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Książka Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny 
głosem wielu nauk jest […] wartościowym i ważnym w obecnych warunkach 
politycznych kompendium wiedzy o wyzwaniu klimatycznym – kompendium 
wciągającym i przyjaznym dla odbiorców. Co więcej, cieszy ona bogac-
twem konkretnych przykładów możliwego działania, także w Polsce, w obli-
czu wyzwania katastrofy klimatycznej. […]
Jako zaangażowany emocjonalnie i politycznie, interdyscyplinarny, a za-
razem spójny teoretycznie manifest, wypełni ona ważną lukę w polskim 
piśmiennictwie. Dodatkowo książka ma wielkie szanse stać się szeroko 
wykorzystywanym praktycznym poradnikiem oraz kompendium wiedzy 
o współczesnych wyzwaniach wynikających z planetarnego kryzysu środo-
wiskowego dla wielu obszarów funkcjonowania człowieka.

z recenzji prof. Ewy Bińczyk

Nie znam na polskim rynku wydawniczym książki, która prezentowałby tak 
panoramiczny obraz dyskusji toczonych na temat kryzysu ekologiczno-

-klima tycznego i tak kompetentnie oraz z wielowątkowym rozmachem 
analizowałaby ten problem, który – o czym warto pamiętać – w sposób 
bezpośredni wiąże się z naszym bezpieczeństwem w przyszłości. Świeża, 
dynamiczna, wypełniona energią nowatorskiej myśli narracja trafia w sedno 
zainteresowań i trosk młodego pokolenia. […] autorzy nie tylko oferują inter-
pretacje bogatej bazy dokumentacyjnej oraz istniejącej literatury przedmiotu, 
ale korzystając ze swoich doświadczeń badawczych oraz działalności spo-
łecznej, wskazują punkty styczne pomiędzy nauką i aktywizmem, w sposób 
istotny przyczyniając się do budowania „humanistyki terenowej”, a także 
wyprowadzają wnioski, które proponują możliwe rozwiązania problemów.
Jest to w mojej opinii nowatorska, ważna i ciekawa książka, która w sposób 
zasadniczy wzbogaci rozważania podejmowane w ramach badań huma-
nistycznych i społecznych na temat kryzysu ekologiczno-klimatycznego. 
Z pewnością zainteresuje ona nie tylko interdyscyplinarne grono pracowni-
ków naukowych, doktorantów i studentów, lecz także szeroką publiczność 
nieakademicką, której ta tematyka jest bliska.

z recenzji prof. Ewy Domańskiej

pod redakcją Kasi Jasikowskiej i Michała Pałasza
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Naukowe dowody na trwanie kryzysu klimatyczno-ekologicznego 

spowodowanego działalnością ludzką są przytłaczające. Obecne kon-

sekwencje zmiany klimatu są odczuwalne nawet w naszej szerokości 

geograficznej, te prognozowane w niedalekiej przyszłości będą bez-

precedensowe w historii cywilizacji. Z kolei utrata bioróżnorodności 

przybiera już rozmiary i skalę szóstego wielkiego wymierania. Zja-

wiska te – podkreślmy: bez wątpienia antropogeniczne i sprzężone 

ze sobą – podważają elementarne bezpieczeństwo istnienia gatun-

ków, ekosystemów, kultur. Wytworzony w kulturze Zachodu system 

społeczno-gospodarczy – kapitalizm – przyczynia się do pomnażania 

bogactwa materialnego nielicznych kosztem licznych i przekraczania 

kolejnych granic planetarnych. Procesy te są początkiem końca świata, 

który znamy jako ludzkość1.

Emocje, polityczność, wyobraźnia
Kryzys klimatyczno-ekologiczny nie jest prostu jednym z wielu tema-

tów, jakimi zajmuje się akademia, m.in. dlatego że przekazywanie in-

formacji trudnych ze względu na stopień złożoności i pesymistyczny 

wydźwięk stanowi ogromne wyzwanie. Naukowym standardem jest 

wypowiadanie się w sposób chłodny, wyważony i autorytatywny. Przy-

kładami takiego komunikowania są słynne raporty IPCC2, a ostatnio 

1 Sekretarz Generalny ONZ António Guterres określa opublikowany w trakcie pracy 
nad niniejszym tekstem najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) jako czerwony alarm dla ludzkości: Guterres, A. (2021), Secretary-Ge-
neral’s Statement on the IPCC Working Group 1 Report on the Physical Science Basis of 
the Sixth Assessment, United Nations Secretary-General: un.org/sg/en/content/se-
cretary-generals-statement-the-ipcc-working-group-1-report-the-physical-scien-
ce-basis-of-the-sixth-assessment [dostęp: 11.08.2021]. Podsumowanie raportu dla 
decydentów po polsku: IPCC (2021), Podsumowanie dla Decydentów, w: Masson-Del-
motte, V. i in. (red.), Zmiana Klimatu 2021: Fizyczne Podstawy Naukowe. Wkład I Grupy 
Roboczej do Szóstego Raportu Oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu. 
Cambridge: Cambridge University Press. W druku: informacje.pan.pl/images/2021/
Raport_IPCC_2021_11_04_T%C5%81UMACZENIE_FINAL.pdf [dostęp: 5.01.2022].

2 Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu. Raporty IPCC, tzw. ogólne (Assessment Reports – AR) i specjalne (Special 

https://www.un.org/sg/en/content/secretary-generals-statement-the-ipcc-working-group-1-report-the-physical-science-basis-of-the-sixth-assessment
https://www.un.org/sg/en/content/secretary-generals-statement-the-ipcc-working-group-1-report-the-physical-science-basis-of-the-sixth-assessment
https://www.un.org/sg/en/content/secretary-generals-statement-the-ipcc-working-group-1-report-the-physical-science-basis-of-the-sixth-assessment
https://informacje.pan.pl/images/2021/Raport_IPCC_2021_11_04_T%C5%81UMACZENIE_FINAL.pdf
https://informacje.pan.pl/images/2021/Raport_IPCC_2021_11_04_T%C5%81UMACZENIE_FINAL.pdf
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także IPBES3 (i ich wspólny4), opracowywane każdorazowo przez setki 

naukowczyń_ców5 z całego świata na bazie wiarygodnych badań do-

tyczących zmian klimatu6 i utraty różnorodności biologicznej. Mimo 

że raporty takie ukazują się sukcesywnie od kilkudziesięciu lat, dostar-

czając aktualnych i rzetelnych informacji na temat kryzysu7, nie ulega 

wątpliwości, że reakcje na szczeblu politycznym i biznesowym – choć 

istnieją – są nieadekwatne do skali zagrożenia. Przykładem takich 

efektownych, ale niewystarczająco skutecznych działań na globalną 

skalę mogą być szczyty klimatyczne8, konferencje „Szczyty Ziemi” po-

Reports) są publikowane od 1990 r., zob. IPCC (b.r.), Reports, IPCC: ipcc.ch/reports 
[dostęp: 29.07.2021].

3 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – 
Międzyrządowa Platforma ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu. 
Raporty IPBES publikowane są od 2016 r., zob. IPBES (b.r.), Documents – Reports, IPBES: 
ipbes.net/document-library-categories?f%5B0%5D=documents_library_block_as-
sessment_report_category%3A14082 [dostęp: 29.07.2021].

4 Zob. IPBES (2021), Launch of IPBES-IPCC Co-Sponsored Workshop Report on Biodiversity 
and Climate Change, IPBES: ipbes.net/events/launch-ipbes-ipcc-co-sponsored-

-workshop-report-biodiversity-and-climate-change [dostęp: 29.07.2021].
5 Staramy się używać języka równościowego, wychodzącego poza binarną płeć. 

W części rozdziałów używamy tzw. podłóg („_”), gdyż jesteśmy przekonane_i o ko-
nieczności manifestowania solidarności z grupami nieuprzywilejowanymi. Uważamy 
ją za klucz do skutecznych działań w kontekście kryzysu  klimatyczno-ekologicznego.

6 Ich przyczyn, konsekwencji, możliwości ograniczania (mitygacji) i dostosowywania 
się do nich (adaptacji).

7 Niestety ta rzetelna naukowa wiedza w praktyce okazuje się dostępna dla osób, 
które jednocześnie wiedzą o istnieniu raportów, są zainteresowane ich poznaniem, 
posiadają odpowiednie kompetencje i infrastrukturę pozwalającą dotrzeć do nich 
przy użyciu nowoczesnych technologii, znają któryś z języków publikacji, są w sta-
nie zrozumieć naukowy żargon oraz mają wystarczająco dużo czasu na ich lekturę 
(zob. „Raporty IPCC i IPBES” w bibliografii kończącej niniejszy wstęp), co jest swego 
rodzaju przywilejem. 

8 Conference of the Parties (COP) – Konferencja Stron. Szczyty te odbywają się co 
do zasady raz do roku, od 1995 r., ich pełna lista: UNFCCC (b.r.), Conference of the 
Parties (COP), UNFCCC: unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-

-the-parties-cop [dostęp: 29.07.2021]. Podczas COP 3 (1997) powstał Protokół z Kioto 
określający pierwsze limity emisji gazów cieplarnianych, zob. Kyoto Protocol to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (1998): unfccc.int/resource/
docs/convkp/kpeng.pdf [dostęp: 29.07.2021] (w bibliografii zawarliśmy odnośniki 
do polskich wersji językowych przywoływanych tu tekstów, gdy było to możliwe). 
W ramach COP 21 (2015) przyjęto porozumienie paryskie prawnie zobowiązujące jego 

https://www.ipcc.ch/reports
https://ipbes.net/document-library-categories?f%5B0%5D=documents_library_block_assessment_report_category%3A14082
https://ipbes.net/document-library-categories?f%5B0%5D=documents_library_block_assessment_report_category%3A14082
https://ipbes.net/events/launch-ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-biodiversity-and-climate-change
https://ipbes.net/events/launch-ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-biodiversity-and-climate-change
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
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święcone zrównoważonemu rozwojowi9 czy międzynarodowe progra-

my, takie jak Europejski Zielony Ład10. Na-

ukowych dowodów na kryzys mamy 

wystarczająco dużo, ale działania podej-

mowane na ich gruncie są niewspółmierne 

do skali i tempa zmian koniecznych, aby 

nie dopuścić do katastrofy. Jak zatem mó-

wić o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, 

by to zmienić i móc rozpocząć adekwatne 

do sytuacji działania?

strony do wspólnego mitygowania ryzyk i skutków zmian klimatu przez ogranicze-
nie światowego wzrostu średniej temperatury planety do 2°C, a najlepiej do 1,5°C 
powyżej średniego poziomu temperatury z okresu preindustrialnego, zob. Paris 
Agreement (2015): unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf, s. 3 
[dostęp: 29.07.2021].

9 Ich pełna lista: UN (b.r.), Conferences | Environment and Sustainable Development, 
UN: un.org/en/conferences/environment [dostęp: 29.07.2021]. W ramach pierwszego 
z nich (Sztokholm, 1972) omawiano m.in. pierwszy raport Klubu Rzymskiego znany 
w Polsce jako Granice wzrostu – Meadows, D.H. i in. (1972), The Limits to Growth. A Re-
port for the Club of Rome’s on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books. 
W 1992 r. odbył się Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, pod który fundamenty położył 
tzw. Raport Brundtland (oficjalnie: Nasza wspólna przyszłość) przygotowany przez 
Światową Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ, w którym zdefiniowano zrównoważo-
ny rozwój, jako „taki rozwój, który zaspokaja teraźniejsze potrzeby bez uszczerbku 
dla możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń” (tłum. M.P.), zob. Report of 
the World Commission on Environment and Development. Our Common Future (1987): 
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf 
[dostęp: 29.07.2021]. Wtedy też uchwalono Ramową konwencję Narodów Zjedno-
czonych w sprawie Zmian Klimatu, UNFCCC – United Nations Framework Convention 
on Climate Change (1992): unfccc.int/files/essential_background/background_pu-
blications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf [dostęp: 29.07.2021], której orga-
nem kontrolnym jest coroczna, wspominana już Konferencja Stron (COP). W 2015 r. 
w ramach konferencji nowojorskiej wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły 
Rezolucję Przekształcamy nasz świat. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
(tzw. Agenda 2030) z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju do realizacji w latach 
2015–2030: Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development 
(2015): un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E [dostęp: 
29.07.2021]; zob. 17 Celów: The 17 Goals (b.r.): sdgs.un.org/goals [dostęp: 29.07.2021].

10 Zasady, kalendarium, aktualności i in. zob. Europejski Zielony Ład (b.r.): ec.europa.eu/
info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl [dostęp: 29.07.2021].

Naukowych dowodów na 
kryzys mamy wystarczająco 
dużo, ale działania podejmo-
wane na ich gruncie są nie-
współmierne do skali i tempa 
zmian koniecznych, aby nie 
dopuścić do katastrofy.

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://www.un.org/en/conferences/environment
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sdgs.un.org/goals
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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W tej książce staramy się dostarczyć rzetelnej, naukowej wiedzy 

przekazanej w języku i tonie bardziej dostępnych dla osób, które nie są 

naukowczyniami_cami, w aurze nieco mniej naukowej – za to bardziej 

ludzkiej. Szczególną uwagę zwracaliśmy na emocje w podwójnym rozu-

mieniu: osób piszących i czytających. Pokazujemy naukowczynie_ców 

jako osoby głęboko zaangażowane w to, czym się zajmują, a co wpływa 

nie tylko na ich pracę, ale również na życie ich bliskich i właściwie 

wszystko, co nas otacza. Tak też traktujemy czytelniczki_ków – jako 

osoby, które odczytują teksty ze zrozumieniem oraz w sposób niepo-

zbawiony emocji i nieoderwany od sytuacji – osobistej i, tak to ujmijmy, 

cywilizacyjnej. Tym samym próbujemy zrobić krok w stronę wyjścia 

z bańki nauki tworzonej przez ludzi nauki dla ludzi nauki i zbliżyć się 

do realizacji wielokrotnie powtarzanego sloganu współpracy z szeroko 

rozumianym otoczeniem – inaczej. 

Akademia stroni od zajmowania nie tylko emocjonalnych, ale 

i politycznych stanowisk, wynosząc się na wyżyny postulowanej obiek-

tywności i neutralności. Tymczasem jej 

odżegnywanie się od polityczności utrwa-

la status quo i spycha nas w otchłań kata-

strofy. Pragniemy zostać dobrze zrozumia-

ne_ni – nie chcemy upartyjnienia akademii! 

Chodzi o odwagę do zabierania przez ludzi 

nauki głosu, popartego ustaleniami nauki, 

w kwestiach kryzysu klimatyczno-ekolo-

gicznego, nie tylko wtedy, gdy jest to bez-

piecznie „neutralne”, ale także w sytuacji, 

w której skutkuje to przyporządkowaniem 

danej wiedzy i głosu osób do określonej 

części sceny politycznej. W tym sensie uważamy, że nie ma ucieczki 

przed tzw. politycznością. Także dotychczasowe milczenie i brak ade-

kwatnych działań traktujemy jako polityczny wybór – zgodę na status 

quo ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Akademia stroni od zajmowa-
nia nie tylko emocjonalnych, 
ale i politycznych stanowisk, 
wynosząc się na wyżyny 
postulowanej obiektywności 
i neutralności. Tymczasem 
jej odżegnywanie się od 
polityczności utrwala status 
quo i spycha nas w otchłań 
katastrofy.
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Ani akademia, ani społeczeństwo czy polityczki_cy  w oderwaniu 

od siebie nie odpowiedzą na kryzys klimatyczno-

-ekologiczny w sposób systemowy: przenoszący 

odpowiedzialność z jednostek na system społecz-

no-gospodarczy. Wspólnota akademicka z dostęp-

ną jej infrastrukturą, a także ze swym etosem i war-

tościami, którym hołduje, ma możliwość docierania 

z rzetelną wiedzą do wszystkich oraz skutecznie 

działać w imię dobra wspólnego poprzez współpra-

cę z szeroko rozumianym społeczeństwem: poli-

tyczkami_kami, instytucjami, organizacjami itd.11 

Akademia musi wziąć odpowiedzialność za obecną alarmującą sytuację 

i bardzo zdecydowanie zaangażować się w działania mające na celu 

zapobieganie katastrofie.

Inną ważną przeszkodą na drodze do podjęcia systemowych dzia-

łań jest kryzys wyobraźni. Odnosi się on, po pierwsze, do naszej ko-

lektywnej niemocy dostrzeżenia oczywistych przejawów kryzysu kli-

matyczno-ekologicznego, które docierają do nas zewsząd. Za przykład 

mogą posłużyć: katastrofalne pożary w Australii12, Grecji i Turcji13, 

powodzie w Niemczech14, rekordy temperatury w Kanadzie15, trans-

11 Czyli innymi instytucjami edukacyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, 
organizacjami pozarządowymi, otoczeniem biznesowym, władzami centralnymi.

12 Green, M. (2020), Australia’s Massive Fires Could Become Routine, Climate Scientists 
Warn, Reuters: reuters.com/article/us-climate-change-australia-report/australias-

-massive-fires-could-become-routine-climate-scientists-warn-idUSKBN1ZD06W 
[dostęp: 23.07.2021].

13 Sommerlad, J. (2021), Why Are the Wildfires in Greece and Turkey So Severe?, Indepen-
dent: independent.co.uk/climate-change/news/wildfires-greece-turkey-climate-

-crisis-b1899524.html [dostęp: 23.07.2021].
14 Watts, J. (2021), Climate Scientists Shocked by Scale of Floods in Germany, Guardian: 

theguardian.com/environment/2021/jul/16/climate-scientists-shocked-by-scale-of-
-floods-in-germany [dostęp: 23.07.2021].

15 McGrath, M. (2021), Climate Change. US-Canada Heatwave „Virtually Impossible” 
without Warming, BBC: bbc.com/news/science-environment-57751918  
[dostęp: 23.07.2021].

Akademia musi wziąć 
odpowiedzialność za 
obecną alarmującą 
sytuację i bardzo zde-
cydowanie zaanga-
żować się w działania 
mające na celu zapo-
bieganie katastrofie.

https://www.reuters.com/article/us-climate-change-australia-report/australias-massive-fires-could-become-routine-climate-scientists-warn-idUSKBN1ZD06W
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-australia-report/australias-massive-fires-could-become-routine-climate-scientists-warn-idUSKBN1ZD06W
http://independent.co.uk/climate-change/news/wildfires-greece-turkey-climate-crisis-b1899524.html
http://independent.co.uk/climate-change/news/wildfires-greece-turkey-climate-crisis-b1899524.html
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/16/climate-scientists-shocked-by-scale-of-floods-in-germany
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/16/climate-scientists-shocked-by-scale-of-floods-in-germany
https://www.bbc.com/news/science-environment-57751918
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formacja Amazonii z pochłaniacza CO2 w jego źródło16, głód na Mada-

gaskarze17, tonący, ze złożonych przyczyn, Bangladesz z gigantyczny-

mi migracjami klimatycznymi18, znikające w związku z podnoszeniem 

się poziomu morza Tuvalu i inne wyspy wraz z zagrożonymi całymi 

naro dami19, topnienie lądolodów20. Po drugie zaś, kryzys wyobraźni 

dotyka też ludzi świadomych tego, co się dzieje, którzy ze względu 

na złożoność sytuacji21 nie są w stanie 

przedstawić sobie, co właściwie należy 

w jej obliczu robić. W książce propo-

nujemy otwarcie na wyobraźnię w każ-

dym z wymienionych aspektów.

Myśląc dotychczasowymi kate-

goriami charakteryzującymi obecny 

system społeczno-gospodarczy, nie 

jesteśmy w stanie rozwiązać proble-

mów, które tenże system – odrywający 

nas od natury, wyzyskujący przyrodę, 

fetyszyzujący wzrost – sam wytworzył. 

Książka ta stanowi manifest reprezen-

16 Kimbrough, L. (2021), Brazil’s Amazon Is Now a Carbon Source, Unprecedented Study 
Reveals, Mongabay: news.mongabay.com/2021/07/brazils-amazon-is-now-a-car-
bon-source-unprecedented-study-reveals [dostęp: 23.07.2021].

17 Baker, A. (2021), Climate, Not Conflict. Madagascar’s Famine Is the First in Modern 
History to Be Solely Caused by Global Warming, Time: time.com/6081919/famine-cli-
mate-change-madagascar [dostęp: 23.07.2021].

18 McDonnell, T. (2019), Climate Change Creates a New Migration Crisis for  Bangladesh, 
National Geographic: nationalgeographic.com/environment/article/climate-chan-
ge-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans  
[dostęp: 23.07.2021].

19 Fry, I. (2009), Tuvalu at Copenhagen (FULL VERSION). „The Fate of My Country Rests in 
Your Hands”, YouTube: youtu.be/YgMTgQIDiFA [dostęp: 5.01.2022].

20 Braun, S. (2021), Melting Ice. What’s the Big Deal?, Deutsche Welle: dw.com/en/mel-
ting-ice-whats-the-big-deal/a-56872079 [dostęp: 23.07.2021].

21 Przykładowo, winni kryzysu są ludzie, ale nie wszyscy i nie w takim samym stopniu; 
cierpienie nim powodowane rozdystrybuowane jest nierównomiernie w skali świata, 
istnieje wiele sprzężeń zwrotnych itp.

Książka ta stanowi manifest 
reprezentantek_ów akademii 
dostrzegających nieadekwatność 
sposobu jej funkcjonowania 
wobec wyzwań doby kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego. 
To głos na rzecz zwrotu akademii 
ku społeczeństwu, pełnemu 
emocji, o potężnej wyobraźni 
i mocy politycznej, świadomemu, 
że nie przetrwa w oderwaniu 
od  przyrody.

https://news.mongabay.com/2021/07/brazils-amazon-is-now-a-carbon-source-unprecedented-study-reveals
https://news.mongabay.com/2021/07/brazils-amazon-is-now-a-carbon-source-unprecedented-study-reveals
https://time.com/6081919/famine-climate-change-madagascar/
https://time.com/6081919/famine-climate-change-madagascar/
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/climate-change-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/climate-change-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans
https://www.youtube.com/watch?v=YgMTgQIDiFA
https://www.dw.com/en/melting-ice-whats-the-big-deal/a-56872079
https://www.dw.com/en/melting-ice-whats-the-big-deal/a-56872079
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tantek_ów akademii dostrzegających nieadekwatność sposobu jej funk-

cjonowania wobec wyzwań doby kryzysu klimatyczno-ekologicznego. 

To głos na rzecz zwrotu akademii ku społeczeństwu, pełnemu emocji, 

o potężnej wyobraźni i mocy politycznej, świadomemu, że nie przetrwa 

w oderwaniu od przyrody.

Akademia w działaniu
Bezpośrednim impulsem do podejmowania prób przyczyniania się 

do tworzenia zaangażowanej akademii były wezwania studentek_ów, 

które_rzy w swojej petycji dotyczącej konieczności wprowadzenia 

strategii klimatycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim przeciwstawia-

ły_li się dotychczasowemu ignorowaniu powagi kryzysu klimatyczno-

-ekologicznego22. Roczne prace nad wezwaniem miały partycypacyjny 

charakter i odbywały się w ramach nieformalnej, oddolnej inicjatywy 

klimatUJ23. Równolegle z pracami nad dokumentem w Instytucie Socjo-

logii UJ odbywał się współorganizowany przez klimatUJ interdyscypli-

narny, ogólnouniwersytecki kurs poświęcony kryzysowi klimatyczno-

-ekologicznemu z perspektywy wielu nauk24. Do prowadzenia zajęć 

22 Zob. KlimatUJ (2020), Petycja o przyjęcie Strategii Klimatycznej w Uniwersytecie Ja-
giellońskim, Internet Archive – MS Forms: web.archive.org/web/20210730132817if_/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekO-
vSQm2865szUGLvkHNGl3OSvfG6TvlUOU1SU1dISlZLRUpLRElENlVaNVhOU0U0Si4u 
[dostęp: 30.07.2021]. Pełna wersja: KlimatUJ (2020), Petycja o przyjęcie Strategii 
Klimatycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytet Jagielloński: web.archive.
org/web/20210730133017/https://www.uj.edu.pl/documents/10172/146963257/Kli-
matuj_Petycja_2021.pdf [dostęp: 30.07.2021].

23 Jednym z postulatów było powstanie Rady Klimatycznej UJ, powołanej Decyzją 
nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2021 roku (2021), Internet 
Archive – Uniwersytet Jagielloński: web.archive.org/web/20210730155437/https://
bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146938413/dec_21_2021.pdf/89dc9351-36e-
6-4287-944e-53382a408ee7 [dostęp: 30.07.2021].

24 Pod nazwą: Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa 
interdyscyplinarna. Zob.: edycja 2020 – Sekcja Socjologii Zmian Klimatu SZ(o)K 
(2020), Idea kursu, Internet Archive – Instytut Socjologii UJ: web.archive.org/
web/20210730133325/https://socjologia.uj.edu.pl/klimatUJ/idea [dostęp: 29.07.2021] 
oraz edycja 2021 – Jasikowska, K. (2021), Wyzwania dla demokracji w dobie zmian 
klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna, Internet Archive – USOSweb: 

https://web.archive.org/web/20210730132817if_/https:/forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2865szUGLvkHNGl3OSvfG6TvlUOU1SU1dISlZLRUpLRElENlVaNVhOU0U0Si4u
https://web.archive.org/web/20210730132817if_/https:/forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2865szUGLvkHNGl3OSvfG6TvlUOU1SU1dISlZLRUpLRElENlVaNVhOU0U0Si4u
https://web.archive.org/web/20210730132817if_/https:/forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2865szUGLvkHNGl3OSvfG6TvlUOU1SU1dISlZLRUpLRElENlVaNVhOU0U0Si4u
https://web.archive.org/web/20210730133017/https:/www.uj.edu.pl/documents/10172/146963257/Klimatuj_Petycja_2021.pdf
https://web.archive.org/web/20210730133017/https:/www.uj.edu.pl/documents/10172/146963257/Klimatuj_Petycja_2021.pdf
https://web.archive.org/web/20210730133017/https:/www.uj.edu.pl/documents/10172/146963257/Klimatuj_Petycja_2021.pdf
https://web.archive.org/web/20210730155437/https:/bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146938413/dec_21_2021.pdf/89dc9351-36e6-4287-944e-53382a408ee7
https://web.archive.org/web/20210730155437/https:/bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146938413/dec_21_2021.pdf/89dc9351-36e6-4287-944e-53382a408ee7
https://web.archive.org/web/20210730155437/https:/bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146938413/dec_21_2021.pdf/89dc9351-36e6-4287-944e-53382a408ee7
https://web.archive.org/web/20210730133325/https:/socjologia.uj.edu.pl/klimatUJ/idea
https://web.archive.org/web/20210730133325/https:/socjologia.uj.edu.pl/klimatUJ/idea
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zaprosiłyśmy_liśmy osoby zarówno afiliowane w akademii, jak i spoza 

niej, dla których kryzys klimatyczno-ekologiczny był od dawna – bądź 

stawał się w trakcie trwania kursu – jednym z istotnych rysów ich bio-

grafii naukowych i osobistych. Interdyscyplinarność zajęć wynikała 

zarówno z różnych zainteresowań i doświadczeń naukowych prowa-

dzących, jak i osób uczestniczących w nich formalnie i nieformalnie. 

Oprócz studentek_ów UJ brały w nich udział także osoby z innych 

uniwersytetów, pracownice_cy administracji oraz osoby po prostu 

zainteresowane tematyką kursu, które dowiedziały się o nim z me-

diów społecznościowych. Dodatkowym elementem integrującym osoby 

różnie umiejscowione we wspólnocie akademickiej i poza nią były 

projekty, nad którymi pracowały one wspólnie w ramach zajęć. Dzięki 

współpracy przy dwóch kolejnych edycjach kursu (2019/20, 2020/21) 

rozpoczęłyśmy_liśmy także prace nad tą publikacją.

Przyświecała nam potrzeba konsolidacji środowiska naukowego, 

i nie tylko, w celu zrobienia czegoś więcej aniżeli gromadzenie danych 

naukowych na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Zależało 

nam na ukazaniu złożoności problemu, której nie sposób sprowadzić 

do domeny zainteresowań nauk przyrodniczych – należy ją równo-

cześnie rozpatrywać w optyce wielu wiedz: nauk społecznych, hu-

manistycznych, doświadczeń praktyków, sztuki itd. Nie udało nam 

się na kartach książki uwzględnić wszystkich, w naszym mniemaniu, 

istotnych perspektyw. Niemniej współdziałanie kilkunastu gałęzi nauki 

przy powstawaniu zaangażowanej w klimatyczny aktywizm dydaktyki 

oraz – dostępnej dla wszystkich zainteresowanych25 – publikacji na-

ukowej uważamy za krok naprzód26.

web.archive.org/web/20210729120017/https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.
php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&prz_kod=WFz.IS-1M-
3-014Fmo [dostęp: 29.07.2021].

25 Także z uwagi na jej bezpłatność.
26 Przy pracy nad książką dostrzegliśmy ponadto palącą potrzebę otwierania się akade-

mii na inne niż naukowe systemy wiedzy: tubylcze, lokalne, tradycyjne, oparte na prak-
tyce, doznaniach estetycznych – nieodcinające się od natury, akceptujące emocje, 

https://web.archive.org/web/20210729120017/https:/www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&prz_kod=WFz.IS-1M3-014Fmo
https://web.archive.org/web/20210729120017/https:/www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&prz_kod=WFz.IS-1M3-014Fmo
https://web.archive.org/web/20210729120017/https:/www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&prz_kod=WFz.IS-1M3-014Fmo
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Do współpracy nad książką zaprosiliśmy osoby  występujące 

w imieniu różnych pokoleń i o rozma-

itym doświadczeniu – od studentek_

ów, doktorantek_ów po profesory_ów, 

z Polski i zagranicy – repre zentujące 

wiele dziedzin nauki, a także prakty-

ków prowadzących leśne przedszkole, 

dziennikarkę i artywistkę27. Uważamy, 

że w obecnej sytuacji chodzi nie o oko-

pywanie się na pozycjach dyscyplin 

czy sektorów działania, lecz o rozwią-

zywanie konkretnych problemów przez osoby świadome swojego 

w nich zanurzenia oraz naszej wspólnej zależności od przyrody. Ku-

mulując doświadczenia, wiedzę i możliwości działania, staramy się 

skuteczniej odnosić do lokalno-globalnych wyzwań i odpowiadać 

na bieżące potrzeby – nie rynku, a Ziemi.

Wychodzimy z akademii, lecz chcemy dotrzeć daleko poza nią. 

Książkę tworzyłyśmy_liśmy z myślą o osobach, którym bliska jest te-

matyka klimatyczno-ekologiczna, łaknących wiedzy, diagnozujących 

kryzys, poddających go krytyce i poszukujących wyjścia z sytuacji; dla 

studentek_ów wszystkich kierunków; dla aktywistek_ów – już działają-

cych, jak i mających dopiero nadejść. Stanowi ona odpowiedź na pilną 

potrzebę podnoszenia świadomości oraz wielodyscyplinarnej wiedzy 

w celu podejmowania skutecznych działań na małą i wielką skalę.

rozpalające wyobraźnię. Z jednej strony jest to lekcja pokory udzielana akademii przez 
świat zewnętrzny, z drugiej zaś wskazówka otwierająca możliwości poszukiwania 
nowych ścieżek oraz sposobów funkcjonowania nauki w świecie. Syntetyczne wpro-
wadzenie w zagadnienia tzw. Tradycyjnej Wiedzy Ekologicznej (TWE) zob. Domańska, 
E., (2013), Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie”, 1–2, s. 22–27. Wiedzę ludów 
tubylczych i lokalnych społeczności uwzględniono także w monumentalnym raporcie: 
IPBES i in. (red.) (2019), Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services 
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 
Bonn: IPBES secretariat: doi.org/10.5281/zenodo.3831673 [dostęp: 3.08.2021].

27 Artywizm – aktywizm poprzez sztukę.

W obecnej sytuacji chodzi nie 
o okopywanie się na pozycjach 
dyscyplin czy sektorów dzia-
łania, lecz o rozwiązywanie 
konkretnych problemów przez 
osoby świadome swojego w nich 
zanurzenia oraz naszej wspólnej 
zależności od przyrody.

https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673
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O książce
Tytuł książki to Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-

-ekologiczny głosem wielu nauk. Pierwsza jego część sugeruje, że za 

chwilę na ratunek będzie już za późno. Ponieważ na obecną sytuację 

należy patrzeć szerzej niż z perspektywy klimatologicznej, posługujemy 

się terminem „kryzys klimatyczno-ekologiczny”. Rozumiemy go jako 

składową antropocenu, czyli postulowanej epoki geologicznej, będącej 

przedmiotem zainteresowania wielu nauk, w tym społecznych i huma-

nistycznych28, cechującej się piętnem wyciśniętym przez ludzi na Ziemi.

Książka składa się z 3 części i 21 rozdziałów, które pokrótce cha-

rakteryzujemy poniżej. Każdy rozdział rozpoczyna się od osobistej 

wypowiedzi osób autorskich (bez nazwisk, stopni i tytułów) dotyczącej 

odczuwanych przez nie emocji w naukowym i aktywistycznym zaj-

mowaniu się kryzysem29. To, co wykracza poza typowe teksty nauko-

we, to również polecane źródła spoza naukowej bibliografii każdego 

z rozdziałów, a ponadto osobiste zaproszenia do (często krytycznej) 

dyskusji. Osoby autorskie przygotowały także hasłowe opracowania 

najistotniejszych pojęć pojawiających się w poszczególnych rozdziałach. 

Zostały one zebrane w Słowniku klimatyczno-ekologicznym. 400 pojęć 

z wielu nauk, znajdującym się na końcu publikacji.

28 W literaturze naukowej pojawia się wiele alternatywnych propozycji tego terminu, 
kierujących uwagę czytelniczek_ków m.in. na problem rozdystrybuowanej, nierów-
nomiernej odpowiedzialności za sytuację (jak anglocen, kapitałocen, mantropocen, 
oligantropocen), jej charakter (np. nekrocen, plantacjocen, plastikocen, technocen) 
czy wydźwięk (m.in. antrobscen, chthulucen, mizantropocen, negantropocen). 
Za przewodnik po wielu z nich może posłużyć przygotowany przez Ewę Bińczyk 
Aneks II. Spór o nazwę, odnoszący do odpowiednich stron, na których badaczka 
przywołuje warianty terminu: Bińczyk, E. (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm 
antropocenu. Warszawa: PWN, s. 283, a także Rozdział 3. Początki debaty na temat 
antropocenu: tamże, s. 77–104. Zob. tabelę zawierającą 91 alternatywnych dla antro-
pocenu terminów wraz z odniesieniami do źródeł: Chwałczyk, F. (2020), Around the 
Anthropocene in Eighty Names – Considering the Urbanocene Proposition, „Sustainabi-
lity”, 12 (11), s. 23–29.

29 Zajmuję się tematyką kryzysu klimatyczno-ekologicznego, ponieważ… Gdy myślę 
o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, czuję… Najważniejsze wyzwanie dla ludzkości 
w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego stanowi, według mnie,…
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Część pierwsza zatytułowana Jak jest? Ginie świat, jaki znamy dia-

gnozuje kryzys klimatyczno-ekologiczny poprzez zestawienie perspek-

tywy geologii, zaangażowanej biologii, krytycznych nauk społecznych 

i klimatologii. W rezultacie postawiona zostaje przytłaczająca diagnoza 

wskazująca na konieczność skonfrontowania się ze zmianami, które 

już zaszły, i procesami, które odbywają się z naszym udziałem. Ta część 

skłania do lepszego poznania istniejących współzależności zdarzeń 

i procesów, a także do poszukiwania przyczyn obecnego stanu rzeczy. 

W części drugiej: Dlaczego tak jest? Ograniczenia ludzkich horyzontów 

osoby autorskie omawiają wybrane ze wskazanych uprzednio przyczyn. 

Należą do nich: zerwanie człowieka z naturą w wymiarze materialnym 

i duchowym, utowarowienie przyrody, brak wyobraźni w zakresie wy-

twarzania energii i żywności oraz silne oderwanie systemu edukacji 

od kluczowych wyzwań współczesności. Wszystko to wskazuje na pilną 

potrzebę wychodzenia poza obowiązujące w wymienionych sferach 

schematy. W części trzeciej pod tytułem Co robić? Zmiana myślenia 

i działania osoby autorskie właśnie na to pytanie próbują odpowiedzieć. 

Eksplorują możliwości dotyczące prawa obowiązującego w państwie, 

alternatywnych sposobów organizowania działalności gospodarczej 

czy wybrane formy aktywizmu klimatycznego – od klimatycznych wąt-

ków ruchów kobiecych, przez artywizm, po nowe sposoby myślenia 

o wychowaniu przedszkolnym i w ramach akademii, tu i teraz, w Polsce.

Jak jest?
Na część pierwszą składa się 7 rozdziałów. Jan Zalasiewicz i Mark Wil-

liams łączą teraźniejszość z zamierzchłą przeszłością, opowiadając 

historię zmian klimatycznych na Ziemi wyrytą w warstwach geolo-

gicznych. Opisują, „jak” i „dlaczego” do nich doszło, prowadząc nas 

od archaiku do antropocenu, ukazując relacje między współczesnym 

globalnym przegrzewaniem planety a historycznymi jego przykładami. 

Klimat planety – zdaniem badaczy podstawowy, może najważniejszy re-

gulator życia na Ziemi – zmieniał się już gwałtownie i globalnie w prze-
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szłości. Szybkość i skala jego współczesnych, antropogenicznych zmian 

muszą, przy wiedzy, jaką posiadamy, budzić trwogę o los przyszłych 

pokoleń. Zofia Prokop, Jagoda Byszko i Karol Nowak wprowadzają nas 

w systemowe oblicze życia na Ziemi, w mozaikę powiązań, bezpośred-

nich i pośrednich, w której aktorzy ożywieni i nieożywieni wzajemnie 

stwarzają lub niszczą warunki do życia dla siebie nawzajem. Główny 

temat rozdziału to zbrodnia i wina: zbrodnią jest dalsze krótkowzrocz-

ne działanie jak gdyby nigdy nic30, które grozi gwałtownym wymiera-

niem zarówno ludzi, jak i przyrody, której ci pierwsi są częścią. Winny 

jest dominujący gatunek – homo sapiens – choć i w jego obrębie wina 

jest rozdystrybuowana nierównomiernie: globalnie – kraje wyzyskują 

kraje – i lokalnie – ludzie wyzyskują ludzi oraz przyrodę, co poddane 

jest w tekście głębokiej i uszczegóławiającej refleksji. Elżbieta Iwasz-

kiewicz-Eggebrecht i Piotr Łukasik wprowadzają nas w zagadnienia 

utraty bioróżnorodności powiązanej na rozmaite sposoby z antropoge-

nicznymi zmianami klimatu. Aby omówić procesy i zjawiska dotyczące 

wszystkich organizmów, odwołują się do świata owadów, istot, bez 

których nie bylibyśmy w stanie wyżywić świata. Mówiąc wprost, piszą 

o trwającym szóstym wielkim wymieraniu. Tracimy zróżnicowanie 

biologiczne w zastraszającym tempie, i to znowu my – ludzie (w różnym 

stopniu) – jesteśmy za to odpowiedzialni. Jagoda Mytych opisująca po-

grzeb lodowca przedstawia żałobę klimatyczną. Pisze o rozdzierających 

emocjach towarzyszących doświadczaniu umierania i przeczuwaniu 

straty w przyrodzie ożywionej i nieożywionej (rośliny, zwierzęta, eko-

systemy, krajobrazy). W żałobie klimatycznej dostrzega narzędzie po-

mocne w wypracowaniu politycznie i etycznie konstruktywnych zmian. 

Kasia Jasikowska, Patryk Sierpowski, Natalia Styrnol i Dorota Guzik 

w rozdziale o (nie)sprawiedliwości klimatycznej analizują wybrane 

30 Ang. business as usual – kontynuowanie działań w modelu, który doprowadził 
do kryzysu klimatyczno-ekologicznego; por. Wright, C. i in. (2018), Organizing in the 
Anthropocene, „Organization”, 25 (4), s. 460.
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społeczne aspekty zmian klimatu. Koncentrują się na intersekcjonal-

nych – uwzględniających wiele aspektów krzyżujących się społecznych 

tożsamości – nierównościach między społeczeństwami i w ich obrębie. 

Nierówności owe nie są naturalne – stanowią rezultat politycznych 

wyborów. Podatność na zmiany klimatu ma przyczyny strukturalne, 

przejawiające się w relacjach globalnych i lokalnych, podtrzymywanych 

i reprodukowanych m.in. przez ukryte relacje władzy, strukturalny 

rasizm, neokolonializm czy neoliberalizm. Możliwości wyjścia z tej 

sytuacji osoby autorskie upatrują w koncepcjach sprawiedliwości kli-

matycznej, zwłaszcza artykułowanych na globalnym Południu. Beata 

Kowalska wiąże kryzys klimatyczno-ekologiczny i nierówności gende-

rowe z kapitalistycznym patriarchatem. Proponuje, aby zamiast o an-

tropocenie mówić o androcenie: męskość – historycznie i dziś – szkodzi 

klimatowi bardziej, gdyż zachowania „męskie” są po prostu (między 

innymi) wyżej emisyjne. Kapitalistyczny patriarchat traktował i nadal 

traktuje kobiety oraz naturę jako materiał do eksploatacji poprzez 

ich uprzedmiotowienie i podporządkowanie. Ochrona środowiska 

i sprawiedliwość społeczna muszą iść w parze, gdyż przeciwstawiają 

się tym samym strukturom wykluczenia. W ostatnim rozdziale części 

pierwszej Dorota Matuszko w przystępny sposób wprowadza w za-

gadnienia klimatologii. Omawia ogólny stan klimatu i przyczyny jego 

zmian, by następnie przejść do opisu Polski z perspektywy trendów 

temperatury powietrza, opadów i gospodarowania wodą oraz wystę-

powania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huraganowe 

wiatry, trąby powietrzne, gwałtowne burze, podtopienia, powodzie, 

susze. Następnie na przykładzie Krakowa omawia klimat miasta oraz 

dokonuje przeglądu sprawdzonych sposobów adaptacji do zmian kli-

matu w warunkach miejskich. Rozdział nie pozostawia wątpliwości, 

że mamy do czynienia z wywołanym przez człowieka ocieplaniem 

klimatu – globalnym, regionalnym i lokalnym.
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Dlaczego tak jest?
Część drugą rozpoczyna rozdział autorstwa Joanny Tusznio, która 

zjawiska kryzysu klimatycznego i katastrofy ekologicznej uważa za 

nierozłączne. Ich główną przyczyną jest zerwanie człowieka z naturą, 

a skutkiem tego bierność wobec szkód wyrządzanych przyrodzie i ogól-

ny brak refleksji ekologicznej. Paradygmat nieskończonego wzrostu 

opiera się, jej zdaniem, na fałszywym przeświadczeniu, że naturę moż-

na w nieskończoność eksploatować. Konsumpcjonizm jest sztucznie 

napędzany przez obecny system gospodarczy. Rozwiązanie kryzysu 

autorka uzależnia od odbudowy silnej więzi między człowiekiem i na-

turą. Z kolei Maciej Grodzicki relacje człowieka z przyrodą określa jako 

społeczne i klasowe. Odwołując się do współczesnej gospodarki leśnej 

w Polsce i konfliktów społecznych, jakie w jej obrębie powstają, zwraca 

uwagę, że interes ekonomiczny i społeczny to nie to samo. Proponuje 

ujmować lasy w kategoriach dobra wspólnego, a nie prywatnego: las 

jest wartością elementarną, która powinna być dostępna dla wszystkich, 

a nie zasobem, z którego ktoś czerpie korzyści materialne, próbując 

posiąść go na własność. Aleksandra Wagner i Tadeusz Rudek charak-

teryzują realia transformacji energetycznej w Polsce oraz przybliżają 

polskie wyobrażenia dotyczące energetyki przyszłości. Na podstawie 

analizy dokumentów strategicznych, wypowiedzi medialnych, wywia-

dów z aktorami społecznymi szkicują dominujące i alternatywne imagi-

naria: „świat węgla”, „modernizacyjne”, „jakoś to będzie” i „nowy świat”. 

Stwierdzają, że naglącym wyzwaniem cywilizacyjnym jest zmniejszenie 

zużycia energii i zmiana sposobów jej generowania oraz rezygnacja 

z konsumpcyjnego stylu życia. Paulina Kramarz opisuje współczesne 

patologie wytwarzania żywności i sposoby ich przezwyciężania. Żyw-

ność jest produkowana nieefektywnie i okrutnie oraz marnotrawiona. 

Nadprodukcja żywności i nadmierna eksploatacja terenów uprawnych 

współwystępuje z głodem, niedożywieniem, biedą ludności rolniczej 

globalnego Południa, a dzikiej przyrodzie wyrywa coraz większe ob-

szary, niszcząc bioróżnorodność. Autorka nie zgadza się z tezą, że 
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z powodu rosnącej liczby ludzi na Ziemi niezbędna jest dalsza patolo-

giczna intensyfikacja wytwarzania żywności. W agroekologii dostrzega 

jedno z możliwych rozwiązań. Marta Shaw stawia diagnozę, że mózg 

współczesnego homo sapiens zawiera „wadę fabryczną”. Mechanizmy 

poznawcze oparte na zasadzie „ciągle więcej”, które w zamierzchłej 

przeszłości służyły przetrwaniu, w obecnej sytuacji nadmiaru cha-

rakteryzującej społeczeństwa tzw. globalnej Północy są destrukcyjne. 

Ten sam mechanizm działania – konieczność niemal wykładniczego 

przyrostu wiedzy – widoczny jest we współczesnej akademii. Zda-

niem badaczki rozwiązanie stanowią m.in. skupianie się na dydaktyce 

i popularyzacji wiedzy, zamiast na – jak to trafnie określa – biegunce 

publikacyjnej, powiązanie statusu ludzi akademii z ich wrażliwością 

ekologiczną i altruizmem oraz odejście od źle pojmowanej neutralności 

oddzielającej uniwersytet od otoczenia. W ostatnim rozdziale części 

drugiej Bartłomiej Knosala podchodzi do kryzysu klimatyczno-ekolo-

gicznego na gruncie koncepcji filozoficzno-teologicznych. Wskazuje 

na ścisłe powiązania kultury i religii, podkreślając, że duchowość może 

oddziaływać zwrotnie nie tylko na społeczeństwo, ale też na przyro-

dę. Analiza heterodoksyjnych koncepcji teologicznych prowadzi go 

do postawienia postulatu resakralizacji natury oraz uznania jej pod-

miotowego charakteru. 

Co robić?
W otwierającym część trzecią tekście Bohdan Widła eksploruje prawne 

aspekty własności i podmiotowości w relacji do natury. Antropocen-

tryczne normy prawne tworzone w warunkach stabilnego klimatu, 

w obliczu kryzysu wymagają pilnych zmian. Panujące unormowania 

zarazem reprodukują, jak i legitymizują system gospodarczy, w którym 

natura jest instrumentalizowana. Autor podaje przykłady redefiniowa-

nia prawa w odniesieniu do natury w różnych zakątkach świata. Na-

stępnie Katarzyna Wodniak krytycznie analizuje ewolucję organizacji 

w ostatnich 200 latach i rozważa potencjał spółdzielni/kooperatyw 
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dla sprawiedliwszego, bardziej zrównoważonego i dbającego o dobro 

wspólne systemu społeczno-gospodarczego, w którym moralność i go-

spodarowanie są nierozłączne. Proponuje kooperatywy 2.0., polegające 

na jednoczesnym zastąpieniu reprezentacji partycypacją i własności 

indywidualnej wspólnotową, na przykładzie argentyńskich koopera-

tyw stworzonych w latach 2000–2013. Michał Pałasz omawia wybrane 

próby humanizowania zarządzania, wprowadza w istotę i problemy 

zarządzania humanistycznego w Polsce, po czym dostrzegając niedo-

statki zarówno dominującego zarządzania w trybie business as usual 

(dehumanizacja), jak i alternatywnego humanistycznego (antropo-

centryzm), proponuje posthumanistyczne i postantropocentryczne 

zarządzanie więcej-niż-ludzkie, obejmujące troską nie tylko ludzi, 

ale też byty pozaludzkie, jako praktykę organizowania wystarczająco 

dobrego wspólnego świata na miarę wyzwań antropocenu. Joanna 

Grzymała-Moszczyńska i Katarzyna Jaśko zastanawiają się, dlaczego 

tak niewiele osób czuje imperatyw działania w obliczu powagi kryzy-

su klimatyczno-ekologicznego oraz kogo należy do takiego działania 

przekonywać i mobilizować, a kogo nie. Prezentują swoistą instrukcję, 

jak przekonać nieświadomych i nieprzekonanych co do powagi kryzysu 

oraz jak mobilizować osoby już świadome zagrożeń, lecz jeszcze nieak-

tywne. Autorki zalecają już zaangażowanym w troskę o Ziemię dbanie 

o siebie w celu uniknięcia wypalenia. Cecylia Malik opowiada Martynie 

Słowik o doświadczeniach związanych z artywizmem klimatycznym 

w Krakowie, na przykładzie inicjatyw, takich jak 365 drzew, Modraszek 

Kolektyw, 6 rzek, Wodna Masa Krytyczna, Warkocze Białki, Matki Polki 

na wyrębie, Siostry Rzeki. Artystka uważa, że panujący porządek jest nie 

do utrzymania – system musi ulec zmianie, aby świat się nie skończył. 

Wspólnota i opieka powinny zastąpić indywidualizm, a współpraca 

i solidarność – rywalizację. Moc zmiany artystka przypisuje przede 

wszystkim dziewczynom i kobietom. Radosław Nawojski na podsta-

wie wypowiedzi uczestniczek Manif 2020 w Trójmieście, Warszawie 

i Wrocławiu pisze o feministycznych narracjach na temat zmian kli-
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matu. Globalne ocieplenie jest równocześnie problemem społecznym 

i ekologicznym, dlatego w centrum walki o prawa kobiet i na rzecz 

klimatu stoją kapitalizm i patriarchat, oparte na strukturalnej opresji 

i dominacji. Kwintesencją feministycznych narracji jest dążenie do ra-

dykalnego przekształcenia obecnego systemu. W kolejnym rozdziale 

Anna Andrykowska i Maciej Mrozowski proponują kierunek wycho-

wania i edukacji przedszkolnej w antropocenie. Piszą z perspektywy 

praktyków prowadzących przedszkolną placówkę waldorfsko-leśną 

w Krakowie. Szczególną wagę przypisują kształtowaniu systemu war-

tości, wspieraniu autonomii dzieci i umacnianiu ich relacji z naturą. 

Ich zdaniem placówki opierające się na alternatywnych koncepcjach 

pedagogicznych pomagają wychowywać osoby lepiej adaptujące się 

do kryzysu klimatyczno-ekologicznego i odpowiadające jego wyzwa-

niom. W ostatnim rozdziale książki Kasia Jasikowska i Patryk Sierpow-

ski, wychodząc od opisu działań akademickiej inicjatywy klimatycznej 

klimatUJ, którą współtworzą, piszą o relacjach aktywizmu i akademii. 

Akademia doby kryzysu klimatyczno-ekologicznego musi przyjąć po-

stawę zaangażowanego podmiotu zmian i wyjść poza wyabstrahowany 

i ekskluzywnie ekspercki sposób działania. Wymaga to przemyślenia 

fundamentalnych zasad jej funkcjonowania. Dla przykładu: nieformal-

na i niehierarchiczna współpraca wydaje się wyzwaniem znacznie więk-

szym niż projektowanie akademickich polityk klimatycznych. Osoby 

autorskie proponują zatem interdyscyplinarność i intersekcjonalność 

refleksji oraz odejście od jednostronnej transmisji wiedzy na rzecz 

uznania ucieleśnionej, emocjonalnej strony dydaktyki, w której akty-

wizm i akademia stają się trudną do odróżnienia całością, wytwarzaną 

we wspólnym działaniu.

Co dalej?
Zmiana. Jest ona w twoich i naszych rękach. Mamy nadzieję, że książka – 

po prostu – pomoże. Zaczyna ją niniejszy wstęp, za którego przeczy-

tanie jesteśmy ci wdzięczni, lecz na inny wstęp – do działań – jest już 
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za późno. W tym przypadku wspólnie zrezygnujmy ze wstępu. Za pięć 

dwunasta, więc czas działać. Najwyższy.

Podziękowania
Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim osobom autorskim za 

wniesiony merytoryczny i emocjonalny wkład, a także cierpliwość 

(prace nad książką trwały 2 lata) i intelektualne zaangażowanie w od-

powiadanie na nasze, czasem niełatwe do spełnienia prośby dotyczące 

wydźwięku i zawartości rozdziałów tworzących książkę. Dziękujemy 

recenzentkom, Ewie Bińczyk i Ewie Domańskiej, za podjęcie się wy-

zwania oceny tego opasłego tomiszcza, wnikliwą lekturę i twórczą 

krytykę, redaktorce Paulinie Bieniek za wirtuozerski wkład w uczynie-

nie języka książki bardziej przystępnym oraz projektantce publikacji 

Aleksandrze Toborowicz za wyjątkową oprawę graficzną. Jesteśmy 

również bardzo wdzięczni wszystkim osobom, które zgodziły się na wy-

korzystanie w książce fotografii i ilustracji, w szczególności rodzicom 

dzieci z leśno-waldorfskiego przedszkola w Krakowie. Dziękujemy 

wszystkim osobom współprowadzącym klimatyczny kurs na Uniwer-

sytecie Jagiellońskim i tym, które wzięły w nim twórczy udział jako 

uczestniczki_cy, oraz członkiniom_om oddolnej inicjatywy klimatUJ 

i Rady Klimatycznej UJ za bycie nieustającymi źródłami inspiracji i na-

dziei. Dziękujemy Bibliotece Jagiellońskiej za możliwość błyskawicznej 

publikacji książki w wersji online w otwartym dostępie oraz Instytutowi 

Kultury i Instytutowi Socjologii UJ za wsparcie finan sowe, bez którego 

przygotowanie publikacji nie byłoby możliwe. Ponieważ część pracy 

nad książką odbywała się w warunkach pandemicznego lockdownu, zaś 

całość w dobie trwającej globalnej pandemii COVID-19, pracowaliśmy 

w domach, przeplatając pracę naukową z życiem rodzinnym. Dlatego 

jesteśmy winni naszym bliskim gorące podziękowania za to, że z nami 

wytrzymali. Kochani, byliście i jesteście nieocenionym źródłem wspar-

cia i siły. Dziękujemy za waszą cierpliwość i bycie zawsze z nami. 
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Od Jana

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, 

ponieważ wydaje mi się, 
że to najważniejsze, nad czym 

można obecnie pracować. 
Gdy myślę o kryzysie klimatyczno-
ekologicznym, czuję, że wszyscy 

mamy wiele do zrobienia. 
Najważniejsze wyzwanie dla ludzkości 

w obliczu kryzysu klimatyczno-
-ekologicznego stanowi, według mnie, 

wypracowanie zdolności wspólnego 
organizowania się i skutecznego 

działania, przedkładającego 
długoterminową planetarną 

równowagę (ang. sustainability) 
nad krótkoterminowe i lokalne korzyści.
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Od Marka

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 
nie chcę, by moja córka żyła w świecie 

bez raf koralowych. Gdy myślę o kryzysie 
klimatyczno-ekologicznym, czuję, że 
muszę przyczynić się do złagodzenia 

jego skutków, zarówno poprzez 
pisanie artykułów naukowych, jak 

i przez wspieranie przyrody, chociażby 
przez przywrócenie mojemu ogrodowi dzikości. 

Najważniejsze wyzwanie dla ludzkości w obliczu 
kryzysu klimatyczno-ekologicznego stanowi, według 

mnie, zrozumienie, w jaki sposób ekosystemy – 
zarówno wodne, jak i lądowe – mogą przystosowywać 

się do gwałtownych zmian środowiskowych.
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Wprowadzenie
Antropocen stał się, w ciągu zaledwie dwóch dekad od zaproponowania 

tej nazwy przez Paula Crutzena w ramach Międzynarodowego Progra-

mu Geosfera – Biosfera (International Geosphere – Biosphere Program-

me, IGBP)1, jedną z najdynamiczniej rozprzestrzeniających się koncepcji 

zarówno w obszarze nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych. 

Dyskutuje się o nim na polu historii, filozofii, prawa, a także dyscyplin 

skoncentrowanych na anthropos, takich jak archeologia czy antropo-

logia, oraz zajmujących się globalnymi zmianami środowiskowymi, jak 

klimatologia i ochrona przyrody2.

Zasadniczo jest to jednak pojęcie geologiczne, odnoszące się do 

nowego epizodu w długiej historii naszej planety, choć Paul Crutzen, 

który je ukuł, był laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (atmo-

sfery), a nie geologii (jednakowoż propozycję tę wysunął podczas dys-

kusji IGBP na temat geologicznych świadectw globalnych zmian). Istotą 

sprawy jest to, aby antropocen był przekonujący jako okres odmienny 

wobec nie tylko tysięcy lat historii człowieka, ale także 4,5 mld lat trwa-

nia naszej planety. To właśnie stanowi o jego sile – ale jest to roszczenie 

poważne, a takowe – tak w nauce, jak w sądzie – musi opierać się na 

mocnych dowodach.

Zadanie jest tym trudniejsze, że takie dowody, wykorzystywane 

w procesie walidacji3 nowych jednostek geochronologicznych, obej-

mujące wskazówki dotyczące przeszłości Ziemi, uzyskane w wyniku 

geologicznych badań warstw skalnych muszą następnie zostać po-

1 Crutzen, P.J. (2002), Geology of Mankind, „Nature”, 415 (6867), s. 23.
2 Zalasiewicz, J. i in. (2021), The Anthropocene. Comparing Its Meaning in Geology 

(Chrono stratigraphy) with Conceptual Approaches Arising in Other Disciplines, „Earth’s 
Future”, 9 (3).

3 W jego toku propozycje nowych geologicznych jednostek czasowych, jak antropo-
cen, są rygorystycznie oceniane przez rozmaite składowe Międzynarodowej Komisji 
Stratygrafii (International Commission on Stratigraphy, ICS – ciało naukowe czu-
wające nad tabelą stratygraficzną): zob. Waters, C.N. i in. (2018), A Global Boundary 
Strato type Section and Point (GSSP) for the Anthropocene Series. Where and How to 
Look for Potential Candidates, „Earth-Science Reviews”, 178.
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równane ze zmianami, o których myśleli Paul Crutzen i jego koleżan-

ki_dzy: dotyczącymi klimatu, zanieczyszczeń przemysłowych, skutków 

urbanizacji czy uprawy roli według nowoczesnych modeli. Na pierwszy 

rzut oka może się wydawać, że te dowody i zmiany należą do zupełnie 

różnych porządków, dlatego należy wypracować skuteczne sposoby 

porównywania naszego młodego, nowoczesnego, technologicznego 

świata z fizycznie mierzalnymi, ale (przynajmniej dla ludzkiego umysłu) 

niewyobrażalnie długimi eonami prehistorii naszej planety. Stanowi to 

nie lada wyzwanie – lecz nie jest to, jak sądzimy, niemożliwe.

Koncentrujemy się tu na porównaniu współczesnych zmian kli-

matu z naszym rozumieniem tego, jak klimat zmieniał się w przeszło-

ści. Takie porównanie jest użyteczne, a nawet ze względów krytycznych 

ważne, gdyż pokazuje, w jaki sposób można tworzyć powiązania mię-

dzy teraźniejszością a odległą przeszłością, a także na podstawie cze-

go klimat jest coraz częściej traktowany jako fundamentalny – być może 

najważniejszy – regulator zdolności Ziemi do pod-

trzymywania życia, także naszego. Być może trud-

no zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, jeśli 

uwzględnić nasze osobiste doświadczenia dotyczą-

ce zmieniającej się jak w kalejdoskopie pogody oraz 

naszą ogólną świadomość tego, że klimat bywał 

w przeszłości bardzo odmienny, jak w czasie geo-

logicznie nie tak znów odległych epok lodowco-

wych, które ukształtowały krajobraz, który znamy 

dziś. Jednak świadectwa zapisane w skałach uka-

zują, jak ściśle życie i klimat są powiązane. Kiedy już uświadomimy 

sobie siłę i znaczenie tych połączeń oraz pojmiemy faktyczną prędkość 

i skalę zachodzących obecnie zmian, nie sposób myśleć o nich bez 

niepokoju, a nawet głębokiej troski o losy przyszłych pokoleń. Stawka 

w tej grze naprawdę nie może być już wyższa.

Klimat jest coraz 
częściej traktowa-
ny jako fundamen-
talny – być może 
najważniejszy – 
regulator zdolno-
ści Ziemi do pod-
trzymywania życia.
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Klimat Ziemi w warstwach geologicznych
Obfitość, różnorodność i stopień szczegółowości świadectw geolo-

gicznych, dających podstawy dla powyższych spostrzeżeń, nie są po-

wszechnie znane. Muzea koncentrują się na rzadkich, spektakularnych 

znaleziskach z przeszłości Ziemi – dinozaurach, mamutach, pterodak-

tylach itp., przez co łatwo przeoczyć liczne odmienne narracje historii 

planetarnej zapisane w warstwach geologicznych, a które można odsło-

nić dzięki cierpliwym i twórczym badaniom naukowym. Zresztą dlatego 

że zamieszkujemy żywą planetę, w większości pokrytą roślinnością, 

wieloma warstwami żyznych gleb i głębokimi oceanami, rzadko mamy 

okazję przyjrzeć się kryjącym się pod nimi warstwom skalnym, mają-

cym wiele kilometrów grubości i liczącym sobie miliony lat. 

Często nie zdajemy sobie nawet spra wy z samej natury tych nie-

zliczonych warstw. Każda z nich stanowi piętro osadu (zazwyczaj 

stwardniałego już do postaci skały) repre-

zentujące pewien wycinek powierzchni 

Ziemi w określonym geologicznym mo-

mencie przeszłości – może to być część dna 

morza, jeziora, koryta rzeki lub plaży, być 

może rozlewiska, gleby albo pustynnej wy-

dmy. Każda warstwa może zawierać niezli-

czone wskazówki, jak wyglądał świat 

w czasie jej formowania. Mogą nimi być 

różnego rodzaju pokruszone minerały, ska-

mieniałości roślin i zwierząt lub skład che-

miczny osadu. I tak, warstwa za warstwą, 

powstaje niemal nieskończona liczba, naj-

częściej podwodnych krajobrazów, z któ-

rych każdy pogrzebany jest przez ten przy-

krywający go, które kryją w sobie historię będącą nie statycznym 

kadrem, lecz czymś na podobieństwo klatek filmowych pokazujących 

zmieniające się warunki życia w tej części Ziemi, którą dane warstwy 

Świadectwa zapisane w ska-
łach ukazują, jak ściśle życie 
i klimat są powiązane. Kiedy 
już uświadomimy sobie siłę 
i znaczenie tych połączeń 
oraz pojmiemy faktyczną 
prędkość i skalę zachodzą-
cych obecnie zmian, nie spo-
sób myśleć o nich bez niepo-
koju, a nawet głębokiej troski 
o losy przyszłych pokoleń. 
Stawka w tej grze naprawdę 
nie może być już wyższa.
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reprezentują. Rzecz jasna świadectwa nie zawsze są kompletne – zda-

rzają się luki i przeoczenia – a seans jest bardzo długi! Sama długość 

trwania Ziemi stanowi jeden z głównych problemów w uzgadnianiu 

naszej planetarnej narracji o klimacie. Jednak na przestrzeni mniej 

więcej ostatnich 50 lat, kiedy to paleoklimatologia wyłoniła się i roz-

wijała jako odrębna dyscyplina geologii, nie ustawano w opracowywa-

niu solidnego i coraz bardziej szczegółowego obrazu historii klimatu4.

Na opowieść zatem składają się wskazówki zawarte w warstwach 

skał. Nie lada wysiłkiem było pokazanie nie tylko tego, jak klimat się 

zmieniał, ale i wyjaśnienie tych zmian: poprzez rekonstruowanie 

konfiguracji sił kształtujących klimat w przeszłości z wykorzystaniem 

komputerowych modeli numerycznych dawnego klimatu, podobnych 

do budowanych przez (często te_ych same_ych) naukowczynie_ców 

modeli mających pokazać prognozy klimatyczne w bliższej i dalszej 

przyszłości, w nadchodzących dekadach i wiekach. Najczęściej chodzi 

o tworzenie modeli ogólnej cyrkulacji (General Circulation Models, 

GCM), które dzielą Ziemię na trójwymiarowe komórki siatki. Dla każdej 

z nich obliczane są istotne dla klimatu zmienne, jak ciepło pochodzące 

od Słońca, ilość tego ciepła, która jest odbijana lub ponownie wypro-

mieniowana, stężenie gazów cieplarnianych zatrzymujących ciepło 

w atmosferze powyżej, ilość opadów w porównaniu do parowania itp.5 

Następnie każda komórka musi zostać powiązana z sąsiednimi, aby 

wyłonił się regionalny lub globalny obraz klimatu. Działanie progra-

mu – o ogromnej mocy obliczeniowej – dostarcza przykładowo wy-

obrażeń na temat wzorców globalnego rozkładu temperatury, opadów 

czy cyrkulacji oceanicznej lub atmosferycznej. Stopień, w którym te 

wyobrażenia (zawsze orientacyjne, lecz w miarę zwiększania się moż-

4 Zalasiewicz, J., Williams, M. (2021), Climate Change through Earth’s History, 
w: Letcher, T. (red.), Climate Change. Observed Impacts on Planet Earth. Amsterdam: 
Elsevier.

5 NOAA Climate.gov [b.r.], Climate Models, NOAA Climate.gov: climate.gov/maps-data/
primer/climate-models [dostęp: 29.09.2021].

https://www.climate.gov/maps-data/primer/climate-models
https://www.climate.gov/maps-data/primer/climate-models
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liwości komputerów coraz precyzyjniejsze) odzwierciedlają rzeczy-

wistość, może być następnie optymalizowany przez zestawianie ich 

z innymi danymi. Dla aktualnych potrzeb można porównywać model 

z zaobserwowaną i zarejestrowaną rzeczywistością klimatyczną oraz 

korygować go tak długo, aż się do niej zbliży. Dla potrzeb zamierzchłej 

przeszłości takie „pomiary terenowe” przeprowadza się za sprawą 

porównań z niezależnymi dowodami dotyczącymi temperatury, wil-

gotności/suchości oraz kierunków prądów morskich/powietrznych 

zachowanymi w zapisie skalnym6. Zwiększenie precyzyjności modeli 

klimatu, teraźniejszego i przeszłego, pomoże nam wykorzystywać je 

do tego, co jest ich głównym przeznaczeniem, czyli do przewidywania 

klimatu niedalekiej przyszłości, w świecie, w którym przyjdzie żyć 

naszym dzieciom i wnukom (i ich dzieciom i wnukom).

Od archaiku…
Na najdawniejszej z Ziem, z którą jesteśmy stosunkowo sensownie 

obeznani, podczas eonu zwanego archaikiem, który zaczął się ok. 4 mld 

lat temu, warunki były tak inne od dzisiejszych, że zarówno świadec-

twa geologiczne, jak i próby modelowania klimatu tamtych czasów są 

obarczone znaczną niepewnością (przy czym nasza wiedza o pierwszej 

połowie miliarda lat historii Ziemi, eonie trafnie nazwanym hadeikiem7, 

jest jeszcze wątlejsza – tak bardzo, że w niniejszym rozdziale możemy 

w ogóle pominąć ten okres). Niemniej Ziemia archaiku (w przeciwień-

stwie do Ziemi hadeiku) pozostawiła nam do przeanalizowania garść 

świadectw przedstawiających tamten okres w postaci zachowanych 

z tamtych czasów warstw: rozproszonych, wysoce fragmentarycznych, 

silnie zmodyfikowanych na skutek pogrzebania głęboko w Ziemi na 

tak długo – niemniej warstw zawierających wskazówki, jaka była wtedy 

6 Zob. Haywood, A.M. i in. (2019), What Can Palaeoclimate Modelling Do for You?, 
„Earth Systems and Environment”, 3 (1).

7 Hades to w mitologii greckiej bóg podziemnego świata zmarłych [przyp. M.P.].
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powierzchnia Ziemi. I z nich zrodziło się pierwsze (z wielu) zaskoczenie 

dotyczące klimatu Ziemi. Świat był wtedy ciepły, choć nie powinien.

Ziemia powinna była być zimna – wręcz zamarznięta – ponieważ 

Słońce, gwiazda w naszej galaktyce pospolitego rodzaju, ma ściśle 

określone dzieje – bardzo powolnego nagrzewania się przez całą swoją 

długą historię. W archaiku Słońce było ok. 25% chłodniejsze8, zatem 

Ziemia powinna była być na tyle zimna, że pokrywałby ją lód. Ale 

nie była. Nawet fragmenty warstw, które ocalały z tych bardzo za-

mierzchłych czasów, pokazują to w sposób niebudzący wątpliwości, 

ponieważ lodowce pozostawiają oczywiste ślady swej działalności 

w krajobrazie oraz w nagromadzonych osadach, w szczególności w po-

staci chaotycznej mieszaniny piasku, mułu oraz porysowanych lodem 

głazów, czyli gliny zwałowej. Żadne skamieniałe odpowiedniki takich 

charakterystycznych polodowcowych skał osadowych nie zostały wy-

kryte w zapisie odnoszącym się do wczesnego archaiku, co sugeruje, 

że świat był przynajmniej na tyle ciepły, by nie istniały zlodowacenia. 

Co sprawiało, że był ciepły? Skoro Słońce grzało słabiej, Ziemia musiała 

mieć coś w rodzaju cieplejszego płaszcza atmosferycznego – prawdo-

podobnie ze znacznie wyższymi stężeniami dwutlenku węgla i metanu 

niż obecnie, co skutkowało większym efektem cieplarnianym9.

Pierwsza poważna zmiana klimatu, o której wiemy, miała miejsce 

ok. 3–2,5 mld lat temu, kiedy to, być może 2 lub 3 razy, Ziemia istotnie 

zamarzła, a lądolód pokrył krajobraz, by pozostawić po sobie wspo-

minane charakterystyczne warstwy osadów glacjalnych (polodow-

cowych), które nadal jeszcze odnajdujemy i które możemy obecnie 

8 Cnossen, I. i in. (2007), Habitat of Early Life. Solar X-ray and UV Radiation at Earth’s 
Surface 4–3.5 Billion Years Ago, „Journal of Geophysical Research. Planets”, 112 (E2).

9 ESRL’S GML of NOAA – Earth System Research Laboratories Global Monitoring Labo-
ratory of the National Oceanic and Atmospheric Administration [b.r.], Basics of the 
Carbon Cycle and the Greenhouse Effect, „GML – ESRL – NOAA”: esrl.noaa.gov/gmd/
education/carbon_toolkit/basics.html [dostęp: 29.09.2021].

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/education/carbon_toolkit/basics.html
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/education/carbon_toolkit/basics.html
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badać10.  Ponieważ działo się to, kiedy Słońce powoli się nagrzewało, coś 

musiało uszkodzić – lub rozbić – szklarnię archaiku. Istnieją przypusz-

czenia, że związek z tą zmianą klimatu miało wczesne (wtedy wyłącznie 

mikrobiologiczne) życie, drobnoustroje, które wykształciły zdolność 

do fotosyntezy z wykorzystaniem promieniowania słonecznego, wody 

i dwutlenku węgla zawartego w powietrzu i jako produkt uboczny za-

częły uwalniać do atmosfery tlen. Ów tlen – podobnie jak czerwienienie 

(rdzewienie) krajobrazu – utleniałby metan z atmosfery, przekształcając 

go w gaz cieplarniany o słabszym działaniu – dwutlenek węgla. Obecnie 

wydaje się, że to najbardziej przekonujący mechanizm ochładzania 

wczesnej Ziemi tego okresu11.

Kolejny eon, zwany proterozoikiem, jest godny uwagi ze względu 

na 2 zupełnie różne i pozbawione podobieństw fazy. Jego wczesna 

część była okresem umiarkowanego ciepła, tak długim i stabilnym, że 

geologowie nazwali go „nudnym miliardem”12. W prawdziwie rewolu-

cyjnych (w kategoriach klimatycznych) czasach, jak obecne, warto mieć 

w pamięci to, że Ziemia, pozostawiona sama sobie, nie zawsze podle-

ga ciągłym przemianom: okresy stabilności (nieco w tym przypadku 

tajemnicze) mogą trwać bardzo długo. Nudny miliard zakończył się 

ostatecznie w dobitnie nienudnym stylu, najsroższym zlodowaceniem, 

jakie kiedykolwiek dotknęło naszą planetę: „Ziemią śnieżką”, kiedy 

to na 2 długie okresy lód pokrył większość (a niekiedy wydaje się, że 

praktycznie całość) zarówno kontynentów, jak i oceanów, aż po rów-

nik13, sprawiając, że Ziemia bardziej przypominała któryś z księżyców 

10 Tang, H., Chen, Y. (2013), Global Glaciatons and Atmospheric Change at ca. 2.3 Ga, 
„Geoscience Frontiers”, 4 (5).

11 Kopp, R.E. i in. (2005), The Paleoproterozoic Snowball Earth. A Climate Disaster Trig-
gered by the Evolution of Oxygenic Photosynthesis, „PNAS”, 102 (32).

12 Mukherjee, I. i in. (2018), The Boring Billion, a Slingshot for Complex Life on Earth, 
„Scientific Reports”, 8 (4432).

13 Hoffman, P.F. i in. (2017), Snowball Earth Climate Dynamics and Cryogenian Geolo-
gy-geobiology, „Science Advances”, 3 (11).
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zewnętrznych planet Układu Słonecznego, jak Europa czy Tytan, niż 

gościnną planetę o umiarkowanym klimacie, którą znamy.

Hipoteza Ziemi śnieżki jest wciąż szeroko dyskutowana, a wiele 

z jej wątków nadal stanowi zagadkę. Początek tego okresu wyjaśniano 

rozmaicie, być może najbardziej przekonujące jest mówienie o konse-

kwencji wycofania z atmosfery wielkich ilości dwutlenku węgla w wy-

niku procesów chemicznego wietrzenia olbrzymiego obszaru skał 

wulkanicznych oraz pogrzebania materii organicznej w osadach na 

dnie oceanu14. Natomiast co do jego zakończenia – coraz jaśniejsze 

staje się, że było ono nagłe, co w warstwach skalnych uwidacznia się 

w ostrym jak brzytwa przejściu od osadów glacjalnych (polodowco-

wych) do wapieni typowych dla ciepłych wód. Uzmysławia to nam, że 

planeta może zmienić klimat gwałtownie i globalnie. Do tej zmiany 

doszło najprawdopodobniej w wyniku nagroma-

dzenia wydzielanego przez wulkany dwutlenku 

węgla. Miało to miejsce powyżej powierzchni zbyt 

zamarzniętej, aby możliwe było wchłanianie go 

w wyniku reakcji ze skałami bądź jego rozpuszcze-

nie w wodzie morskiej. Tak oto stężenie gazu rosło, 

aż było na tyle wysokie, aby jego efekt cieplarniany zaczął działać 

w kontrze do globalnej lodowej skorupy. Gdy tylko osiągnęło ono ten 

poziom, szybko nastąpił kres zlodowacenia15.

Ostatnie 0,5 mld lat – „normalne” dla nas czasy eonu historii 

Ziemi zwanego fanerozoikiem, kiedy to różnorodne wielokomórkowe 

zwierzęta i rośliny dołączyły w biosferze do drobnoustrojów – obfito-

wały w zmiany klimatu, lecz żadna z nich nie była tak ekstremalna jak 

powstanie Ziemi śnieżki i jej pokłosie. Ówczesne zmiany klimatyczne 

wykazywały szereg wyraźnych prawidłowości.

14 Tamże.
15 Tamże.

Planeta może 
 zmienić klimat 
gwałtownie 
i  globalnie.
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W skali największej – dziesiątek do setek milionów lat – Ziemia 

oscylowała między długotrwałymi okresami ziąbu (ang. „icehouse” 

 states), jak ten, w którym żyjemy, kiedy to duże ilości lodu perma-

nentnie pokrywają strefy podbiegunowe, utrzymując takie ilości wody 

w stanie zamrożenia, że poziom morza jest obniżony o 100 lub więcej 

metrów, oraz okresami cieplarnianymi (ang. „greenhouse” states) z nie-

wielką ilością lodu polarnego lub bez niego. Przez większość ery me-

zozoicznej („środkowa trzecia” eonu fanerozoicznego) i w początkach 

ery kenozoicznej („ostatnia trzecia”, w której wciąż żyjemy) panował 

tego rodzaju klimat. Tropiki były wtedy niewiele gorętsze niż dziś, lecz 

strefy podbiegunowe były znacznie cieplejsze, o ok. 40°C, i wilgotniej-

sze, wskutek czego ląd pokrywały „polarne lasy”, które w mezozoiku 

zamieszkiwały „polarne dinozaury” 16.

Owe czasy cieplarniane były ciepłe, ale mogły stawać się jeszcze 

cieplejsze w ramach (geologicznie) krótkich wydarzeń, które nazwano 

„hipertermaliami” (lp. hipertermalium; okresy ekstremalnego gorąca, 

okresy hipertermiczne; ang. hyperthermals), a które przekonująco 

powiązano z nagłymi masowymi transferami gazów cieplarnianych 

(dwutlenku węgla i/lub metanu) ze źródeł podziemnych do systemu 

oceanicznego/atmosferycznego17. Najlepiej rozpoznanym z nich jest 

„paleoceńsko-eoceńskie maksimum termiczne” sprzed 55 mln lat, o któ-

rym sądzi się dziś, że doprowadziła do niego wzmożona aktywność 

wulkanów towarzysząca procesom wyłaniania się Oceanu Atlantyc-

kiego, która uwolniła do powietrza kilka bilionów ton dwutlenku wę-

gla18. Ocieplanie (globalnie o ok. 5°C) trwało prawdopodobnie przez 

kilka mileniów, podczas gdy ochładzanie i powrót do stanu wyjścio-

16 Godefroit, P. i in. (2009), The Last Polar Dinosaurs. High Diversity of Latest Cretaceous 
Arctic Dinosaurs in Russia, „Naturwissenschaften”, 96 (4). 

17 Cohen, A.S. i in. (2007), The Late Palaeocene – Early Eocene and Toarcian (Early Jurassic) 
Carbon Isotope Excursions. A Comparison of Their Time Scales, Associated Environmental 
Changes, Causes and Consequences, „Journal of the Geological Society”, 164 (6).

18 Gutjahr, M. i in. (2017), Very Large Release of Mostly Volcanic Carbon during the Palaeo-
cene–Eocene Thermal Maximum, „Nature”, 548 (7669).
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wego (jako że dwutlenek węgla był pochłaniany z atmosfery w wyniku 

wchodzenia w reakcje ze skałami w ramach chemicznego wietrzenia 

oraz przez przykrywanie osadu o wysokiej zawartości węgla) zajęło 

ok. 100 tys. lat19. Jest to obecnie dogłębnie badane w celu dowiedzenia 

się, jaki może być prawdopodobny przebieg wywołanego przez czło-

wieka obecnego incydentu uwolnienia dwutlenku węgla20.

Koniec mezozoicznej/wczesno kenozoicznej cieplarni nastą-

pił nieco ponad 33 mln lat temu, w miarę gwałtownego (trwającego 

ok. 200 tys. lat) przyrostu lodu na Antarktydzie, który przekształcił 

ten kontynent w pokrytą lodem pustynię, jaką znamy dziś21. Był to 

kolejny przełom w klimatycznej historii Ziemi, w praktyce stanowiący 

geologicznie nagłą przemianę jednego typu planety w zupełnie inny. 

Powiązano go z długotrwałym spadkiem stężenia dwutlenku węgla 

w atmosferze – z ok. 800 części na 1 mln (ang. parts per milion – ppm) 

do ok. 400 ppm – spowodowanym z kolei być może zmianami względ-

nych pozycji kontynentów i oceanów związanych z tektoniką płyt22.

Dziś wciąż znajdujemy się w tymże okresie ziąbu (ang. icehouse 

state), choć w nieco wyraźniejszej jego fazie, którą nazywamy okresem 

czwartorzędu, a która rozpoczęła się ok. 2,6 mln lat temu, gdy znaczne 

ilości lodu zaczęły przyrastać w północnej strefie podbiegunowej oraz 

na biegunie południowym23. Stan ten charakteryzuje się licznymi wy-

raźnymi prawidłowościami, przede wszystkim wieloma rytmicznymi 

oscylacjami między okresami „lodowcowymi” (glacjałami; kiedy lód 

napiera, by – przykładowo – pokryć sporą część Polski) oraz „między-

19 Bowen, G.J., Zachos, J.C. (2010), Rapid Carbon Sequestration at the Termination of the 
Paleocene-Eocene Thermal Maximum, „Nature Geoscience”, 3 (12). 

20 Burke, K.D. i in. (2018), Pliocene and Eocene Provide Best Analogs for Near-future Cli-
mates, „PNAS”, 115 (52).

21 Lear, C.H. i in. (2008), Cooling and Ice Growth across the Eocene–Oligocene Transition, 
„Geology”, 36 (3).

22 Pearson, P.N. i in. (2009), Atmospheric Carbon Dioxide through the Eocene–Oligocene 
Climate Transition, „Nature”, 461 (7267).

23 Haug, G.H. i in. (2005), North Pacific Seasonality and the Glaciation of North America 
2.7 Million Years Ago, „Nature”, 433 (7028).
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lodowcowymi” (interglacjałami), gdy lód się cofa. Oscylacje te zgodnie 

wiąże się dziś z regularnymi astronomicznymi zmianami w ruchu obie-

gowym i obrotowym Ziemi (zwanymi cyklami Milankovicia, od nazwi-

ska serbskiego matematyka, który szczegółowo opisał je na początku 

XX w.). Te z kolei wpływają na ilość i okresowy rozkład promieniowania 

słonecznego przyjmowanego przez powierzchnię Ziemi24. Owe waria-

cje w zakresie promieniowania słonecznego są niewielkie, właściwie 

zbyt małe, aby wywoływać znaczne różnice między lodowcowymi 

i międzylodowcowymi fazami Ziemi w okresie ziąbu (icehouse state), 

a zatem muszą być wzmacniane, aby mieć tak duży wpływ.

Charakter tego wzmocnienia można odczytać ze szczególnego 

rodzaju warstw – gromadzących się na sobie rok po roku i ściskanych 

warstw śnieżnych, które utworzyły czapy lodowe Grenlandii i Antark-

tydy. Wiedzę o najwcześniejszych dziejach, jak na razie sięgającą nie-

przerwanie ponad 1 mln lat wstecz, zaczerpnięto z Antarktydy, przez 

wywiercanie i badanie rdzeni z grubego na 4 km lądolodu25. Lód składa 

się z warstw wiekowego śniegu (ang. fossil snow) (jego skład chemiczny 

wskazuje na lokalną temperaturę) zawierających uwięzione pęcherzyki 

powietrza z czasu jego opadów (ang. fossil air), które można analizować, 

aby uzyskać precyzyjne pomiary stężenia dwutlenku węgla (i innych 

gazów) w powietrzu w danym czasie. Warstwy lodu w zachwycających 

detalach ukazują prawidłowości Milankovicia związane z rosnącą i spa-

dającą temperaturą, do nich zaś jak ulał pasują wzrosty i spadki pozio-

mów dwutlenku węgla, które w ciągu ostatnich 800 tys. lat wahały się 

od ok. 180 ppm (w czasach lodowcowych) do ok. 280 ppm (w czasach 

międzylodowcowych)26. Przyjmuje się obecnie, że promieniowanie 

24 Hays, J.D. i in. (1976), Variations in the Earth’s Orbit. Pacemaker of the Ice Ages, 
„ Science”, 194 (4270).

25 Wolff, E.W. (2008), The Past 800 ka Viewed through Antarctic Ice Cores, „Episodes”, 31 (2).
26 Petit, J.R. i in. (1999), Climate and Atmospheric History of the Past 420,000 Years from 

the Vostok Ice Core, Antarctica, „Nature”, 399 (6735). Zob. też: EPICA Community 
Members (2006), One-to-one Coupling of Glacial Climate Variability in Greenland and 
Antarctica, „Nature”, 444 (7116).
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słoneczne wywoływało zmiany w prądach morskich, które z kolei albo 

uwalniały dwutlenek węgla z oceanu (w którym magazynowane są ol-

brzymie ilości węgla) do powietrza, albo pochłaniały go na powrót z at-

mosfery, znacznie przyczyniając się do zmian klimatycznych27. Mamy 

tu do czynienia z niezwykle jednostajnie i sprawnie działającą maszyną 

klimatyczną. Wykazywała ona zmiany (na przykład mniej więcej 1 mln 

lat temu wystąpiła stopniowa zmiana dominującego rodzaju cyklu 

astronomicznego znajdującego odzwierciedlenie w klimacie, kiedy to 

okresy lodowcowe stały się nieco zimniejsze, a międzylodowcowe nieco 

cieplejsze28), lecz przez długi czas panowała stabilność, ze zmianami 

klimatu wyraźnymi, ale zachodzącymi w określonych granicach29. Ta 

przewidywalność była skądinąd dobra dla życia i jego różnorodności. 

Biosfera Ziemi dostrajała się do rytmu zmian klimatu zachodzących 

na przestrzeni dziesiątek tysięcy lat, w miarę jak zwierzęta i rośliny 

zmieniały obszary zamieszkiwania i rozmiary populacji, aby nadążyć 

i dostosować się do zmieniających się stref klimatycznych; w czwarto-

rzędzie (dopóki ludzie na poważnie nie zaczęli polować), ogólnie rzecz 

ujmując, rozmiary wymierania były dość skromne30.

…po antropocen
Stabilność właśnie się kończy. Cywilizacja ludzka skorzystała z ostat-

nich jej przejawów, 11 mileniów okresu międzylodowcowego zwanego 

przez nas holocenem, w którym nadal (formalnie) żyjemy. Stabilność 

temperatury oraz (od ok. 7 tys. lat, kiedy to główna faza topnienia lodów 

27 Skinner, L.C. i in. (2010), Ventilation of the Deep Southern Ocean and Deglacial CO2 Rise, 
„Science”, 328 (5982).

28 Willeit, M. i in. (2019), Mid-Pleistocene Transition in Glacial Cycles Explained by Declin-
ing CO2 and Regolith Removal, „Science Advances”, 5 (4).

29 Więcej o tych prawidłowościach m.in. tu: Lisiecki, L.E., Raymo, M.E. (2005), A Plio-
cene-Pleistocene Stack of 57 Globally Distributed Benthic δ180 Records, „Paleoceanog-
raphy”, 20 (1).

30 Koch, P.L., Barnosky, A.D. (2006), Late Quaternary Extinctions. State of the Debate, 
„Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics”, 37.
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dobiegła końca31) poziomu morza umożliwiły rozwój i szerzenie się 

rolnictwa i urbanizacji, w tym powstawania miast przybrzeżnych, które 

ułatwiły handel międzynarodowy, a następnie umożliwiły wymianę 

międzykontynentalną. Rdzenie lodowe i ich wiekowe pęcherzyki po-

wietrza pokazują jednoznacznie, że przez cały ten długi (w kategoriach 

ludzkiego życia) okres stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla 

utrzymywały się na prawie stałym poziomie, między 265 a 280 ppm, 

obniżając się niezwykle powoli przez pierwszych kilka tysięcy lat. Na-

stępnie, ok. 7 tys. lat temu, zaczęły równie delikatnie i powoli rosnąć, 

co mogło (dane nie są jednoznaczne) być konsekwencją z wolna roz-

wijającego się rolnictwa32 i co również mogło (i tutaj dowody wydają 

się silniejsze) zapobiec powrotowi Ziemi do okresu lodowcowego33.

Rewolucja przemysłowa, oparta na przeogromnej i stale rosnącej 

produkcji energii z węgla, a następnie z ropy i gazu34, zaburzyła tę (być 

może będącą wynikiem szczęśliwego zbiegu okoliczności) równowagę 

klimatyczną. Rdzenie lodowe pokazują, że globalne skutki zaczęły 

być odczuwalne od ok. 1850 r., kiedy to poziomy dwutlenku węgla 

zaczęły przekraczać 280 ppm. Do 1950 r. wzrosły one do 310 ppm – co 

już oznaczało wartości wyższe niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 

800 tys. lat. Następnie miał miejsce nagły skok związany z powojennym 

„Wielkim Przyspieszeniem” populacji, uprzemysłowienia i globaliza-

cji35. Obecnie, zaledwie 70 lat później, poziomy przekraczają 410 ppm36 

31 Lambeck, K. i in. (2014), Sea Level and Global Ice Volumes from the Last Glacial Maxi-
mum to the Holocene, „PNAS”, 111 (43). 

32 Ruddiman, W.F. (2003), The Anthropogenic Greenhouse Era Began Thousands of Years 
Ago, „Climatic Change”, 61 (3).

33 Ganopolski, A. i in. (2016), Critical Insolation – CO2 Relation for Diagnosing Past and 
Future Glacial Inception, „Nature”, 529 (7585). 

34 Syvitski, J. i in. (2020), Extraordinary Human Energy Consumption and Resultant Geo-
logical Impacts Beginning around 1950 CE Initiated the Proposed Anthropocene Epoch, 

„Communications Earth & Environment”, 1 (1). 
35 Steffen, W. i in. (2015), The Trajectory of the Anthropocene. The Great Acceleration, 

„The Anthropocene Review”, 2 (1). 
36 Zob. Fig. 5 w: Waters, C.N. i in. (2016), The Anthropocene Is Functionally and Strati-

graphically Distinct from the Holocene, „Science”, 351 (6269).
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(i bardzo  przypominają te, które wskazywane są dla stosunkowo ciepłej 

epoki pliocenu sprzed ok. 3 mln lat37, która poprzedzała zlodowacenia 

czwartorzędu) – i nic dziwnego, skoro wyliczenia pokazują, że ludz-

kość od 1950 r. zużyła więcej energii, pochodzącej głównie z węglowo-

dorów kopalnych, niż przez poprzedzające ten czas całe 11 mileniów 

holocenu38. Jest to ogromny skok. Globalna temperatura musi jeszcze 

nadgonić (ponieważ Ziemia jest rozległym obiektem i potrzeba czasu, 

aby dodatkowe ciepło rozprzestrzeniło się poprzez powietrze, oce-

any i skały skorupy ziemskiej). Jednak już teraz efekt dodatkowego 

ogrzewania (w przypadku oceanów odpowiadający wlewaniu do morza 

ok. 1 mld filiżanek gorącej herbaty co sekundę39) zaczyna w widoczny 

sposób wpływać na podwyższenie temperatury na świecie, z wszel-

kimi tego konsekwencjami, które zaczynamy odczuwać, a z pewnym 

opóźnieniem prowadzi także do topnienia lodu polarnego i wzrostu 

poziomu morza40.

Wielki wzrost dwutlenku węgla czasów „Wielkiego Przyspieszenia” 

może być bezprecedensowym zjawiskiem w historii Ziemi, jeśli cho-

dzi o jego tempo, obliczane jako szybsze niż to związane z paleoceń-

sko-eoceńskim maksimum termicznym, być może o rząd wielkości41. 

Zgrabnie symbolizuje ono proponowaną epokę antropocenu (gdyż 

linia na wykresie koncentracji CO2 zmienia się z niemal poziomej na 

37 Tierney, J.E. i in. (2019), Pliocene Warmth Consistent with Greenhouse Gas Forcing, 
„Geophysical Research Letters”, 46 (15).

38 Zob. Syvitski, J. i in. (2020), Extraordinary Human Energy Consumption…
39 Cyt. za: Thomas, J.A. i in. (2020), The Anthropocene. A Multidisciplinary Approach. 

Cambridge: Polity, s. 76–77. Dane za: Zanna, L. i in. (2019), Global Reconstruction of 
Historical Ocean Heat Storage and Transport, „PNAS”, 116 (4). 

40 Rignot, E. i in. (2019), Four Decades of Antarctic Ice Sheet Mass Balance from 1979–2017, 
„PNAS”, 116 (4); The IMBIE team (2018), Mass Balance of the Antarctic Ice Sheet from 
1992 to 2017, „Nature”, 558 (7709).

41 Zeebe, R.E. i in. (2016), Anthropogenic Carbon Release Rate Unprecedented during the 
Past 66 Million Years, „Nature Geoscience”, 9 (4). 
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prawie pionową42), choć stanowi tylko jedną składową tej ogromnej, 

zachodzącej obecnie zmiany systemu Ziemi. Inne zjawiska charakte-

rystyczne dla antropocenu, takie jak ogromny przyrost ilości betonu, 

tworzyw sztucznych i rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, są 

aktualnie łatwiej dostrzegalne pod względem geologicznym43 i bardziej 

przyciągają uwagę.

Jednak to klimat ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania 

się powierzchni planety i życia na niej. Z plioceńską atmosferą prawdo-

podobnie skończymy z plioceńskim globalnym klimatem i poziomem 

morza (być może o 20 m wyższym, a więc wyjątkowo problematycznym 

dla miast wybudowanych wzdłuż obecnej linii brzegowej)44. A kolejne 

stulecie emisji dwutlenku węgla w scenariuszu jak-gdyby-nigdy-nic 

(ang. business as usual) prawdopodobnie doprowadzi do przekroczenia 

tego stanu w kierunku „Ziemi supercieplarnianej” (ang. hothouse Earth) 

o atmosferze eoceńskiej, gwałtownie cofając ewolucję klimatyczną 

o ok. 50 mln lat45. Jest to rodzaj stanu klimatycznego, którego w miarę 

postępowania antropocenu wciąż jeszcze można uniknąć – i najlepiej 

byłoby to zrobić.

Co zatem możesz zrobić ty, jako czytelniczka_k (i twoja rodzina, 

przyjaciółki_ele i współpracownice_y, jako tylko nieliczne_i spośród 

miliardów ludzkich istot), z tym wyłaniającym się właśnie ogólnoplane-

tarnym położeniem – krytycznym46 dla nas wszystkich i w rzeczy samej 

42 Zob. Fig. 1 w: Zalasiewicz, J. i in. (2019), A Formal Anthropocene Is Compatible with but 
Distinct from Its Diachronous Anthropogenic Counterparts. A Response to W.F. Ruddi-
man’s „Three Flaws in Defining a Formal Anthropocene”, „Progress in Physical Geogra-
phy. Earth and environment”, 43 (3). 

43 Zob. Syvitski, J. i in. (2020), Extraordinary Human Energy Consumption…
44 Burke, K.D. i in. (2018), Pliocene and Eocene Provide Best Analogs… Zob. także: Clark, 

P.U. i in. (2016), Consequences of Twenty-first-century Policy for Multi-millennial 
 Cli mate and Sea-level Change, „Nature Climate Change”, 6 (4). 

45 Burke, K.D. i in. (2018), Pliocene and Eocene Provide Best Analogs…
46 „Krytyczne położenie”, ang. predicament – zdecydowałem się na „krytyczne” – a nie 

np. „kłopotliwe” czy „trudne” – „położenie” z uwagi na oczywistą powagę sytuacji, 
jak również z powodu takiegoż tłumaczenia tego terminu w przedmowie Klubu 
Rzymskiego do jego raportu dotyczącego „krytycznego położenia ludzkości”; pełny 
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dla wszystkich żywych organizmów na Ziemi? Wydaje się, że to zadanie 

wykracza daleko poza możliwości jakiejkolwiek osoby czy grupy ludzi, 

nie tylko ze względu na konieczność stawienia czoła omówionym po-

tężnym siłom o naturze globalnej, ale z powodu tego, co determinuje 

ludzką naturę – dążenie do bogacenia się i władzy – a to napędza zmia-

ny klimatyczne. Niemniej jest to zjawisko, które można badać (a przed 

akademikami wszystkich dyscyplin otwiera się tu mnóstwo nowych 

interakcji i połączeń, które należy wykorzystać, oraz nowych kierun-

ków badań, ku którym należy się zwrócić), o którym można uczyć 

nowe pokolenia studentów, o którym można dyskutować i na które 

można oddziaływać szerzej, w obszarze (przykładowo) zarządzania 

i rządzenia na wszystkich poziomach. Jest wiele do zrobienia i wiele 

do osiągnięcia, jeśli będziemy pracować wspólnie. A co możemy zrobić 

indywidualnie? Istnieje wiele sposobów, które pomogą nam zmienić 

nasze życie tak, aby przystawało do wyłaniającego się świata epoki 

antropocenu: od poddawania recyklingowi ubrań, kupowania rzeczy 

wykonanych z materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł, 

przez ograniczenie spożycia mięsa, korzystanie z energii ze źródeł 

odnawialnych (i używania energooszczędnych urządzeń), po przywra-

canie ogrodom dzikości.

tytuł oryginału: The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome’s Project on the 
Predicament of Mankind): Meadows, D.H. i in. (1973), Granice wzrostu. Tłum. Rączkow-
ska, W., Rączkowski, S. Warszawa: PWE, s. 29. Na s. 34 można przeczytać: „Na tym 
właśnie polega «krytyczne położenie ludzkości»: umiemy dostrzec poszczególne 
symptomy głębokiego niedomagania społeczeństwa, ale nie jesteśmy w stanie pojąć 
znaczenia i wzajemnych powiązań niezliczonych składających się na nie elementów 
ani rozpoznać jego podstawowych przyczyn i tym samym nie potrafimy znaleźć 
odpowiednich środków zaradczych” [przyp. M.P.].
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Zaproszenie do dyskusji
Tak wygląda sytuacja naszego współczesnego świata, jeśli spojrzeć na 

nią oczami geologów, patrzących nań raczej z perspektywy dawniej-

szych stanów planety. Co zatem powinniśmy my – czy ty lub wy – zrobić 

w tej sytuacji, która – jak zauważyła nasza koleżanka, historyczka Julia 

Adeney Thomas47 – jest raczej złożonym, wieloaspektowym krytycz-

nym położeniem48, w którym wszyscy będziemy musieli jakoś nauczyć 

się żyć i ukierunkowywać swoje działania, niż problemem, który moż-

na po prostu „rozwiązać”? Nie mamy do zaproponowania zbyt wielu 

mądrych rad, nie tylko dlatego że nasza nauka jest zasadniczo nauką 

śledczą: przypominamy raczej umiarkowanie wyspecjalizowanych dia-

gnostyków medycznych, zdecydowanie mniej zorientowanych w tym, 

jakie lekarstwo należy przepisać.

Niemniej wydaje nam się jasne, że zbiorowe działania ludzko-

ści, przede wszystkim bardzo szybkie spalanie bardzo dużych ilości 

paliw kopalnych, zaczynają obecnie poważnie zmieniać trajektorię 

klimatu Ziemi w kierunku stanu znacznie bardziej niekomfortowego 

i niebezpiecznego dla ludzkich społeczeństw, a nawet dla większo-

ści organizmów na Ziemi. Odsunięcie nas od tej trajektorii ku mniej 

niszczycielskiej będzie wymagało wiele wyobraźni, pracy i działania 

i prawdopodobnie będzie oznaczało zmiany idące o wiele dalej niż 

zwykła dekarbonizacja gospodarki z użyciem środków technicznych 

(choć stanowiłoby to dobry początek). Z pewnością nadszedł czas, aby 

zająć się tym krytycznym położeniem49.

47 Zob. Thomas, J.A. i in. (2020), The Anthropocene…, zwłaszcza rozdz. 1, 7, 8 oraz Tho-
mas, J.A. (2020), The Anthropocene Earth System and Three Human Stories”, „RCC 
Perspectives. Transformations in environment and society – «Strata and Three Sto-
ries»”, 3.

48 Zob. przyp. 46.
49 Tamże.
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doi.org/10.1038/s43247-020-00029-y. (Obszerne i świeżej daty 

podsumowanie, skoncentrowane na narracji i czynnikach na-

pędzających antropocen).

https://doi.org/10.1038/s43247-020-00029-y
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Od Zofii

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 

dotyczy on boleśnie i bezpośrednio 
mnie oraz wszystkiego i wszystkich, 

których kocham – nie tylko naszej 
przyszłości, ale też, z każdym miesiącem coraz 

bardziej, naszej teraźniejszości. Gdy myślę o kryzysie 
klimatyczno-ekologicznym, czuję ogromną potrzebę 

działania, gniew, bunt, strach, smutek, łzy, rozpacz, 
nadzieję, brak nadziei, siłę do działania, bezsilność, 

przytłoczenie – w różnych chwilach w różnych 
kombinacjach. Najważniejsze wyzwanie dla ludzkości 

w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego 
stanowi, według mnie, wyzwolenie się spod władzy 

kilku kompletnie nieprzystających do rzeczywistości 
narracji, które zdominowały funkcjonowanie 

społeczeństw mających obecnie największy wpływ 
na resztę planety i jej przyszłe losy.

Od Jagody

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 
mam silne poczucie, że jest to obecnie 

najważniejszy problem, z jakim zmaga się świat. 
Jednocześnie wierzę, że każde działanie, każdy 

drobny gest w kierunku zmian na lepsze ma 
znaczenie. Gdy myślę o kryzysie klimatyczno-

ekologicznym, czuję przytłaczający smutek, 
żal, złość, tęsknotę… Najważniejsze wyzwanie 

Zofia Prokop  
Biolożka ewolucyjna i akty-
wistka, współzałożycielka 
ruchów Nauka dla Przyrody 
i Akcja Ratunkowa dla Kra-
kowa. Pracuje w Instytucie 
Nauk o Środowisku na Wy-
dziale Biologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego;  
zofia.prokop@uj.edu.pl.

Jagoda Byszko  
Absolwentka biologii na Uni-
wersytecie Jagiellońskim; 
jbyszko@gmail.com.
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Karol Nowak  
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dla ludzkości w obliczu kryzysu klimatyczno- 
-ekologicznego stanowi, według mnie, na poziomie 

globalnym – przebudowa/przewartościowanie 
systemu ekonomicznego i polityki gospodarczej; 

na poziomie jednostki – dostrzeżenie swojej 
zależności od natury, uwrażliwienie się na jej wartość 

i obudzenie w sobie „produktywnego” współczucia 
do otaczającego nas życia.

Od Karola

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 
jest to sprawa nagląca, bardzo istotna 

dla przyszłości ludzi, a sam czułem się zagubiony 
i niedoinformowany w tej kwestii. Aby zmobilizować 

się do poznania literatury naukowej omawiającej 
ten problem, wybrałem powiązane z nim szóste 

masowe wymieranie jako temat mojej pracy 
licencjackiej1. Gdy myślę o kryzysie klimatyczno-

-ekologicznym, czuję głębokie rozczarowanie tym, 
jak często wartość przyrody jest niedoceniana. 
Najważniejsze wyzwanie dla ludzkości stanowi, 

według mnie, ochrona bioróżnorodności, szczególnie 
w regionach tropikalnych.

1 Nowak, K. (2020), Szóste wielkie wymieranie gatunków – przyczyny i skutki dla ludz-
kości. Praca licencjacka pod kierunkiem dr hab. Zofii Prokop. Kraków: Instytut Nauk 
o Środowisku UJ.
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Pajęczyna życia

Wszyscy jesteśmy połączeni z oceanem, podobnie jak 
wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą nawzajem i z Ziemią.

’Qátuw̓as Jessica Brown2

Ziemia jest systemem – używam tego słowa w liczbie 
pojedynczej. Jest wiele systemów na Ziemi: mamy 

systemy ekonomiczne i ekologiczne, mamy systemy 
cyrkulacji w oceanach i atmosferze; ale wszystkie one są 
ze sobą powiązane i razem tworzą jeden wspólny system. 
Patrząc na Ziemię z Kosmosu, można pojąć to intuicyjnie, 

natomiast badając ją, można stwierdzić empirycznie, że 
ma właściwości, które wyłaniają się z całego systemu.

Will Steffen3

Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy 
do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy 

się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny 
życia – jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli 
niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie.

przypisywane Wodzowi Seattle4

2 Brown, Q.J. (2017), Indigenous Knowledge and Ocean Science, TEDx talks: youtube.com/
watch?v=0vuZ5Jm67fg&t=316s [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

3 Steffen, W. (2018), The Anthropocene, Planetary Boundaries and the Biosphere: Chal-
lenges of the 21st Century, wykład plenarny European Conference on Computational 
Biology 2018: moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/science/bioenv/eccb-2018/recor-
ding-15-06-2018-18.32 [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

4 Pająk, Ł. (2016), Inspirująca ekoanimacja „Człowiek należy do Ziemi”, Włącz oszczędza-
nie: wlaczoszczedzanie.pl/inspirujaca-ekoanimacja-czlowiek-nalezy-ziemi [dostęp: 
10.08.2021].

https://www.youtube.com/watch?v=0vuZ5Jm67fg&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=0vuZ5Jm67fg&t=316s
https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/science/bioenv/eccb-2018/recording-15-06-2018-18.32
https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/science/bioenv/eccb-2018/recording-15-06-2018-18.32
https://wlaczoszczedzanie.pl/inspirujaca-ekoanimacja-czlowiek-nalezy-ziemi/
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Nasza planeta stanowi system, w którym każdy element powiązany jest 

ze wszystkimi innymi siecią bezpośrednich lub pośrednich współzależ-

ności. Rośliny – lądowe i morskie – za pomocą energii słonecznej prze-

twarzają pobrane z atmosfery i podłoża substancje mineralne w związki 

organiczne, z których budują własne ciała. U podstaw tej roślinnej 

twórczości leży proces fotosyntezy, którego produktem ubocznym 

jest tlen, uwalniany do atmosfery, a z niej pobierany przez organizmy 

oddychające tlenowo (w tym również same rośliny). Z roślin związki 

organiczne przechodzą dalej, w obieg odbywający się w sieciach tro-

ficznych, których inne węzły stanowią organizmy roślinożerne, dra-

pieżne, pasożytnicze, padlinożerne itd., by w końcu trafić do komórek 

drobnoustrojów rozkładających je z powrotem do prostych związków 

nieorganicznych. Obieg się zamyka.

Każdy organizm każdego gatunku jest częścią tego planetarnego 

systemu (naukowo nazywanego biosferą lub globalnym ekosystemem 

ziemskim) – żyje w warunkach stworzonych przez niezliczone inne 

organizmy i ma w tworzeniu tych warunków swój udział. Dotyczy to 

również nas. Homo sapiens wyewoluował jako część biosfery; jeden 

z rozlicznych gatunków w rozległym ekosystemie afrykańskim, odży-

wiający się wieloma lokalnie występującymi roślinami i zwierzętami 

oraz będący pożywieniem drapieżników i padlinożerców. Jednak wraz 

z rozwojem cywilizacji charakter ludzkich interakcji z resztą ziemskie-

go systemu podlegał stopniowo coraz bardziej znaczącym zmianom, 

które na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zaczęły gwałtow-

nie przyspieszać.
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Ekspansja 

Kontrolujemy tę planetę.
Yuval Noah Harari5

Wiedział, że […] jego moc jest wielka jak nigdy dotąd; 
wypełniała go tak, że aż zadrżał od poczucia siły 

ledwie utrzymywanej w ryzach. […] Pod stopami czuł 
korzenie wzgórza zagłębiające się w mrok, a nad 

głową widział suche, dalekie ognie gwiazd. Pośrodku – 
wszystko czekało na jego władzę, jego rozkazy.

Ursula K. Le Guin6

W 1964 roku na 44° szerokości geograficznej północnej 
i 79°22′ długości geograficznej zachodniej rósł kiedyś 

bogaty i gęsty las klonów cukrowych, które stały się 
przedmiotem badań profesorów Braya i Gorhama. 
Teraz jest tam Toronto. Wyobrażam sobie tamtych 
ludzi zbierających liście i gałązki, ich wcześniejsze 

przygotowania, dyskusje i całą stertę wiedzy o ściółce lasu.
Urszula Zajączkowska7

Opowieść o ludziach podporządkowujących sobie dziką przyrodę roz-

poczyna się co najmniej kilkanaście tysięcy lat temu, kiedy to niektóre 

populacje naszego gatunku porzuciły zbieracko-łowiecki tryb życia, 

rozwijając uprawę roślin i chów zwierząt. Udomowienie sprzęgnięte 

5 Harari, Y.N. (2015), What Explains the Rise of Humans?, TED: ted.com/talks/
yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans/transcript?lan-
gu-age=en#t-24647#t=30s [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

6 Le Guin, U. (2000), Czarnoksiężnik z archipelagu. Tłum. Barańczak, S. Warszawa: 
Prószyński Media (ebook).

7 Zajączkowska, U. (2019), Patyki, badyle. Warszawa: Marginesy, s. 146.

http://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans/transcript?langu-age=en#t-24647#t=30s
http://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans/transcript?langu-age=en#t-24647#t=30s
http://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans/transcript?langu-age=en#t-24647#t=30s
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jest z selekcją cech czyniących dany gatunek użyteczniejszym dla ho-

dowców: na przykład liczności i wielkości ziaren (zboża), szybkiego 

przyrostu masy („mięsne” rasy zwierząt), wydajności produkcji mleka 

(„mleczne” krowy).

Proces udomowienia nie sprowadza się jednak tylko do wybra-

nych gatunków – dotyczy też całych ekosystemów i krajobrazów prze-

kształcanych tak, by służyły konkretnym ludzkim potrzebom, takim jak 

produkcja rolna lub (w ciągu ostatnich 200 lat) przemysłowa, wymiana 

handlowa, ochrona przed drapieżnikami i niepożądanymi warunkami 

pogodowymi. Zaczęły powstawać pola uprawne i pastwiska, miasta, sieci 

dróg, a z czasem tamy na rzekach, kanały, kopalnie i fabryki, linie kolejo-

we, autostrady, lotniska, umocnienia linii brzegowych mórz i oceanów. 

„Udomowienie” przyrody zaczęło się od zmian stosunkowo sub-

telnych, stopniowo jednak skala ingerencji rosła. Obecnie większość 

zwierząt i roślin hodowlanych różni się diametralnie od swoich dzikich 

przodków, a ogromna część ziemskich krajobrazów i ekosystemów 

zupełnie nie przypomina tego, czym były tysiące, setki czy nawet dzie-

siątki lat temu8.

Na lądzie najbardziej rozpowszechnioną formą ingerencji w prze-

strzeń jest ekspansja rolnictwa, odbywająca się głównie kosztem la-

sów, terenów podmokłych i łąk, oraz rozrost miast i różnego typu 

infrastruktury. W morzach i oceanach główne przyczyny zmian to 

zarówno komercyjne rybołówstwo, jak również działania prowadzone 

(głównie) na lądzie: spalanie paliw kopalnych i rolnictwo. To pierwsze 

uwalnia do atmosfery dwutlenek węgla, którego część pochłaniana 

przez oceany prowadzi do ich zakwaszenia. Drugie od kilkudziesięciu 

lat wykorzystuje olbrzymie ilości nawozów sztucznych oraz środków 

owado- i chwastobójczych, które z pól spływają do rzek, a z nimi do 

mórz i oceanów. Zarówno na lądowych, jak i wodnych ekosystemach 

8 Kareiva, P. i in. (2007), Domesticated Nature. Shaping Landscapes and Ecosystems for 
Human Welfare, „Science”, 316 (5833), s. 1866.
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coraz silniejsze piętno odciskają też globalne zmiany klimatu, będące 

skutkiem ubocznym systemu funkcjonowania przemysłu i rolnictwa.

Aby przybliżyć aktualną skalę tych przemian, przyjrzyjmy się 

kilku wymownym danym:

• W 2020 r. łączna masa produktów pochodzenia antropogenicz-

nego (beton, gruz, cegły, asfalt, metale, plastik itd.) dorównała 

łącznej (suchej) masie żywych organizmów na Ziemi9.

• Ponad połowa ziemskich lasów została już wycięta, ponad 85% 

terenów podmokłych – zniszczonych10.

• Ponad 40% powierzchni lądów (blisko 60% obszarów niepo-

krytych lodowcami lub pustyniami) zajmują tereny rolnicze 

i miasta. Co znamienne, 77% powierzchni terenów rolni-

czych zajmują uprawy pasz i hodowla zwierząt na mięso i na-

biał – produkty, które globalnie dostarczają ludzkości jedynie 

17% energii i 33% białka11.

• Wpływ gospodarki sięga szeroko poza obszary rolnicze i miej-

skie: bezpośrednie jej skutki wpłynęły na znaczącą zmianę 

77% powierzchni lądów (z wyłączeniem Antarktydy) i 87% po-

wierzchni oceanów12.

• Tamy i zbiorniki zaporowe zatrzymują prawie sześciokrotnie 

więcej wody, niż swobodnie płynie w rzekach13.

9 Elhacham, E. i in. (2020), Global Human-Made Mass Exceeds All Living Biomass, 
„ Nature”, 588 (7838), s. 442.

10 Kareiva, P. i in. (2007), Domesticated Nature…, s. 1866; IPBES i in. (red.) (2019), Sum-
mary for Policymakers of the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services. Bonn: IPBES secretariat, s. 24.

11 Ritchie, H. (2019), Half of the World’s Habitable Land Is Used for Agriculture, OurWorld-
InData.Org: ourworldindata.org/global-land-for-agriculture [dostęp: 10.08.2021].

12 Watson, J.E.M. i in. (2018), Protect the Last of the Wild, „Nature”, 563 (7729); Strze-
szewska-Potyrała, A. (2019), Znikający świat. Ile nienaruszonej przyrody pozostało 
na Ziemi?, Nauka dla przyrody: naukadlaprzyrody.pl/2019/04/29/znikajacy-swiat-ile-

-nienaruszonej-przyrody-pozostalo-na-ziemi [dostęp: 10.08.2021].
13 Kareiva, P. i in. (2007), Domesticated Nature…, s. 1866.

https://ourworldindata.org/global-land-for-agriculture
https://naukadlaprzyrody.pl/2019/04/29/znikajacy-swiat-ile-nienaruszonej-przyrody-pozostalo-na-ziemi/
https://naukadlaprzyrody.pl/2019/04/29/znikajacy-swiat-ile-nienaruszonej-przyrody-pozostalo-na-ziemi/
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• W oceanach poziom zakwaszenia wzrósł o 30% w stosunku do 

stanu mierzonego u progu epoki przemysłowej (druga połowa 

XVIII w.)14.

W atmosferze stężenia gazów cieplarnianych wzrosły w tym sa-

mym okresie o blisko 50% (dwutlenek węgla), dwuipółkrotnie (me-

tan), blisko dwukrotnie (podtlenek azotu), prowadząc do gwałtownych 

zmian klimatu15.

Wielkie przyspieszenie

Prędzej, prędzej, prędzej  
Dalej, dalej, dalej  

więcej, więcej, więcej  
nafty, węgla, stali  
nafty, węgla, stali  

więcej, więcej, więcej  
małych samochodów,  

wagonów z pieniędzmi 
[…] 

nafty, węgla, stali  
więcej, więcej, więcej  

wszystko potrafimy  
lecimy na księżyc

Jan Krzysztof Kelus16

14 NOAA (2020), Ocean Acidification, National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion: noaa.gov/education/resource-collections/ocean-coasts/ocean-acidification 
[ dostęp: 10.08.2021].

15 Schiermeier, Q. (2020), Global Methane Levels Soar to Record High, Nature:  
nature.com/articles/d41586-020-02116-8 [dostęp: 10.08.2021].

16 Kelus, J.K. (1973), Był raz dobry świat, w: tegoż (1999), Był raz dobry świat… / Wybór 
ze starych kaset – cz. 2 i Piosenka na pożegnanie – 1999 / [płyta CD]. Altmaster.

https://www.noaa.gov/education/resource-collections/ocean-coasts/ocean-acidification
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02116-8
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Na uwagę zasługuje nie tylko skala zmian, ale również ich dynami-

ka. Procesy postępujące stopniowo przez tysiące lat nabrały rozpędu 

w okresie kolonialnym, a następnie wraz z rozwojem przemysłu; praw-

dziwy przełom dokonał się jednak w okolicach połowy ubiegłego wieku. 

W opublikowanym w 2015 r. artykule17 grupa uczonych pod kierunkiem 

Willa Steffena, chemika specjalizującego się w badaniach globalnych 

zmian środowiskowych, zebrała dane na temat 12 wskaźników cha-

rakteryzujących istotne elementy struktury i funkcjonowania systemu 

ziemskiego – składu atmosfery, klimatu, chemizmu oceanów, ekosys-

temów morskich i lądowych. Autorzy prześledzili zmiany wartości 

tych wskaźników na przestrzeni lat 1750–2010 (ilustracja 1); większość 

z analizowanych procesów przyspieszyła gwałtownie w ciągu ostatnich 

kilkudziesięciu lat. 

Co z tych radykalnych i coraz szybciej postępujących przemian 

wynika dla innych gatunków, współtworzących z nami ziemski eko-

system? Wstępne wyobrażenie może dać kolejnych kilka liczb:

• W łącznej masie żyjącego obecnie na Ziemi ptactwa jedynie 

30% stanowią dzikie ptaki (reprezentujące, według różnych 

oszacowań, ok. 10–18 tys. gatunków) – pozostałych 70% przy-

pada na zaledwie kilka gatunków ptaków hodowlanych, głów-

nie kury18.

• Wśród żyjących współcześnie ssaków zwierzęta dzikie 

(ok. 6,5 tys. gatunków) stanowią jedynie 4% łącznej masy; resz-

ta to ludzie (36%) i gatunki hodowlane (60%), głównie krowy19.

Żeby jednak odpowiedzieć na postawione powyżej pytanie sze-

rzej i dokładniej, warto najpierw wspomnieć o pewnych kluczowych 

17 Steffen, W. i in. (2015), The Trajectory of the Anthropocene. The Great Acceleration, 
„The Anthropocene Review”, 2 (1).

18 Bar-On, Y.M. i in. (2018), The Biomass Distribution on Earth, „PNAS”, 115 (25), s. 6508.
19 Tamże.
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wydarzeniach w historii życia na Ziemi, które miały miejsce w czasach, 

gdy nie istnieliśmy jeszcze jako gatunek.

Dawne wymierania
Ludzie od tysięcy lat odnajdowali tajemnicze kości stworzeń niepasu-

jących do żadnych znanych im zwierząt. Uznawano je m.in. za szczątki 

smoków, gryfów lub olbrzymów. Stanowiły podwaliny wielu fanta-

stycznych opowieści. Dopiero ok. 200 lat temu zidentyfikowano je jako 

pozostałości dawno wymarłych gatunków i wnikliwie zaczęto analizo-

wać ich pochodzenie. Badania wykazały, że miliony żyjących obecnie 

gatunków stanowią jedynie ułamek procenta spośród wszystkich, które 

zamieszkiwały Ziemię w ciągu ok. 4 mld lat istnienia na niej życia20.

Organizmy rodzą się i umierają, zaś gatunki mają swój początek 

zwany specjacją oraz koniec – wymieranie. Na podstawie danych ko-

palnych, czyli zachowanego w skałach zapisu historii różnych grup 

organizmów, można wyliczyć średni czas trwania, jak również – to 

druga strona medalu – średnie tempo wymierania gatunków.

Z perspektywy konkretnego gatunku wymarcie może wydawać 
się katastrofą. Jednak w długiej historii życia na Ziemi wymie-
rania to business as usual. Następują nieustannie, powodując 

„wymianę” gatunków żyjących na Ziemi. Ten naturalny proces 
nazywany jest wymieraniem w tle. Czasami jednak tempo wy-
mierania rośnie gwałtownie w stosunkowo krótkim czasie – za-
chodzi masowe wymieranie21.

Tak to zjawisko opisują autorki_rzy portalu edukacyjnego prowa-

dzonego przez Muzeum Paleontologii Uniwersytetu Kalifornijskiego 

20 Jablonski, D. (2004), Extinction. Past and Present, „Nature”, 427 (6975), s. 589.
21 University of California Museum of Paleontology, National Center for Science Edu-

cation (b.r.), Mass Extinctions, Understanding evolution: evolution.berkeley.edu/
evolibrary/article/massextinctions_01 [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/massextinctions_01
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/massextinctions_01
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ilustracja 1. Wskaźniki struktury i funkcjonowania ekosystemu ziemskiego – 
trendy od 1750 do 2010 r. Na podstawie Steffen, W. i in.1

Komentarz: Poszczególne wykresy dotyczą wskaźników: zawartości gazów 
cieplarnianych (dwutlenku węgla, tlenku diazotu i metanu) w atmosfe-
rze, spadku zawartości ozonu w stratosferze, odchylenia temperatury 
powierzchni Ziemi (połączone dane dla powierzchni lądów i oceanów) od 
średniej dla lat 1961–1990, zakwaszenia oceanów, połowu ryb morskich, 
modyfikacji przybrzeżnych stref oceanów (wskaźnikiem jest globalna 
produkcja krewetek w akwakulturze), antropogenicznego napływu azotu 
do stref przybrzeżnych, utraty lasów tropikalnych (procentowo, w stosunku 
do stanu z 1700 r.), powierzchni gruntów rolnych, w tym gruntów ornych 
i pastwisk (jako odsetek całkowitej powierzchni lądów), degradacji biosfery 
lądowej (wskaźnikiem jest procentowy spadek średniej liczebności gatun-
ków w porównaniu do nienaruszonych ekosystemów). Dokładniejsze objaś-
nienie zastosowanych wskaźników zob. artykuł źródłowy.

_1 Steffen, W. i in. (2015), The Trajectory of the Anthropocene…
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w  Berkley i amerykańskie National Center for Science Education [Na-

rodowe Centrum Edukacji w Zakresie Nauk Ścisłych] (ilustracja 2).

Na podstawie aktualnych danych w historii Ziemi wyróżniamy 

pięć wielkich wymierań: ordowickie, dewońskie, permskie, triasowe 

i kredowe. Najdokładniej zbadane, jak również najbardziej rozpozna-

walne poza środowiskiem naukowym jest wymieranie kredowe, które 

miało miejsce 65 mln lat temu – to wtedy wyginęły m.in. dinozaury 

(poza, oczywiście, ptakami)22.

Szóste wielkie wymieranie

Autorkę gnębi myśl o życiu trwonionym tak lekko, 
Jakby go było w zapasie bez dna.

Wisława Szymborska23

Masowe wymierania nie są jednak tylko kwestią przeszłości. Coraz 

liczniejsze dane pokazują, że obecnie Ziemia znajduje się u progu, lub 

już w trakcie, szóstego takiego wydarzenia. Tutaj znowu warto przyj-

rzeć się danym liczbowym:

• Aktualne tempo wymierania jest, według różnych oszacowań, 

stu- lub nawet tysiąckrotnie wyższe od przywołanego wcześ-

niej wymierania w tle. Tak duży rozdźwięk oszacowań wynika 

głównie ze skali naszej niewiedzy – większość zamieszkujących 

Ziemię gatunków wciąż nie została rozpoznana i opisana przez 

naukowców, a o większości z tych, które odkryto i sklasyfiko-

wano, nadal wiemy bardzo niewiele. Siłą rzeczy, obliczenia 

globalnego tempa wymierania opierają się zatem na licznych 

22 McCallum, M.L. (2015), Vertebrate Biodiversity Losses Point to a Sixth Mass Extinction, 
„Biodiversity and Conservation”, 24 (10), s. 2497.

23 Szymborska, W. (1976), Recenzja z nienapisanego wiersza, w: tejże, Wielka liczba. 
 Warszawa: Czytelnik, s. 226.
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ilustracja 2. Wykres przedstawiający tempo wymierania z uwzględnieniem 
5 masowych wymierań. Źródło: University of California Museum of 
 Paleontology, National Center for Science Education1

_1 University of California Museum of Paleontology, National Center for Science Edu-
cation (b.r.), Mass Extinctions…
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założeniach, a zatem obarczone są dużą niepewnością. Najbar-

dziej kompleksowe opracowanie dotyczące stanu biosfery można 

znaleźć w opublikowanym w 2019 r. raporcie Międzyrządowego 

Forum ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych 

(ang. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 

and Ecosystem Services, w skrócie IPBES), opartym na analizie 

ok. 15 tys. naukowych i rządowych tekstów źródłowych – poda-

je on, iż wymieranie jest obecnie kilkadziesiąt do kilkuset razy 

szybsze niż średnia z ostatnich 10 mln lat24 (która, podkreślmy, 

nie jest tym samym co tempo wymierania w tle, liczone w znacz-

nie dłuższej perspektywie czasowej). Podsumowując: obecne 

tempo wymierania gatunków wielokrotnie – choć nie wiemy do-

kładnie jak bardzo – przekracza naturalny stan charakterystycz-

ny dla względnie spokojnych okresów w dziejach Ziemi.

• Alarmujące jest również szybkie zmniejszanie się populacji wie-

lu gatunków, co może stanowić preludium do ich wymarcia25. 

W przypadku samych tylko kręgowców, czyli jednej z najlepiej 

przebadanych grup organizmów, liczebność ich populacji spad-

ła średnio o 60% w ciągu ostatnich 40 lat26. 

• W grupach organizmów, które zostały pod tym względem wy-

starczająco dokładnie przebadane, zagrożonych wyginięciem 

jest średnio 27% gatunków, w tym 41% płazów, 34% roślin na-

gonasiennych, 14% ptaków, 33% korali rafotwórczych, 30% re-

kinów i płaszczek, 26% ssaków27, 10–41% owadów28.

24 IPBES i in. (red.) (2019), Summary for Policymakers…, s. 24.
25 Babik, W. (2020), W wirze wymierania, Nauka dla przyrody: 

naukadlaprzyrody.pl/2020/03/10/w-wirze-wymierania [dostęp: 10.08.2021].
26 WWF i in. (red.) (2018), Living Planet Report – 2018: Aiming Higher. Gland: WWF, s. 3: 

wwf.pl/sites/default/files/inline-files/LPR2018%20Podsumowanie%20PL_4.pdf 
[dostęp: 10.08.2021].

27 The IUCN Red List of Threatened Species (b.r.): iucnredlist.org [dostęp: 10.08.2021].
28 IPBES i in. (red.) (2019), Summary for Policymakers…; Goulson, D. (2019), 

 Insect Declines and Why They Matter. Taunton: Somerset Wildlife Trust: 

https://naukadlaprzyrody.pl/2020/03/10/w-wirze-wymierania/
https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/LPR2018%20Podsumowanie%20PL_4.pdf
https://www.iucnredlist.org/
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Ponadto, co szczególnie istotne, tempo wymierania gatunków 

przyspiesza. Jego dalsza trajektoria jest trudna do  przewidzenia, ale 

systemowa natura życia na Ziemi każe 

przewidywać, że jeśli obecne trendy 

nie ulegną zdecydowanej zmianie, 

w pewnym momencie wejdą w fazę 

„reakcji łańcuchowej” prowadzącej do 

tego, że z powierzchni Ziemi zniknie 

większość obecnego na niej życia. To 

dlatego że, jak tłumaczy biolog Edward 

O.  Wilson,

bioróżnorodność jako całość sta-
nowi tarczę ochronną dla każdego 
z tworzących ją gatunków […]. Gdy 
coraz więcej gatunków znika lub 
jest bliskich wymarcia, tempo wymierania pozostałych przy-
spiesza. […] Gdy wzmaga się wymieranie, bioróżnorodność 
osiąga pewien punkt krytyczny, w którym dany ekosystem 
załamuje się29.

Proces ten bywa porównywany do wymontowywania nitów z lecącego 

samolotu – jakąś ich część można wyrzucić bez większych konse-

kwencji dla funkcjonowania maszyny, ale po którymś kolejnym na-

stąpi  katastrofa.

somersetwildlife.org/sites/default/files/2019-11/FULL%20AFI%20REPORT%20
WEB1_1.pdf [ dostęp: 10.08.2021].

29 Wilson, E.O. (2017), Pół Ziemi. Walka naszej planety o życie. Tłum. Baran, B. Warszawa: 
Aletheia, s. 22.

Tempo wymierania gatunków 
przyspiesza. Jego dalsza trajek-
toria jest trudna do przewidzenia, 
ale systemowa natura życia 
na Ziemi każe przewidywać, że 
jeśli obecne trendy nie ulegną 
zdecydowanej zmianie, w pew-
nym momencie wejdą w fazę „re-
akcji łańcuchowej” prowadzącej 
do tego, że z powierzchni Ziemi 
zniknie większość obecnego 
na niej życia.

https://www.somersetwildlife.org/sites/default/files/2019-11/FULL%20AFI%20REPORT%20WEB1_1.pdf
https://www.somersetwildlife.org/sites/default/files/2019-11/FULL%20AFI%20REPORT%20WEB1_1.pdf
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Są ludy, co dojrzały do śmierci 
z rąk ludów niedojrzałych do życia

Jacek Kaczmarski30

W raporcie IPBES31 wymienionych zostało 5 głównych bezpośrednich 

przyczyn zachodzących obecnie gwałtownych zmian (w tym – wy-

mierania gatunków); wszystkie one są bezpośrednio lub pośrednio 

związane z gospodarczą działalnością ludzi:

1. Zmiany w użytkowaniu lądów (przede wszystkim ekspansja rol-

nictwa, miast i infrastruktury) oraz mórz i oceanów (m.in. roz-

budowa infrastruktury i akwakultur w strefach przybrzeżnych).

2. Bezpośrednia eksploatacja organizmów poprzez zbiór, wycinkę, 

połowy czy polowania przekraczające naturalne zdolności rege-

neracyjne populacji i ekosystemów.

3. Zmiany klimatu.

4. Zanieczyszczenia, w tym plastik (którego ilość w środowiskach 

morskich wzrosła dziesięciokrotnie w ciągu ostatnich 4 dekad, 

co wywołało zagrożenie dla co najmniej 267 gatunków, w tym 

86% żółwi morskich i ponad 40% morskich ptaków i ssaków), 

odpady komunalne, zanieczyszczenia przemysłowe, kopalnia-

ne, rolnicze i wycieki ropy.

5. Inwazyjne gatunki obce – przywiezione lub przypadkowo za-

wleczone przez ludzi do środowisk innych niż te, w których 

ewoluowały, i dokonujące spustoszeń w lokalnych ekosyste-

mach (do szczególnie niebezpiecznych „najeźdźców” zaliczają 

30 Kaczmarski, J. (1978), Kasandra, w: tegoż (1982), Carmagnole 1981 [płyta winylowa]. 
Stentor Studio.

31 IPBES i in. (red.) (2019), Summary for Policymakers…, s. 12–14.
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się niestety również wychodzące koty domowe, których ataki 

w niektórych krajach stanowią m.in. jedno z głównych źródeł 

śmiertelności ptaków)32.

W 2015 r. grupa naukowców pod kierunkiem Marka Williamsa 

i Jana Zalasiewicza, paleontologów z Uniwersytetu w Leicester w Wiel-

kiej Brytanii, opublikowała artykuł podsumowujący współczesne zmia-

ny w biosferze w kontekście aktualnej wiedzy na temat całej jej wcześ-

niejszej historii33. Badacze przekonują, że obecny stan naszej planety 

nie tylko wskazuje, że wchodzimy w etap masowego wymierania i uza-

sadnia wyznaczenie nowej epoki geologicznej – zachodzące obecnie 

przemiany są, według nich, najbardziej przełomowe od ok. 650 mln lat, 

a pod kilkoma względami całkowicie bezprecedensowe. W geologicz-

nym zapisie historii życia na Ziemi można wyróżnić dwa fundamental-

ne etapy: czas organizmów jednokomórkowych, trwający od powsta-

nia życia (ok. 4–3,5 mld lat temu) do powstania wielokomórkowców 

(ok. 650 mln lat temu), a następnie czas wielokomórkowców, które 

w ciągu kilkudziesięciu milionów lat rozpowszechniły się szeroko i pod 

wieloma względami zdominowały ewolucję biosfery (choć oczywiście 

organizmy jednokomórkowe nadal z nami są). Obecnie, jak twierdzą 

Williams i współpracownicy, ziemski ekosystem wchodzi w całkowicie 

nowe pod względem jakościowym trzecie stadium, charakteryzujące 

się niespotykaną nigdy wcześniej dominacją jednego gatunku. „Wpływ 

ludzi jest kolosalny. Tak naprawdę mamy do czynienia z resztkami 

32 Ciechanowski, M., Wikar Z. (2021), Wpływ kotów domowych na dziką przyrodę 
i metody rozwiązywania problemu – wykład, Nauka dla przyrody: naukadlaprzyrody.
pl/2021/03/02/wplyw-kotow-domowych-na-dzika-przyrode-i-metody-rozwiazywa-
nia-problemu-wyklad [dostęp: 10.08.2021].

33 Williams, M. i in. (2015), The Anthropocene Biosphere, „The Anthropocene Review”, 
2 (3), s. 196–219.

https://naukadlaprzyrody.pl/2021/03/02/wplyw-kotow-domowych-na-dzika-przyrode-i-metody-rozwiazywania-problemu-wyklad/
https://naukadlaprzyrody.pl/2021/03/02/wplyw-kotow-domowych-na-dzika-przyrode-i-metody-rozwiazywania-problemu-wyklad/
https://naukadlaprzyrody.pl/2021/03/02/wplyw-kotow-domowych-na-dzika-przyrode-i-metody-rozwiazywania-problemu-wyklad/
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biosfery osadzonymi w systemach stworzonych przez ludzi” – podsu-

mowuje Williams34.

Można by zatem powiedzieć, że z gatunku będącego jednym z mi-

lionów, stanowiącego integralną część biosfery i podlegającego tym 

samym prawom przyrody co inne zwierzęta, staliśmy się gatunkiem 

ustanawiającym prawa i reguły, którym podlegają inne organizmy, a tak-

że byty nieożywione, takie jak rzeki, wybrzeża mórz, atmosfera itd.; że 

zyskaliśmy bezprecedensową siłę; jesteśmy jak bogowie, którzy swojej 

władzy i swoim rozkazom podporządkowali lądy i wody, a także życie 

i śmierć gatunków na planecie Ziemia. 

Taki ogląd spraw jest powszechny nie tylko wśród osób przekona-

nych o słuszności prymatu człowieka nad naturą, ale również wśród 

tych uznających go za katastrofalny. Ta narracja jest jednak głęboko 

problematyczna.

Sny o potędze

Jesteśmy jak bogowie i musimy się w tym sprawdzić.
Stewart Brand35

Jesteśmy w wielkim samochodzie 
pędzącym na ceglaną ścianę.

David Suzuki36

Funkcjonowanie ludzkich populacji i cywilizacji – tak samo jak funkcjo-

nowanie każdego innego gatunku – zawsze było i nadal jest nieodzow-

34 Collins, J. (2015), Humans „Fundamentally” Altering Earth’s Systems, Deutsche 
 Welle: dw.com/en/global-ideas-extinction-biodiversity-anthropocene/a-18592451 
   [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

35 Brand, S. (2009), Whole Earth Discipline: An Ecopragmatist Manifesto. New York:  
Viking, s. 20. Cyt. za: Wilson, E.O. (2020), Pół Ziemi…, s. 57.

36 Tucker, E. (2012), Top 10 Memorable David Suzuki Quotes, Global News: globalnews.
ca/news/233616/top-10-memorable-david-suzuki-quotes [dostęp: 10.08.2021].

https://www.dw.com/en/global-ideas-extinction-biodiversity-anthropocene/a-18592451
https://globalnews.ca/news/233616/top-10-memorable-david-suzuki-quotes/
https://globalnews.ca/news/233616/top-10-memorable-david-suzuki-quotes/
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nie uzależnione od dóbr, które możemy czerpać z natury. Gwałtowne 

zmiany zachodzące na Ziemi grożą zatem nie tylko masowym wymiera-

niem gatunków i rozpadem ekosystemów, ale również – w konsekwen-

cji – upadkiem cywilizacji, która do nich doprowadziła, a potencjalnie 

również wymarciem całego naszego gatunku.

W tej chwili jest bardzo prawdopodobne, że […] niebawem wy-
giniemy […], co najmniej zginie nasza cywilizacja i, powiedzmy, 
80 proc. ludzi. Po prostu uruchamiamy procesy, które dopro-
wadzą do tego, że nasza planeta przestanie się nadawać do 
życia, jakie ono jest teraz. I to nie będzie tak jak wtedy, gdy 
przychodzi meteoryt – uderza i koniec. Wyginiemy w ciągu 
jednego pokolenia37

– jak stwierdza fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej 

Akademii Nauk, współtwórca portalu Nauka o Klimacie, Szymon Ma-

linowski. Na pytanie kiedy, odpowiada, że w roku 2050 będzie się to 

już działo na wielką skalę, jeśli natychmiast nie użyjemy wszelkich 

środków, by temu zapobiec.

Przypomnijmy: Ziemia stanowi 

system, w którym wszystkie elementy 

powiązane są ze sobą siecią połączeń. 

Żaden gatunek i żaden organizm nie 

jest samowystarczalny, każdy zależy 

od funkcjonowania całości. Dotyczy to 

również nas, nawet jeśli wiele i wielu 

z nas żyje w otoczeniu tak zdomino-

wanym przez budowle, maszyny i inne 

37 Kwaśniewski, T. (2018), 35 stopni w cieniu. Na razie jest super, nie? Ale niebawem wygi-
niemy, Wyborcza.pl: wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,24144162,35-stopni-w-cie-
niu-na-razie-jest-super-nie-niebawem-wyginiemy.html [dostęp: 10.08.2021].

Gwałtowne zmiany zachodzące 
na Ziemi grożą zatem nie tylko 
masowym wymieraniem gatun-
ków i rozpadem ekosystemów, 
ale również – w konsekwen-
cji – upadkiem cywilizacji, która 
do nich doprowadziła, a poten-
cjalnie również wymarciem całe-
go naszego gatunku.

https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,24144162,35-stopni-w-cieniu-na-razie-jest-super-nie-niebawem-wyginiemy.html
https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,24144162,35-stopni-w-cieniu-na-razie-jest-super-nie-niebawem-wyginiemy.html
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struktury zaprojektowane i zbudowane przez ludzi (lub przez inne 

maszyny…), że łatwo nam o tym zapomnieć. Możemy mieć jedzenie ze 

sklepu, ale nie byłoby go tam bez innych organizmów. Potrzebujemy, 

jak pisze biolog Dave Goulson,

dżdżownic do spulchniania gleby, much, chrząszczy i grzybów 
do rozkładania nawozu, biedronek i bzygów do zjadania mszyc, 
pszczół i motyli do zapylania upraw […], bakterii do pomocy 
roślinom w wiązaniu azotu, a krowom w trawieniu roślin38.

Potrzebujemy również warunków środowiskowych, które są względnie 

stabilne, tymczasem  obecne zmiany postępują coraz szybciej39.

Nawiązując do przytoczonej 

powyżej metafory autorstwa biologa 

i działacza środowiskowego Davida 

Suzukiego, można przedstawić to na-

stępująco: gdy siedzi się w fotelu kie-

rowcy, faktycznie ma się kontrolę nad 

kierunkiem i prędkością jazdy samo-

chodu – do pewnego momentu. Jeżeli 

z dużą prędkością skierujemy nasz pojazd w stronę ściany, przez prawa 

fizyki utracimy tę kontrolę gwałtownie i nieodwołalnie. 

38 Goulson, D. (2017), Żądła rządzą. Moje przygody z trzmielami. Tłum. Bańkowska, A. 
Warszawa: Marginesy (ebook).

39 Marszałek, M. (2020), Stan alarmowy: igramy z klimatycznymi punktami krytycznymi, 
Nauka dla przyrody: naukadlaprzyrody.pl/2020/03/05/stan-alarmowy-igramy-z-kli-
matycznymi-punktami-krytycznymi [dostęp: 10.08.2021]; Malinowski, S., Sawczuk, T. 
(2019), Zmiana klimatu przyspiesza, Kultura Liberalna: kulturaliberalna.pl/2019/06/18/
szymon-malinowski-klimat-globalne-ocieplenie-wywiad [dostęp: 10.08.2021].

Ziemia stanowi system, w którym 
wszystkie elementy powiązane są 
ze sobą siecią połączeń. Żaden 
gatunek i żaden organizm nie jest 
samowystarczalny, każdy zależy 
od funkcjonowania całości.

https://naukadlaprzyrody.pl/2020/03/05/stan-alarmowy-igramy-z-klimatycznymi-punktami-krytycznymi/
https://naukadlaprzyrody.pl/2020/03/05/stan-alarmowy-igramy-z-klimatycznymi-punktami-krytycznymi/
https://kulturaliberalna.pl/2019/06/18/szymon-malinowski-klimat-globalne-ocieplenie-wywiad/
https://kulturaliberalna.pl/2019/06/18/szymon-malinowski-klimat-globalne-ocieplenie-wywiad/
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Obwinianie ofiar
My nie mieszkamy w mieście. Mieszkamy w lesie, w do-
mach z liści i bambusa, [lub] domkach na świeżym po-
wietrzu. W 2002 r. firmy paliwowe samowolnie, bez kon-
sultacji z naszym plemieniem, dokonały inwazji na nasze 
tereny, co doprowadziło do aktów represji wobec nas. 
Zablokowali nam drogi dojazdowe, torturowali członków 
naszej społeczności, wszyscy nasi przywódcy w tym 
czasie zostali oskarżeni o popełnienie przestępstwa. 
Dopuszczono się wielu nadużyć względem całego na-
szego ludu i bezpośrednio wobec naszych przywódców. 
Dotknęło to kobiety w ciąży, dzieci, opuś ciliśmy zajęcia, 
straciliśmy plony, nie mieliśmy czasu na spokój. […] Usły-
szeliśmy, że mamy przeciwko sobie tak wielką siłę, że nie 
mamy szans na  zwycięstwo.

Patricia Gualinga, lud Keczua z Sarayaku (Ekwador)40

Mój lud korzysta z jednego z pięciu głównych słodko-
wodnych zbiorników w Afryce. To jezioro Czad. Kiedy 
urodziła się moja matka, jezioro Czad miało 25 tys. km2. 
Kiedy ja się urodziłam, 30 lat temu, miało 10 tys. km2. 
Obecnie jest to tylko 1,2 km2. Wyparowało, zniknęło 90% 
wody. Nad jeziorem mieszka 40 mln ludzi, którzy dzięki 
niemu funkcjonują – pasterze, rybacy, rolnicy. Nie otrzy-
mują comiesięcznej pensji. Muszą polegać na opadach 
deszczu. Żyją z upraw lub wypasania trzody. Zasoby się 
zmniejszają. Wielu walczy o dostęp do wody. […] Zmiany 
klimatyczne zabierają nam mężczyzn. To migracja. Wy-

40 Bennett, C. (2013), Patricia Gualinga. Warrior for the Amazon, Amazon Watch: 
amazonwatch.org/news/2013/1120-patricia-gualinga-warrior-for-the-amazon 
 [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

https://amazonwatch.org/news/2013/1120-patricia-gualinga-warrior-for-the-amazon
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jeżdżają do wielkich miast, […] pracują i wysyłają pienią-
dze. Jeśli tam nie udaje się im zarobić, muszą przeprawić 
się przez Morze Śródziemne i migrować do Europy. Nie-
którzy giną, ale to nie powstrzymuje kolejnych. 

Hindou Oumarou Ibrahim, lud Mbororo (Czad)41

Degradacja rodzimych systemów żywnościowych to pro-
blem, na który powszechnie przymyka się oczy, dla wy-
gody… i kapitalizmu. Wpływa to na zdrowie rdzennych 
mieszkańców – na przykład 33% osób (czyli co trzecia) 
w mojej społeczności zachorowało na cukrzycę z po-
wodu szybkiego przejścia na zachodnią dietę i przez 
ubóstwo. […] Mój dziadek Gaia […] bezpośrednio 
doświadczył zmian klimatycznych na naszym teryto-
rium – na własne oczy widział, jak wymierają populacje 
łososi, fok, morskich mięczaków, a teraz naszych zaso-
bów  śledzia.

Qátuw̓as Jessica Brown,  

z plemion Heiltsuk i Nuu-chah-nulth (Kanada)42

lasy argentyńskiego Gran Chaco są likwidowane pod 
uprawę soi, eksportowanej do Europy jako pasza dla 
zwierząt trafiających na nasze talerze. […] Jeszcze kilka 
lat temu ten odcinek ziemi w północno-argentyńskiej 
prowincji Salta był wciąż lasem – domem plemienia Wichí 
i częścią gigantycznych lasów Gran Chaco, […] obec-
nie wycinanych szybciej, niż naukowcy są w stanie je 
badać. […] Tymczasem lud Wichí może tylko bezradnie 

41 Ibrahim, H.O. (2019), Indigenous Knowledge Meets Science to Take on Climate Change, 
TED: ted.com/talks/hindou_oumarou_ibrahim_indigenous_knowledge_meets_
science_to_take_on_climate_change?language=en [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

42 Brown, Q.J. (2017), Indigenous Knowledge and Ocean Science…, tłum. Z.P., J.B.

https://www.ted.com/talks/hindou_oumarou_ibrahim_indigenous_knowledge_meets_science_to_take_on_climate_change?language=en
https://www.ted.com/talks/hindou_oumarou_ibrahim_indigenous_knowledge_meets_science_to_take_on_climate_change?language=en
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patrzeć, jak znika jego dom. „Nie mamy przyszłości” – 
mówi z rozpaczą Amancio Angel. Stoi obok kępy drzew, 
jedynego domu, który pozostał jego klanowi po tym, jak 
na początku roku kolejna połać zieleni została wykarczo-
wana przy użyciu gigantycznych buldożerów ciągnących 
łańcuchy przez kurczący się las. „Polowaliśmy i zbiera-
liśmy owoce w tym lesie, ludzie z innych społeczności 
zbierali tam miód. Teraz nie da się tu żyć”.

Uki Goñi, Argentyna43

Gdy płonie las, ptaki i zwierzęta albo giną w pożarze, 
albo uciekają. To dotyczy nie tylko zwierząt, ale i nas. 
One są naszym pożywieniem. Gdy ich brakuje, musimy 
polegać na jedzeniu sprowadzonym skądinąd, od które-
go nasze dzieci i kobiety chorują […]. Słyszę teraz śpiew 
ptaków, ale jest to też pieśń cierpienia i smutku, gdyż 
większość z nich jest samotna. Straciły partnerów. Te 
ptaki zazwyczaj śpiewają w parach, teraz jednak wiele 
z nich śpiewa samotnie. A my, rdzenni mieszkańcy, także 
popadamy w osamotnienie, ponieważ odbierają nam lu-
dzi. […] rdzenni mieszkańcy nie nadążyli za „postępem” 
ludzkości, ale nie dlatego że się spóźniliśmy, tylko dlate-
go że nas zabijają. […] Jako osoba z rdzennego ludu wal-
czysz o przetrwanie. Tak naprawdę nie masz wyboru.

Célia Xakriabá, lud Xakriabá (Brazylia)44

43 Goñi, U. (2018), Soy Destruction in Argentina Leads Straight to Our Dinner Plates, Guar-
dian: theguardian.com/environment/2018/oct/26/soy-destruction-deforestation-in-

-argentina-leads-straight-to-our-dinner-plates [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.
44 Ensler, E. (2020), „The Amazon Is the Entry Door of the World”. Why Brazil’s Biodiversity 

Crisis Affects Us All, Guardian: theguardian.com/environment/2020/aug/10/the-a-
mazon-is-the-vagina-of-the-world-why-women-are-key-to-saving-brazils-forests-

-aoe [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/26/soy-destruction-deforestation-in-argentina-leads-straight-to-our-dinner-plates
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/26/soy-destruction-deforestation-in-argentina-leads-straight-to-our-dinner-plates
https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/10/the-amazon-is-the-vagina-of-the-world-why-women-are-key-to-saving-brazils-forests-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/10/the-amazon-is-the-vagina-of-the-world-why-women-are-key-to-saving-brazils-forests-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/10/the-amazon-is-the-vagina-of-the-world-why-women-are-key-to-saving-brazils-forests-aoe
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Sytuację rdzennych plemion i lokalnych społeczności, których miejsce 

życia i źródło utrzymania stanowią obszary podlegające eksploatacji 

lub zagrożone różnymi jej formami, a także bezpośrednio dotknięte 

zmianami klimatu, zbiorczo podsumowuje raport IPBES z 2019 r. Czy-

tamy w nim m.in.:

Obszary zarządzane […] przez ludy tubylcze i społeczności lo-
kalne podlegają rosnącej presji związanej z wydobyciem surow-
ców, produkcją towarów, górnictwem i rozbudową infrastruktury 
transportowej i energetycznej. […] Również niektóre progra-
my mitygacji zmian klimatu miały negatywny wpływ na ludy 
rdzenne i społeczności lokalne. Negatywne skutki wywierania 
presji wszelkiego rodzaju obejmują postępującą utratę środków 
do życia i tradycyjnych źródeł utrzymania (w wyniku trwającego 
wylesiania, utraty terenów podmokłych, górnictwa, ekspansji 
naruszających równowagę ekologiczną form rolnictwa, leśnic-
twa i rybołówstwa) oraz choroby i niedogodności wynikające 
z zanieczyszczeń i problemów z dostępem do wody 45.

Z perspektywy osób i społeczności zagrożonych utratą fundamentów 

swojej egzystencji – domu, zdrowia, źródeł pożywienia, struktur spo-

łecznych – lub już jej doświadczających opowieść o tym, że „ludzkość” 

zdominowała planetę, niszczy resztę obecnego na niej życia i tym samym 

rujnuje własną przyszłość, przypomina ponury dowcip: „ Nieważne, czy 

on obrabował, czy jego obrabowali – był zamieszany w rabunek”.

Czyja epoka, czyja planeta i kto zalicza się do „my”?
Według danych za 2016 r. za 38% emisji dwutlenku węgla wpompo-

wanych w ciągu tego roku do atmosfery odpowiadało najbogatsze 16% 

(czyli 1,2 mld) ludzi. Z drugiej strony skali – najbiedniejsze 3,7 mld ludzi 

45 IPBES i in. (red.) (2019), Summary for Policymakers…, s. 14, tłum. Z.P.
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(58% populacji) łącznie spowodowało jedynie 14,5% z tych emisji46. 

Jeśli wziąć pod uwagę całokształt antropogenicznego CO2 zdepono-

wanego w atmosferze od początku epoki przemysłowej, to (podajemy 

dane z 2019 r.) 47% trafiło tam ze Stanów Zjednoczonych i państw 

członkowskich Unii Europejskiej (łączna liczba osób obecnie żyjących 

w tych 29 krajach to ok. 840 mln, czyli ok. 11% ludzkości)47. Następne 

są Chiny, które wysłały w atmosferę 13% obecnego nadmiaru CO2, przy 

czym warto też zadać pytanie, jaka część z tych ich emisji powstała 

w trakcie produkcji przedmiotów przeznaczonych na rynek europejski 

i amerykański, czyli w bardzo realny sposób jest też „nasza”.

Powyższe wyliczenia są częścią znacznie szerszego trendu. 

W przytoczonej wcześniej pracy Steffena i współpracowników48 oprócz 

12 wskaźników funkcjonowania systemu ziemskiego autorki i autorzy 

wzięli pod uwagę również 12 wskaźników ludzkiej aktywności socjo-

ekonomicznej, co pozwoliło pokazać zmiany ich wartości w latach 

1750–2010 na 2 sposoby: zbiorczo (traktując populację ludzką jako 

jedną całość; Ilustracja 3) oraz (dla 10 wskaźników, dla których dostęp-

ne były takie dane) w rozbiciu na 3 grupy państw: (1) kraje należące 

do OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zrzeszającej 

obecnie 37 państw), (2) BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika 

Południowej Afryki), (3) pozostałe kraje (Ilustracja 4). Zestawienie to po-

kazuje wyraźnie, że o ile zdecydowana większość ludzi żyje w krajach 

spoza OECD i tam też nastąpiła lwia część wzrostu liczebności ludzkiej 

populacji od połowy XX w., to eksplozja światowej gospodarki dokonała 

się w krajach OECD i pozostaje przez nie zdecydowanie zdominowana, 

46 Ritchie, H., Roser, M. (2020), CO2 and Greenhouse Gas Emissions, OurWorldinData.Org: 
ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions [dostęp: 10.08.2021].

47 Tollefson, J. (2019), The Hard Truths of Climate Change – by the Numbers, „Nature”, 573 
(7444): nature.com/immersive/d41586-019-02711-4/index.html [dostęp: 10.08.2021].

48 Steffen, W. i in. (2015), The Trajectory of the Anthropocene…, s. 84.

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
https://www.nature.com/immersive/d41586-019-02711-4/index.html
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ilustracja 3. Globalne trendy społeczno-ekonomiczne (w latach 1750–2010). 
Źródło: Steffen i in.1

Komentarz: Poszczególne wykresy przedstawiają wskaźniki: wielkości populacji 
ludzkiej, światowego PKB (w dolarach amerykańskich), inwestycji zagranicz-
nych (w dolarach amerykańskich), liczby ludzi mieszkających w miastach, 
zużycia energii pierwotnej, zużycia nawozów (azotowych, fosforowych i po-
tasowych), całkowitej liczby dużych tam (minimum 15 m nad fundamentem), 
zużycia wody (suma poborów wody dla celów nawadniania,  gospodarstw 
domowych, produkcji i energii elektrycznej w latach 1900–2010 oraz zuży-
cia wody w hodowli zwierząt gospodarskich w latach 1961–2010), produkcji 
papieru (w latach 1961–2010), liczby nowych pojazdów silnikowych rocznie 
(dane z lat 1963–1999 obejmują samochody osobowe, autobusy i autokary, 
samochody ciężarowe, traktory, samochody dostawcze, ciężarówki, mo-
tocykle i motorowery; dane z lat 2000–2009 obejmują samochody oso-
bowe, autobusy, ciężarówki, samochody dostawcze i motocykle), łącznej 
sumy abonamentów stacjonarnych (w latach 1950–2010) i komórkowych 
(w latach 1980–2010), liczby przylotów międzynarodowych rocznie (w la-
tach 1950–2010). Dokładniejsze objaśnienie zastosowanych wskaźni-
ków zob. arty kuł źródłowy.

_1 Steffen, W. i in. (2015), The Trajectory of the Anthropocene…
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ilustracja 4. Trendy społeczno-ekonomiczne (w latach 1750–2010) przedsta-
wione na wykresach uwzględniających podział na 3 kategorie państw: 
OECD, BRICS oraz reszta świata. Źródło: Steffen i in.1

Komentarz: Dokładniejsze objaśnienie zastosowanych wskaźników – zob. Ilu-
stracja 3 i artykuł źródłowy. Dla 2 spośród 12 wskaźników przedstawio-
nych na Ilustracji 3 podział na 3 grupy państw nie został przedstawiony 
ze względu na brak dostępu do odpowiednich danych.

_1 Steffen, W. i in. (2015), The Trajectory of the Anthropocene…
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choć w ostatnich dekadach gospodarcze wielkie przyspieszenie coraz 

mocniej widać również w krajach pozostałych 2 grup49.

Główną bezpośrednią przyczynę tej gospodarczej eksplozji zwięź-

le podsumowuje ekonomistka Kate Raworth:

PKB, produkt krajowy brutto, to po prostu całkowity koszt to-
warów i usług sprzedanych w ciągu roku w danej gospodarce. 
Został wynaleziony [jako wskaźnik] w latach 30. XX w. i bar-
dzo szybko stał się nadrzędnym celem kształtowania polityki. 
Do tego stopnia, że nawet dziś, w najbogatszych krajach, rządy 
uważają, że rozwiązaniem ich problemów gospodarczych jest 
większy wzrost50.

Ten urzekająco prosty model przywodzi na myśl anegdotę z popular-

nego serialu komediowego The Big Bang Theory: rolnik, którego kury 

nie chciały znosić jajek, poprosił o pomoc fizyka teoretycznego; po wy-

konaniu kilku obliczeń fizyk stwierdził, że ma rozwiązanie, ale da się 

je zastosować tylko do kulistych kur umieszczonych w próżni. Mode-

le teoretyczne stanowią niezwykle użyteczne narzędzie w wielu dzie-

dzinach nauki, od fizyki po epidemiologię, od klimatologii po ekonomię. 

Jak każde narzędzie mają jednak też swoje słabe strony, m.in. taką, że 

wiele praw i ograniczeń, które w fizycznej rzeczywistości funkcjonują 

nieubłaganie, nie ima się modeli, jeśli nie zostaną w nich explicite 

uwzględnione i wbudowane przez autorki_ów. Na papierze, w kompu-

49 Bolt, J., van Zanden, J.L. (2020), Maddison Style Estimates of the Evolution of the World 
Economy. A New 2020 Update, Maddison Project Database, version 2020: rug.nl/
ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020 
[dostęp: 10.08.2021]; zob. też wykresy „GDP” i „GDP per capita, 1 to 2018” w: Roser, M. 
(2013), Economic Growth, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/economic-gro-
wth [dostęp: 10.08.2021].

50 Raworth, K. (2018), A Healthy Economy Should Be Designed to Thrive, Not to Grow, TED: 
ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_should_be_designed_to_thri-
ve_not_grow/transcript#t-247601 [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020
https://ourworldindata.org/economic-growth
https://ourworldindata.org/economic-growth
https://ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_should_be_designed_to_thrive_not_grow/transcript#t-247601
https://ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_should_be_designed_to_thrive_not_grow/transcript#t-247601
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terze czy w umyśle autorki_a modelu możemy mieć zarówno zawie-

szone  w próżni sferyczne kury, jak i nieskończony wzrost gospodarczy 

na planecie o skończonych zasobach. Tymczasem 

w rzeczywistości gospodarka – podobnie jak praw-

dziwe kury – nie funkcjonuje w próżni. Wymaga 

surowców i energii oraz emituje odpady. Jeśli ma 

rosnąć, to zużycie zasobów i produkcja odpadów 

muszą rosnąć razem z nią, ale model „po pierwsze 

gospodarka” nie uwzględnia problemów z  tym 

związanych. Nie wnika również w naturę towarów 

i usług „wyrabiających” PKB. Pod koniec lat 60. Ro-

bert F. Kennedy (wówczas kandydat na prezydenta 

Stanów Zjednoczonych) diagnozował:

Za bardzo i od zbyt dawna oddajemy własną 
doskonałość i wartości wspólnotowe w zamian 
za zwykłe gromadzenie dóbr materialnych. […] 
Produkt krajowy brutto zawiera: zanieczysz-
czanie powietrza, reklamy papierosów oraz ka-
retki pogotowia „sprzątające” po masakrach, 
do których dochodzi na naszych autostradach. 
Zawiera specjalne zamki na naszych drzwiach i więzienia dla 
ludzi, którzy je wyłamują. Zawiera wycinkę sekwoi i niszczenie 
cudów natury pod chaotyczną zabudowę. Zawiera napalm, gło-
wice nuklearne oraz samochody pancerne dla policji tłumiącej 
zamieszki na naszych ulicach. Zawiera strzelbę Whitmana, nóż 
Specka i programy telewizyjne gloryfikujące przemoc po to, by 
sprzedawać zabawki naszym dzieciom. Do produktu krajowego 
brutto nie są za to wliczane zdrowie naszych dzieci, jakość ich 
edukacji ani radość z zabawy. Nie uwzględnia on piękna naszej 
poezji ani trwałości naszych małżeństw, inteligencji naszej de-
baty publicznej ani uczciwości naszych urzędników. Nie mierzy 

Na papierze, w kom-
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i nieskończony wzrost 
gospodarczy na pla-
necie o skończonych 
zasobach. Tymcza-
sem w rzeczywistości 
gospodarka – podob-
nie jak prawdziwe 
kury – nie funkcjonuje 
w próżni. Wymaga 
surowców i energii 
oraz emituje odpady.



92 Za pięć dwunasta…

on ani naszego poczucia humoru, ani naszej odwagi, naszej 
mądrości ani nauki, naszego współczucia ani oddania ojczyźnie; 
krótko mówiąc, bierze w rachubę wszystko, z wyjątkiem tego, 
co czyni życie wartościowym51.

Dziś skutków rozpowszechnienia się kultu PKB doświadczamy coraz 

dotkliwiej. Tymczasem jednak, jak tłumaczy Kate Raworth:

Mamy gospodarki, które oczekują, wymagają i są zależne 
od niekończącego się wzrostu, ponieważ jesteśmy od niego 
uzależnieni finansowo, politycznie i społecznie. 

Jesteśmy uzależnieni finansowo, ponieważ dzisiejszy system 
finansowy jest zaprojektowany tak, aby dążyć do najwyższej 
stopy zwrotu pieniężnego, wywierając nieustanną presję na fir-
mach notowanych na giełdzie, by dążyły do wzrostu sprzedaży, 
wzrostu udziału w rynku i wzrostu zysków, a także ponieważ 
banki tworzą pieniądze jako oprocentowane długi, które trzeba 
spłacić większą kwotą. 

Jesteśmy uzależnieni politycznie, ponieważ politycy chcą pod-
nosić dochody z podatków bez podnoszenia podatków – oczy-
wiście wykorzystując rosnący PKB. Żaden polityk nie chce 
przecież stracić swojego miejsca na „rodzinnej fotografii” G20, 
ale jeśli gospodarka jego kraju przestanie rosnąć, podczas 
gdy reszta będzie dalej prężnie działać, to po prostu ten kraj 
zostanie wyparty przez następną wschodzącą potęgę.

51 Kennedy, R.F. (1968), Remarks at the University of Kansas, March 18, 1968, John F. 
Kennedy Presidential Library and Museum: jfklibrary.org/learn/about-jfk/the-kenne-
dy-family/robert-f-kennedy/robert-f-kennedy-speeches/remarks-at-the-university-

-of-kansas-march-18-1968 [dostęp: 10.08.2021], tłum. K.N., Z.P.

https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/the-kennedy-family/robert-f-kennedy/robert-f-kennedy-speeches/remarks-at-the-university-of-kansas-march-18-1968
https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/the-kennedy-family/robert-f-kennedy/robert-f-kennedy-speeches/remarks-at-the-university-of-kansas-march-18-1968
https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/the-kennedy-family/robert-f-kennedy/robert-f-kennedy-speeches/remarks-at-the-university-of-kansas-march-18-1968
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Jesteśmy uzależnieni społecznie, za sprawą rozwijającej się 
od stulecia propagandy konsumpcjonistycznej, stworzonej, 
co ciekawe, przez Edwarda Bernaysa, siostrzeńca Sigmunda 
Freuda, który uświadomił sobie, że psychoterapię wuja można 
przekształcić w bardzo lukratywną terapię biznesową, jeśli tylko 
przekona się ludzi, że dokonują pozytywnej zmiany w swoim 
życiu za każdym razem, kiedy kupują coś nowego52.

Może należy zatem powiedzieć, że życie na Ziemi niszczymy „my” 

w znacznie węższym sensie – nie „ludzkość”, ale mieszkańcy i miesz-

kanki bogatych części świata,  obsesyjnie goniący za wzrostem gospo-

darczym i konsumpcją? Bez owijania w bawełnę 

ujmuje to aktywistka Julia  Butterfly Hill:

Prawda jest taka, że wszyscy w tym społeczeń-
stwie jesteśmy nałogowcami. Jesteśmy uzależ-
nieni od wygody, zakupów, jedzenia, telewizji, 
filmów, ropy naftowej. Gdzie nie spojrzeć, widać 
jakieś uzależnienie. To jeden z powodów, dla 
których nasz świat cierpi. Osoby uzależnione 
wyrządzają krzywdę sobie i innym z powodu 
niechęci lub niemożności przezwyciężenia na-
łogu. Większość ludzi za często korzysta z sa-
mochodu. Kupują produkty, których nie potrze-
bują, i nie szukają informacji, na kogo i na co 
oddziałują ich zakupy. […] Korzystamy z jednorazówek, które 
zaraz wyrzucamy. Zabieramy zasoby Ziemi i przyszłym poko-
leniom. Tak zachowują się uzależnieni. Łatwiej jest skupić się 
na uzależnionych od narkotyków lub alkoholu, niż dostrzec, że 

52 Raworth, K. (2018), A Healthy Economy…, tłum. J.B., Z.P.
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prawie wszyscy w uprzemysłowionym społeczeństwie uzależnili 
się od konsumpcji53.

Obwinianie ofiar, wersja 2.0

Gdyby inne państwo wysadzało w powietrze nasze 
góry i zatruwało nasze wody, wypowiedzielibyśmy 

mu wojnę – ale przemysł może.
Paula Jean Swearengin54

Żyjemy w maszynie zaprojektowanej tak, by skłaniała 
nas do zaniedbywania tego, co w życiu ważne.

Tim Kasser55

And now you do what they told ya, 
now you’re under control.
Rage Against the Machine56

Jednak przerzucenie winy na to mniejsze „my” też byłoby głęboko 

problematyczne. Po pierwsze, w wielu państwach OECD widoczne jest 

wyraźne rozwarstwienie społeczeństwa, przejawiające się również tym, 

że gdy jedni bogacą się na destrukcji środowiska, inni ponoszą jej naj-

gorsze konsekwencje. Na przykład, jak podaje opublikowany w 2018 r. 

raport specjalnej komisji medycznego czasopisma „The  Lancet”, więk-

53 Goodman, L. (2012), The Butterfly Effect, The Sun: thesunmagazine.org/issues/436/
the-butterfly-effect [dostęp: 10.08.2021], tłum. J.B., Z.P.

54 Knock Down The House (Podbić Kongres) (2019). Reż. Lears, R.: youtube.com/
watch?v=YCSo2hZRcXk#t=16m50s [dostęp: 10.08.2021], tłum. J.B., Z.P.

55 Hari, J. (2019), This Could Be Why You’re Depressed or Anxious, TED: ted.com/talks/
johann_hari_this_could_be_why_you_re_depressed_or_anxious/transcript 
 [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

56 (I teraz robisz to, co ci kazano, teraz jesteś pod kontrolą – tłum. Z.P.). Rage Against 
The Machine (1993), Killing In the Name, w: tychże (1992), Rage Against the Machine 
[płyta CD]. Sound City Studios. 

https://www.thesunmagazine.org/issues/436/the-butterfly-effect
https://www.thesunmagazine.org/issues/436/the-butterfly-effect
https://youtube.com/watch?v=YCSo2hZRcXk#t=16m50s
https://youtube.com/watch?v=YCSo2hZRcXk#t=16m50s
https://www.ted.com/talks/johann_hari_this_could_be_why_you_re_depressed_or_anxious/transcript
https://www.ted.com/talks/johann_hari_this_could_be_why_you_re_depressed_or_anxious/transcript
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szość finansowych i zdrowotnych kosztów zanieczyszczeń środowiska 

ponoszą ludzie o niskich dochodach, zarówno na poziomie międzyna-

rodowym, jak i w obrębie krajów bogatych. Na przykład w Stanach Zjed-

noczonych biedniejsi obywatele częściej mieszkają w okolicy zajezdni 

autobusowych lub szkodliwych fabryk, piją wodę skażoną uranem, 

pracują z toksycznymi pestycydami itd.57 Gregory Boyle SJ, zakonnik 

od kilku dekad żyjący i pracujący z ludźmi zepchniętymi na margines 

bogatego społeczeństwa, pisze: „W świecie zakorzeniło się niewłaściwe 

przekonanie, że istnieją ludzie, którzy znaczą mniej niż inni”58.

Ponadto stawianie wzrostu (w politycznym dyskursie często ład-

nie nazywanego „rozwojem” lub „postępem”) na pierwszym miejscu 

również w wewnętrznej polityce krajów „rozwiniętych” skutkuje decy-

zjami, których destrukcyjne konsekwencje ponosi już teraz większość 

społeczeństwa, łącznie z osobami o wysokim statusie ekonomicznym. 

„Rozwój” i „postęp” to terminy wytrychy, rutynowo używane do uza-

sadniania inwestycji prowadzących do ekspozycji ludzi na zagrażające 

zdrowiu i życiu czynniki, takie jak zanieczyszczenia, hałas, niebez-

piecznie podwyższone temperatury, niedobór terenów zielonych itd. 

„Jeśli coś się rozrasta w sposób niekontrolowany, to nie jest to rozwój, 

tylko rak” – konstatuje biolog Bartłomiej Zając59.

Bardzo wyraźnie widać to m.in. na przykładzie polityk miejskich. 

W 2011 r. Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że w Unii Euro-

pejskiej mieszkanki_ńcy dużych i średnich miast i aglomeracji (w sumie 

ok. 285 mln ludzi, 57% populacji UE) co roku tracą łącznie ok. 903 tys. 

„zdrowych lat życia” (suma potencjalnych lat życia utraconych z powodu 

przedwczesnej śmierci i lat „zdrowego” życia utraconych na skutek 

57 Malinowska, A. (2020), Zanieczyszczenia środowiska a zdrowie – zarys problemu, 
 Nauka dla przyrody: naukadlaprzyrody.pl/2020/07/06/zanieczyszczenia-srodowi-
ska-a-zdrowie-zarys-problemu [dostęp: 10.08.2021].

58 Boyle, G. (2010), Tatuaże na sercu. Potęga bezgranicznego miłosierdzia. Tłum. Wawrzy-
niak-Kędziorek, A. Poznań: Święty Wojciech, s. 212.

59 Cytat z prywatnej rozmowy z Zofią Prokop.

https://naukadlaprzyrody.pl/2020/07/06/zanieczyszczenia-srodowiska-a-zdrowie-zarys-problemu/
https://naukadlaprzyrody.pl/2020/07/06/zanieczyszczenia-srodowiska-a-zdrowie-zarys-problemu/
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złego stanu zdrowia lub niepełnosprawności) z powodu ekspozycji 

na hałas płynący z otoczenia60. Coraz liczniejsze dane wskazują też 

na fatalne dla zdrowia fizycznego i psychicznego skutki braku łatwe-

go, codziennego dostępu do terenów zielonych. Na przykład niedaw-

no opublikowane badania61 przeprowadzone na próbie prawie 1 mln 

mieszkanek_ńców Danii pokazały, że spośród osób dorastających 

w okolicach ubogich w zieleń 15–55% więcej niż pośród osób wy-

chowujących się w rodzinach żyjących na podobnym poziomie spo-

łeczno-ekonomicznym, ale w otoczeniu przyrody, może doświadczyć 

zaburzeń i chorób psychicznych, takich jak depresja, schizofrenia czy 

uzależnienia. Tymczasem na ogromnej części miejskich obszarów 

poziom hałasu rośnie, a tereny zielone są likwidowane pod kolejne 

inwestycje, ponieważ, jak ujął to prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski,

albo mieszkamy w mieście, albo nie. Jeżeli mieszkamy w mie-
ście, to miasto ma się rozwijać, zatrzymywać najzdolniejszych 
absolwentów wyższych uczelni i trzeba stworzyć im miejsca 
pracy, wybudować mieszkania. Jeżeli ktoś chce mieć wielką 
przestrzeń i tylko tereny zielone, to jest naprawdę cała masa 
gmin obok62.

Powstają więc kolejne mieszkania i miejsca pracy, „rozwój” idzie pełną 

parą, a jednocześnie coraz więcej osób coraz bardziej traci chęć do ży-

60 WHO – Regional Office for Europe, JRC – European Commission (2011), Burden of 
Disease from Environmental Noise. Quantification of Healthy Life Years Lost in Europe. 
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, s. 17: euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0008/136466/e94888.pdf [dostęp: 10.08.2021].

61 Engemann, K. i in. (2019), Residential Green Space in Childhood Is Associated with Lower 
Risk of Psychiatric Disorders from Adolescence into Adulthood, „PNAS”, 116 (11), s. 5189.

62 Tymczak, P. (2018), Jacek Majchrowski: Będziemy dalej betonować Kraków, Nasze Mia-
sto – Kraków: krakow.naszemiasto.pl/jacek-majchrowski-bedziemy-dalej-betono-
wac-krakow/ar/c1-4870146 [dostęp: 10.08.2021].

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
https://krakow.naszemiasto.pl/jacek-majchrowski-bedziemy-dalej-betonowac-krakow/ar/c1-4870146
https://krakow.naszemiasto.pl/jacek-majchrowski-bedziemy-dalej-betonowac-krakow/ar/c1-4870146
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cia: postępuje epidemia depresji63, która występuje częściej w uprzy-

wilejowanych krajach bogatych64. Pewne światło na ten pozorny para-

doks rzucają badania cytowanego na początku tego podrozdziału 

psychologa Tima Kassera, pokazujące bezpośredni związek między 

trybem życia ukierunkowanym na konsumpcję 

a ryzykiem depresji i pokrewnych problemów65. 

Jednym ze skutków konsumpcjonistycznej propa-

gandy, o której wspomina Kate Raworth, obok po-

stępującej degradacji środowiska, przerabianego 

na różnorakie obiekty konsumpcji i zatruwanego 

jej odpadami, jest zatem również całkiem bezpo-

średnie unieszczęśliwienie osób poddawanych tej 

propagandzie.

Warto w tym miejscu wspomnieć o dwóch 

czynnikach wpływających na niebywałą skutecz-

ność propagandy konsumpcjonistycznej – chyba 

znacznie większą niż jakiejkolwiek innej w historii. 

Po pierwsze, trafia ona na niezwykle podatny grunt 

prastarych z perspektywy ewolucyjnej tendencji 

do zachłanności i nienasycenia, które Marta Shaw 

nazywa „wadami fabrycznymi” naszych umysłów i zachowań (patrz 

rozdział 12). W przeciwieństwie do obecnych w wielu ludzkich kul-

turach (jak również u innych gatunków społecznych) licznych mecha-

nizmów mitygujących indywidualną zachłanność przed nadmiernym 

63 Hidaka, B.H. (2012), Depression as a Disease of Modernity. Explanations for Increasing 
Prevalence, „Journal of Affective Disorders”, 140 (3), s. 206.

64 Nico, Y. i in. (2020), Depression as a Cultural Phenomenon in Postmodern Society. An Analy-
tical-Behavioral Essay of Our Time. New York: Springer International Publishing, s. 2; 
Kessler, R.C., Ustun, T.B. (red.) (2008), The WHO Mental Health Surveys. Global Perspec-
tives on the Epidemiology of Mental Disorders. New York: Cambridge University Press.

65 Nesterak, E. (2014), Materially False. A Q&A with Tim Kasser about the Pursuit of the 
Good Life through Goods, Behavioral Scientist: behavioralscientist.org/materially-fal-
se-qa-tim-kasser-pursuit-good-goods [dostęp: 10.08.2021].

Jednym ze skutków 
konsumpcjonistycz-
nej propagandy, 
obok postępującej 
degradacji środowi-
ska, przerabianego 
na różnorakie obiekty 
konsumpcji i zatru-
wanego jej odpadami, 
jest zatem również 
całkiem bezpośrednie 
unieszczęśliwienie 
osób poddawanych 
tej propagandzie.

https://behavioralscientist.org/materially-false-qa-tim-kasser-pursuit-good-goods/
https://behavioralscientist.org/materially-false-qa-tim-kasser-pursuit-good-goods/
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rozbuchaniem66 konsumpcjonistyczna propaganda tę zachłanność 

eksploatuje i podsyca jednocześnie. Po drugie, korzysta przy tym pełny-

mi garściami z rozwoju nauk badających ludzkie umysły i zachowania. 

„Twierdzi pan, że 95% wszystkich procesów poznawczych zachodzi 

w podświadomości. Jak marketerzy mogą zacząć rozumieć zachowania 

i postawy, których sami klienci nie są świadomi?” – pyta redaktorka 

portalu Harvard Business School Working Knowledge Geralda Zalt-

mana, profesora HBS, autora podręcznika, którego nota marketingowa 

głosi m.in.: „Opierając się w dużej mierze na psychologii, neurobiologii, 

socjologii i lingwistyce, Zaltman […] przedstawia przystępne wnioski, 

oparte na wieloletnich badaniach i pracy konsultingowej z dużymi 

klientami, takimi jak Coca-Cola i Procter & Gamble”.

Zaltman odpowiada:

Badanie nieświadomego umysłu konsumenta ma ogromną 
wartość, nie tylko dla reklamy. Na przykład wiedza, że   urzą-
dzenie komunikacyjne lub nawet produkt do higieny osobistej 
wywołuje głębokie myśli i uczucia dotyczące więzi społecznych, 
może być bardzo pomocna dla ekspertów ds. badań i rozwo-
ju. W przypadku urządzenia komunikacyjnego sugeruje to, że 
należy „wbudować” w nie dotykowe wrażenia więzi społecz-
nych poprzez zaprojektowanie, jak produkt będzie trzymany 
w dłoni, oraz wybór wykończenia materiału obudowy urzą-
dzenia. W przypadku produktów do higieny osobistej można 
zastosować kolory i zapachy, o których wiadomo, że kojarzą 
się z doświadczeniami związanymi z budowaniem więzi spo-
łecznych. […] Wiedza zdobyta dzięki metodom sondującym 
nieświadomy umysł jest przydatna na wszystkich etapach cyklu 
życia produktu. Pewna firma z bardzo „wyświechtaną” marką 

66 de Waal, F. (2009), Wiek empatii. Jak natura uczy nas życzliwości. Tłum. Lamża, Ł. 
Kraków: Copernicus Center PRESS.
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przebadała ukryte myśli i uczucia konsumentów i odkryła istot-
ną, fundamentalną emocję, którą przeoczyły wszystkie marki 
z tej kategorii. Udało im się połączyć tę emocję ze swoją marką, 
co znacznie zwiększyło sprzedaż67.

Innymi słowy: nasze głębokie potrzeby psychologiczne, w tym jedna 

z najbardziej podstawowych  dla naszego społecznego gatunku potrze-

ba więzi, są wykorzystywane do tego, 

by sprzedać nam produkty, które z fak-

tyczną realizacją tych potrzeb nie mają 

zupełnie nic wspólnego, ale np. pach-

ną, wyglądają lub leżą w dłoni tak, że – 

bez naszej wiedzy i zgody – pociągają 

za odpowiednie sznurki w  naszym 

umyśle. To tylko jeden z wielu przykła-

dów wykorzystania wiedzy o działaniu 

naszych umysłów (wiedzy, dodajmy, 

której zdecydowana większość z nas 

nie posiada), w celu wywołania pożą-

danej reakcji: kupienia produktu. „And 

now you do what they told ya…”

Być może trudno się dziwić, że, 

jak twierdzi Julia Butterfly Hill, jesteśmy nałogowcami, krzywdzącymi 

siebie i innych naszym zachowaniem. Bo jak walczyć z nałogami, które 

instalowane są w naszych umysłach celowo i z (neuro)hakerską precy-

zją? Niewątpliwie pierwszy krok stanowi ich dostrzeżenie.

67 Mahoney, M. (2003), How Customers Think – The Subconscious Mind of the Consumer 
(And How To Reach It), HBS Working Knowledge: hbswk.hbs.edu/archive/how-cu-
stomers-think-the-subconscious-mind-of-the-consumer-and-how-to-reach-it 
[dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

Nasze głębokie potrzeby psycho-
logiczne, w tym jedna z najbar-
dziej podstawowych dla naszego 
społecznego gatunku potrzeba 
więzi, są wykorzystywane 
do tego, by sprzedać nam pro-
dukty, które z faktyczną realizacją 
tych potrzeb nie mają zupełnie 
nic wspólnego, ale np. pachną, 
wyglądają lub leżą w dłoni tak, 
że – bez naszej wiedzy i zgody – 
pociągają za odpowiednie sznur-
ki w naszym umyśle.

https://hbswk.hbs.edu/archive/how-customers-think-the-subconscious-mind-of-the-consumer-and-how-to-reach-it
https://hbswk.hbs.edu/archive/how-customers-think-the-subconscious-mind-of-the-consumer-and-how-to-reach-it
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Antropościema versus antropoparasol

Dominująca etyka zachodnia albo: kolonialna, […] 
postrzega Ziemię jako coś, czego możemy używać, 

jak nam się podoba – jako zbiór zasobów, które 
nie mają żadnej wartości, dopóki nie zrobimy 

z nich czegoś, co ma wartość finansową.
Herb Hammond68

Każde społeczeństwo musi znaleźć balans pomiędzy 
motywacjami jednostkowymi i społecznymi, aby 

gospodarka służyła jemu, a nie na odwrót. Ekonomiści 
często ignorują społeczeństwo, sądząc, że istotne 
są tylko pieniądze. Gdy słynny ekonomista Milton 

Friedman stwierdził, że przedsiębiorstwa nie mają 
żadnych obowiązków społecznych, a przyjęcie takich 

zobowiązań podważałoby ideę wolnego społeczeństwa, 
zaproponował nam ideologię, w której ludzie znajdują 

się na najniższym szczeblu drabiny wartości.
Frans de Waal69

„Towarowe” postrzeganie przyrody (patrz rozdział 9), do którego odnosi 

się m.in. cytowany powyżej przyrodnik i działacz środowiskowy Herb 

Hammond, często określa się jako antropocentryczne, czyli: skoncen-

trowane na naszym gatunku i jego potrzebach – „wszystkie decyzje […] 

podejmowane są dla nas i dla naszej korzyści”70 – mówi Hammond. 

W krajach „rozwiniętych” każdy aspekt funkcjonowania społeczeństw 

w istocie może na pierwszy rzut oka wydawać się podporządkowany 

68 Hadwin’s Judgement (Wyrok Hadwina) (2015). Reż. Snow, S.; tłum. Z.P.
69 de Waal, F. (2009), Wiek empatii…, s. 59.
70 Hadwin’s Judgement…
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ludzkiej korzyści, wygodzie i ogólnemu zadowoleniu z użytkowania. Mi-

liony sklepów kuszą szerokim asortymentem, w którym każdy znajdzie 

coś dla siebie. Codziennie wytwarzane są tony przedmiotów, które mają 

ułatwić i umilić życie kupującym je osobom. Jednak gdy się temu przyj-

rzeć, złudzenie pryska, okazuje się marketingowym trikiem, na który 

daliśmy się nabrać, przykrywką dla różnych form wyzysku, elementem 

„strukturalnego kłamstwa”, jak określa to filozof Tadeusz Gadacz:

Żyjemy w kłamstwie strukturalnym. Kiedyś był nim faszyzm, 
komunizm, dzisiaj jest nim rynek neoliberalny. To już nie jest 
tak, że to kłamstwo pojedynczej osoby, która zataja prawdę. 
To kłamstwo dotyczy całych struktur życia: politycznych, spo-
łecznych, ekonomicznych, medialnych, także kształcenia71.

Dobrostan ludzi wcale nie stoi w centrum. A gdyby tak faktycznie go 

w tym centrum umieścić?

W ekologii funkcjonuje pojęcie gatunku parasolowego, definio-

wanego jako „gatunek o dużych wymaganiach obszarowych, którego 

ochrona zapewnia ochronę innym gatunkom zamieszkującym to samo 

siedlisko”72. Zważywszy na wielkość i globalne rozmieszczenie naszego 

gatunku, nie najgorzej nadawalibyśmy się na taki „parasol” dla całej 

biosfery – pod warunkiem że za cel kształtowania naszych polityk 

i gospodarek przyjmiemy realne potrzeby ludzi, biologiczne, psycho-

logiczne i społeczne, zamiast wskaźników wyliczanych pod dyktando 

błędnych dogmatów, które w ciągu ostatniego stulecia zdominowały 

globalną politykę gospodarczą.

71 Gadacz, T., Długowski, Ł. (2015), Prof. Tadeusz Gadacz: Żyjemy w kłamstwie totalnym, 
Wyborcza.pl: wyborcza.pl/magazyn/1,124059,17332982,Prof__Tadeusz_Gadacz__Zy-
jemy_w_klamstwie_totalnym.html [dostęp: 10.08.2021].

72 Ozaki, K. i in. (2006), A Mechanistic Approach to Evaluation of Umbrella Species as 
Conservation Surrogates, „Conservation Biology”, 20 (5), s. 1507.

https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,17332982,Prof__Tadeusz_Gadacz__Zyjemy_w_klamstwie_totalnym.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,17332982,Prof__Tadeusz_Gadacz__Zyjemy_w_klamstwie_totalnym.html
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ilustracja 5. Ekonomiczny obwarzanek według Kate Raworth. W jego otworze 
znajdują się społeczno-ekonomiczne problemy, z którymi mierzy się 
większość ludzi, na zewnątrz są granice planetarne ( przekroczone – 
na czerwono; przed przekroczeniem – na biało; w trakcie oceny – 
na szaro), natomiast sam obwarzanek wyznacza obszar jednocześnie 
godnego i bezpiecznego dla przyrody funkcjonowania ludzkości. 
Na podstawie: Raworth, K. (2021)1, Stockholm Resilience Centre2

_1 Raworth, K. (2021), Ekonomia obwarzanka…, s. 49.
_2 Stockholm Resilience Centre (2022), Safe Planetary Boundary for Pollutants, Inc-

luding Plastics, Exceeded, Say Researchers, Stockholm University: stockholmresi-
lience.org/research/research-news/2022-01-18-safe-planetary-boundary-for-pollu-
tants-including-plastics-exceeded-say-researchers.html [dostęp: 26.04.2022].
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Cytowana wcześniej ekonomistka Kate Raworth zaproponowała 

model tzw. pączka z dziurką (w Polsce możemy zastąpić go bardziej 

swojskim obwarzankiem) przedstawiający społeczne i środowiskowe 

granice bezpiecznego funkcjonowania 

ludzkości73. Jego wewnętrzna granica ob-

razuje społeczno-ekonomiczne problemy, 

z którymi mierzy się obecnie ogromna 

część ludzkości. Zewnętrzna – to tzw. gra-

nice planetarne74, wyznaczone przez głów-

ne zagrożenia związane z postępującą de-

strukcją środowiska. Pomiędzy tymi 

granicami rozciąga się przestrzeń umożli-

wiająca godne życie całej ludzkiej popula-

cji (a nie tylko uprzywilejowanym mniej-

szościom) przy jednoczesnym zachowaniu 

stabilności ziemskiego ekosystemu – czyli 

siedliska, które nas utrzymuje (Ilustracja 5).

Wdrożenie takiego modelu wymaga 

jednak całkowitej przebudowy dominują-

cego obecnie na większości planety poli-

tyczno-ekonomiczno-społecznego systemu, w którym to my służymy 

gospodarce i jednocześnie jesteśmy od niej uzależnieni75, a nie odwrot-

nie. Ogrom tego przedsięwzięcia może wydawać się przytłaczający, 

rodzi się więc pytanie praktyczne: co w tym wszystkim mogę zrobić ja? 

73 Raworth, K. (2021), Ekonomia obwarzanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii 
XXI wieku. Tłum. Paszkowska, A. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

74 Rockström, J. i in. (2009), A Safe Operating Space for Humanity, „Nature”, 461 (723); 
zob. też: Stockholm Resilience Center (b.r.), The Nine Planetary Boundaries, Stock-
holm University: stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-

-planetary-boundaries.html [dostęp: 10.08.2021].
75 Funkcjonowanie systemu, który nas, jednocześnie, eksploatuje i uzależnia od siebie, 

upiornie trafnie odzwierciedlono w dystopijnych filmach, takich jak: The Matrix 
(Matrix) (1999). Reż. Wachowski, L., Wachowski L. czy odcinek z serii Black Mirror 
(Czarne lustro): Fifteen Million Merits (Piętnaście milionów) (2011). Reż. Lyn, E.

Pomiędzy tymi granicami rozcią-

ga się przestrzeń umożliwiająca 

godne życie całej ludzkiej popula-

cji (a nie tylko uprzywilejowanym 

mniejszościom) przy jednoczesnym 

zachowaniu stabilności ziemskiego 

ekosystemu – czyli siedliska, które 

nas utrzymuje. Wdrożenie takiego 

modelu wymaga jednak całkowitej 

przebudowy dominującego obecnie 

na większości planety polityczno-

-ekonomiczno-społecznego systemu, 

w którym to my służymy gospodarce 

i jednocześnie jesteśmy od niej uza-

leżnieni, a nie odwrotnie.

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html
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Nadzieja w mroku76

Naszą strategią powinno być nie tylko przeciwstawienie 
się imperium, ale oblężenie go. Pozbawienie go 

tlenu. Zawstydzenie. Wykpienie. Naszą sztuką, naszą 
muzyką, naszą literaturą, naszym uporem, naszą 
radością, naszą błyskotliwością, naszą całkowitą 

nieustępliwością – i naszą zdolnością do opowiadania 
własnych historii. Historii odmiennych od tych, którymi 

pierze się nam mózgi. rewolucja korporacyjna upadnie, 
jeśli odmówimy kupowania tego, co nam sprzedaje – 

jej poglądów, jej wersji historii, jej wojen, jej broni, jej 
pojęcia nieuchronności. Pamiętajcie: nas jest wiele, 

ich garstka. Potrzebują nas bardziej niż my ich77.

Komunizm w stylu sowieckim upadł nie dlatego, że był 
z natury nikczemny, ale dlatego, że był wadliwy. Umożliwił 

zbyt wąskiej grupie ludzi przywłaszczenie sobie zbyt 
wielkiej władzy. Kapitalizm rynkowy w stylu amerykańskim 

funkcjonujący w XXI w. upadnie z tych samych powodów. 
Oba systemy są gmachami wzniesionymi przez ludzką 

inteligencję i zgubionymi przez ludzką naturę. […]

inna rzeczywistość nie tylko jest możliwa, ona 
już nadchodzi […], jeśli w spokojny dzień 

wsłuchuję się uważnie, słyszę jej oddech78.
Arundhati Roy

76 Podtytuł zaczerpnięty z tytułu książki Solnit, R. (2019), Nadzieja w mroku. 
Tłum. Dzierzgowska, A., Królak, S. Kraków: Karakter.

77 Roy, A. (2003), War Talk. Cambridge, MA: South End Press, s. 112, tłum. Z.P.
78 Tamże, s. 75, tłum. Z.P.
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Na pytanie, co mogę zrobić ja, nie da się udzielić jednej odpowiedzi 

wskazującej gotową strategię dla każdej_go z nas – jest to raczej kwestia 

poszukiwania własnej drogi, zadań, których mogę podjąć się właśnie 

j a.

Ekofilozofka i aktywistka Joanna Macy wskazuje trzy obsza-

ry, w których możemy szukać dla siebie przestrzeni do działania79. 

Pierwszy z nich to prace na rzecz spowalniania postępującej obecnie 

destrukcji Ziemi i jej mieszkańców. Należą do nich przedsięwzięcia 

polityczne, prawne, lobbingowe, protesty, akcje nieposłuszeństwa oby-

watelskiego itd., zmierzające do zatrzymania niszczycielskich działań 

gospodarczych czy politycznych, a także aktywności informacyjne 

i edukacyjne wydobywające na światło dzienne różne elementy kryzysu. 

„Te działania kupują nam czas” – pisze Macy.

Ratują niektóre życia, niektóre ekosystemy, gatunki i  kultury, 
a także część puli genowej, co jest niezbędne, by mogło po-
wstać społeczeństwo żyjące w stanie równowagi ze środo-
wiskiem. Ale same w sobie nie są wystarczające, żeby takie 
społeczeństwo zbudować.

Drugi obszar obejmuje analizę strukturalnych przyczyn trwającego 

kryzysu i  budowanie alternatyw, czyli sposobów funkcjonowania 

umożliwiających godne życie bez podcinania środowiskowej gałęzi, 

na której się ono odbywa. Macy zachęca do wnikliwego przyjrzenia 

się społecznym mechanizmom, które napędzają „nienasyconą go-

spodarkę, przerabiającą naszą planetę na magazyn surowców i kanał 

ściekowy”, oraz do udziału w tworzeniu rozwiązań alternatywnych, 

czyli struktur społecznych umożliwiających przystosowywanie się 

79 Work That Reconnects Network (b.r.), The Three Dimensions of the Great Turning, 
Work That Reconnects Network: workthatreconnects.org/spiral__trashed/the-gre-
at-turning/ [dostęp: 9.03.2022], tłum. J.B., Z.P.

https://workthatreconnects.org/spiral__trashed/the-great-turning/
https://workthatreconnects.org/spiral__trashed/the-great-turning/
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do zmieniających się warunków, opartych na wzajemnym szacunku 

i trosce o dobro wspólne (w opozycji do dominujących paradygma-

tów zysku i wzrostu). Tutaj mamy cały wachlarz oddolnych inicjatyw 

powstających w tysiącach miejsc80, m.in. oparte na współpracy formy 

wytwarzania i dystrybucji żywności, energii i innych niezbędnych 

dóbr i usług (koope ratywy, lokalne place targowe, ogrody i elektrownie 

społeczne, ekowioski itp.), wsparcia dla potrzebujących, edukacji czy 

pokojowej samoobrony. Działania te „mogą wydawać się marginalne, 

ale niosą ze sobą ziarna na przyszłość” – przekonuje Macy.

Trzeci obszar dotyczy zmiany świadomości – czyli pracy i refleksji 

nad sposobem, w jaki postrzegamy rzeczywistość i własne w niej miej-

sce, zarówno na poziomie intelektualnym, jak i duchowym. Ten obszar 

jest szczególnie ważny, ponieważ wszelkie działania podejmowane 

„na zewnątrz” są zagrożone szybkim wypaleniem lub co gorsza, jak uczy 

historia licznych rewolucji w ciągu ostatnich kilku stuleci, przybraniem 

form destrukcyjnych – jeśli nie towarzyszy im praca „wewnętrzna”. 

Zadbajmy więc o czas i przestrzeń na medytację lub (w przypadku osób 

wierzących) modlitwę, bycie w ciszy, kontakt z przyrodą, wsłuchanie 

się we własne emocje, w tym (prędzej, później lub cyklicznie) przeży-

wanie żałoby i gniewu związanych z pogłębiającą się świadomością 

skali trwającej wokół katastrofy. Praca podjęta w tym wymiarze pomoże 

nam w konfrontacji z paniką i/lub apatią, których możemy doświad-

czać pod wpływem silnych bodźców, a także z własnymi nałogami: 

z czasem okaże się, że część rzeczy, które wydawały nam się niezbędne, 

można odstawić, poszerzając tym samym swoją przestrzeń wolności, 

zwiększając poczucie szczęścia i dając wytchnienie – sobie i otoczeniu.

W jednej ze swoich książek Macy pisze:

80 Bennett, E. (2018), The Recipe for a Good Anthropocene, TEDxCERN: youtube.com/
watch?v=hYDzY5V1bPk [dostęp: 10.08.2021]. Zob. też Seeds of Good Anthropocene 
(b.r.): goodanthropocenes.net [dostęp: 10.08.2021].

https://www.youtube.com/watch?v=hYDzY5V1bPk
https://www.youtube.com/watch?v=hYDzY5V1bPk
https://goodanthropocenes.net/
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Otrzymaliśmy nieoceniony dar. Życie w tym pięknym, samo-
organizującym się wszechświecie – uczestniczenie w tańcu 
życia ze zmysłami, aby go postrzegać, płucami, by nim oddy-
chać, i organami, by czerpać z niego pokarm – jest cudem nie 
do opisania81.

Zacznijmy więc od wdzięczności.

Zaproszenie do dyskusji
W programie „10 kroków na drodze do osobistej rezyliencji w cha-

otycznym klimacie” opracowanym przez grupę Good Grief Network82, 

autorki_rzy zachęcają do zmierzenia się z faktem, że z racji tego, że 

żyjemy w „zachodniej”, bogatej części świata, jesteśmy zarówno częścią 

problemu, jak również częścią jego (możliwego) rozwiązania. Szczere 

spojrzenie na to, w jaki sposób nasze zachowania i nawyki dokładają 

kamyczek do lawiny destrukcji ziemskiego ekosystemu i naszej przy-

szłości, może być ogromnie bolesne. Jeżeli jednak zaakceptujemy po-

wagę sytuacji, poświęcimy czas na jej lepsze zrozumienie i odrzucimy 

przygnębiające poczucie winy na rzecz determinacji i zaangażowania 

w poprawę, możemy swój udział w destrukcji stopniowo redukować, 

a w tworzeniu rozwiązań – zwiększać… i czerpać z tego radość.

81 Macy, J. (2007), World as Lover, World as Self. Courage for Global Justice and Ecological 
Renewal.  Berkeley, CA: Parallax Press, s. 75, tłum. za: Gierlińska, A. (2017), Przekracza-
nie rozpaczy. Wokół książki Joanny Macy „World as Lover, World as Self”, Miesięcznik 
Dzikie Życie: dzikiezycie.pl/archiwum/2017/gru-2017/przekraczanie-rozpaczy-wo-
kol-ksiazki-joanny-macy-world-as-lover-world-as-self [dostęp: 10.08.2021].

82 Good Grief Network (2018), 10 Steps to Personal Resilience in a Chaotic Climate, Good 
Grief Network: goodgriefnetwork.org/wp-content/uploads/2019/01/GGN-
10StepsManual.pdf [dostęp: 10.08.2021], tłum. Z.P.

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2017/gru-2017/przekraczanie-rozpaczy-wokol-ksiazki-joanny-macy-world-as-lover-world-as-self
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2017/gru-2017/przekraczanie-rozpaczy-wokol-ksiazki-joanny-macy-world-as-lover-world-as-self
https://www.goodgriefnetwork.org/wp-content/uploads/2019/01/GGN10StepsManual.pdf
https://www.goodgriefnetwork.org/wp-content/uploads/2019/01/GGN10StepsManual.pdf
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Zastanów się:

1. Na jakie sposoby jesteś częścią problemu (spróbuj przyjrzeć się 

im szczerze, ale bez popadania w poczucie winy),

2. A na jakie – częścią rozwiązania? (pozwól sobie na radość i sa-

tysfakcję z rzeczy, które robisz dla innych ludzi, innych istot, 

dla dobra wspólnego),

3. Co możesz zrobić, żeby zwiększyć swój wkład w tworzenie roz-

wiązań, a zmniejszyć w pogłębianie problemów?
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klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 
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to kwestia najwyższej wagi. Jestem 

przekonana, że gdy ludzie uświadomią 
sobie, jak poważne konsekwencje 

ten kryzys ze sobą niesie, podejmą 
właściwe działania. Gdy myślę o kryzysie 

klimatyczno-ekologicznym, czuję 
zarówno przerażenie, jak i przypływ 

energii, bo trzeba działać! Najważniejsze 
wyzwanie dla ludzkości w obliczu tego 

kryzysu stanowi, według mnie, zjednoczenie sił 
i wspólne przeciwdziałanie katastrofie. Wierzę, że stać 

nas na odwrócenie historycznie utartego schematu, 
zgodnie z którym mądrzejemy dopiero po szkodzie, 

i uda nam się zapobiec najgorszemu.
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Od Piotra

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 

przerażają mnie szybkość, nasilenie 
i nieodwracalność zachodzących 

negatywnych zmian, połączone 
z brakiem świadomości społeczeństwa 

i beztroską decydentów. Gdy myślę 
o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, 
czuję żal, smutek i lęk, że kiedy ludzie 

uświadomią sobie nieuchronność 
katastrofy, będzie za późno, by ocalić 

znaczną część niezwykłych organizmów 
zamieszkujących naszą planetę. 

Najważniejsze wyzwanie dla ludzkości 
w obliczu kryzysu klimatyczno-  

-ekologicznego stanowi, według mnie, przełamanie 
bierności społeczeństwa i przekonanie decydentów, 

że dodatkowe dolary na koncie i procenty wzrostu 
gospodarczego są mniej ważne niż przyszłość Ziemi.
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Wstęp: Jesteśmy integralną częścią żyjącego świata
Gatunek ludzki zaczął istnieć kilkaset tysięcy lat temu pośród dziesiątek 

milionów gatunków innych organizmów, które zamieszkiwały wówczas 

kulę ziemską. Różnorodne rośliny i zwierzęta żyjące obok ludzi były dla 

nich oczywistym, codziennym środowiskiem, warunkującym przetrwa-

nie. Nasi przodkowie stanowili integralną część biosfery – przestrzeni, 

w której gatunek ludzki mógł istnieć i się rozwijać.

W ciągu ostatnich kilku tysięcy lat działania człowieka zmierzały 

w kierunku jak najefektywniejszego – z jego krótkowzrocznej perspek-

tywy – wykorzystania zasobów środowiska i Ziemi. Umożliwiło to 

szybki wzrost populacji ludzkiej i rozkwit cywilizacji. W czasie po-

równywalnym do mrugnięcia oka w skali historii Ziemi homo sapiens 

zdominował planetę1. Przekształcił 75% powierzchni lądów, prze-

znaczając większość tych obszarów na produkcję żywności, w tym 

hodowlę zwierząt na gigantyczną skalę. Wypierał dzikie gatunki z ich 

pierwotnych siedlisk, jednocześnie uwalniając do środowiska trujące 

substancje. Wraz z rozwojem cywilizacji wzrosło zapotrzebowanie 

na energię, pozyskiwaną głównie z paliw kopalnych. Rosnące w at-

mosferze stężenie dwutlenku węgla, jednego z produktów ich spalania, 

już 70 lat temu osiągnęło poziom najwyższy od miliona lat, a od tego 

czasu zwiększyło się o kolejne 35%. Rezultatem tych i innych proce-

sów związanych z antropogeniczną eksploatacją natury jest szybki 

wzrost globalnej średniej temperatury: od końca XIX w. już o ponad 

1°C. Ostatnich sześć lat było najgorętszymi latami odnotowanymi na 

Ziemi od chwili pojawienia się na niej człowieka. Ogólne tempo zmian 

środowiskowych wpływających na bioróżnorodność jest szybsze niż 

w którymkolwiek okresie od czasu uderzenia asteroidy, która dopro-

wadziła do wyginięcia dinozaurów.

1 Dane w tym akapicie pochodzą ze strony ourworldindata.org, przedstawiającej 
w przystępnej formie różnorodne dane i trendy globalne. Roser, M. i in. (2013), World 
Population Growth, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/world-population-gro-
wth [dostęp: 4.06.2021].

https://ourworldindata.org/
https://ourworldindata.org/world-population-growth
https://ourworldindata.org/world-population-growth
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W miarę rozwoju cywilizacyjnego ludzie coraz bardziej zaczęli 

oddalać się od natury. Ponad połowa naszej populacji żyje w miastach2 

i spędza większość czasu wśród czterech ścian, bez bliskiego kontaktu 

z przyrodą. Problemy i zagadnienia, których się uczymy i nad którymi 

pracujemy, mają niewiele wspólnego z procesami naturalnymi (więcej 

na temat oddzielenia człowieka od przyrody w rozdziale 8). Łatwo 

można ulec wrażeniu, że problemy świata przyrody właściwie nas nie 

dotyczą, że dzięki technologii, rozwojowi miast i uprzemysłowieniu 

udało nam się od natury uniezależnić.

Jest to wrażenie mylne. Przyroda i procesy naturalne są nam nie-

zbędne dla zapewnienia żywności, powietrza, utrzymania zdrowia 

fizycznego i psychicznego; po prostu – do życia (więcej na temat od-

dzielenia dzieci od przyrody w rozdziale 20). Bioróżnorodność i stan 

środowiska naturalnego mają zasadnicze znaczenie dla zachowania 

równowagi w środowisku człowieka i jego dobrobytu. Istotne jest 

uświadomienie ludziom ich odpowiedzialności za trwające masowe 

wymieranie i pogłębiającą się degradację natury na skalę globalną – 

wydarzenie bez precedensu w historii Ziemi – a także znaczenia kon-

sekwencji tego procesu dla człowieka i przyrody.

Bezcenna bioróżnorodność 
Otaczający nas świat możemy podzielić na 2 główne kategorie. Pierwszą 

z nich jest przyroda nieożywiona, czyli gleby, skały, wody, powietrze 

wraz ze wszystkimi rozpuszczonymi w nich substancjami, ale i budynki 

czy samochody. Drugą kategorię stanowi przyroda ożywiona – termin, 

którym określa się wszystkie żywe organizmy. Do opisania tej ożywio-

nej części przyrody często używamy pojęcia bioróżnorodności, czyli 

miary szeroko pojętego zróżnicowania biologicznego w danym miejscu 

2 Ritchie, H. (2018), Urbanization, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/urbaniza-
tion [dostęp: 4.06.2021].

https://ourworldindata.org/urbanization
https://ourworldindata.org/urbanization
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i czasie3. Najczęstsze zastosowanie tego terminu jest dość intuicyjne 

i obejmuje wszystkie organizmy żywe: dzikie i hodowlane. Im więcej 

gatunków znajduje się na danym stanowisku i im bardziej zbliżone do 

siebie są pod względem liczebności (bez dominacji jednego lub kilku ga-

tunków), tym wyższa bioróżnorodność. W niezaburzonych systemach 

naturalnych, np. w puszczy, bioróżnorodność jest wysoka: występuje 

wiele gatunków roślin, grzybów, owadów, ptaków. Na przeciwnym 

biegunie znajduje się wysokowydajna uprawa zbóż z regularnymi opry-

skami pestycydami, kompletnie zdominowana przez jeden pożądany 

przez rolnika gatunek. Nieliczne inne rośliny i zwierzęta, które trafią 

przypadkiem na to pole, długo nie przetrwają. Oczywiście w takiej 

uprawie bioróżnorodność jest skrajnie niska. Dlaczego powinniśmy 

się przejmować tymi różnicami? 

Często wydaje nam się, że środowisko naturalne jest dość statycz-

ne. Dorodna wiśnia powoli rośnie w tym samym miejscu co przed ro-

kiem, wokół pnia zazwyczaj pełzają różnorodne owady, a na gałęziach 

codziennie uwija się stadko wróbli… Natomiast gdy przyjrzymy się 

bliżej, zobaczymy, że procesy zachodzące w naturalnych ekosystemach 

są skomplikowane i bardzo dynamiczne. Organizmy żywe wchodzą 

w ciągłe interakcje z innymi organizmami i środowiskiem, wpływając 

na siebie nawzajem. Trwa walka. Nasza przykładowa wiśnia, walcząca 

o światło, wodę i składniki odżywcze z sąsiednimi drzewami, atako-

wana jest przez roślinożerne owady, nicienie, grzyby. Te są celem ata-

ku innych organizmów, które zjadane są przez kolejne. Wróble też są 

częścią tej sieci powiązań: zjadają owady żyjące na drzewie, ale same 

są atakowane przez pasożyty i drapieżniki. Oczywiście nie wszystkie 

interakcje są negatywne: np. owoce na wiśni pojawiają się tylko dzię-

3 W internecie jest wiele danych dotyczących różnych aspektów bioróżnorodności, ale 
bardzo szeroki, dokładny, a jednocześnie przystępny opis tematu zapewnia anglo-
języczna Wikipedia (wersja hasła z 4.06.2021), por. Biodiversity (2020): en.wikipedia.
org/wiki/Biodiversity [dostęp: 4.06.2021].

https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity
https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity
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ki wcześniejszemu zapyleniu kwiatów przez pszczoły, trzmiele czy 

 muchówki.

Życie na Ziemi jest w gruncie rzeczy siecią połączeń, zależności 

i sprzężeń zwrotnych pomiędzy organizmami oraz otaczającym je śro-

dowiskiem. Dotyczy to każdej skali, zarówno małej, 

czyli lokalnych ekosystemów, jak i największej nam 

znanej – globalnej. Każdy gatunek ma swoje miejsce, 

spełnia konkretną funkcję. Natomiast role różnych 

gatunków mogą się częściowo pokrywać (ilustracja 1). 

Dzięki temu w zdrowych, różnorodnych ekosyste-

mach często wiele gatunków pełni podobne funkcje. 

Jeżeli z jakiegoś powodu jeden z nich chwilowo radzi 

sobie gorzej, to jego miejsce szybko zajmie inny ga-

tunek, który będzie w stanie go zastąpić. Dzięki 

temu mechanizmowi ekosystemy o wysokiej bioróżnorodności, w któ-

rych występuje wiele gatunków, wykazują się dużą odpornością na 

zmiany środowiska. Po lokalnym zaburzeniu, np. 

skażeniu chemicznym czy niszczycielskim huraga-

nie, pierwotne funkcje w ekosystemie zostaną 

utrzymane i jako postronni obserwatorzy być może 

nawet nie zorientujemy się, że nastąpiły w nim 

zmiany. Ekosystemy o niższej bioróżnorodności są 

bardziej kruche i mniej odporne na zaburzenia. 

Można powiedzieć, że w miarę utraty bioróżnorod-

ności tracimy zawodników z ławki rezerwowych: 

znikają gatunki mogące przejąć rolę tych, które z różnych względów nie 

radzą sobie najlepiej. Wówczas ekosystemowi grozi  zapaść.

Klimat na Ziemi wpływa na bioróżnorodność, ale zarazem bio-

różnorodność ma niebagatelne znaczenie dla klimatu. Bioróżnorodność 

i klimat są ze sobą sprzężone. Organizmy żywe odgrywają kluczową 

rolę w globalnej cyrkulacji pierwiastków oraz związków organicznych. 

Życie na Ziemi jest 
w gruncie rzeczy 
siecią połączeń, za-
leżności i sprzężeń 
zwrotnych pomiędzy 
organizmami oraz 
otaczającym je środo-
wiskiem.

Ekosystemy o wyso-
kiej bioróżnorodności, 
w których występuje 
wiele gatunków, 
wykazują się dużą od-
pornością na zmiany 
środowiska.



122 Za pięć dwunasta…

ilustracja 1. Cztery gatunki muchówek z rodziny bzygowatych (Syrphidae) 
sfotografowane na kwiatach mniszka lekarskiego tego samego dnia 
na tym samym stanowisku w Bieszczadach. W chwili wykonania zdjęć 
wszystkie gatunki wykonywały tę samą czynność – zapylanie – ale istnie-
je między nimi wiele różnic biologicznych. Różnorodność owadów zapy-
lających na tym stanowisku gwarantuje, że ta ważna funkcja ekologiczna 
zostanie efektywnie spełniona, nawet jeśli część gatunków chwilowo 
gorzej sobie radzi. Fot. Piotr Łukasik
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Są odpowiedzialne za przemianę materii i gazów. Rośliny naziemne 

i glony morskie z dwutlenku węgla produkują tlen 

i związki organiczne. Zwierzęta z kolei wykorzy-

stują tlen do redukcji materii organicznej do dwu-

tlenku węgla i wody. Lasy regulują gospodarkę 

wodną, zatrzymując wilgoć, wpływając na cyrkula-

cję powietrza i sprowadzając chmury deszczowe 

znad morza nad ląd4. Natomiast mniejsze organi-

zmy, takie jak owady, regulują najróżniejsze funkcje 

ekosystemu, dzięki czemu zapewniają mu dobrą 

kondycję na długo. Wszystkie te i inne procesy są 

wpisane w globalny system klimatyczny. 

Owady są najbardziej różnorodną i najliczniejszą grupą zwierząt, 

o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania ekosystemów. Spełniają 

wiele niezbędnych funkcji, takich jak rozkładanie materii organicznej, 

zapylanie roślin, roznoszenie nasion, kontrolują populacje innych ga-

tunków oraz stanowią pożywienie dla licznych ptaków i innych zwie-

rząt. Są też organizmami inżynieryjnymi, czyli np. użyźniają glebę, drą-

żąc podziemne tunele, a w ten sposób przyczyniają się do zachowania 

równowagi w obrocie materii organicznej. 

Zdecydowana większość owadów to wyspecjalizowane organizmy 

wymagające ściśle określonych warunków środowiska: temperatury, 

wilgotności, obecności innych gatunków, zapewniających pokarm lub 

schronienie. Jednocześnie każdy gatunek owada pełni istotne funkcje 

w ekosystemie, w którym występuje, stanowiąc ważny trybik w potęż-

nej maszynie interakcji biologicznych, utrzymującej ekosystemy w zna-

nym nam stanie. Łatwo zrozumieć, dlaczego słynny amerykański biolog 

Edward Osborne Wilson opisał owady jako „małe stworzonka rządzące 

4 Ellison, D. i in. (2017), Trees, Forests and Water. Cool Insights for a Hot World, „Global 
Environmental Change”, 43.

Klimat na Ziemi 
wpływa na bioróżno-
rodność, ale zarazem 
bioróżnorodność ma 
niebagatelne znacze-
nie dla klimatu. Bio-
różnorodność i klimat 
są ze sobą sprzężone.
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światem”5. Jednocześnie o różnorodności owadów i biologii większości 

z nich wiemy bardzo niewiele. Wystarczy napisać, że z oszacowanej 

ostatnio na ponad 5 mln liczby gatunków tych zwierząt istniejących 

na świecie naukowcy do tej pory opisali zaledwie ok. 1 mln. Bioróż-

norodność owadów jest szczególnie słabo rozpoznana w tropikach, 

chociaż i w Polsce tysiące, a może dziesiątki tysięcy gatunków owadów 

nie trafiły w ręce naukowców nawet na krótką chwilę wystarczającą do 

nadania im nazwy.

Bioróżnorodność, w tym różnorodność owadów, jest absolutnie 

niezbędna dla utrzymania naturalnych ekosystemów. Jest także klu-

czowa dla człowieka, jego gospodarki i ogólnego dobrobytu. Organi-

zacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations – FAO) wydała w 2019 r. 

pierwszy w historii swojej działalności raport6 podkreślający ogromne 

znaczenie bioróżnorodności dla produkcji żywności. Nawet te rośliny 

i zwierzęta, które pozornie nie uczestniczą w wytwarzaniu żywności, 

przyczyniają się do jej udanej produkcji (więcej na temat wytwarzania 

żywności w rozdziale 11). Na przykład drzewa i krzewy rosnące wokół 

pól chronią glebę przed wietrzeniem, umożliwiając utrzymanie od-

powiedniego mikroklimatu dla rozwoju zbóż. Liczne gatunki ptaków 

żywią się szkodnikami upraw rolniczych, co rozwiązuje problem bez 

użycia kosztownych i szkodliwych środków chemicznych.

Najważniejsza rola w procesie produkcji żywności przypada jed-

nak owadom. Szacuje się, że ok. 75% wszystkich plonów na świecie 

wymaga zapylenia. Zatem bez owadów nie bylibyśmy w stanie wyżywić 

5 Wilson, E.O. (1996), In Search of Nature. Washington, D.C.: Island Press / Shearwater 
Books, s. 139.

6 Interaktywne podsumowanie raportu FAO: The State of the World’s Biodiversity for 
Food and Agriculture (2019): fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en 
[dostęp: 4.06.2021]. Pełna wersja raportu: FAO i in. (red.) (2019), The State of the 
World’s Biodiversity for Food and Agriculture. Rome: FAO Commission on Genetic 
Resources for Food and Agriculture Assessments: fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.
pdf [dostęp: 4.06.2021].

http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
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świata. Kiedy tak się zbliżamy do sfery komercyjnej – produkcji żywno-

ści – można wyliczyć, ile taka „owadzia usługa” jest warta w przelicze-

niu na jednostki monetarne cenione przez ludzi. Wartość usługi zapy-

lania w skali całego świata oszacowano na kwotę między 235 a 577 mld 

dolarów rocznie7. Próby przeliczenia wartości bioróżnorodności na 

pieniądze nie odzwierciedlają prawdziwej wartości ekosystemów, ale 

okazują się przydatne w negocjacjach z podmiotami rządzącymi. 

Tracimy bioróżnorodność
Człowiek w ogromnym stopniu wpłynął na środowisko, przekształcając 

ekosystemy i modyfikując klimat (więcej na temat odpowiedzialności 

za kryzys klimatyczno-ekologiczny konkretnych kategorii osób w roz-

działach 2 oraz 5). Teraz bioróżnorodność na Ziemi musi zmierzyć się 

z nadzwyczajnym tempem zmian. Niektóre gatunki radzą sobie z tym 

całkiem dobrze: mogą sprawnie funkcjonować w szerokim zakresie 

warunków środowiskowych, potrafią szybko dostosować się do nowych 

warunków lub też zmienić stanowisko na bardziej sprzyjające. Niestety, 

większość gatunków ma problem z dostosowaniem się do zmieniają-

cych się warunków i jeśli te wykraczają poza ich zakres tolerancji, giną.

Największa organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną przy-

rody, World Wide Fund for Nature (WWF; Światowy Fundusz na rzecz 

Przyrody), wspólnie z Zoological Society of London (ZSL; Londyńskie 

Towarzystwo Zoologiczne) wydaje co 2 lata raport podsumowujący 

wyniki badań i obserwacji dotyczących populacji zwierząt na całym 

świecie8. Dane zawarte w najnowszym raporcie z 2020 r. pokazują, 

że zmiany zachodzą na ogromną skalę. W ciągu ostatnich 50 lat li-

7 Lautenbach, S. i in. (2012), Spatial and Temporal Trends of Global Pollination Benefit, 
„PLOS ONE”, 7 (4).

8 Interaktywne podsumowanie raportu: Living Planet Report (2020): livingplanet.
panda.org [dostęp: 4.06.2021]. Napisana bardzo przystępnym językiem pełna wer-
sja raportu: WWF i in. (red.) (2020), Living Planet Report 2020 – Bending the Curve 
of Biodiversity Loss. Gland: WWF: f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/
PDFs/ENGLISH-FULL.pdf [dostęp: 4.06.2021].

https://livingplanet.panda.org
https://livingplanet.panda.org
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf
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czebność naturalnych populacji ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków 

zmniejszyła się średnio o 68%. To oznacza, że obecnie żyje wokół nas 

zaledwie jedna trzecia zwierząt z czasów młodości naszych dziadków! 

Raport wskazuje również na bezpośredni związek dewastacji środo-

wiska i dziesiątkowania populacji zwierząt z klęskami żywiołowymi 

oraz ogniskami nowych chorób zakaźnych. Kurczenie się populacji 

zwierząt prowadzi do wymierania całych gatunków i bezpowrotnej 

utraty bioróżnorodności. 

Zazwyczaj gdy myślimy o wymieraniu gatunków, przed oczami 

pojawiają nam się spektakularne obrazy ikonicznych zwierząt: tygry-

sów, nosorożców, pand, koali, wielorybów. Wspomniany raport również 

skupił się na stosunkowo dużych i łatwych do policzenia zwierzętach 

kręgowych. Jednak warto pamiętać, że kręgowce to wierzchołek góry 

lodowej. Organizmy bezkręgowe – w tym owady – wymierają w równie 

zastraszającym tempie co kręgowce. Choć dokładny opis długotermino-

wej zmienności ich populacji jest bardzo trudny, to nawet nienaukowcy 

poczynili niepokojące obserwacje, takie jak zauważalny spadek liczby 

owadów roztrzaskanych na masce samochodu jadącego przez obszary 

o charakterze naturalnym. Kiedy ostatnio zdarzyło się wam zatrzymać 

po to, by oczyścić szybę z rozbitych na niej owadów?

Mamy też bardziej precyzyjne dane. Entomolodzy przez ostat-

nie dziesięciolecia wnikliwie badali zbiorowiska insektów w wielu 

miejscach na Ziemi. Cierpliwie i systematycznie zbierając próby i po-

równując liczebność i różnorodność owadów, praktycznie wszędzie 

zaobserwowali podobny trend – spadkowy. W ciągu ostatnich kilku lat 

światem naukowym wstrząsnęła fala alarmujących doniesień o spad-

kach liczebności owadów. W 2017 r. Caspar A. Hallmann wraz ze swoimi 

współpracownikami9 przedstawił wyniki pomiarów biomasy owadów 

latających, prowadzonych przez 27 lat na 67 stanowiskach rozmiesz-

9 Hallmann, C.A. i in. (2017), More Than 75 Percent Decline Over 27 Years in Total Flying 
Insect Biomass in Protected Areas, „PLOS ONE”, 12 (10).
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czonych na terenach chronionych w Niemczech. Biomasa zmniejszyła 

się przez ten czas o 75%. Czyli nawet na terenach, które wydawały się 

zabezpieczone przed niszczącym wpływem człowieka, obecnie żyje 

czterokrotnie mniej owadów niż 30 lat temu! Inny duży zespół badaczy 

przez 10 lat zbierał próby owadów na aż 290 stanowiskach w lasach 

i na łąkach w Niemczech. Owady były nie tylko ważone – by ocenić 

całkowitą biomasę – lecz także identyfikowane. Wyniki tego projektu, 

opublikowane w prestiżowym tygodniku „Nature”10, jednoznacznie 

wykazały poważny spadek bioróżnorodności w ciągu 10 lat. Na łąkach 

biomasa zmalała średnio o 67%, całkowita liczba osobników – o 78%, 

a liczba obserwowanych gatunków – o 34%. Również na obszarach 

leśnych odnotowano znaczne spadki liczebności gatunków i osobników. 

Dramatyczne informacje dotarły w tym samym czasie zza oceanu11, 

mianowicie Bradford C. Lister i Andres Garcia wykazali, że w rezerwacie 

w lesie deszczowym w Portoryko liczba owadów pozyskiwanych za 

pomocą tych samych metod na tych samych stanowiskach spadła wie-

lokrotnie pomiędzy 1976 a 2012 r. Przełożyło się to na znaczne spadki 

różnorodności i liczebności owadożernych płazów, jaszczurek i ptaków.

Niestety, podobne obserwacje napływają nieustannie z różnych 

stron świata. Na początku 2020 r. w czasopiśmie „Science”12 ukazała 

się publikacja podsumowująca wyniki 166 takich niezależnych badań 

z całego globu. Autorzy – Roel van Klink i współpracownicy – zebrali 

wszystkie dostępne obserwacje i zbudowali na ich podstawie model, 

który pozwolił zestawić ze sobą trendy. Wyliczyli, że w skali całej kuli 

ziemskiej liczebność owadów w środowisku lądowym spada o ok. 9% 

na dekadę. Jak jednak podkreślają, ta wartość jest z dużym prawdopo-

10 Seibold, S. i in. (2019), Arthropod Decline in Grasslands and Forests Is Associated with 
Landscape-level Drivers, „Nature”, 574.

11  Lister, B.C., Garcia, A. (2018), Climate-driven Declines in Arthropod Abundance Re-
structure a Rainforest Food Web, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, 
115 (44), s. E10397–E10406.

12 van Klink, R. i in. (2020), Meta-analysis Reveals Declines in Terrestrial but Increases in 
Freshwater Insect Abundances, „Science”, 368 (6489).
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dobieństwem niedoszacowana, ponieważ ogromna większość uwzględ-

nionych badań była prowadzona na terenach chronionych, gdzie ne-

gatywny wpływ działania człowieka jest ograniczony. Znacznie mniej 

badań prowadzi się na obszarach mało interesujących dla entomolo-

gów, takich jak miasta, komercyjne uprawy lub kopalnie odkrywkowe, 

gdzie bioróżnorodność zaburzona jest w znacznie większym stopniu. 

Ponadto wiele obszarów na Ziemi, np. Azja Południowo-Wschodnia, 

jest słabo zbadanych pod względem bioróżnorodności bezkręgowców. 

Natomiast trwająca masowa wycinka lasów deszczowych w tym i in-

nych regionach, o czym piszemy więcej w kolejnym podrozdziale, nie 

skłania do optymizmu.

Żadne prace z terenu Polski nie znalazły się na wspomnianej liście 

166 artykułów uwzględnionych w analizach van Klinka i współpracow-

ników. Polscy entomolodzy od dawna zwracali uwagę na kurczenie 

się populacji i konieczność ochrony gatunków13, ale brakuje niestety 

analiz szerszych trendów na poziomie całych zbiorowisk. Wydaje się 

jednak, że dane dotyczące liczebności owadów u naszych zachodnich 

sąsiadów trafnie oddają sytuację również na naszym podwórku. Nie ma 

wątpliwości, że w Polsce sytuacja jest także bardzo poważna. 

Złożone przyczyny utraty bioróżnorodności
Lista przyczyn drastycznych spadków liczebności oraz różnorodności 

owadów i innych organizmów jest niestety długa. W skali globalnej 

najistotniejszym czynnikiem jest utrata naturalnych siedlisk roślin 

i zwierząt.

Duża część naturalnych siedlisk została zupełnie zniszczona. Wy-

cinka lasu i założenie na tym terenie plantacji, centrum handlowego 

lub sieci dróg w oczywisty sposób sprawiają, że siedlisko przestaje 

zaspokajać potrzeby gatunków, które pierwotnie las zamieszkiwały. 

13 Buchholz, L. i in. (2000), Ochrona chrząszczy (Coleoptera) w Polsce – problemy i możli-
wości ich rozwiązania, „Wiadomości Entomologiczne”, 18 (2).
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Chociaż przejeżdżając na wiosnę obok pola pełnego soczystej zieleni, 

można odnieść wrażenie, że jest ono pełne życia, trafniej będzie nazwać 

je „zieloną pustynią”, zredukowaną 

przez zabiegi rolnicze i opryski środ-

kami chemicznymi do monokultury, 

na której dobrze radzi sobie tylko je-

den gatunek (ilustracja 2). Obecnie wy-

cinka lasów jest szczególnie nasilona 

w krajach strefy tropikalnej, w tym 

w Brazylii, Kongo i Indonezji: ogromne 

obszary są przekształcane w plantacje 

soi i palmy olejowej oraz pod hodowlę 

bydła, ale też pozostawiane jako zde-

gradowane nieużytki po sprzedaży 

drewna. Szacuje się, że tylko w 2019 r. wycięto ok. 119 tys. km kw. lasów 

tropikalnych, czyli obszar odpowiadający ponad jednej trzeciej tery-

torium Polski!14 Znaczącą część tego terenu stanowiły pierwotne lasy 

deszczowe, niezmodyfikowane wcześniej przez człowieka. Są to naj-

bardziej bioróżnorodne siedliska na świecie, co czyni ich utratę szcze-

gólnie bolesną.

Podobnym problemem jest degradacja istniejących siedlisk. Po-

mimo zachowania pierwotnej formy (czyli las pozostaje lasem) ich 

wartość przyrodnicza spada, a bioróżnorodność się kurczy. Przykłady 

dla Polski? Zintensyfikowanie gospodarki leśnej prowadzi do wycinki 

starych, zróżnicowanych lasów o charakterze naturalnym i sadzenia 

w ich miejsce, nieraz w równych rządkach, sadzonek gatunków o du-

żej wartości handlowej (więcej na temat gospodarki leśnej w Polsce 

14 Znakomitym źródłem informacji o ochronie środowiska i przyrody na świecie, 
zwłaszcza w tropikach, jest serwis Mongabay: mongabay.com. Wycinka lasów desz-
czowych została szczegółowo opisana w jednym z artykułów w tym serwisie: Butler, 
R.A. (2020), Deforestation. Facts, Figures, and Pictures, Mongabay: rainforests.monga-
bay.com/deforestation [dostęp: 4.06.2021].

Chociaż przejeżdżając na wiosnę 
obok pola pełnego soczystej 
zieleni, można odnieść wrażenie, 
że jest ono pełne życia, trafniej 
będzie nazwać je „zieloną pusty-
nią”, zredukowaną przez zabiegi 
rolnicze i opryski środkami che-
micznymi do monokultury, na 
której dobrze radzi sobie tylko 
jeden gatunek.

http://www.mongabay.com/
https://rainforests.mongabay.com/deforestation
https://rainforests.mongabay.com/deforestation
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ilustracja 2. Ekosystemy skrajnie odmienne pod względem bioróżnorodności: 
bieszczadzka Puszcza Karpacka i wielkoobszarowe gospodarstwo rolne 
w Czechach. Fot. Piotr Łukasik, Dawid Zawiła
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w rozdziale 9). Ogólnopolskie protesty przyczyniły się do ograniczenia 

takich działań w Puszczy Białowieskiej – aktywiści nie ustają w wy-

siłkach, by objąć ją pełniejszą ochroną15; natomiast obecnie ważą się 

losy najstarszych i najcenniejszych zachowanych lasów górskich, czyli 

Puszczy Karpackiej na terenie Bieszczadów16. Do sporej degradacji śro-

dowiska przyczyniają się też kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego: 

prócz całkowitego zniszczenia dużej powierzchni prowadzą do zmiany 

stosunków wodnych i osuszenia obszarów wielokrotnie większych niż 

teren samej odkrywki. Nie bez znaczenia jest też emisja zanieczyszczeń 

z pobliskich elektrowni. 

Wartość siedlisk, z perspektywy bioróżnorodności, spada też na 

skutek ich fragmentacji. Żywotność i długoterminowe przetrwanie po-

pulacji zwierząt i roślin wymaga, aby miały one dostęp do odpowiednio 

dużego obszaru, na którym może żyć znaczna liczba osobników. Nie 

ulega wątpliwości, że budowa wielopasmowej drogi17 w poprzek sie-

dliska może zmniejszyć i podzielić populacje wielu gatunków, czasem 

poniżej krytycznego poziomu. Ważne jest też, by obszary o podobnym 

charakterze przyrodniczym były ze sobą połączone i umożliwiały mi-

grację. W czasach globalnego ocieplenia takie „korytarze” mogą dać 

szansę ewakuacji ze stanowisk, które przestają zapewniać odpowiednie 

warunki i przetrwanie choć części populacji. W Krakowie przykładem 

15 Wesołowski, T. i in. (2018), Park Narodowy Puszczy Białowieskiej – ochrona przyrody 
i rozwój lokalnych społeczności, Forestbiology.org: forestbiology.org/articles/FB_05.
pdf?i=60ba073066c93 [dostęp: 4.06.2021].

16  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (2020), Ostatnia szansa na ocalenie bieszczadz-
kich lasów: przyrodnicze.org/aktualnosci/ostatnia-szansa-na-ocalenie-bieszczadz-
kich-lasow [dostęp: 4.06.2021]; zob. Kramarz, P. i in. (red.) (2020), Charakterystyka 
przyrodnicza obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Kraków: Fundacja 
Dziedzictwo Przyrodnicze: wwf.pl/sites/default/files/inline-files/Otulina_Biesz-
czadzkiego_Parku_Narodowego-www.pdf [dostęp: 9.12.2021].

17 Czy zapory wzdłuż granicy państw, zob. Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (2022), Stanowisko Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
sprawie budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej: klimat.uj.edu.pl/stanowiska-

-i-rekomendacje-rady-klimatycznej-uj/-/journal_content/56_INSTANCE_UCt-
5tO3zDrhD/148934055/150056453 [dostęp: 10.03.2022]; przyp. red.

http://forestbiology.org/articles/FB_05.pdf?i=60ba073066c93
http://forestbiology.org/articles/FB_05.pdf?i=60ba073066c93
https://przyrodnicze.org/aktualnosci/ostatnia-szansa-na-ocalenie-bieszczadzkich-lasow
https://przyrodnicze.org/aktualnosci/ostatnia-szansa-na-ocalenie-bieszczadzkich-lasow
https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/Otulina_Bieszczadzkiego_Parku_Narodowego-www.pdf
https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/Otulina_Bieszczadzkiego_Parku_Narodowego-www.pdf
https://klimat.uj.edu.pl/stanowiska-i-rekomendacje-rady-klimatycznej-uj/-/journal_content/56_INSTANCE_UCt5tO3zDrhD/148934055/150056453
https://klimat.uj.edu.pl/stanowiska-i-rekomendacje-rady-klimatycznej-uj/-/journal_content/56_INSTANCE_UCt5tO3zDrhD/148934055/150056453
https://klimat.uj.edu.pl/stanowiska-i-rekomendacje-rady-klimatycznej-uj/-/journal_content/56_INSTANCE_UCt5tO3zDrhD/148934055/150056453
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ilusracja 3. Modraszek nausitous (Phengaris nausithous) to chroniony motyl 
wymagający do rozwoju dwóch innych gatunków: krwiściągu lekarskie-
go (roślina na zdjęciu) i mrówek z rodzaju Myrmica. Ze względu na te 
ścisłe zależności populacje organizmów takich jak modraszek są szcze-
gólnie zagrożone z powodu zaburzeń środowiska, w tym fragmentację 
siedlisk. Fot. Christoph Moning



1333. Utrata bioróżnorodności

problemu fragmentacji jest kompleks naturalnych łąk w obrębie Bie-

lańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, w tym fragment graniczący 

z kampusem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łąki te zamieszkuje wiele 

cennych gatunków, jak m.in. chronione motyle – modraszki (Ilustracja 3). 

Niestety postępująca wokół zabudowa i kurczenie się tych fragmentów 

zagrażają nieodwracalną utratą cennej bioróżnorodności. 

Duży i rosnący wpływ na bioróżnorodność mają globalne zmiany 

klimatyczne18. Ocenia się, że w perspektywie kilkudziesięciu lat mogą 

one stać się dominującą przyczyną utraty globalnej bioróżnorodności. 

Wzrost średniej temperatury powoduje znaczne wydłużenie okresów, 

w których temperatura osiąga poziom powyżej pułapu tolerancji or-

ganizmów: ten efekt może mieć szczególne znaczenie dla utraty bio-

różnorodności w tropikach. Temperatura nie przyrasta też jednolicie 

i w niektórych regionach, np. na obszarze Arktyki wzrosty są znacznie 

wyższe niż średnia globalna19; z perspektywy organizmów dostoso-

wanych do krótkiego sezonu wegetacyjnego zmiany te są kolosalne. 

Dramatycznym aspektem zmian klimatycznych jest wzrost częstości 

i nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych: upałów, susz i zwią-

zanych z nimi pożarów, ale i ulew, powodzi, huraganów. Na przełomie 

2019 i 2020 r. światem wstrząsnęły doniesienia z płonącej Australii, ale 

bezprecedensowe, dewastujące pożary szalały też na Syberii, w Amery-

18 Rzetelne, przystępne, starannie opracowane informacje o globalnych zmianach 
klimatycznych można znaleźć m.in. na stronie NASA: Shaftel, H. i in. (2020), Climate 
Change. How Do We Know?, NASA: climate.nasa.gov/evidence [dostęp: 4.06.2021]. 
Bezcennym, bardzo obszernym źródłem informacji o zmianach klimatycznych są 
regularnie publikowane raporty IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 
międzynarodowego gremium naukowców z całego świata zrzeszonych pod egidą 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polecamy szczególnie 2 z nich: IPCC (2018), 
Global Warming of 1.5°C, IPCC: ipcc.ch/sr15 [dostęp: 4.06.2021] oraz IPCC (2019), 
 Climate Change and Land, IPCC: ipcc.ch/srccl [dostęp: 14.06.2021].

19 Climate Change in the Arctic (2020), nsidc.org: nsidc.org/cryosphere/arctic-meteoro-
logy/climate_change.html [dostęp: 4.06.2021].

https://climate.nasa.gov/evidence
https://www.ipcc.ch/sr15
https://www.ipcc.ch/srccl
https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/climate_change.html
https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/climate_change.html
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ce Południowej, Kalifornii, Tajlandii…20 Zginęły tam niezliczone ilości 

organizmów i trudna do oszacowania liczba gatunków. Jak wynika 

z prognoz przewidujących coraz bardziej ekstremalne warunki pogodo-

we w kolejnych latach prawdopodobieństwo, że te ekosystemy powrócą 

do pierwotnego stanu i odbudują utraconą bioróżnorodność, jest nikłe. 

W Polsce wiosną 2020 r. też mieliśmy do czynienia z bezprecedensową 

suszą, ale pożary – choć miejscowo, np. w Biebrzańskim Parku Naro-

dowym, dramatyczne i niszczycielskie – miały dużo mniejszy zasięg. 

Wskazuje się, że ze względu na dość szczęśliwe położenie geograficzne 

na najbardziej dramatyczne efekty zmian klimatycznych przyjdzie 

Polakom poczekać jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt lat21. Niestety, 

nawet w razie wdrożenia rekomendacji specjalistów, niełatwo będzie 

uniknąć ich poważnych konsekwencji22. 

Innym typem czynnika odpowiedzialnego za spadki bioróżno-

rodności jest zanieczyszczenie środowiska środkami chemicznymi. 

W skali globalnej największym problemem są pestycydy23 – związ-

ki mające na celu ochronę upraw przed chwastami, grzybami pato-

gennymi i owadami. Co roku miliony ton tych trujących substancji 

są produkowane i rozpylane na uprawy na całym świecie. Pestycydy 

bezpośrednio i bardzo skutecznie zabijają na terenach upraw organi-

zmy, przeciwko którym są stosowane, ale wpływają też na inne gatunki 

zamieszkujące te obszary. Co więcej, znaczna część tych toksycznych 

substancji przedostaje się poza obręb upraw: na pobliskie miedze, łąki 

20 Kimbrough, L. (2020), Around the World, a Fire Crisis Flares Up, Fueled by Human 
Actions, Mongabay: news.mongabay.com/2020/09/around-the-world-a-fire-crisis-

-flares-up-fueled-by-human-actions [dostęp: 4.06.2021].
21 Projekt KLIMADA (2020), Przyszłe zmiany klimatu, Mos.gov.pl – Web Archive: web.

archive.org/web/20210816075711/http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-pol-
sce/przyszle-zmiany-klimatu [dostęp: 4.06.2021].

22 The Boston Consulting Group (2019), 2050 Polska dla Pokoleń: wwf.pl/sites/de-
fault/files/inline-files/2050%20Polska%20dla%20pokole%C5%84.pdf [dostęp: 
4.06.2021].

23 Brühl, C.A., Zaller, J.G. (2019), Biodiversity Decline as a Consequence of an Inappropriate 
Environmental Risk Assessment of Pesticides, „Frontiers in Environmental Science”, 7.

https://news.mongabay.com/2020/09/around-the-world-a-fire-crisis-flares-up-fueled-by-human-actions/
https://news.mongabay.com/2020/09/around-the-world-a-fire-crisis-flares-up-fueled-by-human-actions/
https://web.archive.org/web/20210816075711/http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu
https://web.archive.org/web/20210816075711/http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu
https://web.archive.org/web/20210816075711/http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu
https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/2050%20Polska%20dla%20pokole%C5%84.pdf
https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/2050%20Polska%20dla%20pokole%C5%84.pdf
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i lasy, włącznie z obszarami chronionymi, oraz do wód gruntowych. 

Mimo zapewnień producentów, że związki te mają odpowiednie ate-

sty bezpieczeństwa, ich wpływ na bioróżnorodność jest negatywny, 

ponieważ badane są wyłącznie krótkoterminowe skutki ekspozycji. 

Test toksyczności ostrej dla pszczół może wykazać, że pestycyd nie 

zabija zbyt wielu z nich w ciągu pierwszych 48 godzin, ale nie powie 

nam nic o długoterminowym wpływie na ich zdrowie lub na zdrowie 

motyli, chrząszczy i innych organizmów narażonych na jego działa-

nie. Innym ważnym źródłem trujących substancji jest przemysł. Huty, 

rozmaite zakłady i fabryki doprowadziły do poważnego skażenia wielu 

obszarów metalami ciężkimi i związkami organicznymi, a uwalniane 

ścieki zniszczyły wiele rzek. Różnorodne toksyny uwalniane są także na 

skutek codziennych działań wielu z nas. Warto pamiętać, że wszystkie 

leki i używki przyjmowane przez ludzi kończą w wodach ściekowych, 

które wpadają do rzek. W efekcie zwierzęta w naszych rzekach są pod 

ciągłym wpływem m.in. leków przeciwbólowych24. 

Poważnym problemem dla środowiska i ważną przyczyną spadku 

bioróżnorodności są gatunki inwazyjne25. Określa się w ten sposób ga-

tunki obce dla flory lub fauny danego regionu, które zostały celowo lub 

przypadkowo wprowadzone przez człowieka, a następnie zdominowały 

nowe środowisko, doprowadzając do znacznych zmian w ekosystemach. 

Oprócz gigantycznych ubytków bioróżnorodności inwazje spowodo-

wały też wielomiliardowe straty dla gospodarki. W Polsce przykładem 

gatunku inwazyjnego jest nawłoć kanadyjska, osiągająca wysokość do 

półtora metra roślina o lancetowatych liściach i żółtych kwiatostanach 

(Ilustracja 4). Introdukowana z Ameryki Północnej jako roślina ozdobna, 

24 OECD (2019), Pharmaceutical Residues in Freshwater. Hazards and Policy Responses. 
Preliminary Version. Policy Highlits. Paris: OECD Publishing: oecd.org/environment/
resources/Pharmaceuticals-residues-in-freshwater-policy-highlights-preliminary-

-version.pdf [dostęp: 4.06.2021]. 
25 Essl, F. i in. (2020), Drivers of Future Alien Species Impacts. An Expert-based Assessment, 

„Global Change Biology”, 26 (9).

https://www.oecd.org/environment/resources/Pharmaceuticals-residues-in-freshwater-policy-highlights-preliminary-version.pdf
https://www.oecd.org/environment/resources/Pharmaceuticals-residues-in-freshwater-policy-highlights-preliminary-version.pdf
https://www.oecd.org/environment/resources/Pharmaceuticals-residues-in-freshwater-policy-highlights-preliminary-version.pdf
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ilustracja 4. Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) to inwazyjna roślina 
gęsto porastająca pobocza i nieużytki w Europie, silnie przyczyniająca 
się do utraty bioróżnorodności. Fot. Nikołaj Panasenko
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rozprzestrzeniła się po całej Europie. Z pewnością widzieliście ją na 

miedzach, ugorach i nieużytkach. Gatunki takie jak nawłoć skutecznie 

konkurują o przestrzeń i światło z roślinami pierwotnie występującymi 

na tych samych terenach, zmniejszając ich liczebność lub całkiem je 

eliminując. Wraz z wypieranymi roślinami znikają zależne od nich 

owady i inne organizmy. Na obszarze zdominowanym przez najbar-

dziej agresywne rośliny inwazyjne może się zachować tylko niewielka 

część bioróżnorodności.

Dla wielu gatunków poważne zagrożenie stanowi też ich nadmier-

na eksploatacja przez człowieka. Choć kojarzone głównie z kręgowcami, 

pozyskiwanie ponad miarę dotyczy także niektórych owadów. Doty-

czy to m.in. rzadkich gatunków motyli i chrząszczy, cenionych przez 

hodowców, kolekcjonerów oraz producentów pamiątek i ozdób. Inne 

gatunki są intensywnie eksploatowane jako pokarm, surowiec medycz-

ny albo źródło wartościowych substancji chemicznych. Większość 

najbardziej znanych przypadków dotyczy odległych kręgów kulturo-

wych. Przykład pierwszy z brzegu: nazwa czerwca, miesiąca, i koloru 

czerwonego pochodzi od pluskwiaka, czerwca polskiego, źródła ce-

nionego barwnika. Był on niegdyś jednym z ważniejszych produktów 

eksportowych Polski26. Obecnie na skutek utraty siedlisk i nadmiernej 

eksploatacji stał się gatunkiem zagrożonym. 

Podsumowując tę część, dochodzimy do wniosku, że choć w po-

szczególnych wypadkach możemy zazwyczaj wskazać konkretne przy-

czyny lokalnego spadku bioróżnorodności, w skali globalnej znaczą-

cych przyczyn jest wiele. Życie na Ziemi znalazło się między młotem 

a kowadłem… czy raczej pod wieloma potężnymi młotami, dzierżonymi 

przez człowieka.

26 Kapler A. (b.r.), W czerwcu czerwce na czerwcu: zycieaklimat.edu.pl/w-czerwcu-
-czerwce-na-czerwcu [dostęp: 4.06.2021]. 

http://www.zycieaklimat.edu.pl/w-czerwcu-czerwce-na-czerwcu
http://www.zycieaklimat.edu.pl/w-czerwcu-czerwce-na-czerwcu
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Wymierne skutki utraty bioróżnorodności
Badania naukowe i obserwacje nie pozostawiają wątpliwości: tracimy 

bioróżnorodność w zastraszającym tempie, i to my, ludzie, jesteśmy za 

to odpowiedzialni. Od chwili pojawie-

nia się na Ziemi człowieka, a zwłasz-

cza w ostatnich kilkudziesięciu latach, 

straciliśmy ogromną, choć trudną do 

oszacowania liczbę gatunków, których 

większości nikt nie zdążył nawet opi-

sać. Wraz z nimi przepadły bezpowrot-

nie pełnione przez nie funkcje w eko-

systemach. Dlaczego powinniśmy się tym  przejmować?

Bioróżnorodność tracimy na wielu poziomach i spadki na każdym 

z nich mają poważne konsekwencje27. Po pierwsze, zmniejsza się cał-

kowita liczebność i biomasa organizmów w naturalnych ekosystemach, 

co przekłada się wprost na ich możliwości spełniania różnorodnych 

funkcji biologicznych. Na przykład znaczne ograniczenie liczebno-

ści owadów zapylających w ekosystemie na pewno spowoduje spadek 

skuteczności zapylania. Po drugie, tracimy różnorodność gatunkową, 

a wraz z nią wachlarz funkcji realizowanych przez ekosystemy i ich 

odporność na dalsze zaburzenia. Pomiędzy gatunkami istnieją różnice 

biologiczne i nawet podobne role ekologiczne odgrywają one nieco 

inaczej. Na przykład owady zapylające różnią się swoimi preferencjami 

i możliwościami zapylania różnych typów kwiatów, porą roku i dnia 

oraz temperaturami, w których są aktywne, czy odległościami, na które 

się przemieszczają. W naturalnym ekosystemie wysoki poziom bioróż-

norodności gwarantuje, że kwiaty różnych gatunków roślin zostaną 

efektywnie zapylone przez te czy inne gatunki owadów. Gdy różno-

rodność spada, przestaje to być oczywiste. A gdy dominującego zapy-

27 Cardoso, P. i in. (2020), Scientists’ Warning to Humanity on Insect Extinctions, „Biologi-
cal Conservation”, 242.

Badania naukowe i obserwacje 
nie pozostawiają wątpliwości: 
tracimy bioróżnorodność w za-
straszającym tempie, i to my, 
ludzie, jesteśmy za to odpowie-
dzialni.
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lacza z jakiegoś powodu zabraknie, system może się zupełnie rozpaść. 

Tracimy też różnorodność na poziomie genetycznym. Różnorodność 

genetyczna zależy od wielkości populacji i stanowi swoisty rezerwuar 

umożliwiający organizmom szybką adaptację do zmieniających się 

warunków. Dobrym przykładem są geny związane z odpornością, któ-

rych warianty różnią się efektywnością względem różnych szczepów 

patogenów – wirusów, bakterii i grzybów. Spadki liczebności populacji 

prowadzą do utraty części tej istniejącej różnorodności genetycznej, 

ograniczając możliwości odpowiedzi populacji na przyszłe zagrożenia 

(np. pojawienie się nowego, groźnego wirusa) i zmiany warunków kli-

matycznych. Utrata bioróżnorodności na wszystkich tych poziomach 

zaburza funkcjonowanie ekosystemów, obniża ich długoterminową 

stabilność, wpływa też na jakość usług świadczonych przez przyro-

dę człowiekowi.

Utrata bioróżnorodności prowadzi do zaburzenia sieci interakcji 

biologicznych w konsekwencji efektu lawinowego, wywołanego przez 

wyniszczenie gatunków. Jak pisaliśmy wcześniej, wiele gatunków jest 

specjalistami pod względem wymagań środowiskowych i są one ściśle 

zależne od innych organizmów, które stanowią dla nich źródło pokar-

mu, miejsce schronienia czy niezbędny element procesu rozmnażania. 

Stąd wyginięcie lub znaczne zmniejszenie populacji jednych gatun-

ków może prowadzić do wyginięcia innych – tzw. koekstynkcji. Wie-

le chrząszczy, błonkówek, muchówek, motyli, pluskwiaków i innych 

owadów spędza część lub całość życia na ściśle określonych roślinach 

żywicielskich i ginie, gdy tych roślin-żywicieli zabraknie. Podobnie 

wiele gatunków organizmów związanych jest z konkretnymi gatun-

kami zwierząt. Szczególnie wrażliwe są gatunki uzależnione od kilku 

innych organizmów żywicielskich na różnych etapach życia. Larwy 

motyli modraszków z rodzaju Phengaris (Ilustracja 3) początkowo żerują 

na konkretnych gatunkach roślin, a później w gniazdach określonych 

gatunków mrówek. W zaburzonym środowisku znalezienie kolejnych 

gatunków-gospodarzy może być problematyczne. Jeżeli któryś z nich 
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zostanie zdziesiątkowany, modraszki nie będą w stanie dokończyć swo-

jego cyklu życiowego i zginą. Z tego względu wszystkie żyjące w Polsce 

gatunki z tego rodzaju objęte są ochroną gatunkową. Przykład mo-

draszków pokazuje, w jaki sposób zaburzenie naturalnego systemu 

prowadzi do utraty kolejnych ogniw rozerwanego łańcucha zależności 

i zubożenia bioróżnorodności28.

Uszczuplenie zasobów bioróżnorodności pogłębia zmiany klima-

tyczne. Ma to negatywny wpływ na organizmy, które muszą sobie z tymi 

zmianami radzić. Z kolei bogata bioróżnorodność jest potencjalnym 

buforem bezpieczeństwa – do pewnego stopnia pozwala ograniczyć 

negatywne skutki zmian klimatycznych. Na przykład stare, różnorod-

ne lasy górskie skutecznie zatrzymują wodę, z jednej strony chroniąc 

nas przed powodziami w okresach natężo-

nych opadów, a z drugiej powoli uwalniając 

ją przez kolejne miesiące i chroniąc niżej 

położone obszary przed suszą. Ma to 

szczególne znaczenie wobec przewidywa-

nego nasilenia się ekstremalnych zjawisk 

pogodowych – zarówno ulew, jak i okresów 

suszy. Natomiast utrata bioróżnorodności, 

zaburzenia w łańcuchach pokarmowych 

i funkcjonowaniu ekosystemów niechyb-

nie skutkują dalszym pogorszeniem zmian 

klimatycznych i intensyfikacją katastrof 

naturalnych. Naukowcy z National Aero-

nautics and Space Administration (NASA; 

Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) po długo-

terminowych obserwacjach satelitarnych potwierdzili niedawno bez-

28 Sielezniew, M., Stankiewicz, A. (2006), Ekologiczne, prawne i praktyczne aspekty 
ochrony motyli w Polsce na przykładzie modraszków Maculinea spp. (Lepidoptera: 
Lycae nidae), „Wiadomości Entomologiczne”, 25 (2).

Utrata bioróżnorodności, 
zaburzenia w łańcuchach 
pokarmowych i funkcjono-
waniu ekosystemów niechyb-
nie skutkują dalszym pogor-
szeniem zmian klimatycznych 
i intensyfikacją katastrof 
naturalnych. W tym błędnym 
kole ekstremalne zjawiska 
pogodowe są zarówno przy-
czyną, jak i skutkiem wymie-
rania roślin i zwierząt.
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pośredni związek między masową wycinką drzew w buszu amazońskim 

a intensyfikacją pożarów29. Tereny pozbawione drzew i całej towarzy-

szącej im bioróżnorodności nie są już w stanie pełnić swojej funkcji 

w cyrkulacji wody w buszu, co prowadzi do ich przesuszenia i katastro-

falnych pożarów. W tym błędnym kole ekstremalne zjawiska pogodo-

we są zarówno przyczyną, jak i skutkiem wymierania roślin i zwierząt. 

Zubożenie bioróżnorodności stanowi zagrożenie dla produk-

cji żywności. W miarę utraty bioróżnorodności w ekosystemach ich 

podstawowe funkcje mogą ulec załamaniu. Na przykład produkcja 

owoców wymaga udziału owadów zapylających, ale sady są często 

spryskiwane środkami ochrony roślin (pestycydami), które wynisz-

czają lokalne populacje zapylaczy. Zdziesiątkowanie populacji dzikich 

pszczół zmusza wielu sadowników do odpłatnego wypożyczania uli 

z pszczołami domowymi na okres kwitnienia drzew. Bywa to jednak 

kosztowne, dlatego w niektórych regionach Chin, gdzie koszty pracy są 

niskie, bardziej opłaca się zatrudniać pracowników do ręcznego zapy-

lania drzew owocowych30. Dopiero wraz z pogłębiającym się kryzysem 

utraty bioróżnorodności ludzie zorientowali się, że bez dzikich roślin 

i zwierząt nie będziemy w stanie kontynuować produkcji żywności jak 

do tej pory. Człowiek, dla którego te podstawowe funkcje ekosystemu 

to także „być albo nie być”, musi je zastąpić w inny sposób. Może stojąc 

na drabinie i pocierając kwiaty gruszy miotełką z piór jak w Chinach? 

Może produkując chmary robotycznych pszczół, jak marzą niektórzy 

futuryści? Wydawałoby się jednak, że pozwolenie naturze na samo-

dzielne spełnianie kluczowych funkcji przez zachowanie przy życiu 

29 [Brak inf. o aut.] (2019), Uptick in Amazon Fire Activity in 2019, earthobservatory.nasa.
gov: earthobservatory.nasa.gov/images/145498/uptick-in-amazon-fire-activity-

-in-2019 [dostęp: 4.06.2021].
30 Darnaud, G. (2016), Shrinking Bee Populations Are Being Replaced by Human Pollinators, 

„Global Citizen”: globalcitizen.org/en/content/life-without-bees-hand-human-polli-
nation-rural-chi [dostęp: 4.06.2021].

https://earthobservatory.nasa.gov/images/145498/uptick-in-amazon-fire-activity-in-2019
https://earthobservatory.nasa.gov/images/145498/uptick-in-amazon-fire-activity-in-2019
https://www.globalcitizen.org/en/content/life-without-bees-hand-human-pollination-rural-chi
https://www.globalcitizen.org/en/content/life-without-bees-hand-human-pollination-rural-chi
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różnorodnych organizmów, uzupełniających się wzajemnie w swoich 

rolach, byłoby prostszym, bezpieczniejszym i tańszym rozwiązaniem. 

Utrata bioróżnorodności ma bezpośredni wpływ na nasze zdro-

wie fizyczne. Aby dobrze funkcjonować, potrzebujemy odpowiedniej, 

wartościowej żywności. Współczesny model rolnictwa do niedawna 

aspirował do zupełnej eliminacji bioróżnorodności i uniezależnienia 

się od świata naturalnego. Okazuje się jednak, że stawianie na odmiany 

zbóż ze zmaksymalizowaną zawartością węglowodanów oraz masowy 

chów zwierząt, karmionych tanią paszą z hormonami i antybiotykami, 

doprowadziły do epidemii otyłości i wielu powiązanych z nią scho-

rzeń31. Wzrost popularności upraw i hodowli organicznych w krajach 

uprzemysłowionych świadczy o tym, że zaczynamy doceniać znaczenie 

naturalnego środowiska dla naszego zdrowia fizycznego.

Degradacja świata naturalnego wpływa też negatywnie na nasze 

zdrowie psychiczne. Naukowcy jednoznacznie wykazali, że regularny 

kontakt z naturą pozytywnie oddziałuje na stan psychiczny, zwięk-

sza poczucie satysfakcji i szczęścia, poprawia zdolności kognitywne, 

pamięć, uwagę oraz wpływa pozytywnie na relacje międzyludzkie. 

Wspomaga również redukcję stresu, polepsza jakość snu i tym samym 

zmniejsza podatność na częste schorzenia, takie jak depresja, nerwi-

ce, nadpobudliwość32. Niestety, we współczesnym zurbanizowanym 

świecie kontakt z naturą jest coraz rzadszy, a doświadczenia z nim 

związane – uboższe. Zatem degradacja środowiska i utrata bioróżno-

rodności skutkują częstszym występowaniem chorób cywilizacyjnych. 

Środowisko naturalne i bioróżnorodność są niezbędne do zachowania 

31 Lopez, K.N., Knudson J.D. (2012), Obesity. From the Agricultural Revolution to the 
Contemporary Pediatric Epidemic, „Congenit Heart Dis.”, 7 (2); [brak inf. o aut.] (2020), 
Obesity and Overweight, WHO.int: who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-

-and-overweight [dostęp: 4.06.2021].
32 Bratman, G.N. i in. (2019), Nature and Mental Health. An Ecosystem Service Perspective, 

„Science Advances”, 5 (7).

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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zdrowia, a ochrona przyrody powinna być fundamentalną kwestią 

omawianą w kontekście poprawy standardu naszego życia.

Nie ulega wątpliwości, że postępująca utrata bioróżnorodności 

niesie dalekosiężne konsekwencje dla ludzi, dla zdrowia ekosystemów 

i funkcjonowania całej biosfery. Dlatego zdecydowanie najlepszą stra-

tegią jest troska o zachowanie bioróżnorodności lub jej przywracanie 

w zaburzonych siedliskach. W obliczu zachodzących szybko zmian 

bioróżnorodność jest naszą najlepszą polisą ubezpieczeniową.

Warto i należy walczyć o zachowanie bioróżnorodności
Czy można jeszcze zatrzymać postępującą utratę bioróżnorodności, 

a jeśli tak, to jak? Bez wątpienia ze względu na skalę zjawiska jedyną 

szansą są zdecydowane, szybkie i daleko idące zmiany systemowe. 

Sprawą najwyższej wagi jest ograniczenie tempa, intensywności 

i konsekwencji zachodzących zmian klimatycznych. Kluczowym kro-

kiem musi być jak najszybsze ograniczenie tempa przyrostu stężenia 

dwutlenku węgla w atmosferze przez ograniczenie zużycia energii, 

przestawienie społeczeństw na nisko- i bezemisyjne jej źródła oraz 

wdrożenie na dużą skalę technologii usuwania CO2 z atmosfery. Jed-

nym z najłatwiejszych i najbardziej efektywnych sposobów wiązania 

atmosferycznego dwutlenku węgla jest masowe sadzenie drzew, wpły-

wające też pozytywnie na inne aspekty bioróżnorodności. Jednocześnie 

powinniśmy stosować rozwiązania ograniczające wpływ zmian klima-

tycznych na gospodarkę i ekosystemy, w szczególności uodparniające 

te ostatnie na wzrost częstości i intensywności susz, pożarów, powodzi, 

huraganów. 

Równie istotna z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności – 

oraz niezbędna jako element ograniczania zmian klimatycznych i prze-

ciwdziałania ich konsekwencjom – jest ochrona zachowanych siedlisk 

o charakterze naturalnym. Na przykład stare lasy górskie, jak te w Pusz-

czy Karpackiej, są szczególnie cenne, ponieważ nie tylko zapewniają 

dom niezliczonym organizmom, lecz dzięki zatrzymywaniu i magazy-
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nowaniu wody chronią także niżej położone regiony zarówno przed 

powodziami, jak i suszą. Musimy zatrzymać niszczenie, degradację 

i fragmentację takich stanowisk i umożliwić od-

tworzenie stanu naturalnego w części już zniszczo-

nych siedlisk.

Innym istotnym elementem ochrony istnieją-

cej bioróżnorodności jest ograniczenie uwalniania 

do środowiska toksycznych substancji, zwłaszcza 

środków ochrony roślin. Można to osiągnąć przez 

ograniczenie powierzchni upraw oraz sadzenie bar-

dziej wydajnych i odpornych odmian roślin upraw-

nych, w połączeniu z wprowadzeniem ściślejszych 

norm dotyczących długoterminowej toksyczności 

związków. Nowe technologie umożliwiają znacz-

ne ograniczenie skażenia przemysłowego, a dzięki 

wdrożeniu odpowiednich regulacji prawnych firmy szybko zaczęłyby je 

stosować. Należałoby również ograniczyć nadmierną eksploatację ga-

tunków przy jednoczesnej walce przynajmniej z niektórymi gatunkami 

inwazyjnymi dzięki zastosowaniu odpowiednich regulacji prawnych 

i wdrożeniu mechanizmów wykonawczych.

Wszystkie opisane powyżej środki wymagają zdecydowanego 

działania władz ustawodawczych i wykonawczych na całym świecie 

pomimo niewątpliwego oporu wielu przedstawicieli społeczeństwa 

i grup interesów. Niestety, dla większości sił politycznych dominują-

cych w Polsce i innych krajach różnorodność, środowisko i klimat nie 

są sprawami priorytetowymi. Pamiętajmy jednak, że przez świado-

me i aktywne uczestnictwo w procesie demokratycznym możemy to 

zmienić. Zwłaszcza jeśli do głosowania na polityków kierujących się 

głosami naukowców uda nam się przekonać rodzinę i znajomych. Nie 

można zapominać, że czasu na wprowadzenie niezbędnych zmian 

zostało bardzo niewiele.

Istotna z punktu 
widzenia zachowania 
bioróżnorodności – 
oraz niezbędna jako 
element ograniczania 
zmian klimatycznych 
i przeciwdziałania ich 
konsekwencjom – jest 
ochrona zachowanych 
siedlisk o charakterze 
naturalnym.
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Działania na szczeblu lokalnym przynoszą mniejszy efekt, co nie 

znaczy, że należy z nich rezygnować. Powinniśmy walczyć o zaprze-

stanie niszczenia terenów zielonych w naszej okolicy i zwiększanie ich 

obszaru – przede wszystkim tych cennych przyrodniczo, reprezentu-

jących naturalne typy siedlisk i porośniętych rodzimymi gatunkami 

roślin (starodrzew, łąki), ale także mniejszych wysp zieleni w naszym 

otoczeniu. Na przykład tworzenie nowych obszarów zielonych jest 

lepszym wykorzystaniem środków miejskich niż tzw. rewitalizacja 

istniejących parków, nieraz połączona z redukcją zieleni. Różnorodność 

gatunkową roślin warto promować nawet na terenach zdegradowanych, 

takich jak parki, trawniki, tereny rolnicze, działki.

Znaczenie mają także nasze codzienne wybory i indywidualne 

decyzje33 – choć aby efekt działań był mierzalny, musi się w nie włą-

czyć znacznie więcej osób. Cóż więc możesz zrobić jako jednostka, 

której los bioróżnorodności, środowiska i klimatu nie jest obojętny, ale 

z ograniczonymi zasobami czasowymi i finansowymi, bez eksperckiej 

wiedzy i szczególnej siły przebicia w społeczeństwie? Pole do działania 

jest szerokie.

Przede wszystkim poszerzaj swoją wiedzę o bioróżnorodno-

ści, środowisku, klimacie, zachodzących zmianach i społeczeństwie 

w obliczu tych zmian. Szukaj polsko- i obcojęzycznych opracowań 

i materiałów naukowych i popularnonaukowych, zwracając uwagę 

na sylwetki autorów i ich pozycję w świecie nauki. Internet, w tym 

media społecznościowe, to bezcenne źródło wiedzy, ale łatwo tu też 

o dezinformację! Zasób wiedzy umożliwi świadome podejmowanie 

decyzji i ustalanie priorytetów, umożliwi owocne dyskusje z innymi 

osobami i będzie fundamentem dla dalszych działań.

33 Kawahara A.Y. i in. (2021), Opinion. Eight Simple Actions That Individuals Can Take to 
Save Insects from Global Declines, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, 
118 (2).
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ilustracja 5. Nagłaśnianie problemu utraty bioróżnorodności jest jednym z naj-
bardziej efektywnych sposobów jej ochrony. Na zdjęciu aktywiści z Ini-
cjatywy Dzikie Karpaty protestują przeciwko wycince w jednym z cen-
niejszych przyrodniczo fragmentów Puszczy Karpackiej w Bieszczadach. 
Fot. Inicjatywa Dzikie Karpaty
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Staraj się ograniczyć swój wpływ na środowisko. Oszczędnie ko-

rzystaj z zasobów, takich jak woda i energia. Rozważ zmniejszenie 

udziału mięsa w diecie, stawiaj na produkty lokalne, a nie produkowane 

na drugim końcu świata. Planuj zakupy spożywcze tak, by jedzenia 

nie wyrzucać. Ogranicz produkcję odpadów: przed zakupami ubrań, 

elektroniki czy ozdób zastanów się, czy na pewno ich potrzebujesz, 

stawiaj na czyste technologie, zwracaj uwagę na liczbę i typ opakowań. 

Sortuj odpady. Planuj podróże tak, by ograniczać ich negatywny wpływ 

na środowisko, w tym ilość gazów cieplarnianych wytwarzanych przez 

środki transportu (ślad węglowy). Wspieraj bioróżnorodność w swoim 

bezpośrednim otoczeniu. Może np. mógłbyś/mogłabyś zastąpić krótko 

przystrzyżony trawnik przed domem łąką kwietną, zmieniając warunki 

na przyjazne dla owadów zapylających i innych organizmów? Zrezygnuj 

też ze stosowania sztucznych środków ochrony roślin w ogrodzie, które 

są bezpośrednią przyczyną śmiertelności owadów. Informuj rodzinę, 

sąsiadów i znajomych o swoich wyborach i decyzjach, dając tym samym 

przykład właściwego postępowania.

Zachęcamy cię też do aktywnego włączenia się w działania mające 

na celu szerzenie wśród społeczeństwa świadomości o zagrożeniach 

oraz walkę z negatywnymi procesami i decyzjami, a także wspieranie 

zmian we właściwym kierunku. Każda próba jest cenna – ale dzię-

ki współpracy z innymi osobami o podobnej motywacji dużo łatwiej 

będzie uzyskać wymierny efekt. W Polsce i na świecie coraz pręż-

niej działają rozmaite stowarzyszenia i organizacje zrzeszające oso-

by zdeterminowane, by poświęcać czas i włożyć wysiłek w działania 

prośrodowiskowe. Grupy, takie jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, 

Extinction Rebellion, Greenpeace, WWF, Akcja Ratunkowa dla Krakowa 

czy Inicjatywa Dzikie Karpaty (Ilustracja 5), różnią się pod względem 

zainteresowań, sposobów działania, organizacji i struktury, ale ich cele 

w dużym stopniu się pokrywają. Członkowie i sympatycy takich grup, 

w zależności od predyspozycji, zainteresowań i możliwości, uczestni-

czą w akcjach edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych 
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i społecznych, organizują akcje i protesty, biorą w nich udział, przy-

gotowują materiały edukacyjne, gromadzą i przetwarzają informacje, 

opracowują wnioski i petycje do organizacji i władz, zbierają fundusze… 

I choć aktywizm środowiskowy może się wydawać syzyfową pracą, 

to dla dynamicznej, zmotywowanej osoby jest zapewne najefektyw-

niejszym sposobem działania na rzecz bioróżnorodności, środowi-

ska i klimatu (więcej na temat psychologii aktywizmu klimatycznego 

w rozdziale 17).

Jako społeczeństwo i mieszkańcy naszej planety znajdujemy się 

w punkcie krytycznym. Katastrofa klimatyczno-ekologiczna postępuje 

i jedną z jej konsekwencji jest utrata globalnej różnorodności biolo-

gicznej, niezbędnej dla funkcjonowania ekosystemów, ale i gospodarki 

człowieka. Wiele z szybko zachodzących zmian jest nieodwracalnych, 

ale jeszcze nie wszystko stracone. Wciąż możemy wiele zrobić, by spo-

wolnić i powstrzymać negatywne zmiany. I choć nie będzie to łatwe, 

w kwestii, „czy warto działać”, decyzja może być tylko jedna.
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Zaproszenie do dyskusji
Dlaczego bioróżnorodność jest ważna dla ciebie? Jakie przykłady jej 

utraty możesz podać, odwołując się do własnych doświadczeń? Ja-

kie najważniejsze zagrożenia dla różnorodności biologicznej widzisz 

w swojej okolicy? I w jaki sposób najefektywniej możesz się włączyć 

w jej ochronę? 
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Od Jagody

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 
jako badaczka pamięci, rozumiem, że 

to, co upamiętniamy dziś, to straty, 
których świadkami były poprzednie 

pokolenia, zaś to co, co tracimy 
dziś, będzie wymagało przyszłych 

upamiętnień i refleksji nad ich formą. 
Jednak upamiętnianie tylko dla samego 

upamiętniania też jest stratą. Naszej 
pracy z żałobą klimatyczną możemy 
i musimy nadać transformującą moc 
interwencji. Zbudować z niej pomost 

między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. 
Gdy myślę o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, 

odczuwam lęk, że jeśli już dziś upamiętniamy 
straty ekologiczne i pokazujemy w muzeach 

pozostałości po gatunkach, które wyginęły, to grozi 
nam – jak pisał Aldo leopold – „samotne życie 

w świecie pełnym ran”. Z drugiej strony twarz walki 
z kryzysem to dziś twarze młodych, świadomych 

i zdeterminowanych ludzi, którzy nie pozwolą 
sobie odebrać przyszłości – widok, który napawa 
nadzieją. Najważniejsze wyzwanie dla ludzkości 

w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego 
stanowi, według mnie, natychmiastowa i adekwatna 

do powagi sytuacji reakcja (nieodkładanie tematu 
zmian klimatycznych na czas „po pandemii”). 

Odrzucenie politycznych obietnic na rzecz radykalnej 
i systemowej transformacji w kierunku neutralności 

i sprawiedliwości klimatycznej.

Jagoda Mytych  
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Zarządzania i Komunikacji 
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Wprowadzenie
Zmiany klimatyczne to straty ekologiczne1. Tymczasem w dyskursie 

na temat zmian klimatu często pomija się – lub nie traktuje się go z nale-

żytą powagą – temat żałoby związanej ze śmiercią ekosystemów, w tym 

nieodwracalną utratą materii nieożywionej. Zdaniem Ashlee Cunsolo 

Willox, jednej z inicjatorek wprowadzenia pojęcia żałoby ekologicznej 

(ang. ecological grief), jest to stan, którego doświadcza coraz więcej 

ludzi. Coraz mocniej artykułują oni też potrzebę opłakania zdewasto-

wanego środowiska przez upamiętnienie tego, co utracone.

Jeśli zmiany klimatyczne w jakikolwiek sposób mogłyby wiązać 

się ze zmianami nas samych na lepsze, to jedynie 

poprzez obudzenie w nas współodczuwania, od-

powiedzialności i poczucia empatycznej jedności 

z innymi bytami, nawet jeśli ich cielesność nie jest 

tożsama z naszą. W poniższym rozdziale, wycho-

dząc od symbolicznych pogrzebów lodowców i teo-

rii żałoby, omawiam żałobę klimatyczną oraz jej 

etyczny i polityczny potencjał do konstruktywnego 

poszerzenia debaty klimatycznej o byty pozaludz-

kie (ang. non-human entities). Zastanawiam się też, 

czy jesteśmy gotowi odczuwać straty ekologiczno-

-klimatyczne jak śmierć kogoś bliskiego. To nie tyl-

ko pytanie retoryczne. Doświadczanie i przeżywa-

nie żałoby zorientowanej na środowisko naturalne 

jest kluczowym brakującym elementem przejścia 

od wiedzy na temat konsekwencji antropogenicz-

nych zmian klimatu do działań mających na celu konieczną, radykalną 

zmianę sposobów funkcjonowania ludzi w świecie. Emocjonalne „prze-

1 Z uwagi na wielowymiarowe i oczywiste powiązania między zmianami klimatu i eko-
logią, w szczególności utratą bioróżnorodności, w tekście zamiennie stosuję pojęcia 
żałoby klimatycznej i ekologicznej.

Jeśli zmiany klima-
tyczne w jakikolwiek 
sposób mogłyby wią-
zać się ze zmianami 
nas samych na lepsze, 
to jedynie poprzez 
obudzenie w nas 
współodczuwania, 
odpowiedzialności 
i poczucia empatycz-
nej jedności z innymi 
bytami, nawet jeśli 
ich cielesność nie jest 
tożsama z naszą.
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pracowanie” jest niezbędne do potraktowania sprawy poważnie – jako 

mającej miejsce tu i teraz, ale niosącej dalekosiężne konsekwencje dla 

ludzi jako części biosfery. Przeżywanie żałoby zorientowanej na śro-

dowisko naturalne może sprawić, że pozostaniemy ludźmi dosłownie, 

czyli przetrwamy jako gatunek, ale także pozostaniemy nimi metafo-

rycznie – jako istoty zdolne do współodczuwania.

Pożegnanie lodowców
Kiedy mówimy o zmianach klimatycznych, a w ich konsekwencji kur-

czeniu się kriosfery, pokrywy lodowej Ziemi, oczami wyobraźni wi-

dzimy często obrywające się białe bryły na obszarach biegunowych. 

Jest to spektakularny widok, ale przede wszystkim niebezpiecznie 

abstrakcyjny. Dlatego przejdźmy do konkretów i znajdźmy na mapie 

Antarktydę, a następnie podążając wzdłuż podwodnego grzbietu śródo-

ceanicznego na Oceanie Atlantyckim, mijając wschodnie wybrzeże 

Ameryki Południowej i zachodnie Afryki, zatrzymajmy się dopiero 

tam, gdzie spod wody wypiętrza się mała, znajoma, europejska wyspa: 

Islandia. Na zachodnim brzegu jej centralnej wyżyny, w rejonie Borgar-

fjörður, leży Kaldidalur („zimna dolina”), której od wschodu i zachodu 

towarzyszą dwa wulkaniczne łańcuchy: system Prestahnúkur i wulkan 

Ok. Ten drugi jeszcze pod koniec lat 80. XX w. pokryty był lodowcem.

Ok jest pierwszym lodowcem, który traci status lodowca. W cią-
gu następnych 200 lat, wszystkie nasze lodowce podzielą jego 
los. Ten monument ma przekazać, że wiemy, co się dzieje i co 
należy zrobić. Tylko wy wiecie, czy nam się to udało. Sierpień 
2019, 415 ppm CO22.

2 McCaig, A. (2019), Memorial Honoring Lost Glacier To Be Installed in Iceland Aug. 18, 
Rice University: news.rice.edu/2019/08/13/memorial-honoring-lost-glacier-to-be-

-installed-in-iceland-aug-18-2 [dostęp: 3.10.2021]; jeśli nie podano inaczej, tłum. J.M.

https://news.rice.edu/2019/08/13/memorial-honoring-lost-glacier-to-be-installed-in-iceland-aug-18-2/
https://news.rice.edu/2019/08/13/memorial-honoring-lost-glacier-to-be-installed-in-iceland-aug-18-2/
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To słowa ostrzeżenia, które w formie Listu do przyszłości stały się czę-

ścią monumentu stworzonego, by zwrócić uwagę na lodowiec Okjökull, 

obecnie już tylko Ok – „pierwszy islandzki lodowiec, który oficjalnie 

stracił swój status”. Powodem jest topnienie pokrywy lodowej wywo-

łane przez zmiany klimatyczne.

Ów monument upamiętniający przegraną walkę – miedziana 

tablica przymocowana do skały na ogołoconym z lodu terenie – jest 

uznawany za pierwszy tego typu na świecie3. I choć wiemy, „co należy 

zrobić”, nie będzie ostatni. Glacjolodzy przewidują bowiem, że na Is-

landii, przy obecnym tempie topnienia, do 2200 roku zagłada czeka 

każdy z jej ponad 400 lodowców4 (ilustracja 1).

Dodatkowa informacja, którą zawiera tablica, to „415 ppm CO2”: 

dane wskazujące na rekordowy odczyt pomiaru koncentracji dwutlenku 

węgla w ziemskiej atmosferze, w maju 2019 r.5 Poprzedzający jej odsło-

nięcie lipiec6 był miesiącem z najwyższą w historii pomiarów tempera-

turą. Niestety już w kolejnym roku rekord ten został pobity. W mediach 

społecznościowych znaleźć można ironiczno-katastroficzny mem gło-

szący, żeby „przestać myśleć o danym roku jako najcieplejszym w ciągu 

ostatnich 100 lat, a zacząć jako o najzimniejszym przez następne 100”.

18 sierpnia 2019 r. ekolodzy, naukowcy, zaniepokojeni degradacją 

środowiska naturalnego Islandczycy i turyści, wśród nich także dzieci, 

w sumie ok. 100 osób, wspólnie wyruszyli na szczyt zlokalizowanego 

3 Tenże (2019), Lost Glacier To Be Honored with Memorial Monument, Rice University: 
news.rice.edu/2019/07/18/lost-glacier-to-be-honored-with-memorial-monument 
[dostęp: 3.10.2021].

4 Tenże (2019), Memorial Honoring Lost Glacier…
5 Pomiaru dokonano w obserwatorium Mauna Loa na Hawajach, gdzie od lat 50. 

naukowcy mierzą stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. 415 ppm to nie tylko 
najwyższy wynik w historii dotychczasowych pomiarów, ale także w historii ludzko-
ści: Stein, T., Allen, M. (2019), Carbon Dioxide Levels Hit Record Peak in May, National 
Oceanic and Atmospheric Administration: research.noaa.gov/article/ArtMID/587/
ArticleID/2461/Carbon-dioxide-levels-hit-record-peak-in-May [dostęp: 3.10.2021].

6 Bateman, J. (2019), July 2019 Was Hottest Month on Record for the Planet, National 
Oceanic and Atmospheric Administration: noaa.gov/news/july-2019-was-hottest-

-month-on-record-for-planet [dostęp: 3.10.2021]

https://news.rice.edu/2019/07/18/lost-glacier-to-be-honored-with-memorial-monument/
https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2461/Carbon-dioxide-levels-hit-record-peak-in-May
https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2461/Carbon-dioxide-levels-hit-record-peak-in-May
https://noaa.gov/news/july-2019-was-hottest-month-on-record-for-planet
https://noaa.gov/news/july-2019-was-hottest-month-on-record-for-planet
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ilustracja 1. Tablica upamiętniająca lodowiec Ok. Źródło: Rice University1

_1 Rice University (2019), A Plaque Placed at the Former Location of the Icelandic 
Okjökull Glacier, which Disappeared Due To Climate Change, Wikipedia: en.wikipe-
dia.org/wiki/Okj%C3%B6kull#/media/File:Okj%C3%B6kull_glacier_commemorati-
ve_plaque.jpg [dostęp: 3.10.2021]. CC BY-SA 4.0

https://en.wikipedia.org/wiki/Okj%C3%B6kull#/media/File:Okj%C3%B6kull_glacier_commemorative_plaque.j
https://en.wikipedia.org/wiki/Okj%C3%B6kull#/media/File:Okj%C3%B6kull_glacier_commemorative_plaque.j
https://en.wikipedia.org/wiki/Okj%C3%B6kull#/media/File:Okj%C3%B6kull_glacier_commemorative_plaque.j
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w zachodnio-centralnej części Islandii wulkanu Ok, miejsca, w którym 

kiedyś był lodowiec. Wśród zgromadzonych biorących udział w tej 

symbolicznej ceremonii była także premiera Islandii, Katrín Jakobs-

dóttir. „Mam nadzieję, że ta uroczystość będzie inspiracją nie tylko dla 

nas tutaj, na Islandii, ale także dla całego świata, ponieważ to, co tu 

widzimy, to tylko jedno z oblicz zmian klimatycznych”7 – powiedziała 

agencji AFP islandzka polityczka.

Okjökull – niegdyś ikoniczny islandzki lodowiec – stopniał w XX w. 

do rozmiarów, które w 2014 r. kwalifikowały go jako „martwy”, co 

oznacza, że nie ma już niezbędnej masy krytycznej i nie wykazuje 

zdolności do ruchu, więc nie może być dłużej definiowany jako lodo-

wiec. W związku z tym człon jökull, oznaczający lodowiec lub pokrywę 

 lodową, został usunięty z jego nazwy, formalnie pozostawiając ten teren 

pod nazwą wulkanu Ok, na którym lodowiec się znajdował. Skrócona 

nazwa została później wykorzystana jako gra słów „Not OK” w tytule 

dokumentu Not OK (A Little Movie About a Small Glacier at the End of 

the World) o zmianach klimatycznych w regionie8.

Jak podkreślają jego twórcy, dokument nie pokazuje widowisko-

wego odpadania wielkich brył lodu, jest natomiast „krótkim filmem 

opowiadającym historię małego lodowca zlokalizowanego na niewy-

sokiej górze” – górze, która od dawna przygląda się mieszkającym u jej 

podnóża ludziom i jako narratorka filmu ma im sporo do powiedzenia 

(„Ludzie – mam z nimi problem […]. Kiedy ludzie mówią o lodowcach, 

to wciąż mówią tylko o sobie”).

7 AFP (2019), Iceland Holds Funeral for First Glacier Lost to Climate Change, „Guardian”: 
theguardian.com/world/2019/aug/19/iceland-holds-funeral-for-first-glacier-lost-

-to-climate-change [dostęp: 3.10.2021].
8 Not OK (A Little Movie About a Small Glacier at the End of the World) (2018). Reż. Boyer, D., 

Howe, C., zob. Not Ok Movie (2021): notokmovie.com [dostęp: 3.10.2021]. Autorka 
pragnie podziękować profesor Cymene Howe za udostępnienie filmu. Głośny polski 
dokument o zmianach klimatycznych Można panikować (2020) w reż. Jonathana L. 
Ramseya również ma w swojej angielskiej nazwie słowo „OK”, w tym przypadku jednak 
wyrażające przyzwolenie, wręcz ponaglenie: It’s OK to Panic, zob. Można panikować 
(2020): youtube.com/watch?v=osm5vyJjNY4 [dostęp: 3.10.2021].

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/19/iceland-holds-funeral-for-first-glacier-lost-to-climate-change
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/19/iceland-holds-funeral-for-first-glacier-lost-to-climate-change
https://www.notokmovie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=osm5vyJjNY4
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Obserwowanie zanikającego lodowca jest czymś, co możesz 
odczuć, możesz zrozumieć i jest czymś bardzo widocznym. […] 
Zmian klimatycznych nie odczuwa się w ciągu jednego dnia. 
To coś, co w skali ludzkiej zachodzi bardzo powoli, natomiast 
błyskawicznie w skali geologicznej9

– mówi Julien Weiss, profesora aerodynamiki z Uniwersytetu w Berlinie, 

która również uczestniczyła w ceremonii na wulkanie Ok.

Upamiętniając stracony lodowiec, chcemy położyć nacisk na to, 
co zostało stracone lub umiera – świat dokoła – a także zwró-
cić uwagę na fakt, że jest to „osiągnięcie” człowieka, chociaż 
bynajmniej nie powinniśmy być z niego dumni10

– dodała Cymene Howe, profesora antropologii z Rice University w Tek-

sasie, współtwórczyni dokumentu Not OK…

Nekrolog dla lodowca Ok wyszedł spod pióra Andriego Snæra 

Magnasona, islandzkiego pisarza i aktywisty ekologicznego, jednego 

z bohaterów filmu.

To jest wielki symboliczny moment. Zmiany klimatyczne nie 
mają ani początku, ani końca i myślę, że filozofia stojąca za 
umieszczeniem tej pamiątkowej tablicy polega na postawieniu 
znaku ostrzegawczego, który będzie przypominał, że dzieją 
się wydarzenia historyczne i nie powinniśmy ich uznać za nor-
mę. Powinniśmy stanowczo powiedzieć: okej, to stracone, ale 
to ważne11

9 AFP (2019), Iceland Holds Funeral…
10 Tamże.
11 Luckhurst, T. (2019), Iceland’s Okjokull Glacier Commemorated with Plaque, BBC:  

bbc.com/news/world-europe-49345912 [dostęp: 7.10.2021].

https://www.bbc.com/news/world-europe-49345912
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– tłumaczy Magnason, autor m.in. eseistycznego reportażu O czasie 

i wodzie12, w którym przygląda się zmianom klimatycznym na Islandii 

oraz w szerokim globalnym ujęciu.

Zapytany o to, czy ceremonia pożegnania martwego lodowca 

jest w ogóle stosowna i jak powinna wyglądać, Sigurður Árni Þórðar-

son, pastor z kościoła Hallgrímskirkja w Rejkiawiku, odpowiedział, że 

wszystko zależy od tego, kto miałby być odbiorcą tego upamiętnienia:

Pytanie brzmi, czy robimy taką ceremonię dla niebios, dla Boga 
czy dla Ziemi, przyrody, a może dla pamięci o lodowcu. Bardzo 
ważne, żeby była to uroczystość także dla ludzi, którzy uważają, 
że utrata lodowca jest prawdziwą stratą. Ludzi, których cechują 
głębokie zrozumienie i świadomość, że wszystko, czego do-
świadczają w życiu, jest ze sobą połączone, i którzy napraw-
dę odczuwają potrzebę wyrażenia żalu. Należy pamiętać, że 
pogrzeby i rytuały żałobne nie są przeznaczone dla zmarłych, 
one są dla żyjących13. 

Zaledwie miesiąc później kolejni żałobnicy opłakiwali lodowiec, tym 

razem w  szwajcarskich Alpach Glarneńskich. Kondukt ubranych 

na czarno osób przemaszerował (wydarzenie nazwano memorial 

march – marszem pamięci), aby pożegnać lodowiec Pizol, także ofiarę 

zmian klimatycznych14. Od 2006 r. Pizol miał stracić 80% swojej po-

wierzchni i również nie będzie ostatnim lodowcem w swoim rejonie, 

z którego uszło życie. Niezależnie od działań prewencyjnych, jakie 

podejmiemy, glacjolodzy przewidują, że do 2050 r. zniknie co najmniej 

12 Magnason, A.S. (2020), O czasie i wodzie. Tłum. Godek, J. Kraków: Karakter. 
13 Not OK (A Little Movie About…).
14 AFP (2019), Pizol Glacier. Swiss Hold Funeral for Ice Lost to Global Warming, BBC:  

bbc.com/news/world-europe-49788483 [dostęp: 3.10.2021].

https://www.bbc.com/news/world-europe-49788483
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połowa szwajcarskich lodowców15. Wyniki opublikowanych w czaso-

piśmie „The Cryosphere” badań wskazują jednak także, że jeśli emi-

sja dwutlenku węgla do atmosfery rosnąć będzie według najbardziej 

pesymistycznego z szacunków Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 

Klimatu ONZ, określanego scenariuszem RCP8.516, do 2100 r. stopnieje 

aż 90% alpejskich lodowców17.

Jak opłakać tak wielkie, nieodwracalne zmiany? W poetyckiej 

formie próbuje odpowiedzieć na to pytanie Marybeth Holleman. 

W wierszu How to Grieve a Glacier18 [Jak opłakiwać lodowiec] tłumaczy 

swoje nietypowe uczucia do umierającego lodowca, nie-człowieczego 

bytu, którego ani nie da się wziąć w ramiona, ani „tulić jego wizerunku 

w pościeli i wypłakiwać nadciągającego bólu”. Autorka wyznaje, że jej 

miłość do „niebiesko-białego giganta” jest paradoksalna, bo choć jest 

w żałobie, nie ukrywa fascynacji spektaklem lodowych gromów wpada-

jących do lazurowego morza. Jest też w swoim uczuciu osamotniona, bo 

słońcu nic się w nim (lodowcu) nie podoba, „poza miękkimi strużkami 

wody które promienie/ uwalniają z wiecznie zmarzniętego szczęścia”. 

Ma świadomość, że śmierć lodowca to nie koniec, ale raczej początek 

dalszych katastrof, gdyż „jego dar szlachetnej wody przyniesie tylko 

więcej cierpienia”, co oznacza oczywiście podnoszenie się poziomu 

wód oceanicznych. Wiersz kończy się refleksją nad doniosłością tej 

chwili i towarzyszącą jej tajemnicą – być może niemą odpowiedzią 

na pytanie, jak będzie wyglądała nasza przyszłość po zmianach kli-

15 EGU (2019), More THAN 90% of Glacier Volume in the Alps Could Be Lost by 2100, Euro-
pean Geosciences Union: egu.eu/news/482/more-than-90-of-glacier-volume-in-

-the-alps-could-be-lost-by-2100 [dostęp: 3.10.2021].
16 Wyróżniono 4 scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla: RCP2.6, RCP4.5, RCP6 

oraz RCP8.5. Ich wartości określają szacowane wielkości wymuszenia radiacyjnego 
przez gazy cieplarniane w roku 2100 (odpowiednio: 2,6, 4,5, 6,0 i 8,5 W/m2).

17 Zekollari, H. i in. (2019), Modelling the Future Evolution of Glaciers in the European Alps 
under the EURO-CORDEX RCM Ensemble, „The Cryosphere”, 13 (4).

18 Holleman, M. (2018), How to Grieve a Glacier, „ISLE: Interdisciplinary Studies in Lite-
rature and Environment”, 25 (2). Wiersz na język polski przetłumaczyły Aleksandra 
Czyżewska-Felczak i Jagoda Mytych.

https://www.egu.eu/news/482/more-than-90-of-glacier-volume-in-the-alps-could-be-lost-by-2100/
https://www.egu.eu/news/482/more-than-90-of-glacier-volume-in-the-alps-could-be-lost-by-2100/
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matycznych: „połyskująca twarz zwrócona ku temu, czego żyjący nie 

mogą zobaczyć”. Tekst Holleman jest poetycką instrukcją obsługi, jak 

postępować z żałobą po śmierci istnienia wymykającego się definicjom, 

bytu pozaludzkiego19.

Żałoba
Aby mówić o żałobie zorientowanej na środowisko naturalne – żałobie 

klimatycznej i ekologicznej – i ich potencjale, warto nakreślić kontekst 

teoretyczny związany z żałobą w ogóle oraz wprowadzić czytelnika 

w koncepcje jej przepracowywania20.

W swoim klasycznym eseju Sigmund Freud21 pisał o żałobie jako 

o procesie, który jest częścią budowania wewnętrznego świata jed-

nostki, charakteru oraz obrazu rzeczywistości. A przede wszystkim jest 

pracą – długą, trudną, powolną, czasem nigdy niesfinalizowaną. Z jed-

nej strony taka praca jest kwestią indywidualną, przeżywaną inaczej 

przez każdą jednostkę, z drugiej, za sprawą wspólnych doświadczeń 

i współdzielonego żalu, może jednoczyć i organizować ludzi we wspól-

notę. Wśród form kolektywnego przeżywania żałoby wymienić można 

pogrzeby, memoriały, protesty, mowy pożegnalne, nekrologi, minutę 

ciszy i wspólne czuwania. W każdym z tych przypadków żałoba może 

dotyczyć stosunkowo małej grupy ludzi, jak rodzina i bliscy zmarłego, 

lub odbywać się na dużą skalę jako wydarzenie publiczne, którego 

19 Tak w tekście tłumaczę na język polski termin non-human entity. Wielu autorów 
postuluje, by operować właśnie taką jego formą, jako nieposiadającą wartościują-
cego charakteru, zob. Szpunar, M. (2016), Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. 
Nowy paradygmat badań naukowych, „Zarządzanie w Kulturze”, 17 (4), s. 357. Inny 
wariant – „byty nie-ludzkie” – przywołuje ponadto na myśl pejoratywny przymiotnik 

„nieludzki”, a byty, o których piszę i które w tym tekście „opłakujemy”, są wielu oso-
bom bliskie, niemal ludzkie.

20 Zob. Good Grief Network (2018), 10 Steps to Personal Resilience in a Chaotic Climate, 
Good Grief Network: goodgriefnetwork.org/wp-content/uploads/2019/04/April-
2019StepDescriptions.pdf [dostęp:3.10.2021].

21 Freud, S. (2009), Żałoba i melancholia, w: tegoż, Psychologia nieświadomości. 
Tłum. Reszke, R., Warszawa: KR.

https://www.goodgriefnetwork.org/wp-content/uploads/2019/04/April2019StepDescriptions.pdf
https://www.goodgriefnetwork.org/wp-content/uploads/2019/04/April2019StepDescriptions.pdf
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uczestnicy nie znali osób opłakiwanych i sami dla siebie też są obcymi 

ludźmi (jak w przypadku żałoby narodowej).

Zdaniem Freuda konieczna jest akceptacja tego, że to, co utraco-

ne, nie może być niczym zastąpione, jednak gdy proces żałoby ulega 

domknięciu, następuje katharsis, „faktyczne «ja» po przepracowaniu 

pracy żałoby jest na powrót wolne i nie zahamowane”22. Jeśli jednak 

finalizacja tego procesu nie jest możliwa, mamy do czynienia z żałobą 

patologiczną, czyli melancholią – stanem, w którym jednostka pozo-

staje przywiązana, a nawet uzależniona od tego, co utracone23. Uprasz-

czając myśl Freuda: skuteczna i zdrowa żałoba kończy się akceptacją, 

powrotem do rzeczywistości i znalezieniem w niej czegoś „nowego”, co 

zastąpi „utratę” i będzie przeciwdziałać melancholii. Takie podsumo-

wanie żałoby niewiele jednak mówi o jej transformującym czy wręcz 

transformatywnym potencjale.

Amerykańska filozofka Judith Butler i francuski filozof Jacques 

Derrida nie do końca jednak zgadzali się z Freudem. Ich teorie doty-

czące procesu żałoby pozwolą nam wyjść poza psychoanalityczne ramy 

sfinalizowanej żałoby i spojrzeć na nią jako na projekt otwarty. Dla 

Butler żałoba to przede wszystkim transformacja: „Być może żałoba 

wiąże się ze zgodą na przejście transformacji (może powinno się mówić 

o poddaniu się transformacji), której pełny efekt nie jest z góry znany. 

Wiemy, że nastąpiła utrata, ale jest także transformujący efekt straty”24.

22 Tamże, s. 148.
23 „Żałoba regularnie stanowi reakcję na utratę ukochanej osoby czy też zajmujące jej 

miejsce abstrakcji w rodzaju ojczyzny, wolności, ideału itd. W tych samych warun-
kach miejsce żałoby zajmuje u pewnych osób, które z tego względu podejrzewamy 
o predyspozycję do choroby, melancholia. Wydaje się też nader interesujące, że 
nigdy nie przychodzi nam do głowy, by żałobę określić mianem stanu chorobliwego 
i poprosić o terapię lekarza, mimo że stan ów w poważny sposób odbiega od nor-
malnej sytuacji życiowej. Mamy nadzieję, iż po jakimś czasie żałoba zostanie poko-
nana, a zaburzanie jej uważamy za bezcelowe, a nawet za szkodliwe”. Tamże, s. 147.

24 Butler, J. (2004), Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence. London–New 
York: Verso, s. 21.
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W procesie żałoby tracimy zatem nie tylko opłakiwany obiekt, 

ale także samych siebie, takich, jacy byliśmy przed stratą. Cunsolo 

Willox pisze:

Poprzez żałobę-jako-transformację jesteśmy otwarci na in-
nych – ludzi, zwierzęta, rośliny i minerały – i (jesteśmy) nie-
ustannie wystawieni i podatni na te ciała poprzez groźbę ich 
utraty i następującej po tym rozpaczy. W tak rozumianej żało-
bie jesteśmy także stale pochwytywani przez niespodziewane 
reakcje na utratę, na którą nie byliśmy przygotowani i która 
pogarsza się poprzez doświadczenie straty i żalu. Te reakcje 
na ludzkie i pozaludzkie straty mogą nas zmienić w sposób, 
którego wcześniej nie mogliśmy sobie nawet wyobrazić i po-
zostawiają nas bardziej otwartymi na inne ciała, żałobę i naszą 
cielesną łączność ze wszystkimi ciałami, gatunkami i formami 
życia; lub odwrotnie, pozostawią nas zamkniętymi, obojętnymi 
na cierpienie i krzywdę innych ciał – ten drugi stan może być 
przerwany przez pracę z żałobą25.

Dla Derridy26 konstruktywna żałoba to nie podejście, w którym inter-

nalizujemy czy zastępujemy kogoś innym, ale raczej rozpoznanie, że 

nasz wkład w żałobę, to, co powinniśmy oddać temu, kogo straciliśmy, 

zawiera się w naszym dalszym życiu i w naszych działaniach. To praca 

polegająca na spotkaniu i wzięciu odpowiedzialności wynikającej z tej 

śmierci, postawieniu na pierwszym miejscu wrażliwości i odpowiedze-

niu poprzez etyczne i polityczne wybory, działania i ramy. Z punktu 

widzenia Derridy żałoba po śmierci jest jednocześnie potrzebą życia 

i wołaniem o odpowiedzialne zajęcie się tym, co stracone. Niesie ze 

25 Cunsolo Willox, A. (2012), Climate Change as the Work of Mourning, „Ethics and the 
Environment”, 17 (2), s. 145.

26 Naas, M. (2003), History’s Remains. Of Memory, Mourning, and the Event, „Research in 
Phenomenology”, 33.
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sobą żądanie reakcji poprzez nasze życie i działanie. Żałoba jest więc 

pracą, w której musimy zawsze uczestniczyć i którą musimy dzielić 

z innymi – pracą, która trwa, dopóki nasze własne ciała żyją.

Strata i żałoba są więc nieodłącznym elementem naszego życia 

i definiują nas jako ludzi. Jednak zdaniem Butler27 o naszym statusie 

mówią nie tylko ciała – ludzkie i pozaludzkie – które opłakujemy, ale 

także te, dla których nie ma miejsca w naszej żałobie. One również 

na nas wpływają i nas kształtują. Nawet jeśli historycznie ciałom tym 

odmawiano żałoby i jeśli wciąż istnieją polityczne i etyczne obszary, 

w których dochodzi do ich negacji, to dzięki wzmożonemu wysiłkowi 

i poprzez żałobę oraz współdzieloną wrażliwość ciała te mogą zostać 

w końcu dostrzeżone i uznane (jako bodies that matter).

Tu wracamy do kwestii ciał pozaludzkich, które wciąż nie mają 

takiego uznania i takiej żałoby się nie doczekują, choć zdarza się, że 

ludzie opłakują i odczuwają jako stratę zmiany i katastrofy klimatyczne, 

zniszczenie ekosystemu lub wyginięcie gatunków. Zwykle pozostają 

one jednak poza literaturą na temat żałoby. Wymykają się też naszej 

konceptualizacji tego, czym jest ciało, które można opłakiwać. Mimo 

coraz lepiej udokumentowanej żałoby związanej ze środowiskiem 

naturalnym, jego zmiany i degradację, w dyskursie o żałobie, zdaniem 

Cunsolo Willox28, brakuje ujęcia bytów pozaludzkich (ang. non-human 

entities). Freud, Derrida, a nawet Butler skupiali się w swoich rozważa-

niach na temat żałoby przede wszystkim na ludziach i choć wprost nie 

wykluczali ze sfery żałoby bytów innych niż ludzkie, to nie znalazły się 

one w obrębie intuicyjnego myślenia o tym doświadczeniu. 

W tym ograniczającym, antropocentrycznym ujęciu to zawsze 

jednostki ludzkie zajmują pozycję podmiotów żałoby w etycznym i po-

litycznym rozumieniu – choć jak przyznaje Cunsolo Willox – wciąż 

mamy też do czynienia z ludzkimi stratami, które są pomijane w pu-

27 Butler, J. (2004), Precarious Life…, s. 46.
28 Cunsolo Willox, A. (2012), Climate Change as the Work…, s. 146.
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blicznej i politycznej debacie. Choć nie pomija ona tego faktu, postuluje 

jednak, aby rozszerzyć dyskusję na temat żałoby na pozaludzkie byty 

i zobaczyć w nich wrażliwych towarzyszy niedoli zmian klimatycznych, 

zasługujących na żałobę za sprawą tego, że również są podatne na uni-

cestwienie, degradację i cierpienie29. Czy powinniśmy? Już w artykule 

z 2014 r. Jo Confino z „Guardiana” pytał: „Dlaczego jeszcze nie zwijamy 

się na podłodze z bólu wywołanego naszą zdolnością do mordowania 

na przemysłową skalę gatunków tego świata?”30. Może jeszcze nie 

wszyscy, ale coraz więcej ludzi, zwłaszcza mieszkańców rejonów już 

odczuwających zmiany klimatyczne, doświadcza dziś żałoby ekolo-

gicznej, czyli „żałoby odczuwanej w związku z doświadczanymi lub 

antycypowanymi stratami ekologicznymi, wraz z utratą gatunków, eko-

systemów i ważnych dla siebie krajobrazów, spowodowanymi przez 

drastyczne lub chroniczne zmiany środowiska”31.

Nie ma jednak ani prostego, farmakologicznego remedium, ani 

czasu na zwijanie się z bólu na podłodze. Dlatego żałobę warto najpierw 

aktywnie przepracować, a potem jeszcze aktywniej przeciwdziałać 

stratom podobnym do tych, które ją wywołują. 

Zmiany klimatu jako praca z żałobą 
W piosence zespołu Black Box Recorder It’s Only the End of the World 

wokalistka Sarah Nixley śpiewa o rozpaczy wywołanej tym, że z miasta 

wyjechał cyrk, i porównuje ją „do końca świata, ale jednak nie tragedii 

na miarę śmierci kogoś w rodzinie”32. Porównanie to można zastosować 

także do zmian klimatycznych, które są zapowiedzią ekologicznej ka-

tastrofy. Coraz częściej postrzegamy ją jako możliwy koniec świata, ale 

29 Tamże, s. 147.
30 Confino, J. (2014), Grieving Could Offer a Pathway out of a Destructive Economic Sys-

tem, „Guardian”: theguardian.com/sustainable-business/2014/oct/02/grieving-pa-
thway-destructive-economic-system [dostęp: 3.10.2021].

31 Cunsolo, A., Ellis, N.R. (2018), Ecological Grief as a Mental Health Response to Climate 
Change-related Loss, „Nature Climate Change”, 8 (4), s. 275.

32 Piosenka z płyty England Made Me (1998) autorstwa Luke’a Hainesa i Johna Moore’a.

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/oct/02/grieving-pathway-destructive-economic-system
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/oct/02/grieving-pathway-destructive-economic-system
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nie internalizujemy jej w stopniu, w którym mogłaby nas osobiście lub 

emocjonalnie dotknąć. Jest śmiercią świata, jaki znamy, ale nie członka 

naszej rodziny. Tymczasem warto te nieprzyjemne emocje przyjąć i się 

im przyjrzeć, tak jak zrobiła to cytowana już Ashlee Cunsolo Willox.

Cunsolo Willox, badaczka i aktywistka ekologiczna, jako jedna 

z pierwszych zwróciła uwagę na potencjał żałoby klimatycznej jako 

koncepcji badawczej i narzędzia pomocnego w wypracowaniu politycz-

nie i etycznie konstruktywnych zmian. W artykule Climate Change as 

the Work of Mourning33 wspomina o doświadczeniu podobnym do wy-

jazdu cyrku – odkryciu, że zabetonowano staw i zarośla znajdujące się 

na końcu ulicy, przy której mieszkała. Dla pięcioletniej wówczas Ashlee 

była to śmierć najbliższych: zniknął ukochany ekosystem, a wraz z nim 

bobry, ryby, ptaki, rośliny. Miejsce niegdyś przyjazne. Autorka pisze 

o przerastającym ją poczuciu żalu i straty, przez które nie chciała jeść, 

bawić się czy chodzić do szkoły. 

Czułam się, jakbym utraciła coś niezmiernie ważnego i bliskie-
go tak jak jedna z życiowych tkanek. Po raz pierwszy w moim 
krótkim życiu stałam się świadoma kruchości życia – mojego 
i innych – i od tego czasu znalazłam się w innym miejscu życia 
i w innym świecie, w pełni świadoma potencjalności śmierci 
czy cierpienia, które może stać się udziałem roślin, zwierząt 
i ekosystemów; świadoma przenikliwej fizyczności żalu i żało-
by, które mogą pojawić się wskutek dewastacji i zniszczenia 
środowiska34.

„To było także pierwsze z licznych doświadczeń żałoby zorientowanej 

na środowisko naturalne – żałoby dotyczącej opłakiwania ciał poza-

33 Cunsolo Willox, A. (2012), Climate Change as the Work…, s. 137–138.
34 Tamże, s. 138.
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ludzkich, przestrzeni i miejsc”35 – pisze autorka, wymieniając przy-

kłady takich doświadczeń, jak: wycinka w rejonie ulubionego szlaku 

górskiego w Kolumbii Brytyjskiej, zastrzelenie czarnej matki niedź-

wiedzicy, którą w towarzystwie młodych autorka podglądała każde-

go ranka, kompleks budynków mieszkalnych, który przeciął ścieżkę 

pum w Albercie, tama niedaleko jej domu w górach, która uniemoż-

liwiła łososiom tarło, wyjałowienie urodzajnych gruntów w Ontario 

i w końcu degradacja ukochanych ekosystemów spowodowana przez 

zmiany klimatyczne oraz ból towarzyszący byciu świadkiem tego, jak 

przyjaciele i bliscy opłakują utracone, bliskie im ekosystemy. Chociaż 

wspomniane przez badaczkę miejsca i sytuacje mogą wydawać się nam 

odległe i abstrakcyjne, tak jak lodowce, jesteśmy w stanie odszukać 

w sobie podobne emocje, które są przejawem empatii wobec lokalnego 

środowiska naturalnego i związane z łączącą nas z nim relacją.

Cunsolo Willox pisze ponadto, że dla niej żałoba ekologiczna była 

doświadczeniem formatywnym, pierwszą opłakiwaną stratą, doświad-

czeniem definiującym żałobę w ogóle:

Momenty, w których przechodziłam proces żalu i żałoby po isto-
tach i miejscach, wywoływały we mnie prawdziwe poczucie 
straty. Była to też pierwsza z wielu strat, ludzkich bądź poza-
ludzkich, których miałam doświadczyć, i te pierwsze dni żalu 
i smutku stały się podwaliną moich działań i reakcji na żałobę – 
działania i reakcje te dojrzewały i zmieniały się z każdą później-
szą utratą, ze wszystkimi procesami żalu i pracą w żałobie, przez 
które przechodziłam. I choć każdą utratę przeżywa się inaczej, 
na swój wyjątkowy sposób, był w każdym tym wspomnieniu 
ulotny sens tej pierwszej śmierci i ta sama wczesna fizyczna 
reakcja jak podczas ekologicznej straty36.

35 Tamże.
36 Tamże.
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Podkreśla przy tym, że jej odczucia nie są odosobnione, a zjawisko 

ekologicznej żałoby nie jest czymś zarezerwowanym tylko dla jej do-

świadczeń. Mentalne, emocjonalne i fizycznie odczuwalne reakcje 

na dewastację środowiska naturalnego były już obserwowane w sytu-

acji ekstremalnych susz, wzmożonej aktywności przemysłowej, eks-

pozycji na substancje toksyczne, lokalnych katastrof ekologicznych 

wywołanych przez huragany czy wycieków ropy. Jednak mimo wspól-

nego mianownika w postaci negatywnych czy emocjonalnie obciąża-

jących reakcji na zmiany środowiska dyskusje na temat tych reakcji 

nie pojawiają się w szerokiej debacie czy w dyskursie akademickim 

na temat zmian klimatycznych; „tak jakby zwierzęta, rośliny czy ciała 

mineralne występowały w tych szerszych narracjach jako niepodlega-

jące żałobie”37 – zwraca uwagę Cunsolo Willox.

W podobnym tonie o swoistym wykluczeniu z żałoby i procesu 

opłakiwania ciał ludzkich uznanych za słabsze czy niegodne pisała 

Judith Butler:

Od dawna wiemy, że niektóre ciała liczą się w sferze publicz-
nej mniej albo zostały nieproporcjonalnie odrealnione i wyjęte 
z etycznych czy politycznych rozważań w globalnej dome-
nie – są to ciała kobiet, mniejszości rasowych, mniejszości 
seksualnych, ludzi wyznających inną religię, określonych grup 
etnicznych, grup marginalizowanych ekonomicznie i politycznie, 
ludności rdzennej oraz tych, którzy żyją z HIV/AIDS38.

Ta różnica w „alokacji żałoby” stała się dla Cunsolo Willox szczególnie 

zrozumiała w 2006 r., kiedy w północnej Kanadzie wraz z grupą jej 

rdzennych mieszkańców pracowała przy projekcie związanym z za-

gadnieniami zmian klimatycznych. Dla kanadyjskich Inuitów ich zie-

37 Tamże, s. 139.
38 Butler, J. (2004), Precarious Life…, s. 33.
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mia – razem z lodem morskim – stanowi podstawę utrzymania, kultury 

i przetrwania. Ziemia jest w ich kulturze także bytem ożywionym, 

z którym pozostają w relacji, stawianym na równi z ludźmi. W narracji 

przybiera figurę matki lub bytu duchowego, w każdym jednak przy-

padku należne jej są uznanie i szacunek.

Ponieważ życie i utrzymanie Inuitów jest silnie powiązane 
z ziemią i zależne od niej, nawet subtelne zmiany w klimacie 
i pogodzie mogą mieć istotny środowiskowy wpływ, który nie 
dotyczy jedynie codziennych aktywności, ale także wywołuje 
silne emocjonalne i psychiczne reakcje […]. Inuici, z którymi 
pracowałam, wskazywali, że już wyobrażają sobie przyszłe 
straty i już odczuwają ból związany z tym, co może nadejść39

– podkreśla Cunsolo Willox, powołując się przy tym na liczne badania 

przeprowadzone wśród tej społeczności40.

Opisana przez nią antycypowana żałoba ekologiczna (ang. anti-

cipatory ecological grief) wywołana jest przez te straty, które mają być 

odczuwalne w przyszłości, ale gdy wziąć pod uwagę tempo zmian 

klimatycznych, okazują się nieunik-

nione. Antycypowane wspomnienie 

utraty jest formą żałoby, która zaczyna 

się jeszcze przed samym wydarzeniem 

i opiera się na zrozumieniu doświad-

czenia wcześniejszych strat. Badaczka 

pisze:

39 Cunsolo Willox, A. (2012), Climate Change as the Work…, s. 140.
40 Zob. m.in. Cunsolo Willox, A. i in. (2011), The Land Enriches the Soul. On Climatic and 

Environmental Change, Affect, and Emotional Health and Well-being in Rigolet, Nun-
atsiavut, Canada, „Emotion, Space and  Society”, 6.

Antycypowana żałoba ekologicz-
na wywołana jest przez te straty, 
które mają być odczuwalne 
w przyszłości, ale gdy wziąć pod 
uwagę tempo zmian klimatycz-
nych, okazują się nieuniknione.
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Ludzie w różnym stopniu przenoszą swoje wcześniejsze zwią-
zane z żałobą i traumą doświadczenia i reakcje na aktualne 
i oczekiwane doświadczenia związane ze zmianą klimatu oraz 
na to, jaki wpływ, ich zdaniem, będą mieć ekologiczne straty 
na ich życie wewnętrzne41.

Stwierdza również, że jednym ze sposobów na większą inkluzywność, 

na zbliżenie ze zdegradowanymi czy utraconymi elementami środo-

wiska naturalnego oraz na dostrzeżenie emocji wywołanych takimi 

stratami w życiu coraz większej liczby ludzi jest spojrzenie na zmiany 

klimatyczne jak na proces przejścia przez żałobę (ang. framing climate 

change as the work of mourning)42.

Od żałoby klimatycznej do demokracji ekologicznej
Zarówno Derrida, jak i Butler dostrzegali w żałobie – poza tym, że jest 

ona stałym elementem życia i przeżywania relacji – także skuteczną 

siłę etyczną i polityczną. „Nie ma polityki bez organizowania czasu 

i przestrzeni na żałobę”43 – pisze francuski filozof. Można więc mówić 

o etycznych i politycznych konsekwencjach myślenia o zmianach kli-

matycznych jako o pracy z żałobą – następstwach, które mają potencjał 

rozszerzenia żałoby na byty pozaludzkie i uznania ich wrażliwości 

(cielesnej podatności na zniszczenie) jako czegoś, co z nimi dzielimy. 

To uznanie domagać się będzie dalszych działań: indywidualnych i ko-

lektywnych, etycznych i politycznych.

Żałoba klimatyczna i jej przeżywanie pozwala przez pryzmat na-

szej kruchości dostrzec kruchość innych (ciał). Jest to kruchość, której 

za sprawą zmian klimatycznych i ich wpływu wszyscy w różnym stopniu 

i w różny sposób doświadczamy na Ziemi. Ta współdzielona wrażliwość 

41 Cunsolo Willox, A. (2012), Climate Change as the Work…, s. 140.
42 Tamże, s. 141.
43 Derrida, J. (1993), Aporias. Tłum. Dutoit, T. Stanford, CA: Stanford University Press, s. 61.
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może być mechanizmem mobilizującym społeczeństwo do udziału 

w wydarzeniach związanych z ekologiczną żałobą i w konsekwencji 

wzmacniać zdolności adaptacji, emocjonalnej sprężystości i empatii.

W 2009 r., w ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych w spra-

wie Zmian Klimatu w Kopenhadze i prowadzonych tam wówczas nego-

cjacji klimatycznych, delegacja Tuvalu publicznie dzieliła się ze zgro-

madzonymi swoimi żalem, smutkiem i dyskomfortem spowodowanymi 

zniszczeniem linii brzegowej i gwałtownym znikaniem części wysp 

wskutek podnoszenia się poziomu morza. Ian Fry, jeden z głównych 

negocjatorów ze strony Tuvalu, przemawiał łamiącym się głosem, nie 

kryjąc poczucia bezradności i przygnębienia:

Nie jestem tu dla zaspokojenia własnego ego i występuję je-
dynie jako skromny i nieznaczący urzędnik rządu Tuvalu; jako 
taki muszę głośno zaapelować, żebyśmy rozważyli tę kwestię 
należycie […]. Obudziłem się dziś i płakałem. To nie jest coś, 
do czego łatwo jest przyznać się dorosłemu mężczyźnie. Los 
mojego kraju jest w waszych rękach44.

Choć te niespodziewane emocje uciszyły trwające rozmowy i wywołały 

na sali pełnej naukowców i polityków zarówno brawa, jak i poczucie 

dyskomfortu, Fry musiał bronić się przed zarzutem, że są one próbą 

ośmieszenia organizatorów45. Była to praca z żałobą ekologiczną. Fry 

wyrażał zwłaszcza antycypowaną żałobę wywołaną przez dopiero ma-

jące nastąpić zmiany klimatu. Wiemy już, że będą one zabójcze dla wysp 

Tuvalu. Jednak ani wrażenie, jakie wywarły jego słowa, ani odbywające 

się w czasie, gdy padały, protesty pod hasłem: „Tuvalu is a new deal”, 

nie przełożyły się na wyniki rozmów i tzw. protokół Tuvalu, zakładający 

44 Fry, I. (2009), Tuvalu at Copenhagen (FULL VERSION). „The Fate of My Country Rests in 
Your Hands”, YouTube: youtu.be/YgMTgQIDiFA [dostęp: 3.10.2021].

45 Tamże.

https://youtu.be/YgMTgQIDiFA
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korektę emisji z Kioto, którą postulowały państwa wyspiarskie i część 

państw afrykańskich, nie zyskał szerszej akceptacji46.

Rozważania nad żałobą klimatyczną obnażają zatem coś jeszcze: 

nasze podejście do środowiska i brak refleksji nad jego antropogenicz-

ną degradacją to niejedyny przykład braku empatii. Nie okazujemy 

jej także wobec tych, którzy odczuwają i przeżywają żałobę klima-

tyczną, opłakując byty, które dla większości z nas pozostają w najlep-

szym wypadku na marginesie żałoby. Mowa tu o ludności rdzennej, 

wyspiarskiej, rolnikach i ludziach, których życie blisko związane jest 

z przyrodą. Być może żałoba klimatyczna nie zyskała do tej pory szer-

szego zainteresowania opinii publicznej, ponieważ ci, którzy opłakują 

byty pozaludzkie, sami zwykle spychani są na margines lub pomijani 

w dyskursie publicznym. Osoby najbardziej podatne na przeżywanie 

zmian klimatycznych są jednocześnie osobami najbardziej w debacie 

klimatycznej marginalizowanymi (więcej na temat niesprawiedliwości 

klimatycznej w rozdziale 5). Przypomnijmy sobie reakcję pięcioletniej 

Ashlee (Cunsolo Willox) na zabetonowanie bliskiego jej sercu ekosyste-

mu. Być może mieliśmy też okazję zaobserwować, jak przysłowiowo 

„pozbawione głosu” dzieci przeżywają żałobę: często nie wartościują 

utraconych bytów na ludzkie i pozaludzkie, a każda śmierć czy strata 

to jednocześnie „koniec świata” i „śmierć w rodzinie”. Może najwyższy 

czas zadbać o ich przyszłość, biorąc z nich przykład?

Publiczne opłakiwanie i upamiętnianie bytów pozaludzkich – 

na przykład nagłaśnianie pogrzebów lodowców (Islandia, Szwajcaria) 

czy odwołujące się do pogrzebowej symboliki protesty aktywistów 

z Extinction Rebellion47 – sprawiają, że żałoba klimatyczna i wrażliwość 

46 Vidal, J. (2009), Copenhagen Talks Break Down as Developing Nations Split Over „Tuva-
lu” Protocol, „Guardian”: theguardian.com/environment/2009/dec/09/copenhagen-

-tuvalu-protocol-split [dostęp: 3.10.2021].
47 Jednym z elementów protestu „Funeral March” [Marsz pogrzebowy] zorganizowa-

nego we wrześniu 2019 r. przeciwko Londyńskiemu Tygodniowi Mody był kondukt 
żałobny niosący trumnę z napisem: „Our future” [Nasza przyszłość]: AP Archive 

https://www.theguardian.com/environment/2009/dec/09/copenhagen-tuvalu-protocol-split
https://www.theguardian.com/environment/2009/dec/09/copenhagen-tuvalu-protocol-split
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na klimatyczne i środowiskowe zmiany przebijają się do dominujące-

go dyskursu i w ten sposób przyczyniają się do dostrzeżenia w nim 

zarówno bytów pozaludzkich, jak i tych ludzi, którzy te byty opłakują 

jako „ciała, które mają znaczenie i które liczą się w procesie żałoby”48.

Warto też zwrócić uwagę na bardziej pragmatyczną perspektywę – 

praca z żałobą ekologiczną oraz innymi psychologicznymi reakcjami 

wywołanymi przez antropogeniczne zmiany środowiska może stać się 

narzędziem ułatwiającym znalezienie wspólnej płaszczyzny między 

ludźmi wywodzącymi się z różnych krajów, kultur i stref klimatycznych. 

Może im pomóc solidaryzować się we wspólnych doświadczeniach 

i zjednoczyć w działaniach mających na celu lepsze radzenie sobie 

z trudnymi emocjami i lepsze przystosowanie do nowej rzeczywistości 

po katastrofie. Zwłaszcza że żałoba klimatyczna nie jest jedynym zwią-

zanym ze zmianami klimatycznymi stanem emocjonalnym, który coraz 

częściej diagnozują i przed którym ostrzegają badacze. Coraz większy 

rozgłos, nie tylko w kręgach psychoterapeutycznych, zyskują takie 

terminy, jak solastalgia (ang. solastalgia)49, zespół stresu przedurazo-

wego (ang. pretraumatic stress disorder)50, melancholia ekologiczna 

(ang. environmental melancholia)51 oraz inne zaburzenia i lęki, których 

przyczyn upatruje się w degradacji i zmianach środowiska52 (więcej 

o związkach między ludzkim zdrowiem psychofizycznym i kontaktem 

z przyrodą w rozdziałach 8 i 20).

(2019), Extinction Rebellion Protestors Take Part in „Funeral March” for London Fashion 
Week, YouTube: youtu.be/RhLHoFG5BtI [dostęp: 11.03.2021].

48 Cunsolo Willox, A. (2012), Climate Change as the Work…, s. 154.
49 Albrecht, G. i in. (2007), Solastalgia. The Distress Caused by Environmental Change, 

„Australasian Psychiatry”, 15 (1).
50 Kaplan, E.A. (2016), Climate Trauma. Foreseeing the Future in Dystopian Film and Fiction. 

New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
51 Lertzman, R. (2015), Environmental Melancholia. Psychoanalytic Dimensions of Engage-

ment. London: Routledge.
52 Między innymi niefunkcjonujące w polskojęzycznych wersjach ecosickness czy 

anthropocene disorder: Houser, H. (2014), Ecosickness in Contemporary U.S. Fiction. 
Environment and Affect. New York: Columbia University Press; Clark, T. (2015), Eco-
criticism on the Edge. The Anthropocene as a Treshold Concept. London: Bloomsbury.

https://youtu.be/RhLHoFG5BtI
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Ashlee Cunsolo Willox na końcu ciemnego tunelu zmian klima-

tycznych chce widzieć „ekologiczną demokrację”53, która w równym 

stopniu uznawałaby byty ludzkie, jak i zwierzęce, roślinne, mineralne, 

a także całe ekosystemy za godne żałoby. 

Z żałoby ekologicznej miałyby się wyłaniać 

nowa etyka i polityka, których celem było-

by przeciwstawienie się destrukcji środo-

wiska naturalnego. Byłby to bardziej inklu-

zywny porządek polityczny; porządek 

demokratyczny, który rozszerzałby prawa 

i uznanie (ang. recognition) poza to, co 

ludzkie, w procesie stanowienia, w którym 

pod uwagę brane byłyby także byty poza-

ludzkie, wrażliwe na działalność człowieka, 

objęte prawem do ochrony, ale też – w przy-

padku ich utraty lub dewastacji – uwzględ-

nione w procesie żałoby (więcej na temat 

praw bytów pozaludzkich w rozdziale 14). 

„Doprawdy już teraz widzę przebłyski nadziei, gdy publicznie wyraża-

na jest żałoba po pozaludzkich bytach, i traktuję te przykłady jako 

symptomy ekologicznej demokracji” – pisze kanadyjska badaczka afir-

mująco, zwracając uwagę, że również akademicka refleksja nad ekolo-

giczną żałobą jest cegiełką w tym nowym, sprawiedliwszym porządku54.

Zaproszenie do dyskusji
Na całym świecie znaleźć można pomniki i monumenty upamiętnia-

jące przede wszystkim ludzi – najczęściej ich osiągnięcia i heroizm lub 

ważne i tragiczne okoliczności, w których zginęli. Paradoksalnie boha-

terami symbolicznych upamiętnień w tym tekście były lodowce, zaś ich 

53 Cunsolo Willox, A. (2012), Climate Change as the Work…, s. 156.
54 Tamże, s. 157.

Byłby to bardziej inkluzywny 
porządek polityczny; porzą-
dek demokratyczny, który 
rozszerzałby prawa i uznanie 
poza to, co ludzkie; w pro-
cesie stanowienia, w którym 
pod uwagę brane byłyby tak-
że byty pozaludzkie, wrażliwe 
na działalność człowieka, ob-
jęte prawem do ochrony, ale 
też – w przypadku ich utraty 
lub dewastacji – uwzględnio-
ne w procesie żałoby.
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strata była konsekwencją „osiągnięć” ludzkich, działalności niebędącej 

jednak powodem do dumy. Czy uważasz, że tego typu upamiętnienia 

mogą przyczynić się do zwiększenia u ludzi ekologicznej i klimatycz-

nej świadomości? Które miejsce/ekosystem w Polsce będzie, twoim 

zdaniem, w najbliższym czasie wymagał jakiejś formy upamiętnienia?
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Od Kasi, Patryka, Natalii i Doroty

Zajmujemy się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, bo „jak nie 
my, to kto?”, oraz dlatego że uważamy 

go za największe wyzwanie, przed jakim 
stoi ludzkość. Ponadto stanowi on 

zagrożenie dla praw człowieka, które już 
teraz w wielu miejscach na świecie nie są 

respektowane. Na skutek tego kryzysu 
istniejące nierówności pogłębiają się, 
a prawa marginalizowanych grup są 

ignorowane. Na te problemy uwrażliwić 
się musimy wszystkie_cy, bo tylko 
solidarność i empatia, za którymi 
muszą pójść konkretne działania, 

pozwolą zaadaptować się do życia 
w nowych warunkach. Wierzymy, że 

nikogo – żadnej społeczności – nie 
można zostawić w „płonącym domu”, 

dlatego przez swoje działania, również 
na polu naukowym, chcemy podważać 
status quo zbudowany na kolonialnym 

i neokolonialnym wyzysku tzw. globalnego Południa. 
Gdy myślimy o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, 

czujemy strach i zwątpienie, czy jeszcze zdążymy 
przeciwstawić się katastrofie (bo kryzysu i tak 
już nie powstrzymamy). Wciąż jednak żywimy 

nadzieję, że damy radę przeformułować cele, jakie 
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stawiamy sobie jako społeczeństwa, 
i że w końcu zatroszczymy się o siebie 

nawzajem. Najważniejsze wyzwanie 
dla ludzkości w obliczu kryzysu 

klimatyczno-ekologicznego stanowi, 
według nas, zmiana systemu społeczno-
-gospodarczego na taki, który nie byłby 

inherentnie niesprawiedliwy i który 
zapewniałby godne życie wszystkim 

bez przekraczania granic planetarnych. 
Żeby mogło jednak do tego dojść, 
musimy zmienić sposób myślenia 

o tym, kim jesteśmy jako ludzie, co 
robimy z planetą, od której jesteśmy 

współzależne_i, i jakie niesie to skutki 
dla całego systemu ziemskiego. 
innymi słowy, musimy wyzwolić 

w sobie całe pokłady empatii wobec 
siebie jako jednostek, wobec osób 

i społeczności, które są w zupełnie innej, 
nie tak uprzywilejowanej pozycji jak 

mieszkanki_ńcy tzw. globalnej Północy 
(z pozycji których występujemy), oraz 

wobec przyrody nieożywionej i ożywionej, zwłaszcza 
innych gatunków, których dużą część de facto 

zabijamy swoją nieustającą ekspansją i konsumpcją.
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Wstęp
W świecie nauki panuje konsensus na temat antropogenicznych, czyli 

spowodowanych działalnością ludzi, współczesnych zmian klimatu. 

Jako osoby zajmujące się naukami społecznymi, chcemy zwrócić uwagę 

na kilka istotnych kwestii niuansujących krajobraz przyczyn, przebiegu 

oraz podejmowanych wobec zmian klimatu działań adaptacyjnych. 

Stopień odpowiedzialności za obecny stan społeczeństw, zarówno 

w perspektywie historycznej, jak i współcześnie, jest bowiem wysoce 

zróżnicowany. Innymi słowy, nie wszyscy ludzie w podobnej mierze 

przyczynili się do współczesnych, bezprecedensowych w dziejach 

Ziemi zmian klimatu. To przede wszystkim wysokokapitałowe gospo-

darki oraz państwa globalnej Północy, eksploatując świat przyrody 

nieożywionej i ożywionej (w tym społeczności ludzkie), doprowadziły 

do dzisiejszego poziomu koncentracji gazów cieplarnianych w atmos-

ferze. Od lat 50. zeszłego stulecia mamy do czynienia z gwałtownie 

rosnącym poziomem produkcji, m.in. nawozów sztucznych, betonu, 

plastiku, budowami coraz to nowych zapór na rzekach i in.1 Nadkon-

sumpcja prowadzi do wykorzystywania nieodnawialnych zasobów 

naturalnych na niespotykaną wcześniej skalę, np. nadmierny połów ryb 

uniemożliwia odtwarzanie się ich populacji, zużywa się bardzo dużo 

słodkiej wody, masowo wycinane są drzewa itd. W rezultacie mamy 

do czynienia również z gigantycznym wzrostem produkcji dwutlenku 

węgla, metanu oraz zużycia energii powiązanego ze spalaniem paliw 

kopalnych. Wszystkie te procesy określa się mianem Wielkiego Przy-

spieszenia (ang. Great Acceleration). Jego bezpośrednim rezultatem 

jest podnoszenie się rocznych średnich temperatur powietrza, czyli 

tzw. podgrzewanie planety.

1 McNeill, J.R. (2017), The Advent of the Anthropocene, w: Kress, W.J., Stine, J.K (red.), 
Living in the Anthropocene. Earth in the Age of Humans. Washington DC: Smithsonian 
Books.
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Także negatywne zjawiska związane ze zmianami klimatu, za-

równo te bezpośrednio obserwowalne i odczuwalne (jak wzrost tem-

peratur powietrza czy poziomu wód), jak i ich społeczne implikacje, 

w różnym stopniu wpływają na poszczególne społeczeństwa oraz ich 

członkinie_ków reprezentujące_cych różne kategorie. Twierdzenie, że 

zmiany klimatu mają najbardziej destrukcyjny wpływ na najbiedniejsze 

regiony świata, jest wysoce nieprecyzyjne. Stopień tzw. podatności 

(ang. vulnerability) na negatywne konsekwencje zmian klimatu jest bo-

wiem różny w zależności od kombinacji cech wyznaczających miejsce 

na drabinie społecznej poszczególnych osób i grup. Przez podatność 

rozumiemy „funkcję narażenia (kogoś lub czegoś) i wrażliwości sys-

temu (stopień szkód, jakie ludzie i miejsca mogą ponieść)”2. Chodzi 

tutaj przede wszystkim o ryzyko poniesienia rozmaitego rodzaju szkód 

w wyniku potencjalnie niebezpiecznego splotu wydarzeń naturalnych, 

gospodarczych i politycznych, takich jak sztormy, huragany, ulewne 

deszcze, podtopienia, lawiny błotne, zasolenie gruntów uprawnych 

w wyniku podnoszenia się poziomu oceanów, susze, deforestacja, pu-

stynnienie, obniżanie się lustra wód gruntowych, zawłaszczanie ziemi 

na wielką skalę (ang. land grabbing) i wywołane przez to konflikty 

i kryzysy skutkujące śmiercią, utratą zdrowia, problemami ze zdro-

wiem psychicznym, utratą miejsca zamieszkania, terenów uprawnych 

będących podstawą utrzymania, przymusową migracją oraz rozpad 

konkretnych społeczności i społeczeństw. Podatność odnosi się przede 

wszystkim do kondycji danego społeczeństwa, w którym istnieje ryzyko 

wystąpienia określonego rodzaju katastrofy w odniesieniu do pew-

nych kategorii osób3. Zatem na oczywiste charakterystyki związane 

np. z geograficzną lokalizacją, takie jak zamieszkiwanie w strefie przy-

brzeżnej, nakładają się istotne wyznaczniki statusu społecznego, takie 

2 Cutter, S.L. i in. (2008), A Place-based Model for Understanding Community Resilience 
to Natural Disasters, „Global Environmental Change”, 18 (4), s. 599; tłum. N.S.

3 Gaillard, J.C. (2010), Vulnerability, Capacity and Resilience. Perspectives for Climate and 
Development Policy, „Journal of International Development”, 22 (2).
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jak: rasa, płeć, wiek, klasa społeczna, przynależność do grupy etnicznej, 

stan zdrowia, orientacja psychoseksualna i inne. Również w obrębie 

zamożnych społeczeństw globalnej Północy pewne grupy są bardziej 

podatne na negatywne konsekwencje zmian klimatu niż pozostałe 

(np. osoby niebiałe, kobiety, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, 

osoby z chorobami układu krążenia, w podeszłym wieku czy w kry-

zysie bezdomności). Podatność na negatywne zmiany klimatu należy 

zatem rozumieć intersekcjonalnie, czyli z równoczesnym uwzględnie-

niem wielu aspektów społecznych tożsamości, zarówno w lokalnej, jak 

i w globalnej perspektywie. 

W tym rozdziale chcemy zasygnalizować kilka arbitralnie wybra-

nych społecznych aspektów zmian klimatu odnoszących się bezpośred-

nio do pojęcia nierówności społecznych i powiązanej z nimi (nie)spra-

wiedliwości klimatycznej w kontekście przeszłości, teraźniejszości 

oraz planowanych działań adaptacyjnych całych społeczności. Przez 

(nie)sprawiedliwość społeczną będziemy rozumiały_eli (nie)przyzna-

nie każdej jednostce bądź grupie takich samych praw oraz dostępu 

do społecznie cenionych dóbr, takich jak bezpieczeństwo, ziemia, woda, 

żywność, opieka medyczna, prawa obywatelskie, edukacja, pomoc 

państwa i innych sieci pomocy w sytuacjach kryzysowych, możliwości 

partycypacji w wypracowywaniu metod adaptacji do zmian klimatu 

czy decyzji dotyczących działań mitygacyjnych itp.

Społeczne źródła niesprawiedliwości klimatycznej
Eksploatowanie środowiska i emitowanie gazów cieplarnianych przez 

ludzi, postrzegane z klimatologicznej czy geologicznej perspektywy, 

zaczynają dominować w systemie ziemskim – jeśli nie na początku re-

wolucji przemysłowej4, to przynajmniej od drugiej połowy XX w.5 Trud-

4 Crutzen, P.J. (2016), Geology of Mankind, w: Crutzen, P.J., Brauch, H.G. (red.), A Pioneer 
on Atmospheric Chemistry and Climate Change in the Anthropocene. Cham: Springer.

5 Waters, C.N. i in. (2016), The Anthropocene Is Functionally and Stratigraphically Distinct 
from the Holocene, „Science”, 351 (6269).
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no jednak oderwać takie rozważania od kontekstu socjopolitycznego 

i specyficznej organizacji życia społecznego, umożliwiającej wyzysk 

Ziemi na taką skalę. Z tego powodu proponujemy szersze spojrzenie 

na zmiany klimatu i związane z nimi nierówności, widzimy bowiem 

ich genezę już w osadniczym kolonializmie, tj. w 1610 r.6 Poddawał on 

represjom nieeuropejskie systemy wiedz (często bardzo zintegrowa-

ne z tzw. przyrodą7) oraz wprowadzał dominujący podział na kulturę 

i podporządkowaną ludziom naturę8. Ponadto wielowiekowa eksplo-

atacja terenów kolonizowanych, zapewniając zasoby (w tym darmową 

pracę niewolnic_ków) do budowy imperiów kolonialnych, zostawiła 

ostatecznie kolonie bez infrastruktury, która adekwatnie pozwoliłaby 

im mierzyć się ze współczesnymi wyzwaniami wynikającymi z antropo-

genicznych zmian klimatu9. Dziś z kolei zauważa się istotną korelację 

między poziomem podatności na zmiany klimatu a kolonialną historią 

danego terenu10. Ten wielowiekowy wyzysk uwidacznia się również 

na poziomie całych ekosystemów i klimatycznej rezyliencji poszcze-

gólnych obszarów, przez co badaczki_cze mówią o kolonializmie jako 

o „ekologicznym imperializmie”11 czy „reżimie ekologicznym”12. Przy-

kładowo, Donna Haraway podkreśla kolonialne fundamenty kryzysu 

klimatyczno-ekologicznego przez określenie gamy tych zjawisk jako 

6 Data ta wskazuje na obniżenie koncentracji CO2 w atmosferze spowodowane 
drastycznym spadkiem populacji obu Ameryk (50 mln osób zmarło z powodu cho-
rób, głodu i wojen, do których doprowadziło zetknięcie się mieszkańców Ameryk 
z  Europejczykami), który skutkował mniejszą liczbą pożarów, spadkiem intensywno-
ści rolnictwa, regeneracją wielu milionów hektarów lasów i łąk: Erickson, B. (2020), 
Anthropocene Futures. Linking Colonialism and Environmentalism in an Age of Crisis, 

„Environment and Planning D. Society and space”, 38 (1).
7 Inoue, C.Y.A., Moreira, P.F. (2016), Many Worlds, Many Nature(S), One Planet. Indige nous 

Knowledge in the Anthropocene, „Revista Brasileira de Política Internacional”, 59 (2).
8 Jackson, E. (2020), Changing Seasons of Resistance. Impacts of Settler Colonialism and 

Climate Change in Indigenous Worlds. HSU theses and projects. 375.
9 Bassey, N. (2012), To Cook a Continent. Destructive Extraction and the Climate Crisis in 

Africa. Cape Town–Dakar–Nairobi–Oxford: Fahamu/Pambazuka.
10 Jackson, E. (2020), Changing Seasons of Resistance…
11 Bassey, N. (2012), To Cook a Continent…
12 Erickson, B. (2020), Anthropocene Futures…
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plantacjocen13. Termin ten kieruje uwagę na historyczną rolę plantacji 

oraz związanej z nimi alienacji gatunków (w tym ludzi) we współczes-

nym wyzysku Ziemi.

Zróżnicowanie podatności na poziomie globalnym nie jest zatem 

jedynie kwestią różnorodnych geograficznych lokalizacji jednostek 

i wspólnot, ale także konsekwencją działań historycznych i współczes-

nych światowych reżimów. Pod względem ekonomicznym i politycz-

nym stale wpływają one na funkcjonowanie zdominowanych regionów, 

doprowadzając do tzw. podwójnej nierówności (ang. double inequity)14, 

tj. do sytuacji, w której kraje najmniej odpowiedzialne za emisje gazów 

cieplarnianych są najbardziej narażone na skutki zmian klimatu15. Uwi-

dacznia się to m.in. w węglowym wskaźniku Giniego16. Gdy wziąć pod 

uwagę okres od 1850 do 2006 r., okaże się, że 70% światowej przestrzeni 

emisyjnej zostało ulokowane w nierówny sposób. Tylko 4 kraje (Stany 

Zjednoczone, Niemcy, Japonia oraz Wielka Brytania) wyemitowały 

w związku ze spalaniem paliw kopalnych 41% całego CO2 uwolnione-

go w ten sposób w okresie od 1751 do 2014 r.17 O ile emitentami CO2 są 

przede wszystkim kraje globalnej Północy, o tyle konsekwencje tych 

działań w zdecydowanej mierze ponoszą kraje globalnego Południa.

I choć relacje polityczne od XVII w. wydatnie przyczyniły się 

do dzisiejszych niesprawiedliwości klimatycznych, to pod względem 

zakresu i intensywności antropopresji okres największej dynamiki 

13 Haraway, D. i in. (2016), Anthropologists Are Talking – About the Anthropocene, 
„ Ethnos”, 81 (3); Donna Haraway stosuje pojęcie plantacjocenu w odniesieniu do an-

tropocenu, który jest pojęciem szerszym niż sam kryzys klimatyczno-ekologiczny.
14 Stern, N. (2007), The Economics of Climate Change. The Stern Review. Cambridge: 

Cambridge University Press.
15 Füssel, H.M. (2010), How Inequitable Is the Global Distribution of Responsibility, Capa-

bility, and Vulnerability to Climate Change. A Comprehensive Indicator-based Assess-
ment, „Global Environmental Change”, 20 (4).

16 Teng, F. i in. (2011), Metric of Carbon Equity. Carbon Gini Index Based on Historical 
Cumulative Emission Per Capita, „Advances in Climate Change Research”, 2 (3).

17 Hansen, J., Sato, M. (2016), Regional Climate Change and National Responsibilities, 
„Environmental Research Letters”, 11 (3).
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przypada na czas po pierwszym teście bomby atomowej w 1945 r.18 

Wielkie Przyspieszenie doprowadziło do zmian wychodzących poza 

zakres zmienności całego holocenu19. Sama nazwa może być jednak 

uznana za zbyt uogólniającą – pomija ona bowiem nierówny udział 

różnych krajów oraz zależności wyzysku między nimi20. Główną siłą 

napędową Wielkiego Przyspieszenia jest neoliberalizm, który od lat 

70. XX w. przyczynia się do tzw. Wielkiej Rozbieżności (ang. Great 

Divergence)21, tj. do stale pogłębiającej się przepaści między malejącą 

grupą najbogatszych oraz rosnącą populacją skrajnie ubogich (wró-

cimy do tego wątku w kolejnym podrozdziale). Antropocen staje się 

zatem „wspólną historią o niewspólnych zasobach”22, ponieważ mimo 

ogólnoziemskiego charakteru tej epoki opiera się ona na skrajnych 

niesprawiedliwościach oraz na nierównym dostępie w definiowaniu 

reguł rządzących globalną gospodarką.

Przedstawione wyżej rozbieżności oraz relacje zależności od cza-

sów kolonialnych stale się umacniają23, co prowadzi do powstania 

współczesnej formy kolonializmu24. Można ją analizować, odwołując 

się do teorii systemu światowego Immanuela Wallersteina25. Systemy-

-światy są strukturami politycznymi w postaci państw/regionów, któ-

rych dynamikę funkcjonowania wyznacza niekończąca się akumulacja 

18 Zalasiewicz, J. i in. (2015), When Did the Anthropocene Begin? A Mid-twentieth Century 
Boundary Level Is Stratigraphically Optimal, „Quaternary International”, 383.

19 Steffen, W. i in. (2015), The Trajectory of the Anthropocene. The Great Acceleration, 
„The Anthropocene Review”, 2 (1).

20 Nixon, R. (2014), The Great Acceleration and the Great Divergence. Vulnerability in the 
Anthropocene, Profession: profession.mla.org/the-great-acceleration-and-the-great-

-divergence-vulnerability-in-the-anthropocene [dostęp: 1.12.2021].
21 Noah, T. (2012), The Great Divergence. America’s Growing Inequality Crisis and What 

We Can Do About It. London–New York–Sydney–New Delhi: Bloomsbury Publishing.
22 Nixon, R. (2014), The Great Acceleration and the Great Divergence…; tłum. P.S.
23 Roberts, J.T., Parks, B. (2006), A Climate of Injustice. Global Inequality, North-south 

Politics, and Climate Policy. Cambridge: MIT Press.
24 Erickson, B. (2020), Anthropocene Futures…
25 Wallerstein, I. (2004), World-systems Analysis. An Introduction. Durham–London: 

Duke University Press.

https://profession.mla.org/the-great-acceleration-and-the-great-divergence-vulnerability-in-the-anthropocene
https://profession.mla.org/the-great-acceleration-and-the-great-divergence-vulnerability-in-the-anthropocene
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kapitału26. Świat jest tutaj rozpatrywany przez pryzmat 3 warstw27 – 

„centrum” (np. USA, Niemcy, Wielka Brytania) z charakterystyczną dla 

niego wysokodochodową działalnością opartą na tanich surowcach, 

produktach i usługach z krajów zdominowanych „peryferii” (np. Taj-

landii, Kolumbii, Sudanu). Strefą buforową, stabilizującą cały system są 

natomiast znajdujące się pomiędzy nimi „semiperyferie” (np. Brazylia, 

Meksyk, Chiny). Konkurowanie krajów peryferii na światowym rynku 

z państwami centrum zmusza te pierwsze do kompensowania różnicy 

w infrastrukturze m.in. poprzez zmniejszenie cen produktów, kosztów 

siły roboczej28 czy opieranie się na wysokoemisyjnych technologiach29. 

Niesie to oczywiste konsekwencje dla środowiska oraz życia społecz-

no-politycznego, w którym prawa obywatelek_li i pracownic_ków nie 

są przestrzegane, a to w konsekwencji ogranicza ich możliwości podej-

mowania działań na rzecz adaptacji i mitygacji zmian klimatu. 

Antropocen można jednak rozumieć nie tylko jako konsekwencję 

globalnych relacji władzy, ale również jako jeden z istotnych wymiarów 

związanych z dynamiką systemów-światów30. Ich logika polega na sta-

łym dążeniu do zachowania status quo w zmieniającym się świecie. Do-

tychczasowa eksploatacja przyrody generuje jednak koszty, z którymi 

nie można sobie już poradzić w ramach istniejących systemów-światów. 

Zatem kryzys klimatyczno-ekologiczny stanowi jeden z przełomów, 

który może w decydujący sposób przełożyć się na kierunek dalszych 

zmian całego systemu światowego.

26 Li, M. (2020), Anthropocene, Emissions Budget, and the Structural Crisis of the Capitalist 
World-system, „Journal of World-Systems Research”, 26 (2).

27 Wallerstein, I. (1979), The Capitalist World-economy. Cambridge: Cambridge Universi-
ty Press.

28 Roberts, J.T. i in. (2003), Social Roots of Global Environmental Change. A World-systems 
Analysis of Carbon Dioxide Emissions, „Journal of World-systems Research”, 9 (2).

29 Bassey, N. (2012), To Cook a Continent…
30 Wallerstein, I. (2003), The Decline of American Power. The U.S. in a Chaotic World. 

New York–London: The New Press.
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Zakorzeniona w tych systemowo-historycznych rozważaniach 

pozostaje kategoria długu klimatycznego31 artykułowana m.in. przez 

przedstawicielki_li globalnego Południa. Idea ta rozprzestrzeniła się 

po konferencji tzw. krajów rozwijających się w Hawanie w 2000 r. Zo-

stała przyjęta jako główne założenie międzynarodowego ruchu na rzecz 

sprawiedliwości klimatycznej: państwa, które historycznie stworzyły 

problem globalnych zmian klimatycznych, ponoszą odpowiedzialność 

za spłacenie swojego „długu klimatycznego” tym, które przyczyniły się 

do tego w stopniu nieporównywalnie mniejszym bądź wcale32. Dług 

węglowy wiąże się z tzw. propozycją brazylijską z 1997 r.33 Dwutle-

nek węgla utrzymuje się w atmosferze ok. 300–1 tys. lat. Przestrzeń, 

do której trafia, pozostaje taka sama. Postulowana równość węglowa34 

zakładałaby skupienie się na równoważeniu korzyści płynących z zaj-

mowania tej przestrzeni. Kraje globalnego Południa emitują w niej 

dopiero od niedawna, a sama przestrzeń, jak wskazano, już w momen-

cie wejścia jest dla nich znacznie ograniczona. Stąd postulat Brazylii, 

aby dług, który przez emisje CO2 zaciągnęły kraje globalnej Północy, 

był spłacony w odpowiedni sposób krajom globalnego Południa – czy 

to na drodze materialnego zrekompensowania działań mitygacyjno- 

-adaptacyjnych, czy na drodze redukcji ekonomicznego zadłużenia 

tych krajów (które samo w sobie jest wysoce wątpliwe i kwestionowane 

z perspektywy różnych koncepcji globalnej sprawiedliwości społecz-

nej35). Dług klimatyczny pozostaje ponadto niejednoznaczny o tyle, 

że odpowiedzialność za emisje jest rozproszona w różnych katego-

riach (geograficznych, klasowych, rasowych itd.) oraz w perspektywie 

31 Roberts, J.T. i in. (2003), Social Roots…
32 Roberts, J.T., Parks, B. (2006), A Climate of Injustice…
33 Tamże.
34 Teng, F. i in. (2011), Metric of Carbon Equity…
35 Zob. Chesnais, F. (2012), Bezprawne długi. Jak banki sterują demokracją. 

Tłum.  Mazur, L., Szygiel, J. Warszawa: Książka i Prasa.
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między generacyjnej36. Co więcej, refleksja dotycząca długu klimatycz-

nego powinna uwzględniać nie tylko fakt emisji, ale również zakres 

przyczyniania się do zwiększania stopnia podatności całych regionów 

i społeczności, choćby przez aktualne neokolonialne zależności.

Od nierówności społecznych do niesprawiedliwości 
klimatycznej: ubóstwo

Aby lepiej zrozumieć (nie)sprawiedliwość klimatyczną, trzeba odwołać 

się przede wszystkim do kategorii nierówności społecznej, którą po-

strzegamy jako „sposób uporządkowania świata ludzkiego i nie-ludz-

kiego z korzyścią dla jednych, a ze szkodą 

dla innych”37. Niesprawiedliwość klima-

tyczna wynika bowiem z nierówności róż-

nego rodzaju nakładających się na siebie 

i krzyżujących się ze sobą zarówno w od-

niesieniu do konkretnych jednostek i grup, 

jak i całych społeczności – w wymiarze 

lokalnym (np. w obrębie poszczególnych 

państw) oraz globalnym (pomiędzy pań-

stwami czy regionami świata). Zanim 

przejdziemy do omówienia wybranych 

charakterystyk dotyczących niesprawied-

liwości klimatycznej i  nierówności spo-

łecznych, chcemy krótko omówić przyjęty 

przez nas sposób interpretowania nierówności społecznych. Przyjmu-

jemy, że nierówność nie jest „stanem naturalnym”, a więc przypisanym, 

niezbywalnym, konstytutywnym, a tym samym trudnym, jeżeli nie 

wręcz niemożliwym do zmiany. Traktujemy pogląd o „naturalnych” 

36 Meyer, L.H., Roser, D. (2010), Climate Justice and Historical Emissions, „Critical Review 
of International Social and Political Philosophy”, 13 (1).

37 Harlan, S.L. i in. (2015), Climate Justice and Inequality, w: Dunlap, R.E., Brulle, R.J. (red.), 
Climate Change and Society. Sociological Perspectives. Oxford: Oxford University Press.

Niesprawiedliwość klima-
tyczna wynika z nierówności 
różnego rodzaju nakładają-
cych się na siebie i krzyżu-
jących się ze sobą zarówno 
w odnie sieniu do konkretnych 
jednostek i grup, jak i całych 
społeczności – w wymiarze 
lokalnym (np. w obrębie 
poszczególnych państw) oraz 
globalnym (pomiędzy pań-
stwami czy regionami świata).
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nierównościach i konsekwentne podtrzymywanie status quo opartego 

na nim jako wybór polityczny. Wyborem politycznym jest również 

walka ze skrajną nierównością, np. inspirowane aktywnościami ONZ 

działania w ramach Milenijnych Celów Rozwoju, a obecnie w ramach 

Celów Zrównoważonego Rozwoju (m.in. realizowanie Celu 1. Koniec 

z ubóstwem)38.

W literaturze poświęconej intersekcjonalności podkreśla się, że 
nierówność jest przede wszystkim nienaturalna w tym sensie, 
że się „po prostu nie zdarza”. Jej podtrzymywanie wymaga 
wielkiego nakładu energii, pracy oraz wysiłku instytucjonalne-
go, aby doprowadzić zarówno do powstania, jak i utrzymania 
nierównego społeczeństwa39.

Zwłaszcza skrajna nierówność, obejmująca osoby żyjące poniżej 

tzw. granicy skrajnego ubóstwa40, nie jest 

ani nieunikniona, ani przypadkowa. Jest 

rezultatem przemyślanych wyborów poli-

tycznych i gospodarczych dokonywanych 

w przeszłości oraz współcześnie.

Na Ilustracji 1 zostały przedstawio-

ne wybrane wskaźniki dotyczące jakości 

życia w wybranych najbiedniejszych i naj-

bogatszych krajach świata według danych 

na 2017 r. 

38 Zob. UNIC Warsaw (2017), Cele Zrównoważonego Rozwoju, Platforma społeczna: Cele 
Zrównoważonego Rozwoju: un.org.pl [dostęp: 2.12.2021].

39 Harlan, S.L. i in. (2015), Climate Justice and Inequality…, s. 132; tłum. K.J.
40 Wskaźniki Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ definiują międzynarodową granicę 

ubóstwa jako „życie za mniej niż 1,9 dolara dziennie” [tłum. P.S.]: United Nations – 
Department of Economic and Social Affairs – Statistics Division (2021), Indicator 1.1.1, 
E-Handbook on SDG Indicators: unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indica-
tor+1.1.1 [dostęp: 15.12.2021].

Skrajna nierówność, obejmująca 

osoby żyjące poniżej tzw. granicy 

skrajnego ubóstwa, nie jest ani 

nieunikniona, ani przypadkowa. 

Jest rezultatem przemyślanych wy-

borów politycznych i gospodarczych 

dokonywanych w przeszłości oraz 

 współcześnie.

https://www.un.org.pl
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+1.1.1
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+1.1.1
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Globalne nierówności w warunkach życia
pomiędzy najbogatszymi i nabiedniejszymi krajami
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ilustracja 1. Globalne nierówności dotyczące warunków życia w wybranych 
najbogatszych i najbiedniejszych krajach [tłum. P.S.]. Źródło: Roser, M.1 

_1 Roser, M. (2013), Global Economic Inequality, OurWorldInData.org: ourworldindata.
org/global-economic-inequality [dostęp: 2.12.2021]. CC-BY; jak wskazuje autor: 
wszystkie dane dla 2017 r. pobrano z różnych publikacji ONZ, a historyczne sza-
cunki dla 1800 r. pochodzą z OECD – How Was Life? oraz Our World in Data.

https://ourworldindata.org/global-economic-inequality
https://ourworldindata.org/global-economic-inequality
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Globalne ubóstwo: odsetek osób w każdym kraju żyjących 
za mniej niż 30 dolarów dziennie

Sposób pomiaru: Wszystkie dochody są dostosowywane do różnic cen między krajami 
wyrażone w dolarach międzynarodowych. Jeden międzynarodowy dolar ma taką samą siłę 
nabywczą co dolar amerykański w USA. Niezależnie od miejsca, w którym mieszka osoba 
żyjąca za mniej niż 30 dolarów międzynarodowych, wartość dóbr i usług, które może kupić, 
kosztowałaby 30 dolarów w USA.

tJak czytać ten diagram: Wysokość każdego wiersza (prostokąta) odpowiada wielkości populacji danego kraju, 
długość fioletowego prostokąta pokazuje odsetek osób żyjących w ubóstwie, powierzchnia każdego fioletowego 
prostokąta reprezentuje zatem liczbę osób żyjących w ubóstwie w każdym kraju. Uwzględniane są również 
niepieniężne źródła dochodu (np. rolnictwo na własne potrzeby).
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ilustracja 2. Globalne ubóstwo: odsetek osób w każdym kraju żyjących za 
mniej niż 30 dolarów dziennie1 [tłum. P.S.]. Źródło: Roser, M.2

_1 Wykorzystanie dolarów międzynarodowych jest pomocne przede wszystkim dla 
osób z tzw. Zachodu w zrozumieniu gigantycznych dysproporcji, jeśli chodzi 
o mate rialne standardy życia na świecie.

_2 Roser, M. (2021), How Much Economic Growth Is Necessary to Reduce Global 
Poverty Substantially?, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/poverty-minimum-

-growth-needed [dostęp: 2.12.2021]. CC-BY; jak wskazuje autor, dane pochodzą 
z Banku Światowego (PovcalNet) (2017).

https://ourworldindata.org/poverty-minimum-growth-needed
https://ourworldindata.org/poverty-minimum-growth-needed
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Ze statystycznego punktu widzenia w Somalii wskaźnik umieral-

ności dzieci przed piątym rokiem życia wynosi 12,7%, globalna średnia 

to 3,9%, podczas gdy w Islandii ten wskaźnik wynosi zaledwie 0,21%. 

Spodziewana długość życia w Sierra Leone to 52 lata, globalna śred-

nia – 72 lata, a w Japonii nieco ponad 84 lata. Ludzie żyjący w Burkina 

Faso w 2017 r. mający więcej niż 24 lata uczyli się w szkole zaledwie 

przez 1,5 roku, globalna średnia to 8,4 roku, w Niemczech to ponad 

14 lat. Spodziewana liczba lat edukacji szkolnej w Sudanie Południo-

wym wynosi niecałe 5 lat, globalna średnia to 12,7 roku, a w Australii 

prawie 23 lata. Wreszcie PKB na osobę skorygowany o różnice cenowe 

między krajami w Republice Środkowoafrykańskiej wynosi 661 dola-

rów, globalna średnia to 15 469 dolarów, a w Katarze 116 936 dolarów. 

Na podstawie tych kliku wybranych danych zagregowanych na po-

ziomie państw widać wyraźnie, że żyjemy w świecie gigantycznych 

nierówności pomiędzy krajami. 

Na szczególną uwagę zasługuje pojęcie ubóstwa, rozumianego 

jako odsetek populacji utrzymujący się za mniej niż 30 dolarów dzien-

nie. Jak wynika z danych przedstawionych na Ilustracji 2, aż 77% glo-

balnej populacji zamieszkuje kraje, w których ponad 90% osób żyje 

za mniej niż 30 dolarów dziennie (kolor fioletowy); większość społe-

czeństw żyje na znacząco niższym poziomie materialnym aniżeli te, 

które związane są z grupą najbogatszych krajów świata. Warto dodać, 

iż także w krajach najbogatszych od kilku do kilkudziesięciu procent 

ludzi utrzymuje się za mniej niż 30 dolarów dziennie. W 2017 r. w Nor-

wegii takich osób było tylko 7%, w Danii 14%, w USA 22%. W Polsce 

zdecydowana większość, bo aż ok. 75%, populacji żyje za mniej niż 

30 dolarów dziennie. Duże rozbieżności w dochodach występują zatem 

nie tylko pomiędzy państwami, ale również w obrębie poszczególnych 

krajów, także tych, które zaliczane są do najbogatszych w skali świata.

Nierówności społeczne należy jednak także mierzyć, wykraczając 

poza analizę dochodów, gdyż zjawisko ubóstwa jest, w ocenie samych 
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ubogich, doświadczane wielowymiarowo41. Na przykład zły stan zdro-

wia, brak dostępu do edukacji dobrej jakości czy do sanitariatów może 

oznaczać doświadczanie ubóstwa, ale wcale nie musi wiązać się z bra-

kiem pieniędzy. Dlatego od 2010 r. stosuje się tzw. Multidimensional 

Poverty Index (MPI), który został opracowany przez Oxford Poverty 

& Human Development Initiative (OPHI)42. Dane w raportach OPHI 

nie są agregowane na poziomie krajowym, ale jednostkowym, tzn. 

jeśli dana osoba jest pozbawiona jednej trzeciej lub więcej z dziesięciu 

(ważonych) wskaźników, uznaje się ją za ubogą wielowymiarowo. W ra-

mach MPI uwzględnia się 10 wskaźników deprywacji w 3 obszarach: 

• zdrowia (śmiertelność dzieci, odżywianie), 

• edukacji (lata nauki, obecność w szkole),

• standardu życia (paliwo do gotowania, dostęp do urządzeń sa-

nitarnych, wody pitnej, elektryczności, mieszkania, do majątku 

ruchomego, takiego jak lodówka, telewizor, samochód, telefon 

i in.). 

Na Ilustracji 3 przedstawiono odsetek ludzi żyjących w wielowymia-

rowym ubóstwie w 2014 r. Im intensywniejszy kolor, tym większy 

procentowy udział osób żyjących w wielowymiarowym ubóstwie. 

41 Zob. Lister, R. (2007), Bieda. Tłum. Stanaszek, A. Warszawa: Sic!.
42 Alkire, S., Santos, M.E. (2014), Measuring Acute Poverty in the Developing World. Ro-

bustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index, „World Development”, 59.
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ilustracja 3. Odsetek osób żyjących w wielowymiarowym ubóstwie w 2014 r. 
[tłum. P.S.]. Źródło: Roser, M., Ortiz-Ospina, E.1

_1 Roser, M., Ortiz-Ospina, E. (2017), Global Extreme Poverty, OurWorldInData.org:  
ourworldindata.org/extreme-poverty [dostęp: 2.12.2021]. CC-BY; jak wskazują auto-
rzy, dane pochodzą z OPHI Multidimensional Poverty Index – Alkire i Robles (2016).

Odsetek populacji żyjącej w wielowymiarowym ubóstwie, 2014
Proporcja osób żyjących w ubóstwie według Wskaźnika Wielowymiarowego Ubóstwa 
(MPI). MPI bierze pod uwagę 10 wskaźników deprywacji w kontekście edukacji, zdrowia 
i warunków życia. Osoba jest uznana za żyjącą w ubóstwie, jeśli doświadcza deprywacji 
w co najmniej jednej trzeciej z analizowanych wkaźników (więcej informacji w  źródłach).

https://ourworldindata.org/extreme-poverty
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Według raportu Global Multidimensional Poverty Index to właś-

nie osoby żyjące w wielowymiarowym ubóstwie cierpią najbardziej 

na skutek zmian klimatu i degradacji środowiska naturalnego:

Życie, zatrudnienie i dobrobyt wielu biednych ludzi zależy 
od zasobów naturalnych i usług ekosystemowych. Degradacja 
środowiska naturalnego zagraża egzystencji tych osób i sta-
nowi przeszkodę w niwelowaniu ubóstwa […]. Na przykład 
ulewne deszcze w Afryce Wschodniej w kwietniu 2020 r. spo-
wodowały zgony, wysiedlenia, powodzie i osunięcia ziemi […]. 
W tym samym czasie w subregionie rozprzestrzeniła się plaga 
szarańczy. Chociaż środki zwalczania ograniczyły populacje 
szarańczy w pierwszym kwartale 2020 r., ulewne deszcze stwo-
rzyły warunki sprzyjające dalszemu rozmnażaniu się szarańczy 
 pustynnej […]43.

Wielowymiarowe ubóstwo jest powiązane z brakiem dostępu do róż-

nych usług niezbędnych dla utrzymania dobrego stanu zdrowia ludzi 

oraz środowiska naturalnego. Chodzi tutaj m.in. o dostęp do czystej 

wody pitnej, sanitariatów, możliwości wywozu ścieków i śmieci czy 

o dostęp do czystej energii dla gospodarstw domowych. Jak nietrudno 

się domyślić, np. brak sanitariatów powoduje zanieczyszczenia, co 

przekłada się na złą sytuację zdrowotną ludzi i zwierząt44. Z kolei

43 Alkire, S. i in. (2020), Charting Pathways Out of Multidimensional Poverty. Achieving 
the SDGs. United Nations Development Programme and Oxford Poverty and Hu-
man Development Initiative, s. 28: ophi.org.uk/wp-content/uploads/G-MPI_Re-
port_2020_Charting_Pathways.pdf [dostęp: 2.12.2021]; tłum. K.J.

44 Kohlitz, J. i in. (2019), Climate, Sanitation and Health. World Health Organization:  
who.int/water_sanitation_health/sanitation-waste/sanitation/sanitation-and- 
climate-change20190813.pdf [dostęp: 2.12.2021]; Dickin, S. i in. (2020), Sustainable 
Sanitation and Gaps in Global Climate Policy and Financing, „npj Clean Water”, 3 (1); 
Reid, M. (2020), Sanitation and Climate, „Nature Climate Change”, 10 (6).

https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/G-MPI_Report_2020_Charting_Pathways.pdf
https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/G-MPI_Report_2020_Charting_Pathways.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation-waste/sanitation/sanitation-and-climate-change20190813.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation-waste/sanitation/sanitation-and-climate-change20190813.pdf
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brak dostępu do czystej energii zastępującej stałe paliwa do go-
towania nie tylko wpływa na jakość powietrza w domach, ale 
i pociąga za sobą wylesianie i degradację ekosystemów. Z bra-
kiem dostępu do czystego paliwa do gotowania borykają się 
ludzie na całym świecie […], ponad 20,4% mieszkańców krajów 
rozwijających się objętych MPI z wielu powodów cierpi ubóstwo 
i nie ma dostępu do czystego paliwa do gotowania45.

Wreszcie należy również podkreślić, że

niedobory wskaźników środowiskowych są najdotkliwsze 
w Afryce Subsaharyjskiej: co najmniej 53,9% populacji (547 mln 
ludzi) żyje w wielowymiarowym ubóstwie i boryka się z co naj-
mniej jedną deprywacją środowiskową […] w Azji Południowej: 
co najmniej 26,8% populacji (486 mln ludzi) żyje w wielowy-
miarowym ubóstwie i nie ma dostępu do co najmniej jednego 
z 3 wskaźników środowiskowych. Deprywacja środowiskowa 
stanowi średnio 24,6% wskaźnika MPI46.

Innymi słowy, gdy wziąć pod uwagę warunki życia i pracy, widać, że to 

najbiedniejsze regiony świata są najbardziej narażone na niekorzystne 

zjawiska środowiskowe powiązane z antropogenicznymi zmianami kli-

matu. Ulewne deszcze czy podtopienia w domu bez podłogi czy dachu 

natychmiast przekładają się na złą sytuację mieszkalną i zdrowotną. 

Na skutek podnoszenia się poziomu oceanów ludzie tracą dach nad 

głową oraz pola uprawne (np. w Bangladeszu), a w niektórych miejscach 

w ogóle miejsce do życia (np. na Wyspach Marshalla). 

45 Alkire, S. i in. (2020), Charting Pathways…, s. 30; tłum. K.J.
46 Tamże; tłum. K. J.
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Osoby dotknięte ubóstwem są częściej narażone na negatywne 

skutki powodzi, suszy i ekstremalnych upałów47. Przykładowo w Ni-

gerii 20% najuboższych jest bardziej aniżeli przeciętny Nigeryjczyk 

narażone na konsekwencje powodzi (różnica wynosi 50%), suszę 

(130%) czy fale upałów (80%). Trend ten potwierdzają również studia 

przypadków w Bangladeszu, Indiach czy Hondurasie, gdzie z powodu 

gwałtownej burzy lub powodzi osoby ubogie tracą 2–3 razy więcej niż 

pozostała część społeczeństwa. Kryzysy związane z antropogeniczny-

mi zmianami klimatu mogą doprowadzać do tego, że ludzie będą mie-

rzyć się z przedłużającym się ubóstwem, co z kolei prowadzi do nieod-

wracalnych negatywnych skutków zdrowotnych i związanych 

z możliwościami edukacyjnymi48. Różnego rodzaju zagrożenia, w tym 

związane ze zmianami klimatu, zwiększają prawdopodobieństwo ze-

pchnięcia w ubóstwo, wpływają na możliwości dotyczące edukacji, 

nierówność płci, utratę zdrowia czy przymusowe migracje. Przykłado-

wo w Senegalu w latach 2006–2011 gospodarstwa domowe dotknięte 

klęską żywiołową były aż o 25% bardziej narażone na popadnięcie 

w ubóstwo49. Co warto podkreślić, skutki klęsk żywiołowych wykra-

czają daleko poza kwestie związane z dochodami – w Etiopii, Kenii 

i Nigrze dzieci urodzone w czasie suszy częściej cierpią z powodu nie-

47 Zob. Winsemius, H.C. i in. (2015), Disaster Risk, Climate Change, and Poverty. Assessing 
the Global Exposure of Poor People to Floods and Droughts. Policy Research Working 
Paper 3225, World Bank; Park, J. i in. (2015), Households and Heat Stress. Estimating 
the Distributional Consequences of Climate Change. Policy Research Working Paper 
7479, World Bank.

48 Zob. Sen, B. (2003), Drivers of Escape and Descent. Changing Household Fortunes in 
Rural Bangladesh, „World Development”, 31 (3); Krishna, A. (2006), Pathways out of 
and into Poverty in 36 Villages of Andhra Pradesh, India, „World Development”, 34 (2); 
Moser, C.O.N. (red.) (2007), Reducing Global Poverty. The Case for Asset Accumulation. 
Washington, DC: Brookings Institution Press; Heltberg, R. i in. (2015), What do House-
hold Surveys Really Tell Us about Risk, Shocks, and Risk Management in the Developing 
World?, „The Journal of Development Studies”, 51 (3).

49 Dang, H.-A.H. i in. (2017), Who Remained in Poverty, Who Moved Up, and Who Fell 
Down? An Investigation of Poverty Dynamics in Senegal in the 2000s, w: Nissanke, M., 
Ndulo, M. (red.), Poverty Reduction in the Course of African Development. Oxford: 
Oxford University Press.
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dożywienia. W Kamerunie wstrząsy klimatyczne zmniejszają szanse 

dziewcząt na ukończenie szkoły podstawowej o 8,7 pp.50 Zmiana kli-

matu może również zwiększyć przymusowe przesiedlenia. W 2017 r. 

odnotowano 18,8 mln nowych przemieszczeń w obrębie 135 krajów, 

które były związane z klęskami żywioło-

wymi, najczęściej spowodowanymi powo-

dziami i burzami (8,6 mln), w tym cyklo-

nami, huraganami i tajfunami (7,5 mln). 

To w tzw. krajach rozwijających się ryzyko 

bezdomności z powodu klęsk żywiołowych jest ponad 3 razy większe 

niż w tzw. krajach rozwiniętych51. Zmiany klimatu, które według pro-

gnoz mają zajść na świecie do 2030 r., będą miały przemożny wpływ 

na skalę skrajnego ubóstwa w skali świata. Szacuje się, że przy podnie-

sieniu temperatury o 1,5°C 24–357 mln ludzi będzie wystawionych 

na różne ryzyka, w tym skrajne ubóstwo. Z kolei przy podniesieniu 

temperatury ziemi o 2°C, takich osób może być od 86 mln do 1 mld 

i 22 mln52. Ogromne rozbieżności w szacunkach wynikają m.in. z trud-

ności w modelowaniu zmian klimatycznych ze względu na ogromną 

ilość zmiennych oraz występowanie dużej ilości sprzężeń zwrotnych, 

których skali nie jesteśmy w stanie dokładnie określić.

Zatem im biedniejsza społeczność czy biedniejsze państwo, tym 

większa ich podatność na negatywne skutki zmian klimatu, relatywnie 

większe straty w sytuacjach kryzysowych oraz mniejsze wsparcie ze 

50 Fuentes-Nieva, R., Seck, P.A. (2010), The Short- and Medium-term Human Develop-
ment Effects of Climate-related Shocks. Some Empirical Evidence, w: Fuentes-

-Nieva, R., Seck, P.A. (red.), Risks, Shocks and Human Development. New York: 
 Palgrave-Macmillan.

51 Desai, B. i in. (2018), Global Report on Internal Displacement. Geneva: Internal Dis-
placement Monitoring Centre & Norwegian Refugee Council: internal-displacement.
org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf [dostęp: 2.12.2021].

52 Hallegatte, S. i in. (2016), Shock Waves. Managing the Impacts of Climate Change 
on Poverty. Washington, DC: World Bank Group: openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/22787 [dostęp: 2.12.2021]; Hallegatte, S., Rozenberg, J. (2017), Climate 
Change Through a Poverty Lens, „Nature Climate Change”, 7 (4), s. 250.

Antropogeniczne zmiany 
klimatu pogłębiają istniejące 
ubóstwo i nierówności.

https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787
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strony rodziny, społeczności i państwa, mające na celu wychodzenie 

z trudnej sytuacji. Antropogeniczne zmiany klimatu pogłębiają tym 

samym istniejące ubóstwo i nierówności, zwłaszcza w przypadku osób 

znajdujących się już i tak w niekorzystnej sytuacji ze względu na płeć, 

wiek, rasę, klasę, kastę, przynależność do rdzennej ludności czy nie-

pełnosprawność53. Likwidacja skrajnego ubóstwa w skali świata jest 

warunkiem efektywnego przeciwstawiania się międzynarodowym wy-

zwaniom i zagrożeniom, takim jak społeczne skutki zmian klimatu, 

a ostatnio także globalnej pandemii. 

Do tego potrzebna jest niespotykana 

dotychczas globalna solidarność pro-

wadząca do społecznej sprawiedliwo-

ści, która w  warstwie ideologicznej 

odwołuje się do egalitaryzmu. W wy-

miarze pragmatycznym natomiast po-

winna wskazywać na istotne wady do-

raźnych rozwiązań, jako że pozostawiają one bez niezbędnego wsparcia 

i możliwości uczestnictwa w kreowaniu rozwiązań osoby i grupy naj-

bardziej podatne na straty i zagrożenia.

Od nierówności społecznych do niesprawiedliwości 
klimatycznej: władza i zdrowie

Próbę określania podatności na zmiany klimatu komplikuje również 

fakt, iż wszelkie dążenia do jej mierzenia napotykają trudności, przede 

wszystkim spowodowane niewystarczającą refleksją nad jej struktu-

53 Roy, J. i in. (2018), Sustainable Development, Poverty Eradication and Reducing Inequali-
ties, w: Masson-Delmotte, V. i in. (red.), Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Re-
port on the Impacts of Global Warming of 1.5°C Above Pre-industrial Levels and Related 
Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global 
Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to 
Eradicate Poverty. Cambridge: Cambridge University Press.

likwidacja skrajnego ubóstwa 
w skali świata jest warunkiem 
efektywnego przeciwstawiania 
się międzynarodowym wyzwa-
niom i zagrożeniom, takim jak 
społeczne skutki zmian klimatu.
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ralnymi przyczynami54. Takim istotnym strukturalnym czynnikiem są 

np. ukryte relacje władzy. Czasami to bardzo konkretne rozwiązania 

uniemożliwiają określonym osobom marginalizowanych społeczności 

skuteczne korzystanie z możliwości adaptacyjnych:

Klęski żywiołowe są często wywoływane przez działalność czło-
wieka, natomiast skutki, następstwa, zasady wychodzenia oraz 
dziedzictwo takich katastrof są w dużym stopniu kształtowane 
czy wręcz ramowane przez struktury społeczne55.

Jednym z istotnych społecznych aspektów kryzysu klimatyczno-eko-

logicznego jest tzw. strukturalny rasizm. Chodzi o trudny do przyjęcia 

przez grupy uprzywilejowane fakt, iż 

w globalny system społeczno-gospodarczy, 

w którym funkcjonujemy, wpisany jest ra-

sizm. Nie chodzi tutaj jednak o postawy 

rasistowskie, jakie reprezentują pojedyn-

cze osoby czy grupy, które pogłębiają nie-

uprzywilejowanie innych osób i grup, ale 

o  globalny system relacji społecznych 

o jawnie opresyjnym charakterze. Ekspo-

zycja na ekstremalne zjawiska pogodowe 

powiązane ze współczesnymi zmianami 

klimatycznymi oraz wywołane przez nie 

dramatyczne konsekwencje zdrowotne czy 

społeczne, jak np. migracje ludności, doty-

czą w pierwszej kolejności oraz w najwięk-

szym zakresie ludności czarnej. Trzeba 

54 Tschakert, P. i in. (2013), Inequality and Transformation Analyses. A Complementary 
Lens for Addressing Vulnerability to Climate Change, „Climate and Development”, 5 (4).

55 Harlan, S.L. i in. (2015), Climate Justice and Inequality…, s. 140; tłum. K.J.

Strukturalne globalne nie-
równości są podtrzymywane, 
reprodukowane i utrwalane 
przez obowiązujące ogólno-
światowe zasady współpracy 
gospodarczej. Silniejsi, za-
możniejsi, posiadający prze-
wagę dostępu do informacji 
i innych zasobów ustalają 
korzystne dla siebie reguły 
gry, umożliwiające im po-
mnażanie bogactwa przy 
równoczesnym przerzucaniu 
kosztów na grupy nieuprzywi-
lejowane oraz przyrodę.
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tutaj wyraźnie podkreślić, iż podgrzewanie planety o 1,5°C oznacza 

śmierć przede wszystkim czarnej ludności kontynentu afrykańskiego. 

Śmierć i cierpienie milionów Afrykanek_nów są i będą powodowane 

m.in. niedotrzymaniem woluntary-

stycznych umów państw globalnej 

Północy dotyczących redukcji emisji 

CO2. Strukturalny rasizm wywodzi się 

bezpośrednio z  opisywanych wcześ-

niej relacji kolonialnych, które mają 

swoje współczesne, tzw. neokolonial-

ne, neoimperialistyczne kontynuacje 

na poziomie relacji międzypaństwo-

wych56. Należy podkreślić, iż brak 

działań czy też niewystarczające dzia-

łania ze strony państw globalnej Pół-

nocy nie są zdarzeniem losowym poza 

kontrolą, ale wyborem politycznym. 

Dramatyczną ilustracją tego stanu rze-

czy są historie czarnych migrantek_tów próbujących dostać się do Eu-

ropy, którym włoski rząd przy wsparciu Unii Europejskiej pozwala 

tonąć w morzu57 czy rodzin uchodźczyń_ców z Bliskiego Wschodu 

zamarzających w chwili pisania tych słów w lasach na granicy polsko-

-białoruskiej58. Właśnie w tym oraz w umieszczaniu na całe lata w obo-

56 Johnson, G.T., Lubin, A. (red.) (2017), Futures of Black Radicalism. New York: Verso 
Books; Robinson, C. J. (1983), Black Marxism. The Making of the Black Radical Tradition. 
Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press; Taylor, K.-Y. (2016), From #Black-
LivesMatter to Liberation. Chicago, IL: Haymarket Books.

57 Wintour, P. (2017), European and African Ministers Discuss Plan to Tackle Flow of Refu-
gees, „Guardian”: theguardian.com/world/2017/jul/24/european-african-ministers-

-discuss-plan-refugees-tunis [dostęp: 2.12.2021]; Zandonini, G. i in. (2021), The Big 
Wall, ActionAid International: thebigwall.org/en [dostęp: 2.12.2021].

58 W raporcie Grupy Granica z 1.12.2021 r. czytamy m.in., że „w lasach po polskiej stro-
nie granicy są głodni i wychłodzeni ludzie. Każda noc to perspektywa kolejnych ofiar. 
To ludzie na pograniczu życia i śmierci. Są wśród nich osoby chore, kobiety w ciąży 

Światem społeczno-gospo-
darczym nie rządzą „neutralne 
światopoglądowo” eksperckie 
systemy, ale instytucje zapewnia-
jące przewagę wygranym tego 
systemu, czyli zamożnym, posia-
dającym zasoby, wiedzę i wła-
dzę – jednostkom i grupom w ra-
mach poszczególnych państw, 
ale też beneficjent kom_tom 
utrwalonych asymetrycznych 
relacji pomiędzy krajami czy 
 całymi regionami świata.

http://theguardian.com/world/2017/jul/24/european-african-ministers-discuss-plan-refugees-tunis
http://theguardian.com/world/2017/jul/24/european-african-ministers-discuss-plan-refugees-tunis
http://thebigwall.org/en/
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zach dla uchodźczyń_ców osób niebiałych można doszukiwać się 

powiązań zmian klimatu ze strukturalnym rasizmem. Śmierć w morzu 

albo zamarznięcie w lesie lub utrata zdrowia stanowią zatem wypad-

kową warunków klimatycznych i ekologicznych, wielowymiarowych 

nierówności i strukturalnego rasizmu.

Strukturalne podtrzymywanie nierówności zostało wcześniej 

zilustrowane poprzez relacje w kontekście historycznego kolonializmu. 

Jednak kontynuację tego systemu współzależności, wraz z wpisanymi 

weń asymetrycznymi relacjami władzy (imperium – peryferie) można 

odnaleźć współcześnie w społeczno-gospodarczych relacjach krajów 

globalnej Północy z krajami globalnego Południa. Przykładowo, Amitav 

Ghosh59 zauważa, że np. Holendrzy, których współczesny dobrobyt 

w ogromnej mierze został zbudowany na zyskach płynących z kolonii 

i niewolniczej pracy, mogą przeznaczać miliardy euro na budowę tam 

przeciwpowodziowych. Jednocześnie większość krajów Karaibów nie 

może wyłożyć choćby części takich funduszy na działania adaptacyjne 

związane z podnoszeniem się poziomu oceanów i nagłymi zjawiskami 

pogodowymi będącymi następstwami współczesnych zmian klimatu.

Strukturalne globalne nierówności są podtrzymywane, reprodu-

kowane i utrwalane przez obowiązujące ogólnoświatowe zasady współ-

pracy gospodarczej, na których straży stoją kluczowe instytucje współ-

czesnej finansjery, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy czy Światowa Organizacja Handlu. W ramach tych organi-

zacji zostały zinstytucjonalizowane zasady, wedle których silniejsi, 

zamożniejsi, posiadający przewagę dostępu do informacji i innych 

zasobów ustalają korzystne dla siebie reguły gry, umożliwiające im 

pomnażanie bogactwa przy równoczesnym przerzucaniu kosztów 

i dzieci”: Klaus, W. (red.) (2021), Kryzys humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim. 
Raport Grupy Granica: grupagranica.pl/files/Raport-GG-Kryzys-humanitarny-napo-
graniczu-polsko-bialoruskim.pdf [dostęp: 12.12.2021].

59 Ghosh, A. (2016), The Great Derangement. Climate Change and the Unthinkable. 
 Chicago, IL: University of Chicago Press.

https://grupagranica.pl/files/Raport-GG-Kryzys-humanitarny-napograniczu-polsko-bialoruskim.pdf
https://grupagranica.pl/files/Raport-GG-Kryzys-humanitarny-napograniczu-polsko-bialoruskim.pdf
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na grupy nieuprzywilejowane oraz przyrodę. Warto podkreślić, iż zga-

dzają się z taką oceną stanu rzeczy zarówno alterglobalistki_ści, anty-

globalistki_ści czy antykapitalistki_ści, jak 

i reprezentantki_ci światowego establish-

mentu, np. były główny ekonomista Banku 

Światowego i laureat Nagrody Banku Szwe-

cji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekono-

mii, Joseph  E. Stiglitz60. Zatem, w propo-

nowanej tutaj perspektywie, po epoce 

kolonializmu światem społeczno-gospo-

darczym nie rządzą „neutralne światopo-

glądowo” eksperckie systemy, ale instytu-

cje zapewniające przewagę wygranym tego 

systemu, czyli zamożnym, posiadającym 

zasoby, wiedzę i władzę. Przez wygranych tego systemu rozumiemy 

zarówno niektóre jednostki i grupy w ramach poszczególnych państw, 

jak i beneficjentki_tów utrwalonych asymetrycznych relacji pomiędzy 

krajami czy  całymi regionami świata. Jak wskazują raporty ONZ61 czy 

Oxfam62, bieguny bogactwa i nędzy zarówno w perspektywie wewnątrz-

państwowej, jak i międzypaństwowej oddalają się od siebie. Dlatego nie 

60 Zob. Stiglitz, J.E. (2015), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne 
zagrażają naszej przyszłości?. Tłum. Mitoraj, R. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Poli-
tycznej; Stiglitz, J.E. (2016), The Great Divide. Unequal Societies and What Can We Do 
About Them. New York: W.W. Norton & Company; Stiglitz, J.E. i in. (2019), Measuring 
What Counts. The Global Movement for Well-being. New York: The New Press.

61 Jolly, R., United Nations Development Programme (1999), Human Development 
 Report. New York–Oxford: Oxford University Press: hdr.undp.org/sites/default/files/
reports/260/hdr_1999_en_nostats.pdf [dostęp: 2.12.2021]; Conceição, P., United 
Nations Development Programme (2019), Human Development Report 2019. Beyond 
Income, Beyond Averages, Beyond Today. Inequalities in Human Development in the 21st 
Century. New York: United Nations Development Programme, s. 175–196: hdr.undp.
org/sites/default/files/hdr2019.pdf [dostęp: 2.12.2021].

62 Coffey, C. i in. (2020), Time To Care. Unpaid and Underpaid Care Work and the Global 
Inequality Crisis. Oxford: Oxfam International: oxfamilibrary.openrepository.com/
bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-en.pdf  
[dostęp: 2.12.2021].

Organizacja naszego 
systemu gospodarcze-
go jest ukierunkowana 
na niekończący się 
wzrost gospodarczy 
i prymat dążenia do zy-
sku, ale tylko pewnych 
osób i grup kosztem 
innych osób i grup oraz 
przyrody.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/260/hdr_1999_en_nostats.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/260/hdr_1999_en_nostats.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-en.pdf
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da się zrozumieć zmian klimatycznych ani lokalnie, ani globalnie bez 

uwzględnienia społecznych relacji współczesnych form kapitalizmu. 

Rozumiemy przez to sposób, w jaki organizacja naszego systemu go-

spodarczego jest ukierunkowana na niekończący się wzrost gospodar-

czy i prymat dążenia do zysku, ale tylko pewnych osób i grup kosztem 

innych osób i grup oraz przyrody.

System ochrony zdrowia trafnie obrazuje wzajemnie powiązane, 

intersekcjonalne nierówności klimatyczne. Na poziomie globalnym 

25% chorób wynika z przyczyn środowiskowych63. Obciążenia śro-

dowiskowe nakładają się na nierówności dotyczące poziomu śmiertel-

ności w poszczególnych krajach. W państwach afrykańskich o niskich 

dochodach utrata zdrowych lat życia64 jest ok. 500 razy większa niż 

w Europie65. Ochrona zdrowia w kompleksowy sposób przedstawia 

zatem wielorakie zależności społeczno-środowiskowe katastrofy kli-

matycznej. System ten odgrywa kluczową rolę w tzw. cyklu kryzysu 

(ang. disaster cycle), który zakłada prewencję, przygotowanie, reago-

wanie i odbudowę66. Instytucje zdrowia publicznego są więc nieroze-

rwalnie związane z odpowiedzią na katastrofy klimatyczne. Dlatego 

63 Prüss-Ustün, A. i in. (2006), Preventing Disease Through Healthy Environments. 
 Towards an Estimate of the Environmental Burden of Disease. Geneva: World Health 
Organization: apps.who.int/iris/handle/10665/43457 [dostęp: 2.12.2021]; Prüss-

-Ustün, A. i in. (2017), Diseases Due To Unhealthy Environments. An Updated Estimate 
of the Global Burden of Disease Attributable to Environmental Determinants of Health, 

„Journal of Public Health”, 39 (3).
64 Utrata lat życia (ang. years of life lost, YLL) to wskaźnik wykorzystywany w badaniach 

z dziedziny zdrowia publicznego – iloczyn liczby śmierci mężczyzn i kobiet w danej 
grupie wiekowej oraz liczby lat średniego dalszego trwania życia dla wieku, w któ-
rym śmierć nastąpiła: WHO – Regional Office for Europe, JRC – European Commission 
(2011), Burden of Disease from Environmental Noise. Quantification of Healthy Life Years 
Lost in Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe: euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf [dostęp: 2.12.2021].

65 McMichael, A.J. i in. (2008), Global Environmental Change and Health. Impacts, In-
equalities, and the Health Sector, „BMJ”, 336 (7637).

66 Burkle Jr, F.M. (2019), Challenges of Global Public Health Emergencies. Development of 
a Health-crisis Management Framework, „The Tohoku Journal of Experimental Medi-
cine”, 249 (1).

https://apps.who.int/iris/handle/10665/43457
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
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w myśl koncepcji zdrowia planetarnego (ang. Planetary Health) w ana-

lizy ochrony zdrowia trwale powinny zostać wpisane takie kwestie, jak 

kryzys klimatyczno-ekologiczny, ubóstwo, nierówności, industrializa-

cja, urbanizacja, gospodarka czy warunki sanitarne67. Zmiany klimatu 

narażają na zwiększone ryzyko zarówno osoby medycznie bardziej 

wrażliwe (np. osoby w podeszłym wieku), jak i te, które przez swoją 

sytuację społeczną nie zawsze są w stanie uporać się z kryzysem (jak 

choćby osoby o ograniczonej mobilności)68. 

Według szacunków WHO w latach 2030–2050 zmiany klimatu 

doprowadzą do 250 tys. dodatkowych zgonów rocznie z takich po-

wodów, jak: niedożywienie, malaria, biegunka i zbyt wysokie tempe-

ratury (stres cieplny)69. Są to jednak obliczenia bardzo zachowawcze 

i nieuwzględniające szeregu zmiennych70. Wśród chorób związanych 

z kryzysem klimatycznym wymienia się również bezpośrednie obra-

żenia/śmierć, choroby rozprzestrzeniające się wraz ze skażoną wodą 

i żywnością, problemy ze zdrowiem psychicznym71, choroby układu 

oddechowego, alergie, choroby układu sercowo-naczyniowego czy 

zatrucia72. Również według specjalnego raportu IPCC do 2050 r. setki 

milionów osób lub więcej mogą być narażone na ekstremalne tempe-

ratury niepozwalające normalnie funkcjonować, a rozprzestrzenianie 

się chorób roznoszonych przez insekty (malaria i denga) zwiększy swój 

67 Finkel, M.L. (2019), A Call for Action. Integrating Climate Change into the Medical 
School Curriculum, „Perspectives on Medical Education”, 8 (5).

68 Paavola, J. (2017), Health Impacts of Climate Change and Health and Social Inequalities 
in the UK, „Environmental Health”, 16 (1).

69 World Health Organization (2018), Climate Change and Health, Newsroom: who.int/
news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health [dostęp: 2.12.2021].

70 Campbell-Lendrum, D., World Health Organization (2019), COP24 Special Report. 
Health & Climate Change. Geneva: World Health Organization: who.int/publication-
s/i/item/cop24-special-report-health-climate-change [dostęp: 2.12.2021].

71 Neville, T., World Health Organization (2019), 2018 WHO Health and Climate Change 
Survey Report. Tracking Global Progress. Geneva: World Health Organization: apps.
who.int/iris/handle/10665/329972 [dostęp: 2.12.2021]; McMichael, A.J. i in. (2008), 
Global Environmental Change and Health…

72 Campbell-Lendrum, D., World Health Organization (2019), COP24 Special Report…

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/cop24-special-report-health-climate-change
https://www.who.int/publications/i/item/cop24-special-report-health-climate-change
https://apps.who.int/iris/handle/10665/329972
https://apps.who.int/iris/handle/10665/329972
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geograficzny zasięg73. Już w 2017 r. liczba osób narażonych na fale 

upałów i ich zdrowotne konsekwencje była większa o 157 mln w po-

równaniu z 2000 r.74 W samej Wielkiej Brytanii śmiertelność spowo-

dowana stresem cieplnym do 2050 r. bez działań adaptacyjnych wzro-

śnie do 257% w stosunku do obecnego poziomu (tj. ok. 2 tys. śmierci 

rocznie)75. Wreszcie, dane opublikowane w piśmie medycznym „The 

Lancet”76 wskazują m.in. na to, że:

• zdolność do rozprzestrzeniania się wirusa gorączki denga wzra-

sta i w 2016 r. osiągnęła rekordowo wysoki poziom, właśnie ze 

względu na wzrost temperatur;

• na wyżynach Afryki Subsaharyjskiej zdolność rozprzestrzenia-

nia się malarii wzrosła o 27,6% od poziomu z 1950 r.;

• w regionie Morza Bałtyckiego zmiany temperatury powierzchni 

morza zwiększają zagrożenie wystąpienia epidemii cholery.

Trzeba jednak zaznaczyć, że trudno oszacować pośredni wpływ zmian 

klimatu na zdrowie, a wiążą się z tym tak złożone problemy, jak brak 

bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego czy zagrożenia związane 

73 Hoegh-Guldberg, O. i in. (2018), Impacts of 1.5 °C Global Warming on Natural and 
Human Systems, w: Masson-Delmotte, V. i in. (red.), Global Warming of 1.5°C. An IPCC 
Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C Above Pre-industrial Levels 
and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening 
the Global Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development, and 
Efforts to Eradicate Poverty. Cambridge: Cambridge University Press: ipcc.ch/site/
assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Chapter3_High_Res.pdf [dostęp: 2.12.2021].

74 Watts, N. i in. (2018), The 2018 Report of the Lancet Countdown on Health and Climate 
Change. Shaping the Health of Nations for Centuries to Come, „The Lancet”, 392 (10163).

75 Hajat, S. i in. (2014), Climate Change Effects on Human Health: Projections of Tempera-
ture-related Mortality for the UK During the 2020s, 2050s and 2080s, „Journal of Epide-
miology & Community Health”, 68 (7).

76 Watts, N. i in. (2018), The Lancet Countdown on Health and Climate Change. From 
25 Years of Inaction to a Global Transformation for Public Health, „The Lancet”, 
391 (10120).

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Chapter3_High_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Chapter3_High_Res.pdf
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z przesiedleniami ludności oraz ograniczonym dostępem do usług 

zdrowotnych77.

Przedstawione powyżej zagrożenia w nierówny sposób dotykają 

przedstawicielki_li różnych kategorii społecznych. Cechy, takie jak 

wiek, ubóstwo, dostęp do opieki zdrowotnej, geograficzna lokalizacja 

czy dotychczas przebyte choroby, w znaczący sposób wpływają na dys-

trybucję zdrowotnego ryzyka klimatycznego78. Ma to związek także 

z poziomem kapitałów społecznych czy ludzkich, pozycją w politycz-

nych relacjach władzy czy zależnością od środowiska79. I tak na fale 

ciepła szczególnie narażone są osoby zamieszkujące ubogie dzielnice 

z niską termoizolacją budynków, bez urządzeń chłodzących czy od-

powiedniej wentylacji80. Podobne ryzyko związane jest ze starzeniem 

się, kiedy ciało mniej wydajnie reguluje swoją temperaturę81. Osoby 

starsze zmagają się ponadto z wieloma innymi schorzeniami, ograni-

czone są ich mobilność i autonomia. To natomiast znacznie utrudnia 

im możliwość adekwatnej reakcji na fale ciepła.

Zagrożenia dla zdrowia związane z kryzysem klimatyczno-eko-

logicznym mają okazać się druzgocące nie tylko dla już wykluczonych 

grup społecznych, ale także dla całej infrastruktury systemu ochrony 

zdrowia. Tylko w Wielkiej Brytanii anomalie klimatyczne przekładają 

się na 25–35% więcej wezwań pogotowia82 oraz dwu- lub trzykrotnie 

większe problemy ze zdrowiem psychicznym83. W przypadku powodzi 

obciążenie wiąże się m.in. z możliwością zniszczeń budynków i sprzę-

77 Campbell-Lendrum, D., World Health Organization (2019), COP24 Special Report…
78 Burkle Jr, F.M. (2019), Challenges of Global Public Health Emergencies…
79 McMichael, A.J. i in. (2008), Global Environmental Change and Health…
80 Bolte, G. i in., WHO European Centre for Environment and Health (2012), Environmen-

tal Health Inequalities in Europe. Bonn: WHO European Centre for Environment and 
Health, s. 47: euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/157969/e96194.pdf  
[dostęp: 2.12.2021].

81 Paavola, J. (2017), Health Impacts of Climate Change…
82 Thornes, J.E. i in. (2014), Ambulance Call-outs and Response Times in Birmingham and the 

Impact of Extreme Weather and Climate Change, „Emergency Medicine Journal”, 31 (3).
83 Paavola, J. (2017), Health Impacts of Climate Change…

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/157969/e96194.pdf
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tu medycznego, brakiem prądu czy przerwaniem łańcucha dostaw 

(np. leków)84. Dlatego postuluje się wdrożenie działań adaptacyjnych 

w ramach systemu ochrony zdrowia, takich jak m.in. wprowadzenie 

systemów wczesnego ostrzegania wraz z planami reagowania sektora 

zdrowia. Jak jednak wynika z raportu WHO za 2018 r.85, spośród 101 ba-

danych krajów (zarówno globalnego Południa, jak i globalnej Północy) 

tylko 60 wdrożyło takie narzędzia w związku z ryzykiem powodzi, 

50 w związku z wystąpieniem burz i sztormów, a jedynie 42 w związku 

z falami upałów i 31 w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Przez 

to wysoce newralgiczny system, jakim jest ochrona zdrowia, nie tylko 

będzie musiał zmierzyć się z nierówno rozdystrybuowanym ryzykiem 

zmian klimatu. Stanie też przed wyzwaniem utrzymania swojej wy-

dolności, szczególnie w krajach globalnego Południa, gdzie z powodu 

braku zasobów już teraz trudno jest skutecznie reagować na zdrowotne 

wyzwania kryzysu klimatyczno-ekologicznego86.

Ku sprawiedliwości klimatycznej
Nierówności społeczne nie tylko stanowią jedną z przyczyn kryzysu kli-

matyczno-ekologicznego, ale równocześnie przekładając się na o wiele 

większą podatność wykluczonych grup, wpływają na możliwości re-

alnej walki z nim. Ignorowanie intersekcjonalnych nierówności oraz 

zależności między społeczeństwami i w ich obrębie sprawi, że jakie-

kolwiek rozwiązania w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologiczne-

go będą nieuchronnie wiązać się z utratą zdrowia i życia osób mniej 

uprzywilejowanych na gigantyczną skalę.

84 Campbell-Lendrum, D., World Health Organization (2019), COP24 Special Report…
85 Neville, T., World Health Organization (2019), 2018 WHO Health and Climate Change…
86 Dla porównania: liczba lekarek_rzy na 10 tys. osób w 2021 r. wynosiła 43 w Niem-

czech, 26,04 w Stanach Zjednoczonych, 23,79 w Polsce, a tylko 0,9 w Demokratycz-
nej Republice Konga, 2,78 w Afganistanie i 0,66 w Papui Nowej Gwinei: World Health 
Organization (2021), Medical Doctors (Per 10 000 Population), The Global Health 
Observatory: who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/medical-

-doctors-(per-10-000-population) [dostęp: 2.12.2021].

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/medical-doctors-(per-10-000-population)
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/medical-doctors-(per-10-000-population)
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Obecne globalne polityki klimatyczne, zasadzając się na rozwią-

zaniach rynkowych, tylko pogłębiają istniejące niesprawiedliwości87. 

Dominującym podejściem jest program handlu 

emisjami (ang.  cap-and-trade), który wykorzystu-

jąc kategorię prawa do emisji, dystrybuuje je między 

różnymi krajami88. Te natomiast mogą zwiększać 

ilość dozwolonych emisji przez dokupienie odpo-

wiednich uprawnień. System ten opiera się na za-

łożeniu prawa do emisji89, reprodukując problema-

tyczne przeświadczenie, że wolno nam spalać 

paliwa kopalne. Ponadto, wykorzystanie mechani-

zmów rynkowych skutkuje zawłaszczeniem pro-

gramu przez bogate państwa i korporacje90. Prowa-

dzi to do podwyższania cen energii i tym samym 

jeszcze bardziej obciąża finansowo kraje globalne-

go Południa91. W 2009 r. koszt energii z fotowoltaiki wynosił 359 do-

larów za MWh, elektrownie wiatrowe produkowały ją za 135 dolarów 

za MWh, natomiast elektrownie węglowe za 111 dolarów za MWh92. Choć 

dziś cena energii odnawialnej jest 3 razy niższa niż energii z węgla, 

decyzje państw uboższych odnoszące się do polityk energetycznych 

były podejmowane z uwzględnieniem wcześniej istniejących dyspro-

porcji – tym samym niejako zmuszono je do dalszych emisji, gdyż ze-

roemisyjne technologie były wówczas dla nich niedostępne ze wzglę-

87 Harlan, S.L. i in. (2015), Climate Justice and Inequality…
88 Shue, H. (2014), Climate Justice. Vulnerability and Protection. New York: Oxford Univer-

sity Press, s. 319–340.
89 Zob. tamże; Hayward, T. (2007), Human Rights Versus Emissions Rights. Climate Justice 

and the Equitable Distribution of Ecological Space, „Ethics & International Affairs”, 21 (4).
90 Harlan, S.L. i in. (2015), Climate Justice and Inequality…
91 Shue, H. (2014), Climate Justice…
92 Roser, M. (2020), Why Did Renewables Become So Cheap So Fast? And What Can We 

Do To Use This Global Opportunity for Green Growth?, OurWorldInData.org: ourworld-
indata.org/cheap-renewables-growth [dostęp: 2.12.2021].

Nierówności społecz-
ne nie tylko stanowią 
jedną z przyczyn 
kryzysu klimatyczno-

-ekologicznego, ale 
równocześnie prze-
kładając się na o wiele 
większą podatność 
wykluczonych grup, 
wpływają na możliwo-
ści realnej walki z nim. 

https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
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dów finansowych93. Podobnie jak w mechanizmie czystego rozwoju 

(ang. Clean Development Mechanism)94, przenosi się koszty gospodar-

czego wzrostu krajów bogatszych do kra-

jów uboższych, co prowadzi do pogłębienia 

obecnych nierówności95. W tym kontek-

ście można mówić o węglowym kolonia-

lizmie dzisiejszych polityk klimatycznych, 

ponieważ bazują one na dalszym wyzysku 

krajów globalnego Południa, zmniejszając 

ich możliwości podejmowania adekwat-

nych działań klimatycznych.

Nadziei możemy upatrywać w myś-

lach i praktyce nurtu sprawied liwości kli-

matycznej. Rozwijana przez oddolne ruchy 

społeczne oraz akademię od lat 90. XX w.96, 

wyrasta z doświadczeń osób niebiałych, rdzennych społeczeństw, grup 

wykluczonych ekonomicznie czy politycznie. Perspektywa osób bez-

pośrednio doświadczających zwiększonych ryzyk klimatycznych oraz 

zaangażowanych w walkę w ruchach klimatycznych pozwala wyjść 

poza rozwiązania reprodukujące opresyjny status quo. W przeciwień-

stwie do rynkowych czy technologicznych środków sprawiedliwość 

klimatyczna dąży do zmiany samego systemu. Stoi w wyraźnej opozy-

93 Hayward, T. (2007), Human Rights Versus Emissions Rights…
94 „Mechanizm czystego rozwoju jest opartym na projektach mechanizmem wyrów-

nawczym, dzięki któremu inwestorzy z krajów rozwiniętych mogą zredukować swoje 
zobowiązania w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych wynikające z protokołu 
z Kioto poprzez dostosowanie emisji do poziomu bazowego obowiązującego w krajach 
rozwijających się” [tłum. P.S.]: Newell, P., Bumpus, A. (2012), The Global Political Ecology 
of the Clean Development Mechanism, „Global Environmental Politics”, 12 (4), s. 54.

95 Wittman, H.K., Caron, C. (2009), Carbon Offsets and Inequality. Social Costs and Co-
-benefits in Guatemala and Sri Lanka, „Society and Natural Resources”, 22 (8).

96 Schlosberg, D., Collins, L.B. (2014), From Environmental to Climate Justice. Climate 
Change and the Discourse of Environmental Justice, „Wiley Interdisciplinary Reviews. 
Climate change”, 5 (3).

Ignorowanie intersekcjo-
nalnych nierówności oraz 
zależności między społeczeń-
stwami i w ich obrębie sprawi, 
że jakiekolwiek rozwiązania 
w kontekście kryzysu klima-
tyczno-ekologicznego będą 
nieuchronnie wiązać się 
z utratą zdrowia i życia osób 
mniej uprzywilejowanych 
na gigantyczną skalę.
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cji do obowiązującej kapitalistycznej ekonomii opartej na neokolonial-

nych stosunkach97. Nie tylko podkreśla znaczenie uwzględniania ne-

gatywnych skutków dzisiejszej gospodarki takich 

jak bieda98, ale postuluje też wprowadzanie alter-

natywnych rozwiązań opartych na zasadach od-

wołujących się do kategorii dóbr wspólnych99.

Sprawiedliwość klimatyczna korzysta z inter-

sekcjonalnej perspektywy społecznej, ekonomicz-

nej, politycznej i ekologicznej100, silnie podkreślając wagę odpowie-

dzialności i zaangażowania społecznego101. Solidarność w różnych 

walkach, które uruchamia kryzys klimatyczno-ekologiczny, ma stano-

wić jej rdzeń oraz być paliwem stale napędzającym działania na rzecz 

szeroko rozumianej sprawiedliwości społecznej102. Praktyki te realizują 

się często na poziomie lokalnym103. Dotyczy to m.in. dążenia do samo-

wystarczalności regionów czy tworzenia rozwiązań, które są w pełni 

dostosowane do lokalnego kontekstu104. Sprawiedliwe i efektywne 

zmiany muszą jednak odbywać się na gruncie stałej współpracy i dia-

logu na różnych poziomach – lokalnym, państwowym czy międzyna-

rodowym105.

97 Sealey-Huggins, L. (2018), Climate Crisis Is a Racist Crisis. Structural Racism, Inequality 
and Climate Change, w: Johnson, A. i in. (red.), The Fire Now. Anti-Racist Scholarship in 
Times of Explicit Racial Violence. London: Zed Books.

98 Shue, H. (2014), Climate Justice…; Schlosberg, D., Collins, L.B. (2014), From Environ-
mental to Climate Justice…

99 Goodman, J. (2009), From Global Justice to Climate Justice? Justice Ecologism in an Era 
of Global Warming, „New Political Science”, 31 (4).

100 Harlan, S.L. i in. (2015), Climate Justice and Inequality…
101 Reggers, A. (2019), Climate Change Is Not Gender Neutral. Gender Inequality, Rights 

and Vulnerabilities in Bangladesh, w: Huq, S. i in. (red.), Confronting Climate Change in 
Bangladesh. Policy Strategies for Adaptation and Resilience. Cham: Springer.

102 Sealey-Huggins, L. (2018), Climate Crisis Is a Racist Crisis…
103 Goodman, J. (2009), From Global Justice to Climate Justice?…
104 Gaillard, J.C. (2010), Vulnerability…
105 Tamże.

Sprawiedliwość 
klimatyczna dąży 
do zmiany samego 
systemu.
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W praktyce sprawiedliwości klimatycznej podkreśla się 4 główne 

elementy: dystrybucję, uznanie, partycypację oraz możliwości/zdol-

ności106 (ang. distribution, recognition, participation, capabilities/

capacity)107. Wspólnie konstytuują one sieć wzajemnie powiązanych, 

kompleksowych kategorii ideowych.

Dystrybucja odnosi się do konieczności zapewnienia marginali-

zowanym społecznościom odpowiednich zasobów, jak i do obowiązku 

ich redystrybucji, związanego z obecnym i historycznym wyzyskiem 

oraz nierównymi emisjami. Główną rolę odgrywa tutaj wspomniany 

wcześniej dług klimatyczny i postulat bezwarunkowych transferów 

finansowych i/lub kapitałowych ze strony krajów globalnej Północy 

oraz korporacji na rzecz państw i grup doświadczających niesprawiedli-

wości klimatycznej108. Tylko w ten sposób zapewnić można materialne 

narzędzia do mierzenia się z kryzysem klimatycznym po wiekach wy-

zysku, którego doświadczały i doświadczają kraje globalnego Południa.

Uznanie z kolei dowartościować ma polityczną podmiotowość 

wykluczonych grup społecznych, bytów pozaludzkich oraz w ogólności 

przyrody. Dotychczas uciszane głosy powinny wybrzmieć z całą mocą, 

ponieważ to właśnie marginalizowane zbiorowości są najbardziej nara-

żone na ryzyka zmian klimatu. Szczególnie widoczne jest to w przypad-

ku rdzennych wspólnot (ang. indigenous people), które imperialistyczny 

system kolonialny pozbawił szeregu praw i zasobów, zwiększając ich 

podatność na zmiany klimatu109. Refleksja nad skutkami kolonializmu 

prowadzi do docenienia tych społeczności, ich kultur, systemów wiedz 

czy relacji z przyrodą110. Zagrożenia klimatyczne, z którymi już się 

106 W literaturze anglojęzycznej poświęconej zmianom klimatu terminy capacity 
i  capabilities występują w zbliżonych kontekstach, stąd decyzja o korzystaniu z nich 
naprzemiennie i traktowaniu ich w sposób bliskoznaczny.

107 Harlan, S.L. i in. (2015), Climate Justice and Inequality…
108 Schlosberg, D., Collins, L.B. (2014), From Environmental to Climate Justice…; Sealey-

-Huggins, L. (2018), Climate Crisis Is a Racist Crisis…
109 Harlan, S.L. i in. (2015), Climate Justice and Inequality…
110 Tamże; Schlosberg, D., Collins, L.B. (2014), From Environmental to Climate Justice…
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mierzą, oraz ich oddolnie wypracowywane sposoby radzenia sobie 

z nimi stanowią dla ruchu sprawiedliwości klimatycznej niezwykle 

wartościowy zasób alternatywnych wizji świata. W podobny sposób 

dowartościowuje się znaczenie praw kobiet111, osób koloru112 czy ludzi 

LGBTQIA113. Jako że głównym postulatem sprawiedliwości klimatycznej 

pozostaje zaprzestanie spalania paliw kopalnych114, obejmuje ona także 

polityczną rekonstrukcję środowiska i przyrody. I tak The Universal 

Declaration of the Rights of Mother Earth115 [Powszechna Deklaracja 

Praw Matki Ziemi] nadaje szereg praw wszystkim istnieniom, czyli 

„ekosystemom, naturalnym społecznościom, gatunkom i wszystkim 

innym naturalnym jednostkom, które funkcjonują jako część Matki 

Ziemi”116 (więcej na temat podmiotowości prawnej w antropocenie 

w rozdziale 14). Odchodzi się tym samym od antropo- i zachodniocen-

trycznej perspektywy na rzecz docenienia wszystkich istnień, z którymi 

wspólnoty ludzkie żyją w integralnej łączności.

Uznanie podmiotowości jednostek wrażliwych ma umożliwić im 

partycypację w klimatycznych procesach decyzyjnych. Postulat ten wy-

rasta z lat walk aktywistek_tów klimatycznych. Na różnych poziomach 

mierzą się one_ni z wykluczeniem117, przez co ich głos często nie ma 

realnego przełożenia na decyzje polityczne. Wezwanie do szerokiej 

partycypacji wynika również z ryzyk, na jakie odgórne rozwiązania 

111 Reggers, A. (2019), Climate Change Is Not Gender Neutral…
112 Bullard, R.D. i in. (2016), Climate Change and Environmental Justice. A Conversation 

with Dr. Robert Bullard, „Journal of Critical Thought and Praxis”, 5 (2).
113 Morrow, K. (2021), Gender in the Global Climate Governance Regime. A Day Late and a 

Dollar Short?, w: Magnusdottir, G.L., Kronsell, A. (red.), Gender, Intersectionality and 
Climate Institutions in Industrialised States. Abingdon: Routledge.

114 Schlosberg, D., Collins, L.B. (2014), From Environmental to Climate Justice…
115 GARN – Global Alliance for the Rights of Nature (2010), Universal Declaration of Rights 

of Mother Earth, Global Alliance for the Rights of Nature: therightsofnature.org/uni-
versal-declaration [dostęp: 2.12.2021].

116 Tamże; tłum. P.S.
117 Foran, J. i in. (2017), „Not Yet the End of the World”. Political Cultures of Opposition and 

Creation in the Global Youth Climate Justice Movement, „Interface. A journal for and 
about social movements”, 9 (2).

https://www.therightsofnature.org/universal-declaration
https://www.therightsofnature.org/universal-declaration
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narażają marginalizowane społeczności. Brak adekwatnej reprezentacji 

grup najbardziej wykluczonych przekładał się bowiem na pogłębianie 

niesprawiedliwości. Z tego powodu po huraganach Katrina oraz Sandy 

w USA wiele organizacji środowiskowych i klimatycznych postulowa-

ło zwiększenie partycypacji w dalszych działaniach adaptacyjnych 

i mity gacyjnych118. Sprawiedliwość klimatyczna traktuje zatem osoby 

narażone na skutki zmian klimatu nie jako bierne ofiary, lecz jako 

aktywne_nych aktorki_rów, którym należy zapewnić uczestnictwo 

w procesach politycznych119. Partycypacja ma ponadto gwarantować 

efektywność działań adaptacyjnych i mitygacyjnych. Z jednej strony 

zapewnia im legitymizację, jako że oddolność decyzji przyda im – klu-

czowego – zaufania społecznego, którego brakuje autorytarnym reżi-

mom120. Z drugiej strony pozwala na wdrażanie polityk, które są lepiej 

dostosowane do lokalnych warunków, przez co skuteczniej zmniejszają 

zagrożenia klimatyczne121. Samo partycypacyjne podejście nie zawsze 

zapewnia jednak sprawiedliwą reprezentację wszystkich marginalizo-

wanych grup. W ten sposób może być przemilczany np. głos kobiet, co 

prowadzi do dalszego zwiększania podatności tej kategorii społecz-

nej na skutki zmian klimatu122. Dlatego tak istotne jest skupienie się 

na perspektywie osób najbardziej wykluczonych i stałe zapewnianie 

im dostępu do udziału w polityce123.

Sprawiedliwość klimatyczna nierozerwalnie związana jest z dzia-

łaniem społecznym. Przeciwstawia się wyłącznie odgórnemu podejściu 

do tworzenia polityk klimatycznych i opowiada się za umożliwieniem 

118 Schlosberg, D., Collins, L. B. (2014), From Environmental to Climate Justice…; zob. San-
dy Regional Assemby (2013), Recovery Agenda. Recovery from the Ground Up. Stra-
tegies for Community-based Resiliency in New York and New Jersey. Sandy Regional 
Assembly: issuelab.org/resources/15926/15926.pdf [dostęp: 2.12.2021].

119 Tschakert, P. i in. (2013), Inequality and Transformation Analyses…
120 Goodman, J. (2009), From Global Justice to Climate Justice?…
121 Schlosberg, D., Collins, L.B. (2014), From Environmental to Climate Justice…
122 Reggers, A. (2019), Climate Change Is Not Gender Neutral…
123 Shue, H. (2014), Climate Justice…; Schlosberg, D., Collins, L.B. (2014), From Environ-

mental to Climate Justice…

https://www.issuelab.org/resources/15926/15926.pdf
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wspólnotom realnego zaangażowania. Dobrze oddaje to przejście 

od analizy podatności do podejścia opartego na możliwościach (ang. 

capability approach):

Mówienie o ludziach jako podatnych na zagrożenia oznaczało 
traktowanie ich jako bierne ofiary i ignorowanie wielu zdolności, 
zasobów i dóbr, którymi ludzie dysponują, by stawić opór, radzić 
sobie i odzyskać siły po wstrząsach związanych z klęskami 
żywiołowymi, których doświadczają124.

Tym samym punkt ciężkości przesunięty zostaje z zewnątrz, czyli z po-

datności strukturalnych, do wewnątrz, tj. na sprawczość konkretnych 

społeczności125. Zapewniając ludziom zasoby, które same uważają 

za potrzebne, umożliwiając im kolektywne wyciąganie wniosków126, 

stwarza się im realne szanse na adekwatną walkę ze skutkami zmian 

klimatu127. Sprawiedliwość klimatyczna w tym zakresie podkreśla 

jednocześnie wagę opartych na społeczności działań adaptacyjnych 

(ang.  community-based adaptation)128 jako obszaru największego 

sprawstwa lokalnych wspólnot. Rozwijanie potencjału adaptacyjnego 

(ang. adaptive capacity)129, tj. zdolności do adaptacji do zmian klimatu, 

najtrafniej pozwala zmierzyć się z wyzwaniami kryzysu klimatyczno-

-ekologicznego. Dzieje się tak dlatego, że potencjał adaptacyjny osiąga 

124 Davis, I. i in. (2004), Social Vulnerability and Capacity Analysis. Discussion Paper and 
Workshop Report. Geneva: ProVention Consortium: ipcc.ch/apps/njlite/srex/njli-
te_download.php?id=5288; tłum. P.S.

125 Shue, H. (2014), Climate Justice…; Schlosberg, D., Collins, L.B. (2014), From Environ-
mental to Climate Justice…

126 Reggers, A. (2019), Climate Change Is Not Gender Neutral…
127 Delica-Willison, Z., Willison R. (2004), Vulnerability Reduction. A Task for the Vulner-

able People Themselves, w: Bankoff, G., Frerks, G. (red.), Mapping Vulnerability. Dis-
asters, Development and People. London: Routledge.

128 Zob. Ayers, J., Forsyth, T. (2009), Community-based Adaptation to Climate Change, 
„Environment. Science and Policy for Sustainable Development”, 51 (4).

129 Zob. Engle, N.L. (2011), Adaptive Capacity and Its Assessment, „Global Environmental 
Change”, 21 (2).

https://www.ipcc.ch/apps/njlite/srex/njlite_download.php?id=5288
https://www.ipcc.ch/apps/njlite/srex/njlite_download.php?id=5288
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się na drodze walki z nierównościami społecznymi i poprzez eliminację 

źródła klimatycznej podatności130. Tym samym działania klimatyczne 

stają się nie tylko szeregiem wytycznych opartych na wiedzy naukowej, 

ale solidarnymi i oddolnymi praktykami nakierowanymi na sprawied-

liwość społeczną.

Kryzys klimatyczno-ekologiczny paraliżuje ilością cierpienia, 

do którego doprowadza. Cierpienia, na które najbardziej podatne są 

osoby już narażone na przemoc, ubóstwo, uchodźstwo, choroby czy 

dyskryminację. Uwikłanie zmian klimatu w wielowiekowe zależności 

(neo)kolonialne, klasowe, rasowe czy płciowe sprawia, że nie ma tu pro-

stych rozwiązań. Nadzieją pozostaje jednak zaangażowanie w krytycz-

ną i wrażliwą walkę o sprawiedliwość klimatyczną. Oddolne praktyki 

wzajemnej solidarności, usłyszenie głosu osób najbardziej narażonych 

oraz sprawczość lokalnych społeczności są tym, co może pomóc nam 

wspólnie zmierzyć się z kryzysem klimatyczno-ekologicznym.

130 Schlosberg, D., Collins, L.B. (2014), From Environmental to Climate Justice…
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Zaproszenie do dyskusji

1. Czy uważasz, że empatia jest tylko pustym słowem czy faktycz-

nie może mieć potencjał rewolucyjny w kontekście walki z kry-

zysem klimatyczno-ekologicznym (i innymi kryzysami!)? Chce-

my wierzyć w to drugie i mamy nadzieję, że coraz więcej osób 

będzie podzielać to przekonanie. Jakie jest twoje zdanie na ten 

temat? Czy masz jakieś pomysły, jak wzbudzać coraz większą 

empatię w coraz liczniejszej grupie osób?

2. Chcemy, aby lektura tego rozdziału zmusiła cię do poważnej 

refleksji na temat tego, czy powinniśmy sobie pozwalać dzisiaj 

na taki tryb życia, jaki prowadzimy? Gdzie jest granica między 

wolnością w naszych zachowaniach a wkraczaniem w wolność 

i dobrobyt innej jednostki? Nie mamy na to pytanie jedno-

znacznej odpowiedzi, ale przeczuwamy, że prawdziwa odpo-

wiedź może się okazać dla nas niezbyt przyjemna.
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Od Beaty

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 

przerażają mnie tempo wymierania 
gatunków, społeczne konsekwencje 
ocieplenia klimatu i związane z nimi 

pogłębiające się nierówności. Gdy myślę 
o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, 
czuję przerażenie, strach, bezsilność 
i złość. Najważniejsze wyzwanie dla 

ludzkości w obliczu kryzysu klimatyczno-
-ekologicznego stanowi, według mnie, 

identyfikacja jego systemowych korzeni; 
dopiero to pozwoli skutecznie myśleć 

i działać na rzecz społecznej zmiany.

Beata Kowalska  
Feministyczna socjolożka 
z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Jej zainteresowania 
badawcze koncentrują 
się wokół genderowego 
wymiaru obywatelstwa, 
aktywizmu i oddolnych 
mobilizacji społecznych. 
Temat ten pozwalał połą-
czyć fascynacje naukowe 
z doświadczeniem pracy 
w programach na rzecz 
równości płci. Przez lata 
współpracowała z organi-
zacjami kobiecymi zaan-
gażowanymi w walkę ze 
zmianami klimatu w krajach 
MENA (ang. Middle East 
and North Africa – Bliski 
Wschód i Afryka Północna). 
Rzeczniczka Praw i Warto-
ści Akademickich Uniwersy-
tetu  Jagiellońskiego;  
beata.1.kowalska@uj.edu.pl. 
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8 marca na berlińskiej manifie nie czuć było jeszcze stra-
chu przed pandemią. Na tej jednej z kilku demonstracji, 
które odbywały się z okazji Międzynarodowego Dnia  Kobiet 
w tym mieście – najbardziej kolorowej, radykalnej – prze-
mawiano w kilku językach: po niemiecku, angielsku, arab-
sku, kurdyjsku i hiszpańsku. Globalne siostrzeństwo czuć 
było w powietrzu. Tak jak pewność, że już nigdy żadna 
z nas nie będzie szła sama. Demonstrantki łączyły się 
z tysią cami kobiet w wielu miejscach na świecie, wykonu-
jąc ten sam taneczny performans Un violador en tu  camino 
[Gwałcicielem jesteś ty] przeciwko przemocy wobec ko-
biet – przemocy systemowej ze strony patriarchalnego 
państwa, policji, kapitału. Ten performans, wykonany po raz 
pierwszy niespełna 5 miesięcy wcześniej przez chilijski ko-
lektyw Las Tesis1, stał się feministycznym viralem, rodza jem 
globalnego manifestu. Gdy w ciągu kilkudziesięciu godzin 
zamknęły się granice i w ostatniej chwili wjechałam do kra-
ju, euforię nadchodzącej zmiany i eksplozję nadziei, że jest 
ona możliwa, zastąpiło przerażenie, że właśnie się zaczę-
ło… Ciągle w pamięci miałam zorganizowany kilka tygodni 
wcześniej przez Extinction rebellion pogrzeb Ziemi2, poru-
szającą manifestację pożegnania z dotychczasowym świa-
tem – roślinami i zwierzętami, których kolejne pokolenie 
już nie pozna, bo przez rozkręconą do granic możliwości 
pogoń za zyskiem wyginą. i tyle razy powtarzano, że wzrost 
temperatury przyniesie nieznane dotąd choroby.

1 Hinsliff, G. (2020), „The Rapist Is You!”. Why a Chilean Protest Chant Is Being Sung 
Around the World, The Guardian. International Edition: theguardian.com/socie-
ty/2020/feb/03/the-rapist-is-you-chilean-protest-song-chanted-around-the-

-world-un-iolador-en-tu-camino [dostęp: 26.07.2021].
2 Mikulska, A. (2019), Marsz prz_szłości. Kondukt żałobny na cześć umierającej Ziemi, 

Gazeta Wyborcza: krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25389584,marsz-prz-szlosci-
-kondukt-zalobny-umierajacej-ziemi.html [dostęp: 26.07.2021].

https://www.theguardian.com/society/2020/feb/03/the-rapist-is-you-chilean-protest-song-chanted-around-the-world-un-iolador-en-tu-camino
https://www.theguardian.com/society/2020/feb/03/the-rapist-is-you-chilean-protest-song-chanted-around-the-world-un-iolador-en-tu-camino
https://www.theguardian.com/society/2020/feb/03/the-rapist-is-you-chilean-protest-song-chanted-around-the-world-un-iolador-en-tu-camino
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25389584,marsz-prz-szlosci-kondukt-zalobny-umierajacej-ziemi.html
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25389584,marsz-prz-szlosci-kondukt-zalobny-umierajacej-ziemi.html
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Czy dostrzeganie związku między pandemią COVID-19 a zmianami 

klimatycznymi jest uzasadnione? Tylko częściowo. Za ocieplanie się 

klimatu odpowiada przede wszystkim antropogeniczna emisja głównie 

dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Jej konsekwencją jest 

topnienie wiecznej zmarzliny i lodowców, które skrywają – jak poka-

zują badania3 – nowe (stare), nieznane wirusy. COVID-19 nie pojawił 

się jednak w wyniku wzrostu temperatury, tylko jest patogenem, któ-

rym ludzie zarazili się prawdopodobnie na chińskim „mokrym targu”, 

gdzie sprzedawane są stłoczone w klatkach, zabijane na miejscu dzikie 

zwierzęta. Człowiek i jego coraz bardziej agresywna ingerencja w śro-

dowisko naturalne i świat dzikiej przyrody po raz kolejny ponosi winę 

za rozprzestrzenianie się epidemii, tak jak było w przypadku eboli, HIV 

czy SARS4. Wybuch pandemii ujawnił jeszcze inną zawstydzającą praw-

dę. Gdy z dużą dozą prawdopodobieństwa zidentyfikowano źródło 

wirusa, podniosły się głosy domagające się natychmiastowej likwidacji 

„mokrych targów”, gdzie zabijane zwierzęta stano-

wią zagrożenie epidemiczne. Sprawa jednak szyb-

ko ucichła, gdy okazało się – jak wskazali eksperci 

WHO ds. bezpieczeństwa żywnościowego i chorób 

zwierzęcych – że miejsca te są niezbędne do wyżywienia i zapewnienia 

bytu milionom najuboższych5. COVID-19 – podobnie jak katastrofy 

klimatyczne – pokazał, że to nie żywioły przyrody zabijają, ale nierów-

ności. Te ze względu na płeć są szczególnie są śmiercionośne.

3 Zhong, Z.-P. i in. (2020), Glacier Ice Archives Fifteen-thousand-year-old Viruses, 
bioRxiv: biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.03.894675v1 [dostęp: 27.07.2021].

4 Shah, S. (2019), The Spread of the New Diseases and the Climate Connection, Yale 
Enviroment 360: e360.yale.edu/features/the_spread_of_new_diseases_the_clima-
te_connection [dostęp: 27.07.2021].

5 Dalton, J. (2020), Coronavirus. WHO Backs away from Ban on Live Animal Markets, 
Prompting Warnings over Emergence of New Diseases, Independent: independent.
co.uk/news/world/coronavirus-who-world-health-live-animal-wildlife-market-di-
sease-peter-ben-embarek-a9506836.html [dostęp: 26.07.2021].

To nie żywioły zabijają, 
tylko nierówności.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.03.894675v1
https://e360.yale.edu/features/the_spread_of_new_diseases_the_climate_connection
https://e360.yale.edu/features/the_spread_of_new_diseases_the_climate_connection
https://www.independent.co.uk/news/world/coronavirus-who-world-health-live-animal-wildlife-market-disease-peter-ben-embarek-a9506836.html
https://www.independent.co.uk/news/world/coronavirus-who-world-health-live-animal-wildlife-market-disease-peter-ben-embarek-a9506836.html
https://www.independent.co.uk/news/world/coronavirus-who-world-health-live-animal-wildlife-market-disease-peter-ben-embarek-a9506836.html
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Nie żywioły zabijają, tylko nierówności
Utrwalone przez wieki wzory ról genderowych, dyskryminacja, ograni-

czanie praw skutkują mniejszym dostępem do zasobów, własności oraz 

władzy i sprawiają, że kobiety są bardziej narażone na konsekwencje 

zmian klimatu. Jeśli chcemy skutecznie przeciwdziałać katastrofie 

klimatycznej, musi iść to w parze z zagwarantowaniem równości płci. 

Wciąż skąpe dane na temat konsekwencji systemowych zaniedbań 

w tej sferze i tak są alarmujące. Aż 80% osób wysiedlonych w związku 

ze zmianą klimatu stanowią kobiety6. To one częściej niż mężczyźni 

w wyniku kataklizmów tracą środki do życia, a wskutek zmniejszania 

się dostępu do wody, żywności, schronienia oraz podstawowych usług 

zwiększa się ich obciążenie pracą. 

Badania pokazują, że jest coraz gorzej. Według Światowej Orga-

nizacji Meteorologicznej w latach 2000–2010 ludzkość doświadczyła 

3496 klęsk żywiołowych: huraganów, fal upałów, susz czy powodzi. 

To 5 razy więcej niż 4 dekady wcześniej, w latach 70., gdy analogicz-

nych wydarzeń było 7437. Opublikowany niedawno Indeks Zrówno-

ważonego Rozwoju ze Względu na Płeć nie pozostawia wątpliwości, 

że mamy do czynienia z kolejnym impasem w kwestii zmniejszania 

nierówności genderowych. Na podstawie wskaźników, takich jak: na-

rażenie na zmianę klimatu, dostęp do ochrony zdrowia, możliwości 

awansu ekonomicznego, prawa własności oraz zagrożenie przemocą ze 

względu na płeć, obliczono wynik dla każdego ze 129 krajów, zamiesz-

kiwanych w sumie przez 95% wszystkich kobiet i dziewcząt. Średnia 

6 Haigh, C., Vallely, B. (2010), Gender and the Climate Change Agenda. The Impacts of 
 Climate Change on Women and Public Policy. London: Women’s Environmental Ne-
twork: genderclimatetracker.org/sites/default/files/Resources/Gender-and-the-cli-
mate-change-agenda-212.pdf [dostęp: 9.12.2021].

7 Perez, C.C. (2020), Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. 
Tłum. Sak, A. Karakter: Kraków, s. 370.

https://www.bbc.com/news/science-environment-43294221
https://www.bbc.com/news/science-environment-43294221
https://genderclimatetracker.org/sites/default/files/Resources/Gender-and-the-climate-change-agenda-212.pdf
https://genderclimatetracker.org/sites/default/files/Resources/Gender-and-the-climate-change-agenda-212.pdf


238 Za pięć dwunasta…

wynosi 65,7% w skali świata8, co oznacza ocenę ledwie dostateczną. 

W rzeczywistości przekłada się to na to, że brak równości zmniejsza 

o jedną trzecią szanse kobiet na rozwój wobec tych, które mają męż-

czyźni. Uderza duże zróżnicowanie regionalne. Dane nie pozostawiają 

wątpliwości – to na społeczeństwach krajów rozwijających najmoc-

niej odbijają się zmiany klimatu, chociaż te kraje najmniej do nich się 

przyczyniły. Niedobory żywności, energii i wody ograniczają plony 

i inne źródła utrzymania, wpływają na zdrowie i dobrobyt milionów 

najuboższych.

i. Głosy aktywistek9

Zmiany klimatu są dla nas codzienną rzeczywistością 
na Pacyfiku. Przez 6 miesięcy w roku moja rodzina mar-
twi się z powodu cyklonów i powodzi błyskawicznych. 
Właściwe już wcale nie wiemy, na jaką siłę i intensyw-
ność mamy się przygotować. Dawniej, za każdym razem, 
gdy uderzył cyklon, mój tata opowiadał mi o najgorszym 
cyklonie, z czasów jego dzieciństwa. Teraz opowieści 
moich rodziców są inne – najgorsze cyklony miały miej-
sce w ostatnich 2 latach. Bez względu na to, jak próbu-
jemy zabezpieczyć nasze domy, patrzymy, jak żywioł je 
niszczy i zmiata z powierzchni rok w rok.

Betty Barkha,  

aktywistka feministyczna z Wysp Fidżi.  

W ramach prowadzonych badań zajmuje się  

genderowym aspektem zmian klimatycznych  

i ich wpływem na przesiedlenia.

8 Equal Measures 2030 (2019), Harnessing the Power of Data for Gender Equality. Intro-
ducing the 2019 EM2030 SDG Gender Index. Woking: Equal Measures 2030: equalme-
asures2030.org/2019-sdg-gender-index-report [dostęp: 9.12.2021].

9 Cadena, L., Dash, M. (2020), Climate, Covid & Care. Feminist Journeys. Nairobi: Oxfam, 
s. 5, 10, 17: oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/
EN_%20Climate%20Covid%20and%20Care%20-%20Feminist%20Journeys.pdf 
[dostęp: 26.07.2021]. Jeśli nie podano inaczej, tłum. B.K.

https://www.equalmeasures2030.org/2019-sdg-gender-index-report
https://www.equalmeasures2030.org/2019-sdg-gender-index-report
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/EN_%20Climate%20Covid%20and%20Care%20-%20Feminist%20Journeys.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/EN_%20Climate%20Covid%20and%20Care%20-%20Feminist%20Journeys.pdf
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Jezioro Czad obejmowało kiedyś 25 tys. km kw. świeżej 
wody. Było to w latach 60. W 1980 r. – 10 tys. km kw. Te-
raz to tylko 2 tys. km kw. wody. Od czasu, kiedy moja 
mama przyszła na świat, do moich narodzin i od tego 
momentu do teraz wyparowało 90% jeziora. To region 
transgraniczny, gdzie 40 mln ludzi zależy od zasobów 
tego jeziora, jak hodowcy, rybacy, rolnicy. Nie żyją 
z miesięcznych pensji, ich utrzymanie całkowicie zależy 
od opadów deszczów. Kiedyś żyli w harmonii, teraz wal-
czą o kurczące się zasoby. Każdy chce zdobyć ich część, 
by rodzina mogła  przeżyć. 

Hindou Oumarou,  

aktywistka Indigenous Mbororo Community w Czadzie.  

Założycielka Association of Indigenous Women and Peoples of Chad

Wychowałam się w północnym Pakistanie, jestem córką 
gór. Wspólnota z Naturą jest dla mnie czymś oczywistym. 
Pakistan jest jednym z krajów najbardziej narażonych 
na konsekwencje zmian klimatycznych. W wielu górskich 
regionach obserwuje się topnienie pokrywy lodowców, 
zmniejszającą się dostępność wody pitnej. W innych 
susze, znikające sezonowo cieki wodne. To nie są od-
osobnione zjawiska. To wszystko jest bezpośrednią kon-
sekwencją katastrofy klimatycznej. 

Mera Ghani,  

feministyczna aktywistka antyrasistowska i antykapitalistyczna  

od lat działająca na rzecz sprawiedliwości klimatycznej  

w Ecolise i Moxie Consultancy Collective

W Sudanie Południowym, jednym z najszybciej ocieplających się miejsc 

na świecie, susze i powodzie zmuszają tysiące kobiet i dziewcząt do co-

raz dalszych wypraw po wodę i opał. Do nich zwyczajowo należy za-

spokojenie zapotrzebowania rodziny na te podstawowe dobra. A że jest 

to coraz trudniejsze, dziewczynki często zmuszane są do  porzucenia 
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szkoły. To – w połączeniu z wczesnym wiekiem zawierania małżeń-

stwa – pogłębia ich podrzędny status i istniejące nierówności10. Sytu-

acja Sudanu jedynie potwierdza zjawiska zaobserwowane w innych 

miejscach naszej planety. Zapewnienie wody i żywności zajmuje więcej 

czasu, ponieważ kobiety muszą pokonywać dłuższe odległości, by je 

zdobyć. W miejscach narażonych na powodzie i obfite deszcze mnó-

stwo energii i czasu pochłania zabezpieczanie domów przez znisz-

czeniem i podtopieniami. Gdy brakuje jedzenia, kobiety najczęściej 

rezygnują ze swojej części na rzecz dzieci i męskich członków rodziny. 

Kobiety również częściej doświadczają negatywnych skutków 

zdrowotnych związanych ze zmianami klimatu, takich jak niedoży-

wienie czy malaria. Obszary zmagające się z klęskami żywiołowymi 

narażone są na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. W epicen-

trum eboli, które znajdowało się w Sierra Leone, zanotowano najwyższy 

wskaźnik zgonów w trakcie porodu, a izby porodowe były najwięk-

szymi ogniskami wirusa. Wirus zdziesiątkował personel, składający 

się przede wszystkim z kobiet. Ze względu na to, że to również one 

wykonują większość pracy opiekuńczej jako pielęgniarki, sprzątaczki, 

pracownice pralni czy członkinie rodzin, np. w Liberii 75% zmarłych 

stanowiły kobiety, w Sierra Leone – 60%11. Niestety prawda ta umyka 

wielu analizom. Przegląd artykułów na temat eboli i zika w ponad 15 tys. 

czasopism naukowych pokazał, że tylko 1% z nich uwzględniał wpływ 

epidemii ze względu na płeć12. Zmiany klimatyczne oddziałują rów-

nież na zdrowie psychiczne kobiet, co jest najwidoczniejsze w trakcie 

ekstremalnych zdarzeń pogodowych i po nich. Szczególnie narażone 

są kobiety w ciąży, ponieważ lęk i stres mogą powodować komplikacje 

położnicze, takie jak nowotwory, poronienia, uszkodzenia genetyczne 

10 Haigh, C., Vallely, B. (2010), Gender and the Climate Change…
11 Perez, C.C. (2020), Niewidzialne kobiety…, s. 369.
12 Tamże, s. 369.
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płodów, które wpływają na przyszłe pokolenia13. Po tajfunie na Filipi-

nach w 2013 r. 4 mln ludzi zostało bez dachu nad głową. Szacuje się, 

że na 1 tys. kobiet rodzących każdego dnia 150 mogło doświadczyć 

poważnych powikłań14.

Dane zebrane przez zespół badawczy z London School of Eco-

nomics ze 141 krajów ujawniły, że w kataklizmach takich jak susze 

i powodzie to kobiety częściej tracą życie:

• Kobiety i dzieci 14 razy częściej niż mężczyźni giną podczas 

klęsk żywiołowych.

• Cyklon w Bangladeszu z 1991 r. zabił 140 tys. ludzi. Śmiertel-

ność wśród kobiet powyżej czterdziestego roku życia wynio-

sła 31%.

• Ponad 70% zabitych w wyniku tsunami z 2004 r. to kobiety.

• Skutki huraganu Katrina, który w 2005 r. nawiedził Nowy 

 Orlean, dotknęły głównie afro-amerykańskich kobiet, stano-

wiących najbiedniejszą, wykluczoną społeczność.

• Blisko 87% niezamężnych i 100% zamężnych kobiet straciło 

główne źródło dochodu, gdy cyklon Nargis uderzył w deltę Ira-

wadi w Birmie w 2008 r.

• W 2007 r. wskutek intensywnych deszczy i powodzi w 18 kra-

jach afrykańskich bez dachu nad głową zostało 1,5 mln ludzi, 

z których kobiety i dzieci stanowiły ponad 75%15.

Im poważniejsza katastrofa i niższy status społeczno-ekonomiczny ko-

biety, tym mniejsza jej szansa na przeżycie. Wśród ocalałych po tsunami 

13 Perkins, P.E. (2019), Climate Justice, Gender and Intersectionality, w: Jafry, T. (red.), 
Routledge Handbook on Climate Justice. New York: Routledge, s. 350.

14 Perez, C.C. (2020), Niewidzialne kobiety…, s. 367.
15 [Brak inf. o autorze] (2012), Zmiany klimatu – największe wyzwania dla kobiet 

z krajów rozwijających się. Warszawa: Koalicja Karat, s. 2: karat.org/wp-content/
uploads/2012/02/PL_Gender_climate_change.pdf [dostęp: 26.07.2021].

https://www.karat.org/wp-content/uploads/2012/02/PL_Gender_climate_change.pdf
https://www.karat.org/wp-content/uploads/2012/02/PL_Gender_climate_change.pdf
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w 2004 r. w Indiach, Indonezji było niemal trzykrotnie więcej mężczyzn 

niż kobiet. Przyczyn takiej sytuacji należy też upatrywać w normach 

kulturowych. Na przykład na Sri Lance w trakcie tsunami zginęło 4 razy 

więcej kobiet niż mężczyzn, bo dziewczynki nie uczą się pływać ani 

chodzić po drzewach. Często też szybką ewakuację uniemożliwiał 

społeczny wymóg obecności męskiego opiekuna, gdy kobieta bądź 

dziewczynka wychodzi z domu. Nie opuszczały one domów w obliczu 

nadchodzącego kataklizmu, ponieważ było to kulturowo niestosowne. 

Te, które odważyły się uciec, nie potrafiły pływać. Mało tego, cytowane 

już badania porównawcze ze 141 krajów ujawniły, że chłopcy w trakcie 

akcji ratunkowych traktowani byli w sposób uprzywilejowany16. 

Najnowsze badania Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody nie 

pozostawiają złudzeń – kryzys klimatyczny i globalne ocieplenie do-

prowadzą do konfliktów i eskalacji przemocy, szczególnie tej ze wzglę-

du na płeć17. Analiza tysięcy naukowych źródeł, ankiet wypełnianych 

przez osoby związane z organizacjami pomocowymi na całym świecie 

ujawnia ścisły splot przemocy ekonomicznej, seksualnej, dyskrymina-

cji grup najsłabszych, szczególnie narażonych na wykorzystanie, gdy 

dostęp do podstawowych zasobów, takich jak żywność, woda i dach 

nad głową, jest coraz trudniejszy. Do szerokiego obiegu weszło już wy-

rażenie sex-for-fish opisujące sytuację zmuszania kobiety do seksu 

w obliczu braku dostępu do podstawowego źródła lokalnego pożywie-

nia (jak ma to miejsce w niektórych afrykańskich wsiach utrzymujących 

się z rybołówstwa)18. Kryzys klimatyczny i walka o coraz bardziej ogra-

niczone zasoby będzie prowadzić nie tylko do częstszego występowa-

nia przemocy ze względu na płeć, napaści na tle seksualnym, przemo-

cy domowej, pedofilii, ale zaczną też one przybierać coraz brutalniejsze 

formy, zintensyfikowaniu ulegną też takie zjawiska, jak przymusowe 

16 Perez, C.C. (2020), Niewidzialne kobiety…, s. 370.
17 Castañeda Carney, I. i in. (2020), Gender-based Violence and Environment Linkages. 

Gland: International Union for Conservation of Nature.
18 Tamże.
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prostytucja czy małżeństwa oraz handel ludźmi, którego ofiarami są 

przede wszystkim kobiety. Ryzyko sprzedaży czy zmuszenia do nie-

wolniczej pracy wzrasta na obszarach dotkniętych klęskami żywioło-

wymi, a handel ludźmi zwiększa się tam średnio o 20–30%19. Liczba 

młodych dziewcząt przymusowo wydawanych za mąż szacowana jest 

w milionach, zwłaszcza na terenach, gdzie nierówności między płciami 

są największe, a prawa kobiet ignorowane. Nawet tam, gdzie powinny 

znaleźć bezpieczną przystań – w obozach dla uchodźców i ośrodkach 

schronienia. Raporty opisują przypadki napaści na tle seksualnym w ko-

edukacyjnych schronach Bangladeszu, w centrach kryzysowych w trak-

cie huraganu Katrina w USA, greckiej Indomeni i podobnych miejscach 

w Niemczech czy Szwecji20. Tak proste 

rozwiązanie jak umieszczenie toalet 

dla kobiet w oświetlonych i przystęp-

nych miejscach w obozach i centrach, 

gdzie szukają pomocy, ochroniłoby 

wiele kobiet przed kolejną traumą. 

 Jezydki, które doświadczyły seksual-

nego piekła ze strony ISIS21, w obozach 

dla uchodźców tworzyły specjalne kręgi, by uniknąć napastowania – 

chodziły razem do łazienek i toalet (podobnie jak młode dziewczyny 

w indyjskich obozach dla przesiedlonych). Nierzadko niebezpieczeń-

stwo groziło im ze strony strażników mających ich chronić. Gwałty, 

porwania i pobicia są częstymi praktykami autorytarnych reżimów czy 

światowych koncernów walczących z ekologicznymi aktywistkami, by 

złamać ich opór i zmusić je do zaprzestania dalszych działań na rzecz 

ochrony lokalnej przyrody22. Degradacja środowiska naturalnego pod-

19 Tamże.
20 Perez, C.C. (2020), Niewidzialne kobiety…, s. 373–375.
21 Wśród przyczyn wojny domowej w Syrii i powstania ISIS często pomija się czynnik 

klimatyczny – wieloletnią suszę w latach 2006–2010.
22 Castañeda Carney, I. i in. (2020), Gender-based Violence….

Szkody wyrządzane przyrodzie 
i przeciwdziałanie przemocy ze 
względu na płeć we wszystkich 
jej formach mają wspólne źródła, 
więc wymagają wspólnego roz-
wiązania. 
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syca przemoc wobec kobiet. Nie da się dalej ignorować tej zależności. 

Szkody wyrządzane przyrodzie i przeciwdziałanie przemocy ze wzglę-

du na płeć we wszystkich jej formach mają wspólne źródła, więc wy-

magają wspólnego rozwiązania. 

Antropocen czy androcen?
By w sposób odpowiedzialny podejść do klimatycznych wyzwań i ich 

genderowych konsekwencji, potrzebujemy wiedzy, która pomoże stwo-

rzyć nowe strategie działania. Wobec tego zdefiniowano najważniejsze 

warunki wyjściowe:

• aby usprawnić planowanie, należy stworzyć bazy danych z po-

działem według płci, zawierające informacje o społecznościach 

marginalizowanych i narażonych na ryzyko;

• należy zwiększyć możliwość rozliczania państw z prowadzonej 

polityki, zobowiązując rządy, by zapewniały dostęp do danych;

• należy poprawić koordynację między ministerstwami i innymi 

właściwymi organami państwa;

• należy realizować innowacyjne, celowe inicjatywy, takie jak 

nowy wspólny program Centrum Zasobów i Badań na rzecz 

Kobiet w Rejonie Azji i Pacyfiku (ARROW) oraz Duńskiego Sto-

warzyszenia na rzecz Planowania Rodziny, który leży na styku 

problematyki narażenia na ryzyko związane z klimatem oraz 

zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych;

• należy zwiększyć reprezentację kobiet w decydujących 

o kwestiach klimatu organach na szczeblu krajowym 

i  ogólnoświatowym;

• należy opracować rozwiązania odzwierciedlające perspektywę 

kobiet dotkniętych zmianami klimatu;

• należy podjąć i zrealizować ambitniejsze działania związane ze 

zmianami klimatu i równouprawnieniem płci, rozpoczynając 
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od odbywającego się w tym miesiącu szczytu klimatyczne-

go ONZ23.

Nietrudno jest wykazać, że ludzkość ponosi odpowiedzialność za zmia-

ny klimatyczne i wynikające z nich społeczne i ekologiczne problemy 

w różnym stopniu (więcej na temat zróżnicowania odpowiedzialności 

za antropogeniczne zmiany klimatu w rozdziałach 2 i 5). Ludność naj-

biedniejszych państw świata, która szczególnie dotkliwie doświadcza 

konsekwencji kryzysu klimatycznego, wytwarza mniej więcej jedną 

setną emisji, które produkują mieszkańcy krajów najbogatszych24. 

Różnimy się także na bardziej fundamentalnym poziomie odpowie-

dzialnością i dostępem do władzy i związanymi z nią możliwościami 

zatrzymania zmian klimatycznych. Dzięki opisaniu mechanizmów 

wykluczenia opartych na różnicy płci, feminizm uwrażliwił wyobraźnię 

teoretyczną i polityczną na inne rodzaje dyskryminacji – ze względu 

na seksualność, wiek, niepełnosprawność, stan posiadania, etniczność, 

religię itd. Tylko analiza intersekcjonalna25 pozwoli zrozumieć wielo-

wymiarowe oddziaływanie zmian klimatycznych na życie jednostek 

i całych społeczności. Na przykład badania prowadzone po przejściu 

huraganu Katrina w Nowym Orleanie wykazały, że szansa na przeżycie 

zależała od przecięcia różnych czynników, które sytuują nas w hierar-

chiach społecznych26.

23 Holder, A., Thanenthiran, S. (2019), Kryzys klimatyczny to kryzys praw kobiet, tłum. 
Byłów, K., Krytyka Polityczna: krytykapolityczna.pl/swiat/kryzys-klimatyczny-kry-
zys-praw-kobiet [dostęp: 26.07.2021].

24 Perkins, P.E., Climate Justice, Gender…, s. 350.
25 Intersekcjonalność – krzyżowanie się różnych kategorii – np. rasy, płci, klasy, niepeł-

nosprawności – które wzmacnia dyskryminację. Analiza intersekcjonalna stanowi 
istotny wkład feminizmu w rozwój nauk społecznych. Pojęcie to po raz pierwszy 
pojawiło się w publikacji Kimberly Crenshaw na temat pracy czarnych kobiet. Opi-
sywała ona, jak dyskryminacja ze względu na rasę, płeć i klasę nakłada się i prowadzi 
do intensyfikacji ucisku.

26 Perkins, P.E., Climate Justice, Gender…, s. 351.

https://krytykapolityczna.pl/swiat/kryzys-klimatyczny-kryzys-praw-kobiet/
https://krytykapolityczna.pl/swiat/kryzys-klimatyczny-kryzys-praw-kobiet/
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Spojrzenie przez soczewkę genderową pozwala zrozumieć, jak 

poważne konsekwencje niesie splot kapitalizmu i patriarchatu. Kobie-

ty z powodu ograniczonego dostępu do własności 

i bogactwa w mniejszym stopniu są odpowiedzial-

ne za zużycie paliw kopalnych, rzadziej też czerpią 

zyski z systemu gospodarczego opartego na ich 

wydobyciu i spalaniu. Stanowią mniej niż 22% osób 

pracujących w tym najbardziej odpowiedzialnym 

za katastrofę klimatyczną sektorze przemysłu; sta-

nowią jedynie 1% prezesek wśród kadry zarządza-

jącej koncernów odpowiedzialnych za wydobywa-

nie i spalanie tych paliw27. Jak wskazują 2 nie zależne 

badania naukowe, męskie zachowania prowadzą 

do większej emisji gazów wpływających na zmianę 

klimatu. W obu analizach porównano zachowania, 

dietę i codzienne czynności mężczyzn i kobiet 

w uprzemysłowionych krajach rozwiniętych 

i stwierdzono, że kobiety emitują średnio o 7 kg 

mniej CO2 dziennie niż mężczyźni. Frédéric Chomé, francuski konsul-

tant ds. zrównoważonego rozwoju, autor jednej z analiz, uważa, że 

udało się uzupełnić naszą wiedzę o skażeniu środowiska wynikającym 

z różnych zachowań mężczyzn i kobiet28. Inne badanie, przeprowa-

dzone przez Annikę Carlsson-Kanyamę i Riitę Räty29, przyniosło po-

dobne wnioski. Porównując zużycie energii przez mężczyzn i kobiety 

w Niemczech, Grecji, Norwegii i Szwecji, naukowcy doszli do wniosku, 

że mężczyźni jedzą więcej mięsa, częściej używają samochodów i jeż-

27 Tamże, s. 350.
28 England, R. (2011), The Gender Divide Reaches Climate Change, The Earth Times: 

earthtimes.org/climate/gender-divide-reaches-climate-change/292 [dostęp: 
26.07.2021].

29 Carlsson-Kanyama, A., Räty, R. (2009), Comparing Energy Use by Gender, Age and 
Income in Some European Countries. Stockholm: Swedish Energy Agency: compromi-
sorse.com/upload/estudios/000/101/foir2800.pdf [dostęp: 26.07.2021].

Poważne konsekwen-
cje niesie splot kapi-
talizmu i patriarchatu. 
Kobiety z powodu 
ograniczonego dostę-
pu do własności i bo-
gactwa w mniejszym 
stopniu są odpowie-
dzialne za zużycie 
paliw kopalnych, rza-
dziej też czerpią zyski 
z systemu gospodar-
czego opartego na ich 
wydobyciu i spalaniu.

http://www.earthtimes.org/climate/gender-divide-reaches-climate-change/292/
https://www.compromisorse.com/upload/estudios/000/101/foir2800.pdf
https://www.compromisorse.com/upload/estudios/000/101/foir2800.pdf
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dżą na dłuższych dystansach niż kobiety – wszystko to skutkuje wyż-

szą emisją CO2. Zasadniczo mężczyźni 

zanieczyszczają naszą planetę bardziej 

niż kobiety. Tymczasem w szczytach 

klimatycznych i konferencjach zwią-

zanych z ochroną środowiska uczest-

niczą głównie mężczyźni, bo to oni 

dominują w dyplomacji i polityce. Kie-

dy dyskutuje się konkretne programy, 

kwestia kobieca znika. United Nations Framework Convention on Cli-

mate Change, czyli agenda ONZ ds. walki z kryzysem klimatycznym, 

składa się głównie z mężczyzn. Udział kobiet w gremiach decyzyjnych 

UNFCCC w 2019 r. stanowił 33%. Nawet Grupa Robocza ds. Antropoce-

nu zdominowana jest przez mężczyzn. Jednak kwestia współudziału 

kobiet w gremiach, które podejmują decyzje w kwestiach zmian klima-

tu, nie może się sprowadzać jedynie do arytmetycznego zwiększenia 

liczby kobiet w strukturach władzy.

W kontekście wyzwań klimatycznych wszyscy są zgodni, że ko-

nieczna jest zmiana wartości, na których budujemy nasze społeczeń-

stwa. Przy czym nie chodzi tutaj o prostą esencjo-

nalizację cech związanych z męskością czy 

kobiecością, a raczej o transformację sposobu po-

litycznego działania poprzez przełamanie domina-

cji logiki opartej na zysku, rywalizacji, pośpiechu, 

jednogłośności czy hierarchii. Alternatywą byłaby 

polityka, której celem jest pogłębienie demokracji 

i wzmocnienie obywatelskości opartej na opiece, 

współpracy, dialogu, horyzontalności. Taka polity-

ka podkreśla wagę kwestii codziennych i związanych z relacjami mię-

dzyludzkimi, kwestionując jednocześnie sztuczny podział na sferę 

prywatną i publiczną.

Męskie zachowania prowadzą 
do większej emisji gazów wpły-
wających na zmianę klimatu. 
Zasadniczo mężczyźni zanie-
czyszczają naszą planetę bardziej 
niż kobiety.

W kontekście wy-
zwań klimatycznych 
 wszyscy są zgodni, że 
konieczna jest zmiana 
wartości, na których 
budujemy nasze spo-
łeczeństwa.
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ii. Głosy aktywistek30

W naszym ruchu mówimy: nie ma sprawiedliwości klima-
tycznej bez sprawiedliwości genderowej i vice versa. 
 Organizacje praw kobiet od lat pracują nad wzmocnie-
niem kobiecego przywództwa w społecznościach lokal-
nych. Napotykają wiele barier, role kulturowe utrudniają 
poruszanie się. W Fidżi panuje kultura milczenia. Patriar-
chat tłumi głosy zarówno kobiet, jak i młodych ludzi, 
a przywództwo jest zasadniczo męskie. Ale wiele zmie-
niło się w ostatnich dekadach i teraz kobiety i młodzież 
przodują w organizowaniu społeczności na rzecz zmiany.

Betty Barkha

Jeśli chcemy odejść od systemu opartego na przemocy, 
musimy sobie wyobrazić system, w którego centrum 
znajduje się opieka. Moją rolą w ruchu jest zwracanie 
uwagi na opiekę i budowanie kultury opieki. Niektórzy 
nazywają to ekonomią opieki, etyką opieki, ekonomią 
regeneracyjną, feministyczną ekonomią postwzrostu, 
zdekolonizowaną ekonomią itd. Powiedziałbym, że 
to znacznie więcej. Tak widzę świat, który pozwoli nam 
na wspólny rozkwit.

Mera Ghani

Kobiety przeważają na protestach klimatycznych, młodzieżowych straj-

kach klimatycznych. Zmagania o przetrwanie naszej planety mają twarz 

kobiety. Czasem młodej dziewczyny jak Greta Thunberg, szwedzka 

aktywistka i inicjatorka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, innym 

razem już dojrzałej kobiety, jak Vandana Shiva, która dołączyła do ko-

biet Chipko przytulających się do drzew w akcie obronienia ich przed 

30 Cadena, L., Dash, M. (2020), Climate, Covid…, s. 6, 17.
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wycinką. System, w którym żyjemy, Shiva nazywa kapitalistycznym 

patriarchatem. Przez wieki traktował on kobiety i naturę podobnie – jak 

materiał do eksploatacji. Natura zosta-

ła uznana za martwą, a kobiety – za 

głupie i emocjonalne. To pozwoliło je 

uprzedmiatawiać i  podporządkowy-

wać mężczyznom. Sprawiedliwość 

społeczna musi iść w parze z ochroną 

środowiska, bo działają przeciwko nim 

te same struktury wykluczenia. 

W stronę feministycznych alternatyw
Kobiety częściej niż mężczyźni są ofiarami rozmaitych kataklizmów: 

więcej z nich umiera w ich trakcie, ponoszą większe koszty życiowe 

utraty domu, emigracji, wojen. Rza-

dziej bowiem mają zasoby finansowe, 

ziemię czy wykształcenie, by po stracie 

szybko odbudować życie swoje i swo-

ich rodzin. Jednak jak pokazują bada-

nia, klęski żywiołowe czasem stwarza-

ją również szansę na podważenie 

własnego podporządkowanego statusu 

i odegranie aktywnej roli w wypraco-

wywaniu skutecznych rozwiązań od-

powiadających na wyzwania płynące 

ze zmian klimatu31.

31 Gueye, Y.G. (2012), Gender, zmiany klimatu i bezpieczeństwo ludzi, w: Visvanathan, N. 
i in. (red.) Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów. Tłum. Czarnacka, A., i in. 
Warszawa: PAH, s. 364: pah.org.pl/app/uploads/2018/04/2017_Kobiety_geneder_i_
lokalny_rozwoj-2.pdf [dostęp: 26.07.2021].

Kapitalistyczny patriarchat, czyli 
system w którym żyjemy, przez 
wieki traktował kobiety i naturę 
podobnie – jak materiał do eks-
ploatacji.

Natura została uznana za martwą, 
a kobiety – za głupie i emocjo-
nalne. To pozwoliło je uprzed-
miatawiać i podporządkowywać 
mężczyznom. Sprawiedliwość 
społeczna musi iść w parze 
z ochroną środowiska, bo działa-
ją przeciwko nim te same struk-
tury wykluczenia.

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2018/04/2017_Kobiety_geneder_i_lokalny_rozwoj-2.pdf
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2018/04/2017_Kobiety_geneder_i_lokalny_rozwoj-2.pdf
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iii. Głos z terenu32

W regionie la Masica w Hondurasie nie było żadnych 
ofiar śmiertelnych po przejściu huraganu Mitch. Jed-
nym z powodów była pomoc, której udzieliła agencja 
ds. klęsk. Zapewniła odpowiednie szkolenia zarówno 
mężczyznom, jak i kobietom, które pomogły w sprawnej 
ewakuacji, gdy huragan uderzył. Po katastrofie podejmo-
wano prace z kobietami i dziewczętami w pogotowiach 
i obozach opiekuńczych w celu ich ochrony przed pod-
wyższonym poziomem przemocy ze strony mężczyzn. 
 Takie działania mogły obejmować oświetlenie drogi 
do toalet lub znalezienie odpowiednich ludzi do ochrony 
kobiet i dzieci lub towarzyszenia im.

Miejscem krzyżowania się wielu kobiecych inicjatyw na rzecz rów-

ności płci oraz sprawiedliwości klimatycznej i ekonomicznej są kraje 

afrykańskie. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktywistek była 

laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, kenijska ekofeministka Wangari 

Muta Maathai. Była pierwszą kobietą z tytułem profesorskim w Afryce 

Wschodniej. W odpowiedzi na proces pustynnienia ziemi zapoczątko-

wała Green Belt Movement – akcję sadzenia 30 mln drzew33. Pozwoliło 

to stworzyć tysiące nowych miejsc pracy dla kenijskich kobiet, które 

pomogły im wyjść z biedy i głodu. Ruch rozprzestrzenił się na kraje 

sąsiednie. Działania na rzecz przyrody Maathai łączyła z zaangażowa-

niem na rzecz demokracji. Sprzeciwiając się prywatyzacji lasów, ude-

rzała zarówno w patriarchalne, jak i neokolonialne struktury władzy 

osłabiające dążący do niezależności kontynent.

32 [Brak inf. o aut.] (2012), Zmiany klimatu – największe wyzwania dla kobiet…, s. 10.
33 Strona inicjatywy: The Grenn Belt Movement: greenbeltmovement.org [dostęp: 

26.07.20121].

http://www.greenbeltmovement.org/
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Ruth Nyambura, założycielka African Eco Feminist Collective, 

jest kenijską ekofeministką i badaczką zaangażowaną we wspieranie 

lokalnych ruchów drobnych rolników (w większości kobiet), które 

oferują konkretne antykapitalistyczne alternatywy dla ekologicznego, 

gospodarczego i demokratycznego kryzysu, jakiego doświadcza kon-

tynent. W jej opinii dorobek afrykańskiego feminizmu i politycznej 

ekologii może stać się punktem wyjścia dla wypracowania modeli, które 

rzucą wyzwanie neoliberalnym schematom transformacji agrarnej 

prowadzonej wedle reguł narzucanych przez wielkie koncerny. Inicja-

tywy kobiece sprzeciwiają się niszczeniu środowiska przez przemysł 

wydobywczy (African Women Unite Against Destructive Resource 

Extraction34), walczą z firmami odpowiedzialnymi za zanieczyszcze-

nie wód35 (np. kierowane głównie przez kobiety Concerned Farmers 

Association), w odpowiedzi na komercjalizację nasion przez koncerny 

międzynarodowe zabiegają o zachowanie lokalnej bioróżnorodności 

(bank nasion Kizibi36). Jest to kluczowe wyzwanie w obliczu gwałtowne-

go zanikania bioróżnorodności – według danych Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa w XX w. utraciliśmy aż 

75% różnorodności biologicznej upraw37. Inicjatywy lokalne, takie jak 

Association des jeunes agriculteurs de Casamance czy Mariam Sonko 

z Senegalu38, z czasem łączą coraz więcej podobnych działań. Choć nie 

34 Strona organizacji: WoMin: womin.africa [dostęp: 26.07.2021].
35 „We Are The Victims of Pollution And Victims of Energy Poverty”: Coal Affected Women 

In Phola-Ogies Speak Out! (2020), WoMin: womin.africa/community-activists-reso-
urces/women-activists-confront-energy-inequality  
[dostęp: 26.07.2021].

36 del Castello, A. (2016), Women of the Kizibi Community Seedbank, Bioversityinterna-
tional.org: bioversityinternational.org/news/detail/women-of-the-kizibi-communi-
ty-seedbank [dostęp: 26.07.2021].

37 Por. The Alliance of Bioversity International and CIAT: bioversityinternational.org/abo-
ut-us/who-we-are [dostęp: 26.07.2021].

38 Interview with Mariama Sonko. Raising the Voice of Women Farmers in West 
Africa! (2018), Organic Without Boundaries – Web Archive: web.archive.org/
web/20220129220600/https://www.organicwithoutboundaries.bio/2018/08/10/
raising-women-farmers-africa [dostęp: 12.03.2022].

https://womin.africa
https://womin.africa/community-activists-resources/women-activists-confront-energy-inequality
https://womin.africa/community-activists-resources/women-activists-confront-energy-inequality
https://www.bioversityinternational.org/news/detail/women-of-the-kizibi-community-seedbank/
https://www.bioversityinternational.org/news/detail/women-of-the-kizibi-community-seedbank/
https://www.bioversityinternational.org/about-us/who-we-are/
https://www.bioversityinternational.org/about-us/who-we-are/
https://web.archive.org/web/20220129220600/https://www.organicwithoutboundaries.bio/2018/08/10/raising-women-farmers-africa/
https://web.archive.org/web/20220129220600/https://www.organicwithoutboundaries.bio/2018/08/10/raising-women-farmers-africa/
https://web.archive.org/web/20220129220600/https://www.organicwithoutboundaries.bio/2018/08/10/raising-women-farmers-africa/
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są w stanie konkurować z globalnymi korporacjami, to jednak dzień 

po dniu pokazują, że inny świat jest możliwy. 

iV. Głos aktywistki39

Jeśli miałabym powiedzieć mojej mamie jedną rzecz, 
to powiedziałabym: „Mamusiu, zachowaj swoje nasiona”. 
Ona potrzebuje czegoś praktycznego. Nie mogę pójść 
i powiedzieć: „Mamo, chodź i przeczytaj ten artykuł, tłu-
maczy te kwestie polityczne”… Nie. Powiedziałabym: 

„Mamusiu, zachowaj swoje nasiona. Są tu korporacje, 
które chcą nas pozbawić naszych nasion. Musimy z nimi 
walczyć”. Potem wyobrażałabym sobie, że taka rozmowa 
otworzy szerokie drzwi do dalszych dyskusji. Nie masz 
pojęcia, skąd wziąć siłę do walki z systemem, proste, 
przez zachowanie nasion roślin, które siała twoja babcia, 
a te rośliny prawie wyginęły. Już sam w sobie jest to bar-
dzo radykalny akt oporu. 

Maggo Mapondera z Zimbabwe,  

zangażowana w African Women Unite  

Against Destructive Resource Extraction

Rozpoczęłam od pandemii i na niej chciałabym skończyć. Najnowsze 

analizy pokazują, że kraje, w których najwyższa władza sprawowana 

jest przez kobiety, lepiej sobie radzą ze skutkami pandemii40. To stało 

się inspiracją do przyjrzenia się bliżej specyfice polityk prowadzonych 

przez wiele światowych przywódczyń. W ostatnich latach rządy przez 

nie kierowane eksponowały potrzebę dbałości o równość, zrównowa-

żony rozwój i innowacje, a dzięki temu wzmacniały odporność społe-

39 Cadena, L., Dash, M. (2020), Climate, Covid…, s. 14.
40 Fioramonti, L. i in. (2020), Kobiety u władzy: to kwestia życia i śmierci, tłum. Doma-

gała, M., Krytyka Polityczna: krytykapolityczna.pl/swiat/kobiety-na-czele-panstw-a-
-walka-z-epidemia-koronawirusa [dostęp: 26.07.2021].

https://krytykapolityczna.pl/swiat/kobiety-na-czele-panstw-a-walka-z-epidemia-koronawirusa
https://krytykapolityczna.pl/swiat/kobiety-na-czele-panstw-a-walka-z-epidemia-koronawirusa


2536.  Klimat i płeć

czeństw na zewnętrzne wstrząsy. Na przykład inwestycje w zdrowie 

publiczne41 i zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza (które wydaje 

się powiązane z liczbą zgonów z powodu COVID-19) przekładają się 

na ogólną odporność. Ryzykując pewne uproszczenie, możemy za-

uważyć, że da się wskazać 2 modele odpowiedzi na ostatni kryzys 

„maltuzjański”: z jednej strony inspirowaną głównie darwinizmem 

społecznym – która znajduje swój przykład w osi Johnson–Trump– 

–Bolsonaro; z drugiej strony pojawia się alternatywa, której dobrą ilu-

stracją będzie rząd Jacindy Ardern z Nowej Zelandii (ale nie tylko!42). Po-

traktowała ona dobrostan społeczeństwa w długiej perspektywie jako 

cel ważniejszy niż krótkoterminowe względy ekonomiczne i skupiła się 

na otwartej polityce informacyjnej ze swoim społeczeństwem i na środ-

kach zapobiegawczych43. Inwestowanie w zdrowie, edukację, miesz-

kalnictwo publiczne, działania na rzecz klimatu przyniosły premierce 

bezapelacyjną reelekcję. Jacinda Ardern ogłosiła na początku grudnia 

2020 r. klimatyczny stan wyjątkowy i zapowiedziała, że do 2025 r. sek-

tor publiczny osiągnie neutralność węglową. Nowa Zelandia stała się 

trzydziestym trzecim krajem, w którym podjęto taką decyzję44. 

Nie można ponad wszelką wątpliwość udowodnić, że o specyfice 

polityk prowadzonych przez kobiety decyduje płeć społeczno-kulturo-

wa. Mogą być to także uwarunkowania strukturalne – kobiety częściej 

wygrywają w wyborach w społeczeństwach ceniących równość. To po-

ciąga zwykle45 za sobą inny styl przywództwa i relacji społecznych 

41 Łapniewska, Z. (2020), Opieka to najlepsza (po)pandemiczna instytucja, Krytyka Poli-
tyczna: krytykapolityczna.pl/gospodarka/opieka-to-najlepsza-popandemiczna-in-
westycja [dostęp: 26.07.2021].

42 Państwa, w których liderkami są kobiety, to m.in.: Dania, Finlandia, Islandia, Norwe-
gia, Nowa Zelandia (premiera), Niemcy (kanclerka), Estonia, Grecja, Słowacja, Taj-
wan (prezydentka).

43 Znaczącym przykładem niech będą telewizyjne spotkania z dziećmi poświęcone 
pandemii. 

44 The Climate Action Tracker: climateactiontracker.org/about [dostęp: 26.07.2021].
45 By przestrzec przed zbyt esencjonalizującym podejściem, warto przypomnieć nieba-

gatelny wkład Margaret Thatcher w zwrot neoliberalny.

https://krytykapolityczna.pl/gospodarka/opieka-to-najlepsza-popandemiczna-inwestycja
https://krytykapolityczna.pl/gospodarka/opieka-to-najlepsza-popandemiczna-inwestycja
https://climateactiontracker.org/about/


254 Za pięć dwunasta…

podkreślających znaczenie solidarności i współdziałania. Niewątpli-

wie ostatnie miesiące uaktualniły pytanie, w jakim świecie chcemy 

żyć. Pandemia zaostrzyła kryzys pracy opiekuńczej i ochrony zdrowia, 

obnażając ich najwrażliwsze punkty wynikające z systemu oparte-

go na bezwzględnej akumulacji zysku. Oddech, jaki – bynajmniej nie 

z włas nej potrzeby i chęci – na chwilę zapewniliśmy przyrodzie, poka-

zał jej moc odradzania się i rozbudził nadzieje. Od naszej determinacji 

zależy, czy przekujemy tę lekcję w rzeczywistą zmianę.

V. Głos na koniec46

Historycznie rzecz biorąc, pandemie zmuszały ludzi 
do zerwania z przeszłością i wyobrażenia sobie świata 
na nowo. i tym razem nie jest inaczej. To portal, brama 
z jednego świata do drugiego. Możemy przez to przejść, 
ciągnąc za sobą truchła naszych uprzedzeń i nienawi-
ści, naszej chciwości, naszych banków danych i mar-
twych idei, naszych martwych rzek i zadymionego nieba. 
Albo możemy przejść lekko, z małym bagażem, gotowi 
wyobrazić sobie inny świat. i gotowi do walki o niego. 

Arundhati Roy  

w rozmowie z Imani Peri w Haymarket  

w kwietniu 2020 roku

46 Arundhati Roy w rozmowie z Imani Perry w Haymarket w kwietniu 2020 r.: 
Haymarket Books (2020), The Pandemic Is a Portal, YouTube: youtube.com/
watch?v=QmQLTnK4QTA [dostęp: 26.07.2021].

https://www.youtube.com/watch?v=QmQLTnK4QTA
https://www.youtube.com/watch?v=QmQLTnK4QTA
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Zaproszenie do dyskusji
Jakie grupy w twojej społeczności najdotkliwiej odczuwają skutki zmian 

klimatu? Kto tworzy ruchy klimatyczne w twojej społeczności? Czy 

zauważasz wkład dziewczyn i kobiet w tworzenie alternatyw dla do-

tychczasowego rozwoju?

Polecane źródła
Perez, C.C. (2020), Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skro-
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Visvanathan, N., Duggan, L., Nisonoff, L., Wiegersma, N. (red.), 

(2012), Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tek-

stów. Tłum. Czarnacka, A. i in. Warszawa: PAH: pah.org.pl/

app/uploads/2018/04/2017_Kobiety_geneder_i_lokalny_

rozwoj-2.pdf.

Welzer, H. (2010), Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać 

w XXI wieku?. Tłum. Sutowski, M. Warszawa: Wydawnictwo 
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Co się dzieje z klimatem? Wprowadzenie
Co dzieje się z naszym klimatem? Czy powinniśmy panikować? Czy 

za życia ledwie 2–3 pokoleń bezpowrotnie naruszyliśmy równowa-

gę klimatyczną planety? Kryzys klimatyczny to medialny slogan czy 

prawda naukowa? Czy wzrastająca liczba doniesień o ekstremalnych 

zdarzeniach pogodowych, trąbach powietrznych, gwałtownych bu-

rzach, powodziach i podtopieniach to tylko efekt łatwości i szybkości 

przekazywania informacji czy skutek współczesnych zmian klimatu? 

Czy susze w ostatnich latach to przejaw ocieplenia i mniejszych opadów 

czy błędów w gospodarowaniu wodą? 

Pytań jest wiele, nie na każde potrafimy odpowiedzieć przy dzisiej-

szym stanie wiedzy. Ponadto, gdy omawiamy zmiany klimatu, musimy 

wyraźnie określić skalę czasową i przestrzenną: czy analizujemy klimat1 

w skali geologicznej (miliony, tysiące lat), czy w czasach współczes-

nych, czy w ciągu XX w., czy w ostatnim trzydziestoleciu, czy w skali 

całego globu, czy wybranej strefy klimatycznej, konkretnego państwa 

lub miasta.

W trwającej 4,5 mld lat historii Ziemi udokumentowano wielokrot-

ne zmiany klimatu2. Wiemy o nich dzięki badaniom paleoklimatycznym 

na podstawie osadów z dna oceanów, z rdzeni lodowych wydobytych 

na terenie Antarktydy i Grenlandii, z pozostałości roślin i zwierząt, 

1 Klimat jest czymś innym niż pogoda. Klimat to charakterystyczny dla danego ob-
szaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, kształtujących się pod wpływem 
właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie 
wyników wieloletnich pomiarów i obserwacji. Pogoda to stan atmosfery w danej 
chwili, wyrażony przez określone wartości elementów meteorologicznych i zjawisk 
atmosferycznych.

2 Choć globalne zmiany klimatu utożsamia się powszechnie ze wzrostem temperatury, 
to zmianie ulegają wszystkie elementy sprzężonych systemów klimatu i zasobów 
wodnych, a w efekcie także procesy fizyczne, biologiczne i fizjologiczne organizmów 
żywych, w tym człowieka. „Globalne ocieplenie” dotyczy wieloletniego trendu 
wzrostu średniej temperatury powietrza i jest częścią zmian klimatu. Zatem terminy 

„zmiana klimatu” (ang. climate change) i „globalne ocieplenie” (ang. global warming), 
mimo że są często stosowane wymiennie, w literaturze naukowej nie są uznawane 
za synonimy.
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słojów drzew itp. Około 35 mln lat temu nastąpił szybki spadek tem-

peratury i Antarktydę pokryła gruba warstwa lodu. Mniej więcej 3 mln 

lat temu pokrywa lodowa pojawiła się także na półkuli północnej, co 

było początkiem epoki zwanej plejstocenem. Szczyt ostatniego zlodo-

wacenia wystąpił 20 tys. lat temu. W holocenie, za którego początek 

przyjmuje się koniec ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego (11,7 tys. 

lat temu), lodowiec kontynentalny zaczął się cofać, klimat się ocieplił, 

co stworzyło warunki do rozwoju cywilizacji. Od 1950 r. (czyli w skali 

znacznie krótszej niż czas geologiczny) weszliśmy w epokę nazywaną 

przez niektórych naukowców antropocenem3. Ostatnie 70 lat to okres, 

w którym działalność człowieka daje efekt porównywalny z wielkoska-

lowymi procesami geologicznymi w przeszłości. Do przejawów antro-

pocenu należą: gwałtowna urbanizacja świata, szybkie wyczerpywanie 

przez człowieka paliw kopalnych, których złoża w naturze tworzyły się 

przez setki milionów lat, oraz zanieczyszczenie środowiska i emisja ga-

zów cieplarnianych. Jednym ze znaków szczególnych epoki człowieka 

są plastikowe odpady w osadach morskich i oceanicznych na całym 

świecie. Charakterystyczną cechą antropocenu jest także b e z p r e -

c e d e n s o w e  t e m p o  zmian klimatycznych.

W porównaniu do skali geologicznej współczesna zmienność kli-

matu polega na szybkim (nieobserwowanym wcześniej w tak krótkim 

czasie) przyroście temperatury powietrza, który możemy stwierdzić 

dzięki pomiarom instrumentalnym. Zmiany warunków klimatycznych 

nie zachodzą jednak w takim samym tempie na każdej szerokości geo-

graficznej. Ponadto w złożonym systemie klimatycznym, połączonym 

z innymi systemami Ziemi, jak biosfera i hydrosfera, istnieje całe mnó-

stwo sprzężeń zwrotnych, które utrudniają wyjaśnienie roli poszcze-

gólnych czynników. 

3 Kundzewicz, Z.W. (2011), Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki – obserwacje i projekcje, 
„Landform Analysis”, 15, s. 12.
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Aby ocenić, czy zmieniają się wartości poszczególnych elementów 

meteorologicznych, np. temperatury lub opadów, musimy mieć po-

równywalne, wiarygodne dane pomiarowe z możliwie najdłuższego 

okresu. Pewną gwarancję jednorodnych serii klimatologicznych dają 

wyniki pomiarów instrumentalnych wykonywanych w różnych miej-

scach na świecie tą samą metodą i za pomocą takich samych przyrzą-

dów. W celu zapewnienia porównywalności danych meteorologicznych 

w 1873 r. powołano Międzynarodową Organizację Meteorologiczną, 

która w 1950 r. przekształciła się w Światową Organizację Meteorolo-

giczną (The World Meteorological Organization, WMO) skupiającą 

192 państwa członkowskie. Wykorzystanie danych ze stacji należących 

do państwowych służb meteorologicznych, które 

działają w ramach WMO, pozwala wskazać trend 

poszczególnych elementów klimatu.

Wyniki pomiarów temperatury powietrza są 

bezdyskusyjne – klimatolodzy nie mają wątpliwo-

ści – temperatura powietrza rośnie, szczególnie 

szybko w ostatnich 3 dekadach4. Średnia roczna 

temperatura powietrza globu w 2018 r. przekroczy-

ła o 1°C średnią z okresu przedindustrialnego (lata 

1850–1900). W każdej z ostatnich 3 dekad tempera-

tura przy powierzchni Ziemi była wyższa niż w po-

przedniej i jednocześnie wyższa niż w którejkolwiek z wcześniejszych 

dekad od końca XIX w. (ilustracja 1). Rok 2020 był najcieplejszym rokiem 

w historii pomiarów w Europie i ex aequo z rokiem 2016, w ujęciu glo-

4 IPCC (2018), Summary for Policymakers, w: Masson-Delmotte, V. i in. (red.), Global 
Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C 
Above Pre-industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, 
in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change, 
Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty. Geneva: World Meteoro-
logical Organization: ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_ver-
sion_report_LR.pdf [dostęp: 7.07.2020].

Wyniki pomiarów tem-
peratury powietrza 
są bezdyskusyjne – 
klima tolodzy nie mają 
wątpliwości – tem-
peratura powietrza 
rośnie, szczególnie 
szybko w ostatnich 
3 dekadach.

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf
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ilustracja 1. Wieloletnia zmienność odchyleń średniej globalnej  temperatury 
przy powierzchni (ang. Global Mean Surface Temperature, GMST) 
w okresie pomiarów instrumentalnych1. Źródło: Raport specjalny IPCC 
Global Warming of 1.5℃2

_1 Zgodnie z instrukcjami sekretariatu IPCC ilustracje pochodzące z raportów (i le-
gendy im towarzyszące) opublikowano w formie oryginalnej. Tłumaczenie na język 
polski zawarto w komentarzach do ilustracji (przyp. red.).

_2 IPCC i in. (2018), Framing and Context, w: Masson-Delmotte, V. i in. (red.), Global 
Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 
1.5°C Above Pre-industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission 
Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat 
of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty. 
W druku, s. 57 (Figure 1.2): ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_
Chapter1_Low_Res.pdf [dostęp: 20.10.2021].

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter1_Low_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter1_Low_Res.pdf
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Komentarz: Szara linia przedstawia odchylenia miesięcznej średniej globalnej 
temperatury przy powierzchni Ziemi (GMST) wyrażone jako odchyle-
nia od średniej z lat 1850–1900 (okres preindustrialny – czarna linia). 
Wszystkie przedstawione zestawy danych obserwacyjnych przedsta-
wiają GMST jako średnią ważoną temperatury powietrza w pobliżu 
powierzchni lądu i wody nad oceanami. Zmiany temperatury wywołane 
działalnością człowieka (kolor pomarańczowy) i całkowite – wymuszone 
przez człowieka i naturalnie (kolor czerwony). Udział w zmianach GMST 
pokazano na podstawie Otto i in. (2015)3 oraz Haustein i in. (2017)4. Nie-
pewność cząstkowa dotycząca poziomu ocieplenia wywołanego przez 
człowieka w 2017 r. jest ustalona na poziomie ± 20% na podstawie wielu 
źródeł. Cienkie niebieskie linie pokazują modelowaną globalną średnią 
temperaturę powietrza na powierzchni (przerywana) oraz łączną tempe-
raturę powietrza przy powierzchni ziemi i powierzchni morza, uwzględ-
niającą pokrycie obserwacyjne (pełne) z historycznej średniej grupy 
CMIP5 rozszerzonej o wymuszenie RCP8.5 (Cowtan i in. 20155; Richard-
son i in. 20186). Różowe cieniowanie wskazuje na zakres wahań tempe-
ratury w holocenie (Marcott i in., 20137). Jasnozielony pas przedstawia 
prognozę AR5 (ang. Fifth Assessment Report – Piąty Raport IPCC) dla 
średniego GMST w latach 2016–2035 (Kirtman i in., 20138). 

_3 Otto, F. i in. (2015), Embracing Uncertainty in Climate Change Policy, „Nature 
 Climate Change”, 5 (10).

_4 Haustein, K. i in. (2017), A Real-time Global Warming Index, „Scientific Reports”, 
7 (1), s. 15417.

_5 Cowtan, K. i in. (2015), Robust Comparison of Climate Models with Observations 
Using Blended Land Air and Ocean Sea Surface Temperatures, „Geophysical 
 Research Letters”, 42 (15).

_6 Richardson, M. i in. (2018), Global Temperature Definition Affects Achievement of 
Long-term Climate Goals, „Environmental Research Letters”, 13 (5).

_7 Marcott, S.A. i in. (2013), A Reconstruction of Regional and Global Temperature for 
the Past, 300 Years, „Science”, 339 (6124).

_8 Kirtman, B. i in. (2013), Near-term Climate Change. Projections and Predictability, 
w: Stocker, T.F. i in. (red.), Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Con-
tribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change. Cambridge–New York: Cambridge University Press: 
ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf  
[dostęp: 20.10.2021].

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf
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balnym5. Według Raportu Specjalnego IPCC6 prawdopodobnie tempe-

ratury wzrosną o 1,5°C między 2030 a 2052 r., jeśli globalne ocieplenie 

będzie nadal postępowało w obecnym tempie. Jest to granica, po której 

przekroczeniu zapewne nie da się uniknąć katastrofalnych skutków 

globalnego ocieplenia dla biosfery i ludzkości. 

Według Raportu IPCC7 koncentracje dwutlenku węgla (CO2), me-

tanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) w atmosferze wzrosły do poziomów 

niespotykanych w ciągu ostatnich setek tysięcy lat. Koncentracja CO2 

wzrosła o 40% w stosunku do ery przedprzemysłowej, głównie z po-

wodu spalania paliw kopalnych, a także z powodu emisji związanych 

ze zmianami w użytkowaniu gruntów. Ocean zaabsorbował ok. 30% 

antropogenicznych emisji dwutlenku węgla, co jest przyczyną zakwa-

szania oceanów. Wzrost temperatury globalnej spowodował: zmniejsze-

nie się pokrywy śnieżnej na półkuli północnej, obniżenie zasięgu lodu 

morskiego w Arktyce, kurczenie się lądolodów Grenlandii i Antarktydy, 

topnienie wieloletniej („wiecznej”) zmarzliny, cofanie się lodowców 

górskich, wzrost energii termicznej oceanów i globalny wzrost poziomu 

morza (ilustracja 2). Innymi prawdopodobnymi skutkami współczesnego 

ocieplenia są zmiany w ilości i strukturze opadów atmosferycznych, 

5 Lopez, N. (2021), Copernicus. 2020 Warmest Year on Record for Europe; Globally, 2020 
Ties with 2016 for Warmest Year Recorded, Copernicus Climate Change Service (C3S): 
climate.copernicus.eu/copernicus-2020-warmest-year-record-europe-globally-

-2020-ties-2016-warmest-year-recorded [dostęp: 20.10.2021].
6 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowy Zespół 

ds. Zmian Klimatu) jest agendą afiliowaną przy ONZ. Głównymi dokumentami publi-
kowanymi przez IPCC są raporty na temat zmian klimatu, ich konsekwencji, możliwo-
ści adaptacji oraz ograniczenia ocieplenia. IPCC nie prowadzi pomiarów, obserwacji 
ani innego rodzaju badań. Swoje opracowania opiera na opublikowanych wcześniej 
przez naukowców z całego świata artykułach naukowych. Podsumowanie raportów 
jest konsultowane z politykami. Wszystkie, w tym najnowsze raporty (z 2021 i 2022 r., 
wydane już po powstaniu tego tekstu), są dostępne na stronie internetowej IPCC 
(2022): ipcc.ch [dostęp: 13.03.2022]. Warto też pamiętać, że Szczyty Klimatyczne ONZ 
(tzw. Konferencje Stron – ang. Conference of the Parties, COP) są spotkaniami poli-
tyków, a nie naukowców. Podczas tych globalnych konferencji, które odbywają się 
corocznie od 1995 r., negocjowane są działania w zakresie polityki klimatycznej.

7 IPCC (2018), Summary for Policymakers…

https://climate.copernicus.eu/copernicus-2020-warmest-year-record-europe-globally-2020-ties-2016-warmest-year-recorded
https://climate.copernicus.eu/copernicus-2020-warmest-year-record-europe-globally-2020-ties-2016-warmest-year-recorded
https://www.ipcc.ch
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zmiany w intensywności i częstości występowania ekstremalnych zda-

rzeń pogodowych, degradacja ekosystemów, spadek bioróżnorodności, 

degradacja gleb, zmiana zasięgu chorób oraz wzmocnienie negatyw-

nego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi. 

Przyczyny zmian klimatu
Oddziaływania na system klimatyczny będące przyczyną zmian po-

chodzą z zewnątrz systemu bądź też powstają w samym systemie. 

W literaturze naukowej autorzy8 podają kilka przyczyn zmienności 

klimatu, której przejawami są trendy (tzn. względnie trwałe tendencje) 

i rytmiczne wahania wartości elementów klimatu:

• zmiany natężenia promieniowania słonecznego (aktywność 

Słońca, np. określana przez wskaźnik liczby plam słonecznych 

tzw. liczba Wolfa), 

• okresowe wahania parametrów ruchu obiegowego Ziemi wokół 

Słońca (zmiany kształtu orbity, precesja punktów równono-

cy, zmiana nachylenia osi Ziemi względem ekliptyki) – teoria 

 Milankoviča zmian klimatu i zlodowaceń,

• oddziaływanie sił pływowych związanych z grawitacyjnym przy-

ciąganiem mas oceanicznych i atmosfery przez Księżyc i Słońce,

• oscylacje w systemie ocea n– atmosfera, tzn. zjawisko quasi-

-okresowej zmiany procesów wymiany ciepła między atmosferą 

a oceanem (np. ENSO – El Niño Southern Oscillation, NAO – 

North Atlantic Oscillation, AO – Arctic Oscillation, AMO – Atlan-

tic Multi-decadal Oscillation),

• zmiany składu atmosfery ziemskiej (gazy cieplarniane – para 

wodna, dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, pyły, 

8 Kożuchowski, K. (red.) (2005), Meteorologia i klimatologia. Warszawa: PWN, 
s. 288–300; Popkiewicz, M., Kardaś, A., Malinowski, S. (2018), Nauka o klimacie. 
 Warszawa: Sonia Draga, s. 69–82.
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ilustracja 2. Wskaźniki zmieniającego się klimatu. Źródło: Podsumowanie pią-
tego raportu IPCC (ang. Fifth Assessment Report, AR5) dla decydentów1

Komentarz2: „(a) Średni zasięg pokrywy śnieżnej na półkuli północnej wiosną 
(marzec–kwiecień); (b) Średni zasięg lodu morskiego w Arktyce latem 
(lipiec–wrzesień); (c) Zmiany energii termicznej górnej warstwy oceanów 
(0–700 m), różne zbiory uzgodnione dla okresu 2006–2010 i odnie-
sione do średniej wszystkich zbiorów danych z 1971 roku; (d) zmiany 
średniego globalnego poziomu morza względem średniej z okresu 
1900–1905 dla najdłuższego czasowo zbioru danych i uzgodnione dla 
1993 r., pierwszego roku pomiarów z pomocą altimetrów satelitarnych. 
Wszystkie serie czasowe (różne kolory linii odpowiadają różnym zbiorom 
danych) pokazują wartości roczne; tam, gdzie zostały oszacowane nie-
pewności, są one pokazane za pomocą cieniowania. Więcej szczegółów 
w Podsumowaniu Technicznym i Materiałach Dodatkowych.  
[Rysunki 3.23, 3.134, 4.195 i 4.36; FAQ 2.1, Rysunek 27; Rysunek TS.18]” 
(przypisy 3–8 – red.).

_1 IPCC i in. (red.) (2013), Podsumowanie dla Decydentów. Przyczynek I Grupy 
Roboczej do Piątego Raportu Oceny Zmiany Klimatu Międzyrządowego Ze-
społu ds. Zmiany Klimatu 2013: Fizyczne Podstawy Naukowe. Cambridge–New 
York: Cambridge University Press, s. 8. (Rysunek SPM.3): ipcc.ch/site/assets/
uploads/2018/03/ar5-wg1-spm-3polish.pdf [dostęp: 20.10.2021]; Figure SPM.3 
(2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/summary-for-policymakers/figspm-03 [dostęp: 
20.10.2021].

_2 IPCC i in. (red.) (2013), Podsumowanie dla Decydentów…, s. 8 (Rysunek SPM.3).
_3 Figure 3.2 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-ocean/fig3-02  

[dostęp: 20.10.2021].
_4 Figure 3.13 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-ocean/print-4  

[dostęp: 20.10.2021].
_5 Figure 4.19 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-cryosphere/fig4-19-2 

[dostęp: 20.10.2021].
_6 Figure 4.3 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-cryosphere/fig4-03-2  

[dostęp: 20.10.2021].
_7 FAQ 2.1, Figure 2 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-atmosphere-and-

-surface/faq21_fig2-2 [dostęp: 20.10.2021].
_8 Figure TS.1 (2013): ipcc.ch/report/ar5/wg1/technical-summary/faq21_fig2-5  

[dostęp: 20.10.2021].

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar5-wg1-spm-3polish.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar5-wg1-spm-3polish.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/summary-for-policymakers/figspm-03
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-ocean/fig3-02
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-ocean/print-4
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-cryosphere/fig4-19-2
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-cryosphere/fig4-03-2
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-atmosphere-and-surface/faq21_fig2-2
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-atmosphere-and-surface/faq21_fig2-2
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/technical-summary/faq21_fig2-5
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 aerozole – w tym związane z wybuchami wulkanów) oraz 

zmiany właściwości powierzchni Ziemi (współczynnik odbicia, 

retencja wodna, sztuczne nawodnienia, przepuszczalność po-

wierzchni, użytkowanie terenu, roślinność),

• strumień ciepła sztucznego wyzwalany w procesie wykorzysta-

nia energii przez człowieka i zmian właściwości podłoża atmos-

fery (powierzchni czynnej).

Istnieją coraz poważniejsze przesłanki do stwierdzenia, że 

współcześnie zachodzące zmiany klimatu różnią się w istotny sposób 

od wielu wcześniejszych okresów wzrostu temperatury w historii na-

szej planety, które wywołane były wyłącznie czynnikami naturalnymi. 

Zdaniem wielu naukowców (Ilustracja 3) w ciągu ostatnich 50–65 lat 

czynniki naturalne nie miały znaczącego wpływu na ocieplenie kli-

matu lub sprzyjały jego ochłodzeniu (np. spadek aktywności Słońca, 

wybuchy wulkanów). 

Wiele argumentów przemawia za tym, że klimat ociepla się wsku-

tek działalności człowieka9 wywołującej zmianę pokrycia powierzchni 

Ziemi (urbanizacja, przekształcenia gleby, wycinanie lasów – zmiana 

albedo Ziemi) i wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych 

(H2O – para wodna, CO2 – dwutlenek węgla, CH4 – metan, N2O – podtle-

nek azotu, O3 – ozon, CFC – freony). Analiza rdzeni lodowych pozyska-

nych w rejonach okołobiegunowych wskazuje, że zawartość dwutlen-

ku węgla (wskutek wzrostu spalania węgla, ropy i  gazu, a  także 

9 „It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and 
land” – „To bezdyskusyjne, że atmosfera, oceany i lądy zostały ogrzane pod wpły-
wem działalności człowieka”, możemy przeczytać w najnowszym w chwili pisania 
tych słów raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu: IPCC (2021), Sum-
mary for Policymakers, w: Masson-Delmonte, V. i in. (red.), Climate Change 2021. The 
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge–New York: Cambridge 
University Press. W druku, s. 4: ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_
AR6_WGI_SPM_final.pdf [dostęp: 8.12.2021] (przyp. i tłum. – red.).

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
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obniżenia możliwości sekwestracji, tzn. wychwytywania i zatrzymy-

wania węgla przez roślinność z powodu 

wylesienia), metanu (produkcja ryżu, ho-

dowla bydła, topnienie zmarzliny) i pod-

tlenku azotu (rolnictwo) w  atmosferze 

zmierzona w 2011 r. była wyższa niż kiedy-

kolwiek wcześniej w  ciągu ostatnich 

800 tys. lat10. Warto przypomnieć, że kiedy 

nastąpiła rewolucja przemysłowa, na świe-

cie było ok. 1 mld ludzi, 200 lat później po-

nad 7 mld. Eksplozja demograficzna, rosną-

ca długość życia, wzrost gospodarczy 

i postępująca urbanizacja doprowadziły 

do tego, że społeczeństwa zaczęły coraz 

bardziej eksploatować środowisko. Gospo-

darka człowieka, nasilenie parowania ciepłych wód oceanicznych 

i uwalnianie metanu spowodowały intensyfikację efektu cieplarniane-

go (szklarniowego), który polega na selektywnej transmisji w atmosfe-

rze promieniowania krótkofalowego (słonecznego) i długofalowego 

promieniowania Ziemi. Promieniowanie słoneczne przechodzi przez 

atmosferę bez poważnych strat na pochłanianie, natomiast promienio-

wanie ziemskie w przeważającej części zostaje w atmosferze pochło-

nięte. Absorpcja promieniowania prowadzi do ogrzewania się atmos-

fery, która wypromieniowuje ku powierzchni Ziemi dodatkowy 

strumień energii, powiększający saldo bilansu radiacyjnego i wzrost 

temperatury Ziemi. Im więcej promieniowania pochłaniają „szklarnio-

we” składniki atmosfery, tym wyższa jest temperatura dolnej części 

atmosfery i powierzchni Ziemi. Należy jednak pamiętać, że efekt cie-

plarniany jest zjawiskiem naturalnym, istniejącym, odkąd Ziemia ma 

taką atmosferę (skład chemiczny) jak obecnie. Na skutek działalności 

10 IPCC i in. (red.) (2013), Podsumowanie dla Decydentów…, s. 9.

Klimat ociepla się wskutek 
działalności człowieka wywo-
łującej zmianę pokrycia 
powierzchni Ziemi i wzrost 
stężenia atmosferycznego 
gazów cieplarnianych. Zawar-
tość dwutlenku węgla, me-
tanu i podtlenku azotu w at-
mosferze zmierzona w 2011 r. 
była wyższa niż kiedykolwiek 
wcześniej w ciągu ostatnich 
800 tys. lat.
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ilustracja 3. Procentowy wpływ (% Contribution) czynników antropogenicz-
nych (Human (Total)) i naturalnych (Natural (Total)) na globalne ocieplenie 
w ciągu ostatnich 50–65 lat. Według różnych źródeł: T00 (ciemny niebie-
ski) 1, M04 (czerwony)2, S07 (zielony)3, LR08 (fioletowy)4, HK11 (błękitny)5, 
G12 (pomarańczowy)6, WS12 (ciemnozielony)7, J13 (łososiowy)8, IPCC 
(jasnozielony)9 oraz R16 (jasnofioletowy)10. Źródło: Skeptical Science11

Komentarz: W ostatnim czasie wpływ czynników naturalnych na globalne ocie-
plenie był nikły, zerowy lub nieznacznie skłaniał się w kierunku chłodzenia, 
maskując w ten sposób część wpływu czynników antropogenicznych, 
w niektórych przypadkach powodując, że wpływ ten przekraczał 100% 
(przyp. red.).

_1 Tett, S.F. i in. (2002), Estimation of Natural and Anthropogenic Contributions to 
Twentieth Century Temperature Change, „Journal of Geophysical Research. Atmo-
spheres”, 107 (D16), ACL–10.

_2 Meehl, G.A. i in. (2004), Combinations of Natural and Anthropogenic Forcings in 
Twentieth-Century Climate, „Journal of Climate”, 17 (9).

_3 Stone, D.A. i in. (2007), The Detection and Attribution of Climate Change Using an 
Ensemble of Opportunity, „Journal of Climate”, 20 (3).

_4 Lean, J.L., Rind, D.H. (2008), How Natural and Anthropogenic Influences Alter 
Global and Regional Surface Temperatures. 1889 to 2006, „Geophysical Research 
Letters”, 35 (18).

_5 Huber, M., Knutti, R. (2012), Anthropogenic and Natural Warming Inferred from 
Changes in Earth’s Energy Balance, „Nature Geoscience”, 5 (1).

_6 Gillett, N.P. i in. (2012), Improved Constraints on 21st‐century Warming Derived Using 
160 Years of Temperature Observations, „Geophysical Research Letters”, 39 (1).

_7 Wigley, T.M.L., Santer, B.D. (2013), A Probabilistic Quantification of the Anthropo-
genic Component of Twentieth Century Global Warming, „Climate Dynamics”, 40.

_8 Jones, G.S., Stott, P.A., Christidis, N. (2013), Attribution of Observed Historical Near 
Surface Temperature Variations to Anthropogenic and Natural Causes Using CMIP5 
Simulations, „Journal of Geophysical Research. Atmospheres”, 118 (10).

_9 IPCC, Core Writing Team i in. (red.) (2014), Climate Change 2014. Synthesis Report. 
Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC: ipcc.ch/site/assets/
uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf [dostęp: 20.10.2021].

_10 Ribes, A. i in. (2017), A New Statistical Approach to Climate Change Detection and 
Attribution, „Climate Dynamics”, 48.

_11 Skeptical Science [b. r.], Human vs. Natural Contributions to Global  Warming, 
Skepticalscience.com: skepticalscience.com//graphics.php?g=57  
[dostęp: 20.20.2021]. CC-BY-3.0

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://skepticalscience.com/graphics.php?g=57
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człowieka, głównie z powodu spalania paliw kopalnych, następuje na-

tomiast wzmocnienie efektu  cieplarnianego. 

Według Marcina Popkiewicza, Aleksandry Kardaś i Szymona 

Malinowskiego11 w aktualnym stanie planety średni wpływ na efekt 

cieplarniany pary wodnej (wraz z chmurami) wynosi 75%, dwutlenku 

węgla 20%, a pozostałych gazów (metan, podtlenek azotu, ozon) – łącz-

nie ok. 5%. Rola zachmurzenia w kształtowaniu klimatu globalnego 

i modyfikowaniu efektu szklarniowego została dostrzeżona już na po-

czątku XX w., lecz ciągle nie została w pełni wyjaśniona. Zachmurzenie 

uważane jest za jeden z najważniejszych czynników klimatotwórczych, 

a zarazem jedno z najważniejszych źródeł niepewności w obliczeniach 

i modelowaniu zmian klimatu12.

Trendy temperatury powietrza w Polsce
Klimat ociepla się nie tylko w skali globalnej, ale we wszystkich innych 

skalach przestrzennych, choć w długofalowej tendencji wzrostu tempe-

ratury widać bardzo silne wahania. Są one tym silniejsze, im mniejsza 

jest „skala przestrzenna”13.

W Polsce ostatnie lata – zgodnie z trendem światowym – należy 

zaliczyć także do ekstremalnie ciepłych, ze średnią roczną tempera-

turą powietrza wynoszącą w 2019 r. 10,2°C, czyli o ponad 2°C wyższą 

niż średnia z lat 1981–2010. Średnia roczna temperatura powietrza 

w 202014 była o 0,2°C niższa od najcieplejszego w historii pomiarów 

instrumentalnych 2019 r.

Przebieg wieloletni średniej obszarowej rocznej temperatury po-

wietrza na podstawie danych IMGW z lat 1971–2019 wykazuje w Polsce 

11 Popkiewicz, M., Kardaś, A., Malinowski, S. (2018), Nauka…, s. 82.
12 Matuszko, D., Węglarczyk, S. (2018), Long-term Variability of the Cloud Amount and 

Cloud Genera and Their Relationship with Circulation (Kraków, Poland), „International 
Journal of Climatology”, 38 (S1), s. 1205.

13 Kundzewicz, Z.W. (2011), Zmiany klimatu…, s. 39–49. 
14 Walijewski, G. (2021), Ekstremalnie ciepły rok 2020, IMGW: imgw.pl/wydarzenia/eks-

tremalnie-cieply-rok-2020 [dostęp: 20.10.2021].

https://imgw.pl/wydarzenia/ekstremalnie-cieply-rok-2020
https://imgw.pl/wydarzenia/ekstremalnie-cieply-rok-2020
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trend rosnący. Mimo ogólnego trendu wzrostu wyraźnie zaznacza się 

duża zmienność temperatury z roku na rok. Można zauważyć kilkulet-

nie okresy spadku temperatury (np. lata 1975–1980) i przyspieszonego 

wzrostu (od 1998 r.), w początkowym okresie zdarzały się lata o tem-

peraturze średniej rocznej poniżej 7°C, a w końcowym – powyżej 10°C 

(Ilustracja 4).

 Wzrostowy trend średniej miesięcznej temperatury powietrza 

w Polsce jest dobrze widoczny w klasyfikacji kwantylowej15 (Ilustracja 5). 

Potwierdza ona wyraźne ocieplenie w 2 ostatnich dekadach (przewaga 

koloru czerwonego), lecz w poszczególnych miesiącach widoczna jest 

duża zmienność średniej temperatury, od skrajnych wartości poniżej 

normy wieloletniej (np. luty i marzec 2018 r. oraz maj 2019 r.) do skraj-

nie wysokich (np. czerwiec od 2016 do 2019 r.). W każdej porze roku 

zdarzają się miesiące, w których wartości średniej miesięcznej tempera-

tury mieszczą się w najniższej klasie. Szczególnie zimne były miesiące 

wiosenne na początku badanego wielolecia oraz lipiec i sierpień w la-

tach 1977–1981. Od 1972 r. przez 11 kolejnych lat wartości temperatury 

powietrza w kwietniu należały do najniższego kwantyla. Także maj 

w wymienionym okresie był zimny, z wyjątkiem 1979 i 1981 r. Z kolei 

w ostatniej dekadzie, mimo ogólnego trendu wzrostu temperatury, 

nie wszystkie miesiące zimowe były wyjątkowo ciepłe, np. styczeń 

w żadnym roku ostatniego dziesięciolecia nie należał do klasy z naj-

wyższą temperaturą. Jedynie w grudniu (z wyjątkiem 2010 i 2012 r.) 

przeważała temperatura wysoka i bardzo wysoka. W 2 ostatnich latach 

15 Klasyfikacja kwantylowa oparta jest na przedziałach/klasach wyznaczonych przez 
określone wartości kwantyli. Kwantyl [łac.] jest powszechnie stosowanym parame-
trem w matematyce i statystyce służącym do syntetycznego opisu zbioru danych 
lub rozkładu prawdopodobieństwa (rozkład zmiennej losowej). Użycie miary per-
centylowej (kwantyla rzędu k/100) wskazuje na wartość, poniżej której mieści się 
dany procent populacji, pozwalając jednocześnie na oszacowanie wartości mediany 
oraz wartości ekstremalnych. Podstawę tej klasyfikacji stanowi szereg empirycznych 
kwantyli średniej miesięcznej temperatury powietrza wyznaczonych dla wielolecia 
1971–2019.
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ilustracja 4. Przebieg wieloletni średniej obszarowej rocznej temperatury po-
wietrza w Polsce. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
IMGW z lat 1971–20191

Komentarz: Średnia temperatura roczna obliczana ze średniej dziennej.

_1 Bartoszek, K., Matuszko, D. (2021), The Influence of Atmospheric Circulation Over 
Central Europe on the Long-term Variability of Sunshine Duration and Air Tempera-
ture in Poland, „Atmospheric Research”, 251.
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(2018 i 2019 r.) tylko styczeń nie miał temperatury z najwyższego kwan-

tyla, ale luty i marzec 2018 r. oraz maj 2019 r. były wyjątkowo zimne 

(Ilustracja 5), co świadczy o dużej zmienności warunków termicznych 

związanej z czynnikami cyrkulacyjnymi i położeniem Polski w strefie 

klimatu umiarkowanego.

Współczesne ocieplenie nie przejawia się jednakowo na całym 

obszarze Polski i w każdym miesiącu (Ilustracja 6). W styczniu i lutym 

temperatura powietrza wzrosła, lecz trendy nie są istotne statystycz-

nie i zmieniają się równoleżnikowo, od najwyższych wartości na pół-

nocy do najniższych na południu kraju. Wartości współczynników 

kierunkowych trendów w marcu wzrastają z południowego zacho-

du i południa na północny wschód, lecz są niewielkie i również nie 

są istotne w ujęciu statystycznym. W kwietniu występują najwięk-

sze w roku przyrosty wartości temperatury na 10 lat – największe są 

na zachodzie Polski (0,9°C/10 lat – Jelenia Góra i Opole) i obniżają się 

w kierunku wschodnim. Warto zauważyć, że w kwietniu duży przyrost 

temperatury wystąpił także w górach (Zakopane, Śnieżka, Kaspro-

wy Wierch). W maju wartości trendów są mało zróżnicowane i tylko 

na nielicznych stacjach istotne statystycznie. W miesiącach letnich 

najwyższe wzrosty temperatury występują na południowym zacho-

dzie (0,8°C/10 lat – Opole, Kraków), a trendy malejące ciążą ku obsza-

rowi północno-zachodniemu. Co ciekawe, duży wzrost temperatury 

(0,8–0,7°C/10 lat) wystąpił w górach, na stacjach Kasprowy Wierch, 

Zakopane i Śnieżka. We wrześniu trendy temperatury są największe 

na północnym wschodzie (0,9°C/10 lat – Mikołajki) i stopniowo maleją 

w kierunku południowym i południowo-zachodnim. W październiku 

wzrost temperatury jest niewielki (0,35–0,40°C/10 lat) i mało zróżni-

cowany na terenie kraju. Dodatnie trendy temperatury zaznaczają się 

bardzo wyraźnie w listopadzie. W tym miesiącu największy wzrost tem-

peratury wystąpił na południu Polski (0,8°C/10 lat – Kasprowy Wierch, 

Lesko), a wartości trendów stopniowo maleją w kierunku północnym. 
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Nazwy klas miesięcy oraz roku i zakresy kwantyli (%) temperatury powietrza:

< 20 > 8020.01–40 40.01–60 60.01–80
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ilustracja 5. Klasyfikacja kwantylowa średniej miesięcznej temperatury powie-
trza w Polsce. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMGW 
z lat 1971–20191

_1 Dane pomiarowo-obserwacyjne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
(IMGW) (2020): dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne  
[dostęp: 20.10.2021].

https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne
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ilustracja 6. Zróżnicowanie przestrzenne współczynników kierunkowych tren-
dów średniej miesięcznej temperatury powietrza w Polsce. Źródło: Opra-
cowanie własne na podstawie danych IMGW z lat 1971–20191

Komentarz: Trendy statystycznie istotne na poziomie 0,01 oznaczają 1% nie-
pewności co do prawdziwości wyników.

_1 Bartoszek, K., Matuszko, D., (2021), The Influence of Atmospheric Circulation…
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W grudniu temperatura wzrosła nieznacznie w północnej części Polski, 

ale trendy nie są istotne statystycznie. 

Z przedstawionych danych wynika, że współczesne ocieplenie 

klimatu na terenie Polski jest faktem. Jednak ze względu na położenie 

naszego kraju w strefie klimatu umiarkowanego, 

o cechach przejściowych, dużą rolę odgrywa cyr-

kulacja atmosferyczna, która determinuje dużą 

zmienność warunków atmosferycznych w poszcze-

gólnych miesiącach i z roku na rok. Wzrost tempe-

ratury powietrza odznacza się różną wartością trendów w poszczegól-

nych miesiącach, przy czym zmiany najszybciej postępują w kwietniu, 

a w dalszej kolejności w czerwcu, lipcu, sierpniu oraz w listopadzie. 

Zmiany termiczne różnicują się także przestrzennie – szybszym wzro-

stem temperatury powietrza odznaczają się obszary Polski południo-

wej, także wysokogórskie, gdzie zmiana ta obserwowana jest przede 

wszystkim latem.

Opady i gospodarowanie wodą
W przebiegu wieloletnim sum obszarowych opadów w Polsce nie ob-

serwuje się wyraźnego trendu, a jedynie mniej lub bardziej regularne 

fluktuacje, czyli na przemian wzrosty i spadki sum opadów (Ilustracja 7). 

Występuje duża zmienność opadów z roku na rok. Najwyższa suma 

opadów (825,4 mm) wystąpiła w 2010 r., a najniższa (443,4 mm) w 1982 r.

Prawie studwudziestoletni przebieg sum rocznych opadów w Kra-

kowie (Ilustracja 8) także nie wykazuje tendencji zmian w wieloleciu. Bar-

dzo wyraźny jest zakres wahań sum rocznych, który wynosi 677,9 mm. 

Najwyższa suma roczna (1126,3 mm) wystąpiła w 2010 r., a najniższa 

(448,4 mm) w 1993 r. Sumy opadów rocznych w Krakowie osiągają naj-

częściej wartości w przedziale 650–700 mm i są większe o ok. 80 mm 

od średniego opadu dla całej Polski. W Krakowie występują obfite opady 

kilkudniowe, charakterystyczne dla Karpat i ich przedpola, związane 

ze spiętrzaniem się wilgotnych mas powietrza napływających z sektora 

Współczesne ocieple-
nie klimatu na terenie 
Polski jest faktem.
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ilustracja 7. Przebieg wieloletni (1971–2019) sumy rocznej opadów w Polsce. 
Czarna ciągła linia – trend liniowy. Źródło: Opracowanie własne na pod-
stawie danych IMGW z lat 1971–20191

_1 Dane pomiarowo-obserwacyjne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
(IMGW) (2020)…

ilustracja 8. Przebieg wieloletni (1901–2020) sumy rocznej opadów w Kra-
kowie. Czarna ciągła linia – trend liniowy. Źródło: Opracowanie własne 
na podstawie danych ze stacji naukowej IGiGP UJ
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północnego, które są najczęściej przyczyną powodzi w dorzeczu gór-

nej Wisły. W ciepłej połowie roku zdarzają się lokalne ulewy ( powyżej 

50 mm na dobę), wysokością opadu podobne do występujących na pół-

noc od miasta na obszarze Wyżyny Małopolskiej.

Z przedstawionych danych wynika, że sumy roczne opadów, za-

równo średnie obszarowe dla całego kraju, jak i dla Krakowa, nie wyka-

zują istotnych statystycznie tendencji zmian opadów atmosferycznych 

w Polsce. Na wykresach (Ilustracje 7 i 8) zaznaczają się naprzemiennie lata 

bardzo suche i bardzo wilgotne, które w ostatnich dekadach grupują się 

w serie: 3–4 lata suche, a po nich 2–3 lata wilgotne. Każdy kolejny rok 

serii kumuluje negatywny wpływ na środowisko lat poprzedzających, 

a kolejny suchy rok przynosi znacznie poważniejsze skutki niż kolejny 

rok wilgotny. Co więcej, kumulowanie się lat wilgotnych nie przynosi aż 

tak szybko pozytywnych efektów, ponieważ serie lat suchych są dłuższe. 

Z powodu wzrostu temperatury powietrza zmienia się rodzaj opadów 

w zimie, jest coraz mniej opadów śniegu, a więcej deszczu. Następuje 

spadek udziału opadów śniegu w ogólnej sumie opadów i związanych 

z tym wysokości i czasu zalegania pokrywy śnieżnej. Rozkład opadów 

w ciągu roku jest coraz bardziej nierównomierny, dłuższe okresy bez-

opadowe są przerywane opadami o dużym natężeniu. W przypadku 

opadów nawalnych z chmur burzowych (Cumulonimbus) ogromna ilość 

wody opadowej znacznie przekracza tzw. przewodność hydrauliczną 

gleby (zdolność gleby do pochłaniania i odprowadzania wody). W kon-

sekwencji w niektórych sytuacjach prawie cały opad natychmiast spły-

wa do rzek i jest bezużyteczny dla gleby i roślin, prowadzi natomiast 

do podtopień i lokalnych powodzi. Najgorsza sytuacja jest w miastach, 

gdzie przeważają powierzchnie uszczelnione, tj. beton i asfalt. Gdyby 

taka sama ilość deszczu spadła w terenie niezurbanizowanym i w dłuż-

szym czasie, grunt przyjąłby go w większym stopniu. Tak dzieje się 

w przypadku słabych, ciągłych opadów z chmur warstwowych, które 

przeważają w chłodnej połowie roku. Opady występujące w miesiącach 

letnich są mniej użyteczne w aspekcie uzupełniania niedoborów wody, 
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ponieważ woda opadowa szybko paruje. Duża część letniego deszczu 

zostaje w koronach drzew albo na nieprzepuszczalnych powierzch-

niach, skąd wyparowuje bądź spływa do kanalizacji. Opady w miesią-

cach chłodnej części roku nie powodują tak intensywnego parowania 

wody opadowej. Może ona powoli wsiąkać w grunt, zapobiegając suszy 

glebowej, a następnie wnikać głębiej i uzupełniać zasoby wód podziem-

nych. Jeśli występują opady śniegu, tworzące trwałą pokrywę śnieżną, 

to roztopi się ona w czasie odwilży lub na początku wiosny, również 

nasycając wodą glebę. Pokrywa śnieżna jest podstawą odnawiania się 

zasobów wód podziemnych, które zasilają ekosystemy wodne (rzeki, 

zbiorniki, jeziora) i od wód zależne obszary wilgotne (tereny podmok łe, 

obszary bagienne, torfowiska). Brak lub skąpa pokrywa śnieżna w zimie 

prowadzi do powstawania i powiększania się deficytów wody.

Na bilans wodny Polski oprócz zmian klimatycznych – wzrostu 

temperatury powietrza, zwiększonego parowania, mniejszych opa-

dów śniegu, częstszego występowania opadów nawalnych – wpływ 

ma także działalność człowieka. W ostatnich dziesięcioleciach system 

hydrologiczny uległ znacznemu przekształceniu – sprzyja to odpływo-

wi, a nie gromadzeniu wody. Zniszczenie naturalnego biegu cieków 

i ich łączności z dolinami rzecznymi, prostowanie rzek, nadmiernie 

rozwinięty system melioracyjny na terenach rolniczych oraz ochrona 

przeciwpowodziowa polegająca na budowie wałów są elementami 

zmniejszającymi możliwości retencji wody. Ponadto niedobór wody 

potęgowany jest przez używanie jej w większości procesów technolo-

gicznych stosowanych w energetyce, przemyśle i rolnictwie. Bardzo 

niekorzystne dla zasobów wodnych są kopalnie odkrywkowe, których 

teren musi być odwadniany, przez co dochodzi do zmiany stosunków 

wodnych w górotworze i na powierzchni, często na bardzo dużym 

obszarze. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych w rejonie odkryw-

ki prowadzi do powstania wokół niej leja depresji na skutek odpom-

powywania wody. W konsekwencji złego gospodarowania zasobami 

wodnymi obserwujemy niższe stany wód w rzekach, zwierciadło wody 
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w wielu studniach znajduje się coraz głębiej, a powierzchnia niektórych 

jezior wyraźnie się zmniejsza.

Ekstremalne zjawiska pogodowe
Trąby powietrzne, huraganowy wiatr, gwałtowne burze, podtopienia 

i powodzie oraz susze często są uznawane za skutek zmian klimatu. 

Jednak nie jest łatwo stwierdzić w sposób ilościowy, czy takich zdarzeń 

jest faktycznie więcej czy media częściej i chętniej niż kiedyś prezentują 

groźne zjawiska atmosferyczne. Obecnie dużo łatwiej niż dawniej jest 

przekazywać informacje o pojawieniu się ekstremalnych zjawisk. Media 

natychmiast informują o wystąpieniu gwałtownej burzy, podtopienia 

czy o skutkach silnego wiatru, a dzięki temu, że prawie wszyscy mają 

telefony komórkowe, informacje te szybko się rozchodzą. Zdjęcia i in-

formacje o wystąpieniu groźnych zjawisk pogodowych, bezpośrednie 

relacje z ich przebiegu natychmiast pojawiają się w telewizji lub w in-

ternecie, aktywnie działają portale społecznościowe, takie jak forum 

internetowe Polskich Łowców Burz16 czy entuzjastów meteorologii17. 

Istnieje Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosfe-

rycznych18, do której każdy może zgłosić anomalne zdarzenie pogodo-

we. Jest także baza z systemu lokalizacji wyładowań atmosferycznych19, 

na podstawie której można wypowiedzieć się bardziej obiektywnie, 

bo oparta jest na pomiarach, lecz zgromadzone tam dane to tylko te 

z ostatnich kilkunastu lat. Rozwój w ostatnich latach sieci pomiarów 

16 Forum internetowe Polskich Łowców Burz (2021): lowcyburz.pl [dostęp: 20.10.2021].
17 Forum internetowe entuzjastów meteorologii (2021): facebook.com/groups/meteo-

rologia.internetowi.entuzjasci [dostęp: 20.10.2021].
18 Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych (2021):  

eswd.eu/cgi-bin/eswd.cgi [dostęp: 20.10.2021].
19 Baza z systemu lokalizacji wyładowań atmosferycznych (2021): lightningmaps.org 

/#m=oss;t=3;s=0;o=0;b=;ts=0 [dostęp: 20.10.2021].

https://lowcyburz.pl/
https://www.facebook.com/groups/meteorologia.internetowi.entuzjasci/
https://www.facebook.com/groups/meteorologia.internetowi.entuzjasci/
https://www.eswd.eu/cgi-bin/eswd.cgi
https://www.lightningmaps.org/#m=oss;t=3;s=0;o=0;b=;ts=0
https://www.lightningmaps.org/#m=oss;t=3;s=0;o=0;b=;ts=0
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teledetekcyjnych POLRAD20 (sieć radarowa) i PERUN21 (sieć detekcji 

wyładowań atmosferycznych) także przyczynił się do zwiększenia 

liczby danych o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. Obiektywne, 

długoletnie informacje o warunkach atmosferycznych pochodzą z po-

miarów i obserwacji na stacjach meteorologicznych, których w Polsce 

jest tylko 62, a odległość między nimi wynosi średnio 78 km. Warto 

pamiętać, że stacje zlokalizowane są głównie w miastach lub ich oto-

czeniu, a zjawiska ekstremalne rzadko występują dokładnie na stacji 

meteorologicznej. 

Wyniki badań na temat burz i gradów w Polsce22 nie wykazują 

wyraźnej tendencji w zmianie liczby dni z tymi zjawiskami w wieloleciu 

(1885–2008). Na stacjach położonych na północny zachód od linii łączą-

cej Śnieżkę i Suwałki następuje spadek liczby dni z burzą. Największy 

w Słubicach, gdzie notuje się średnio o 1,3 dnia z burzą mniej na 10 lat. 

Na pozostałych stacjach, leżących na południowy wschód od wyzna-

czonej linii, przeważają tendencje dodatnie. Największy wzrost liczby 

rozpatrywanych dni odnotowano we Włodawie i w Lesku – odpowied-

nio więcej o 1,7 i 1,6 dnia z burzą w przeliczeniu na 10 lat.

W Krakowie w wieloleciu 1906–2020 widoczny jest trend rosnący 

liczby dni z burzą (Ilustracja 9). W pierwszej dekadzie XXI w. wzrosła 

liczba dni z burzą w stosunku do poprzedniego stulecia średnio o 5 dni 

w roku, jednak w ostatnim dziesięcioleciu znowu się obniżyła. Po-

równanie liczby dni z burzą w Krakowie i na stacjach pozamiejskich 

(Balice, Gaik-Brzezowa, Łazy) wskazuje na przewagę burz w mieście 

i występowanie ich także w chłodnej części roku, co może świadczyć 

20 Sieć pomiarów teledetekcyjnych POLRAD (2021): meteo.imgw.pl/dyn/#group=ra-
dar&param=cmax&loc=50.049686,19.955626,6 [dostęp: 20.10.2021].

21 IMGW PIB (2019), IMGW Teledetekcja naziemna i satelitarna, YouTube: youtube.com/
watch?v=vHHN7v0TBuQ [dostęp: 20.10.2021].

22 Bielec-Bąkowska, Z. (2013), Burze i grady w Polsce, „Prace Geograficzne”, (132).

https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar&param=cmax&loc=50.049686,19.955626,6
https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar&param=cmax&loc=50.049686,19.955626,6
https://www.youtube.com/watch?v=vHHN7v0TBuQ
https://www.youtube.com/watch?v=vHHN7v0TBuQ
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ilustracja 9. Przebieg wieloletni (1906–2020) liczby dni z burzą w Krakowie. 
Czarna ciągła linia – trend liniowy. Źródło: Opracowanie własne na pod-
stawie danych ze stacji naukowej IGiGP UJ
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o antropogeniczności tej odmienności, ponieważ sztuczne ciepło emi-

towane przez miasto może być przyczyną nasilenia konwekcji23. 

Wyniki badań Mateusza Taszarka i Jakuba Gromadzkiego24 nie 

potwierdzają informacji medialnych, że trąby powietrzne w Polsce są 

nowym zjawiskiem i pojawiają się w ostatnich latach częściej z powodu 

zmiany klimatu. Autorzy przypominają, że trąby powietrzne powo-

dujące duże straty materialne oraz niosące śmierć ludzi występowały 

w przeszłości regularnie i zjawisko to nie jest niczym nowym dla ob-

szaru Polski. Ponadto systematyczne obserwacje trąb powietrznych, 

które rozpoczęły się dopiero na początku XXI w., nie pozwalają na wia-

rygodne określenie trendów dotyczących występowania tych zjawisk. 

Susza, mimo częstszego występowania w ostatnich latach, nie 

jest także niczym nowym na ziemiach polskich. W publikacji Ryszarda 

Girgusia, Witolda Strupczewskiego i Ananiasza Rojeckiego25 znalazły 

się zapiski historyczne dotyczące nadzwyczajnych zjawisk hydrologicz-

nych i meteorologicznych na przestrzeni od X do XVI w. Pewną część 

tych notatek stanowiły wzmianki o suszach, przykładowo wiosną 1121 r.

nadzwyczajne susze i upały przez trzy miesiące, tj. marzec, 
kwiecień i maj trwające, tak spiekły ziemię, że nie tylko jare za-
siewy, ale i oziminy przypalone zniszczały; przeto ciężki był ten 
rok dla Polaków z przyczyny nieurodzaju i drożyzny. Sąsiedzkie 
także ziemie i okolice podobną posuchą i nieurodzajami do-
tknięte cierpiały przez czas niejaki głód i niedostatek26.

23 Matuszko, D., Piotrowicz, K., Kowanetz, L. (2015), Klimat, w: Degórska, B., Baścik, M. 
(red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie. Kraków: 
IGiGP UJ, s. 98.

24 Taszarek, M., Gromadzki, J. (2017), Deadly Tornadoes in Poland from 1820 to 2015, 
„Monthly Weather Review”, 145 (4).

25 Girguś, R., Strupczewski, W., Rojecki, A. (1965), Wyjątki ze źródeł historycznych o nad-
zwyczajnych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach polskich w wie-
kach od X do XVI. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

26 Tamże, s. 19.
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Często w zapiskach podawane są przykłady wyschnięcia rzek w ciągu 

lata, co niejako stanowiło potwierdzenie wystąpienia suszy. Tego typu 

wzmianki pochodzą z pory letniej 1455 oraz 1459 r., kiedy to „w tym 

roku (1455) było bardzo suche lato, deszcz nie padał przez szesnaście 

tygodni; Odra prawie zupełnie wyschła, płody letnie całkowicie pousy-

chały”27, „[w] tym oto roku (1459) Odra była tak mała, że można było 

przez nią przejechać konno i przejść w bród pieszo”28.

Klimat miasta – przykład Krakowa
Skutki zmian klimatu są wyraźnie odczuwalne na terenach zurba-

nizowanych, które generują dodatkowe ilości ciepła i emitują zanie-

czyszczenia pyłowe i gazowe. Klimat miasta różni się od klimatu te-

renu pozamiejskiego wieloma cechami – do najważniejszych należą 

m.in.: osłabienie natężenia promieniowania słonecznego, wyższa tem-

peratura powietrza, mniejsze prędkości wiatru, mniejsza wilgotność, 

krótsze zaleganie pokrywy śnieżnej, większa liczba dni z burzą i opa-

dem o dużym natężeniu oraz większe zanieczyszczenie powietrza29. 

Najbardziej charakterystyczną cechą klimatu miasta jest miejska 

wyspa ciepła (MWC), czyli obszar o wyższych wartościach temperatury 

powietrza w porównaniu do terenów otaczających30. Najcieplejsze są 

z reguły centra miast (zwarta zabudowa) i rejony dużych zakładów 

przemysłowych. Miejska wyspa ciepła powstaje z powodu akumulacji 

ciepła przez materiały, z których zbudowane są budynki, place, uli-

ce, oraz emisji ciepła antropogenicznego uwalnianego do atmosfery 

27 Tamże, s. 55.
28 Tamże, s. 59.
29 Lewińska, J. (2000), Klimat miasta. Zasoby, zagrożenia, kształtowanie. Kraków: In-

stytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział Kraków, s. 31; Matuszko, D., 
Piotrowicz, K. (2015), Cechy klimatu miasta a klimat Krakowa, w: Trzepacz, P. i in. 
(red.), Miasto w badaniach geografów. T. 1. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 221.

30 Lewińska, J. (2000), Klimat miasta…, s. 46; Fortuniak, K. (2003), Miejska wyspa ciepła. 
Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne. 
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 14. 
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w wyniku procesów spalania m.in. węgla i gazu, a także z transportu 

samochodowego. Zróżnicowanie temperatury na obszarze zurbani-

zowanym charakteryzuje się dużą zmiennością dobową i roczną. Naj-

większe różnice temperatury między miastem a terenem pozamiejskim 

obserwuje się w lecie podczas bezwietrznych i bezchmurnych nocy. 

Dzieje się tak dlatego, że duże ilości ciepła zgromadzone w mieście 

w ciągu dnia w nocy uwalniane są do atmosfery wolniej niż na terenach 

pozamiejskich z uwagi na zwiększoną pojemność cieplną sztucznych 

powierzchni31. Miejska wyspa ciepła często nie stanowi jednorodnej po-

wierzchni, ale składa się z wielu wyraźnych ognisk ciepła podzielonych 

obszarami chłodniejszego powietrza. Jej zasięg poziomy nawiązuje 

do zabudowy (ilustracja 10). W dużych miastach amerykańskich i przy 

„sprzyjających” warunkach pogodowych różnice temperatury między 

centrum a peryferiami mogą przekraczać 12°C, natomiast w polskich 

miastach najczęściej wynoszą do 7–10°C32.

W Krakowie intensywność miejskiej wyspy ciepła wynosi śred-

nio 1,2°C, ale w skrajnych przypadkach może osiągać nawet warto-

ści 5–7°C33. Zasięg przestrzenny krakowskiej MWC zwiększał się wraz 

z rozwojem miasta. W latach 50. XX w. obejmował jedynie obszar śród-

miejski, czyli najgęściej zabudowaną część miasta. Po ok. 10 latach nad 

obszarem Nowej Huty powstała druga wyspa ciepła. W kolejnych latach 

w związku z zabudową terenu między centrum Krakowa a Nową Hutą 

obie wyspy połączyły się. Powstała jedna, ponadtrzykrotnie większa 

niż w połowie XX w., o różnym natężeniu w zależności od użytkowania 

terenu34.

31 Fortuniak, K. (2003), Miejska wyspa ciepła…, s. 191.
32 Tamże, s. 14; Szymanowski, M. (2004), Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu. Wrocław: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 19. 
33 Kłysik, K. (1985), Wpływ struktury termiczno-wilgotnościowej przyziemnych warstw 

powietrza na klimat lokalny w wybranych warunkach terenowych, „Acta Geographica 
Lodziensia”, (49), s. 21; Lewińska, J. (2000), Klimat miasta…, s. 47.

34 Tamże, s. 55.
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Zróżnicowanie powierzchniowej wyspy ciepła (Surface Urban 

Heat Island, SUHI) na obszarze Krakowa przedstawia mapa temperatury 

radiacyjnej (to co innego niż temperatura powietrza mierzona ze stacji 

naziemnych) opracowana na podstawie interpretacji wielospektral-

nego zdjęcia satelitarnego wykonanego 6 lipca 2001 r. o godz. 11.57 

( ilustracja 10) przez radiometr satelity Terra Aster35. Różnica między 

najcieplejszą a najchłodniejszą powierzchnią miasta wyniosła 44,8°C, 

a średnia dla całego obszaru: 31,2°C. Duże kontrasty termiczne na sto-

sunkowo małym obszarze (31,7 km × 18,9 km) wynikają przede wszyst-

kim z różnorodności typów użytkowania i rodzaju pokrycia terenu. 

Na terenie Krakowa zaznaczają się 2 obszary o podwyższonej tempe-

raturze (MWC). Pierwszy obszar, oddzielony od reszty miasta wyraźnie 

chłodniejszym pasem zieleni, związany jest z terenem przemysłowym 

kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie, gdzie temperatura radia-

cyjna wynosiła średnio 35,7°C. Zarejestrowano tu najwyższą tempe-

raturę radiacyjną na całym analizowanym obszarze Krakowa (63,5°C). 

Drugi obszar o podwyższonej temperaturze obejmuje zwartą zabudowę 

w centrum miasta ze średnią wynoszącą 41,1°C, a maksymalną 49,7°C. 

Na tle cieplejszego obszaru Starego Miasta wyróżniają się także chłod-

niejsze Planty ze średnią temperaturą 34,3°C. Niższa temperatura niż 

w śródmieściu ze średnią 33,5°C kształtuje się na osiedlach mieszka-

niowych i w zabudowie rozproszonej. Najchłodniejszymi obszarami są 

powierzchnie zbiorników wodnych oraz Wisły i jej dopływów (średnio 

20,7°C), a także duże kompleksy zieleni (średnio 27,0°C): Las Wolski, 

Lasy Tynieckie, Uroczysko Skotniki, Park Leśny Witkowice, Las Bor-

kowski, Lasek Mogilski, Lasek Łęgowski, a także tereny parków miej-

skich, ogródków działkowych i cmentarzy (średnio 31,6°C). Obszary 

leżące poza granicami Krakowa, które cechują się temperaturą wyższą 

35 Matuszko, D., Wojkowski, J. (2007), Zróżnicowanie przestrzenne wybranych cech klimatu 
Krakowa, w: Matuszko, D. (red.), Klimat Krakowa w XX wieku. Kraków: IGiGP UJ, s. 201.
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od otoczenia (wyspami ciepła), to tereny miejskie Skawiny (średnio 

35,6°C) i Wieliczki (średnio 34,8°C)36. 

Przebieg wieloletni temperatury powietrza na podstawie danych 

z Krakowa (ilustracja 11) potwierdza wyniki otrzymane w innych miej-

scach na świecie i wskazuje także na wzrastające ocieplenie klimatu. 

Średnia roczna temperatura powietrza w wieloleciu 1901–2020 wahała 

się od 6,4°C w 1940 r. do 11,6°C w 2019 r. Od początku XXI w. notowane 

są najwyższe średnie wartości temperatury powietrza w historii po-

miarów w Krakowie. Wzrost temperatury zaznaczył się w każdym mie-

siącu, przy czym największy był w styczniu, kwietniu i sierpniu (2,1°C 

na 100 lat), a najmniejszy we wrześniu i październiku (1,0°C na 100 lat). 

Warto zaznaczyć, że w miastach zjawiskiem groźniejszym i uciąż-

liwszym dla mieszkańców niż tylko podniesienie średniej rocznej 

temperatury powietrza jest wzrost liczby dni gorących (Tmax > 25°C), 

upalnych (Tmax > 30°C) oraz nocy gorących (Tmin ≥ 20°C). W 2018 r. 

w Krakowie padł rekord – było 100 dni gorących (ilustracja 11). Wysoka 

temperatura w dni gorące i upalne wywołuje u ludzi złe samopoczucie 

(zmęczenie, rozdrażnienie), wzrost tętna i obniżenie ciśnienia krwi, 

przyspieszenie oddechu (zaburzenie termoregulacji). Przyczynia się 

także do wzrostu umieralności na choroby układu sercowo-naczy-

niowego i oddechowego oraz zwiększenia liczby kolizji na drogach 

i wypadków przy pracy. Po upalnym dniu przy spadku temperatury 

powietrza w ciągu nocy organizm człowieka może zregenerować siły. 

Niestety ten proces zostaje zaburzony w związku z występowaniem 

tzw. nocy gorących (tropikalnych), czyli takich, kiedy temperatura 

minimalna powietrza jest wyższa bądź równa 20°C. W takie noce nie 

można w naturalny sposób (bez klimatyzacji) wychłodzić mieszkania, 

by zapewnić w nim komfort termiczny w ciągu dnia. Wysoka tempera-

tura w nocy nie sprzyja odpoczynkowi, nie daje wytchnienia po gorą-

cym dniu i może utrudniać znoszenie kolejnych upałów. W Krakowie 

36 Tamże, s. 202.
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ilustracja 11. Przebieg wieloletni (1901–2020) średniej rocznej temperatury po-
wietrza, liczby dni gorących i upalnych oraz nocy gorących w Krakowie. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze stacji naukowej 
IGiGP UJ
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od 1901 r. rekordowo dużą liczbę nocy z Tmin ≥ 20°C zanotowano 

w 2006 i 2010 r., odpowiednio 9 i 10 nocy. Wyjątkowe było również 

to, że analizowane noce pojawiły się w XXI w. w najdłuższych ciągach 

(licząc od 1901 r.): pięciodniowym (od 20/21 do 24/25 lipca 2006 r.) 

i siedmiodniowym (16–22 lipca 2007 r.).

Jedną z głównych przyczyn współczesnych zmian klimatu jest 

powszechna urbanizacja, która pochłania naturalne powierzchnie 

ziemi i postępuje w coraz szybszym tempie37. Sztucznie ukształtowane 

podłoże w postaci zabudowy asfaltowych i betonowych ciągów komu-

nikacyjnych, tworzy wewnątrz miasta specyficzne warunki termiczne 

i wilgotnościowe, charakteryzujące się innymi cechami niż naturalny 

klimat na danym terenie. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza, 

nasileniem fal gorąca i długich okresów bez opadów pogłębia się niedo-

bór wody. Długie okresy bezopadowe skutkują zarówno spadkiem wil-

gotności gruntu w wyniku intensywnego parowania, jak i obniżeniem 

się przepływów w rzekach i zwierciadła wód podziemnych, co może 

utrudniać zaopatrzenie miast w wodę. Dodatkowo na obszarach zurba-

nizowanych średnio tracimy aż 70% wody opadowej. Woda deszczowa 

szybko spływająca po uszczelnionej powierzchni ulic, chodników, pla-

ców, parkingów jest odprowadzana systemem kanalizacji. Przez szybki 

odpływ deszczówki zmniejszona jest ilość wody potrzebnej do procesu 

parowania, który obniżałby temperaturę powietrza, brakuje jej do pod-

lania roślin, które dawałyby cień i hamowały nagrzewanie powierzchni.

Szkodliwą dla klimatu lokalnego, a często stosowaną praktyką 

w rewitalizacji miast jest betonowanie placów i parkingów, w miejscu 

których wcześniej były stare, dorodne drzewa i tereny zielone38. Liczne 

37 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2015), World Urbanization Prospects. The 2014 Revision, (ST/ESA/SER.A/366). New York: 
United Nations: population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf 
[dostęp: 20.10.2021].

38 Mencwel, J. (2020), Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta. Warszawa: Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej.

https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf
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przykłady właśnie takiego niekorzystnego dla klimatu zagospodaro-

wania terenu można spotkać w wielu polskich miastach (ilustracja 12).

Dużym zagrożeniem dla mieszkańców miast i podstawową przy-

czyną współczesnego ocieplenia jest emisja gazów cieplarnianych i py-

łów. Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powie-

trza powoduje na całym świecie ok. 7 mln przedwczesnych zgonów 

rocznie, głównie w wyniku chorób układu krążenia, nowotworów 

i infekcji dróg oddechowych39. Najbardziej zanieczyszczonymi sto-

licami państw na świecie są Dżakarta (Indonezja), Hanoi (Wietnam) 

i Pekin (Chiny). Ze sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska 

(Euro pean Environment Agency, EEA) pt. Jakość powietrza w Euro-

pie – 2020 wynika, że w 2018 r. 6 państw członkowskich (Bułgaria, 

Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Włochy)40 przekroczyło unijną 

wartość dopuszczalną dla pyłu zawieszonego PM2,5. Według oceny EEA 

narażenie na drobny pył spowodowało ok. 417 tys. przedwczesnych 

zgonów w 41 państwach europejskich w 2018 r. Na podstawie danych 

pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska z 2019 r. spo-

rządzono listę 15 najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Pol-

sce41. Najwyżej w rankingu znalazły się miejscowości (Pszczyna, Rybnik, 

Nowy Targ, Wodzisław Śląski, Zabierzów), w których odnotowano 

wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. 

Na liście smogowych rekordzistów przeważają małe miejscowości, 

co świadczy o tym, że problem smogu nie dotyczy wyłącznie dużych 

miast. Warto zaznaczyć, że na liście smogowych rekordzistów nie ma 

39 Mazur, K. (2020), 21 z 30 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie znajduje się 
w Indiach. Nowy raport, National Geographic Polska: national-geographic.pl/artykul/
21-z-30-najbardziej-zanieszczyczonych-miast-na-swiecie-znajduje-sie-w-indiach 
[dostęp: 20.10.2021].

40 European Environment Agency i in. (2020), Air Quality in Europe – 2020 Report, 
Eea. europa.eu: eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report  
[dostęp: 20.10.2021].

41 GS (2020), Ranking miast z najbardziej rakotwórczym powietrzem. Nie ma w nim Kra-
kowa, Krknews.pl: krknews.pl/ranking-miast-z-najbardziej-rakotworczym-powie-
trzem-nie-ma-w-nim-krakowa [dostęp: 20.10.2021].

https://www.national-geographic.pl/artykul/21-z-30-najbardziej-zanieszczyczonych-miast-na-swiecie-znajduje-sie-w-indiach
https://www.national-geographic.pl/artykul/21-z-30-najbardziej-zanieszczyczonych-miast-na-swiecie-znajduje-sie-w-indiach
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://krknews.pl/ranking-miast-z-najbardziej-rakotworczym-powietrzem-nie-ma-w-nim-krakowa
https://krknews.pl/ranking-miast-z-najbardziej-rakotworczym-powietrzem-nie-ma-w-nim-krakowa
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ilustracja 12.1. Włocławek  
Przykłady szkodliwej dla klimatu rewitalizacji w polskich miastach.  
[ilustracja u góry1 – fot. Pko, ilustracja u dołu2 – fot. Mariochom] 

_1 Pko (2009), Włocławek, Stary Rynek, Wikimedia Commons: commons.wikimedia.
org/wiki/File:Wloclawek_Stary_Rynek_(1).JPG?uselang=pl [dostęp: 20.10.2021]. 
CC BY-SA 3.0

_2 Mariochom (2018), Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 roku 
na Starym Rynku we Włocławku. Tu – występ L.U.C. z udziałem AbradAba, Karoliny 
Czarneckiej, Rebel Babel i orkiestr z województwa kujawsko-pomorskiego, Wiki-
media Commons: commons.wikimedia.org/wiki/File:W%C5%82oc%C5%82a-
wek-Kuyavian-Pomeranian_Voivodeship_Festival_2018.jpg [dostęp: 20.10.2021]. 
CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wloclawek_Stary_Rynek_(1).JPG?uselang=pl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wloclawek_Stary_Rynek_(1).JPG?uselang=pl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:W%C5%82oc%C5%82awek-Kuyavian-Pomeranian_Voivodeship_Festival_2018.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:W%C5%82oc%C5%82awek-Kuyavian-Pomeranian_Voivodeship_Festival_2018.jpg
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ilustracja 12.2. Kielce  
Przykłady szkodliwej dla klimatu rewitalizacji w polskich miastach.  
[ilustracja u góry1 – fot. Paweł Cieśla, ilustracja u dołu – fot. Dominika 
Wieczorek] 

_1 Cieśla, P. Staszek_Szybki_Jest (2006), Main Square in Kielce (Poland), Wikimedia 
Commons: commons.wikimedia.org/wiki/File:Rynek_w_Kielcach_01_ssj_20050513.
jpg [dostęp: 20.10.2021]. CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rynek_w_Kielcach_01_ssj_20050513.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rynek_w_Kielcach_01_ssj_20050513.jpg
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ilustracja 12.3. Brzesko  
Przykłady szkodliwej dla klimatu rewitalizacji w polskich miastach. 
[fot. Tomasz Machowski] 
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ilustracja 12.4. Bartoszyce 
Przykłady szkodliwej dla klimatu rewitalizacji w polskich miastach.  
[ilustracja u góry1 – fot. Lech Darski, ilustracja u dołu – fot. Grzegorz 
Kwakszys] 

_1 Darski, L. (2013), Bartoszyce. Plac Konstytucji 3 Maja (Rynek) widziany z Bramy 
Lidzbarskiej, Wikimedia Commons: commons.wikimedia.org/wiki/File:Bartoszy-
ce._Plac_Konstytucji_3_Maja_(Rynek)_widziany_z_Bramy_Lidzbarskiej..jpg  
[dostęp: 20.10.2021]. CC BY-SA 3.0

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bartoszyce._Plac_Konstytucji_3_Maja_(Rynek)_widziany_z_Bramy_Lidzbarskiej..jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bartoszyce._Plac_Konstytucji_3_Maja_(Rynek)_widziany_z_Bramy_Lidzbarskiej..jpg


3017. Klimat tu i teraz

ilustracja 12.5. Kraków, Rynek Podgórski 
Przykłady szkodliwej dla klimatu rewitalizacji w polskich miastach.  
[ilustracja u góry – fot. Włodzimierz Jan Szelest, ilustracja u dołu – 
fot. Dorota Matuszko] 
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już Krakowa, co nie  oznacza, że problem smogu został w tym mieście 

rozwiązany. W aglomeracji krakowskiej podstawową przyczyną wystę-

pujących przekroczeń jest emisja powierzchniowa związana z indywi-

dualnym ogrzewaniem budynków w sektorze komunalno-bytowym 

(w Krakowie emisja pyłu na poziomie 39% emisji całkowitej) a także 

emisja komunikacyjna (w Krakowie na poziomie 16%). Znaczny udział 

w zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie ma napływ z sąsiednich 

gmin (dla pyłu PM10 ok. 39%), a w województwie napływ z sąsiednich 

stref, zwłaszcza z województwa śląskiego42. 

Sposoby poprawy warunków klimatycznych w mieście – 
walka z globalnym ociepleniem

Unia Europejska chce zredukować emisje CO2 o 55% do 2030 r.43 Wiele 

miast już prowadzi działania zmierzające do osiągnięcia zerowej emisji 

CO2. Do grona 6 innych europejskich metropolii: Amsterdamu, Edyn-

burga, Malmö, Mediolanu, Leuven i Orleanu, które będą dążyły do ze-

roemisyjności w 2030 r., dołączył Kraków. Projekt ma być realizowany 

we współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, eks-

pertami i przedsiębiorstwami. Kraków jest także pierwszym miastem 

w Polsce, w którym powstała sieć stacji monitoringu jakości powietrza 

(rok 1991) i które jako pierwsze wprowadziło zakaz palenia węglem 

i drewnem (1 września 2019). W Krakowie wdrażane są też progra-

my rządowe: Mój prąd, Program ograniczania niskiej emisji, Program 

czyste powietrze, Krakowski program małej retencji wód opadowych. 

Warto zwrócić uwagę na program Mój prąd, który stanowi wsparcie 

dla rozwoju produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 

42 WIOŚ i in. (2018), Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2017 roku, 
Krakow.pios.gov.pl: krakow.pios.gov.pl/Press/publikacje/raporty/raport17/ra-
port2017.pdf [dostęp: 20.10.2021].

43 Pronczuk, M. (2020), E.U. Agrees to Slash Carbon Emissions by 2030, „The New York 
Times”: nytimes.com/2020/12/11/world/europe/eu-climate-emissions.html  
[dostęp: 20.10.2021].

http://www.krakow.pios.gov.pl/Press/publikacje/raporty/raport17/raport2017.pdf
http://www.krakow.pios.gov.pl/Press/publikacje/raporty/raport17/raport2017.pdf
https://www.nytimes.com/2020/12/11/world/europe/eu-climate-emissions.html


3037. Klimat tu i teraz

Dzięki promowaniu prosumenckiego wytwarzania energii wzmacniane 

jest lokalne bezpieczeństwo energetyczne kraju, a czystość powietrza 

ulega poprawie44.

W Krakowie relatywnie świadomie rozwija się zielona i błękitna 

infrastruktura. W krajobrazie miasta coraz częściej pojawiają się zielone 

przystanki, zielone torowiska, zielone ekrany, zielone ściany, parki 

kieszonkowe i łąki kwietne. Kwiaty zasiane np. pomiędzy ruchliwymi 

miejskimi arteriami pełnią funkcję antysmogową, obniżają temperaturę 

powietrza i spowalniają odpływ wody do kanalizacji. Doskonałym spo-

sobem przeciwdziałania negatywnym skutkom klimatu miejskiego są 

zielone dachy45. Podobnie jak łąki kwietne, spełniają one 3 podstawowe 

funkcje: (1) redukują zanieczyszczenia powietrza, (2) opóźniają odpływ 

wody opadowej, (3) obniżają temperaturę. Dachy pokryte roślinnością 

są znacznie chłodniejsze od konwencjonalnych z powodu: 

• zwiększonego albedo (współczynnika odbicia promienio-

wania – A): większa część promieniowania słonecznego jest 

odbijana od powierzchni dachu zielonego (A = ok. 0,15–0,40) 

w porównaniu ze sztucznym dachem czarnym (A – 0,1), dzięki 

czemu nagrzewa się on w mniejszym stopniu;

• ewapotranspiracji: ochładzanie poprzez parowanie z po-

wierzchni gleby (substratu) oraz transpirację (parowanie) z po-

wierzchni roślin (efekt ochładzania zależy od dostępności pary 

wodnej oraz temperatury powietrza);

• zacienienia: ochładzanie poprzez zasłonięcie powierzchni 

dachu roślinnością, która blokuje dopływ promieniowania 

44 Największy spadek zanieczyszczeń odnotowujemy w Krakowie (2021), Krakow.pl: kra-
kow.pl/aktualnosci/245538,1926,komunikat,najwiekszy_spadek_zanieczyszczen_
odnotowujemy_w_krakowie.html [dostęp: 20.10.2021].

45 Walawender, J.P. (2015), Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz 
możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa), Zielona infrastruktura: zielona-
infrastruktura.pl/miejska-wyspa-ciepla-negatywne-skutki-urbanizacji-oraz-mozli-
wosci-przeciwdzialania-na-przykladzie-krakowa [dostęp: 20.10.2021]. 

https://www.krakow.pl/aktualnosci/245538,1926,komunikat,najwiekszy_spadek_zanieczyszczen_odnotowujemy_w_krakowie.html?_ga=2.260092996.873641871.1609629623-180642899.1601755081
https://www.krakow.pl/aktualnosci/245538,1926,komunikat,najwiekszy_spadek_zanieczyszczen_odnotowujemy_w_krakowie.html?_ga=2.260092996.873641871.1609629623-180642899.1601755081
https://www.krakow.pl/aktualnosci/245538,1926,komunikat,najwiekszy_spadek_zanieczyszczen_odnotowujemy_w_krakowie.html?_ga=2.260092996.873641871.1609629623-180642899.1601755081
http://zielonainfrastruktura.pl/miejska-wyspa-ciepla-negatywne-skutki-urbanizacji-oraz-mozliwosci-przeciwdzialania-na-przykladzie-krakowa
http://zielonainfrastruktura.pl/miejska-wyspa-ciepla-negatywne-skutki-urbanizacji-oraz-mozliwosci-przeciwdzialania-na-przykladzie-krakowa
http://zielonainfrastruktura.pl/miejska-wyspa-ciepla-negatywne-skutki-urbanizacji-oraz-mozliwosci-przeciwdzialania-na-przykladzie-krakowa
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słonecznego do jego powierzchni (efekt ochładzania zależy 

od rodzaju roślinności i pory roku).

Badania przeprowadzone w Nowym Jorku46 wykazały, że w upal-

ne letnie popołudnie temperatura powierzchni dachu standardowego 

może być nawet o 40°C wyższa od temperatury powierzchni dachu 

zielonego. Średnio (pomiary prowadzone w lipcu 2003 r.) tempera-

tura powierzchni dachu standardowego była wyższa o 19°C w ciągu 

dnia i niższa o 8°C nocą od powierzchni dachu zielonego. Tempera-

tura dachu ma oczywiście wpływ na temperaturę wewnątrz budynku, 

W domu pokrytym dachem zielonym była w dzień średnio o 2°C niż-

sza, a w nocy średnio o 0,3°C wyższa niż w pokrytym standardowymi 

materiałami47. Analiza temperatury dachów na wybranych obiektach 

zlokalizowanych w centrum Krakowa przeprowadzona przez Jakuba P. 

Walawendra48 (2015) na podstawie obrazu satelitarnego landsat-8 OLI/

TIRS zarejestrowanego 7 sierpnia 2013 o godzinie 9.35 UTC wykazała, 

że temperatura dachu zielonego była niższa od temperatury dachów 

zabudowy staromiejskiej o ok. 8–10°C i aż ok. 20°C od dachu centrum 

handlowego. Temperatura powierzchni dachu zielonego była zbliżona 

do temperatury zieleni miejskiej (Plant). Poza licznymi walorami ekolo-

gicznymi tarasy i dachy użytkowe są dodatkową przestrzenią do życia 

i wypoczynku. W Krakowie tendencję do wykorzystywania dachów 

i tarasów jako miejsc użytkowych widać bardzo wyraźnie. W centrum 

miasta jest kilka zagospodarowanych dachów, na których znajdują się 

modne kawiarnie i punkty widokowe. 

46 Rosenzweig, C. i in. (red.) (2006), Green Roofs in the New York Metropolitan  Region. 
 Research Report. New York: Columbia University Center for Climate Systems Re-
search and NASA Goddard Institute for Space Studies: pubs.giss.nasa.gov/abs/
ro05800e.html [dostęp: 20.10.2021].

47 Tamże.
48 Walawender, J.P. (2015), Miejska wyspa ciepła…

http://pubs.giss.nasa.gov/abs/ro05800e.html
http://pubs.giss.nasa.gov/abs/ro05800e.html
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W Krakowie prowadzi się również działania mające na celu roz-

szczelnienie podłoża, np. w parkach i na terenach rekreacyjnych pozo-

stawia się coraz częściej powierzchnie trawiaste i ziemne (ilustracja 13) 

lub układa nawierzchnie przepuszczalne ze żwiru i kamieni. Zaleca się 

budowanie parkingów wyłożonych kratownicami betonowymi, prze-

puszczającymi wodę, zamiast parkingów z betonowych płyt. Zmienna 

intensywność opadów prowadząca do susz bądź powodzi sprawiła, że 

władze miasta uznały, że zachodzi konieczność retencjonowania wód 

opadowych. Decyzja o budowie kanalizacji deszczowej wraz z retencją 

jest często następstwem zidentyfikowania zagrożeń powodowanych 

na skutek zmian klimatu i urbanizacji. Stąd koncepcja miasta gąbki49, 

które zatrzymuje wodę, a następnie powoli ją oddaje. Jednym z działań 

korzystnie wpływających na zasoby wodne obszarów zurbanizowa-

nych jest magazynowanie wody opadowej, tzw. deszczówki. Umiejętne 

wykorzystanie deszczówki jest nie tylko proekologiczne, ale przynosi 

też korzyści ekonomiczne, związane z zagospodarowaniem odzyska-

nej wody. 

 Poprawa jakości powietrza jest jednym z priorytetów władz Kra-

kowa. W 2019 r. przeznaczono 32 mln złotych na dopłaty do likwidacji 

palenisk na drewno i węgiel. Większość mieszkańców w centrum Kra-

kowa, którzy likwidowali paleniska, podłączono do sieci ciepłowniczej 

należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Według 

szacunków likwidacja pieców zmniejszyła emisję pyłu o 1,3 tys. t rocz-

nie. Poziom stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 obniżył 

się z poziomu 54 µg/m3 (mikrogramów na metr sześc.) w 2017/2018 r. 

do 39 µg/m3 w 2019/2020 r. Coraz więcej budynków użyteczności pu-

blicznej i prywatnych domów wytwarza prąd za pomocą paneli foto-

woltaicznych na własne potrzeby, a nadwyżki oddawane są do sieci 

49 Marzuchowska, M., Żebrowski, M. (2020), Miasto gąbka – czyli jak wycisnąć więcej 
korzyści z naszych miast?, Obserwatorium polityki miejskiej: obserwatorium.miasta.
pl/miasto-gabka-czyli-jak-wycisnac-wiecej-korzysci-z-naszych-miast  
[dostęp: 20.10.2021].

http://obserwatorium.miasta.pl/miasto-gabka-czyli-jak-wycisnac-wiecej-korzysci-z-naszych-miast/
http://obserwatorium.miasta.pl/miasto-gabka-czyli-jak-wycisnac-wiecej-korzysci-z-naszych-miast/
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ilustracja 13. Alejki w parku uzdrowiskowym w Krakowie-Swoszowicach. 
Fot. Dorota Matuszko
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energetycznej. Rozwijany jest niskoemisyjny transport publiczny, wy-

korzystywane są autobusy hybrydowe, powstaje Szybka Kolej Aglome-

racyjna. Do 2030 r. ma powstać ponad 4 tys. miejsc na parkingach typu 

Park and Ride (P&R). Coraz popularniejsza staje się koncepcja ekonomii 

współdzielenia, polegająca na ograniczeniu liczby samochodów w mie-

ście przez zachęcanie mieszkańców do wypożyczania pojazdów 

(np. Traficar) zamiast zakupu własnych. Wskazane jest, aby promować 

kierowców, którzy wiozą większą liczbę pasażerów, np. podwożąc in-

nych do pracy. Powstają kolejne ścieżki rowerowe, których długość 

w 2019 r. wynosiła 235 km, jak i wypożyczalnie rowerów miejskich 

i hulajnóg50.

Wnioski
Wyniki badań naukowych potwierdzają, że 

zmiany klimatu następują i będą się pogłę-

biać, a ich skutki nasilać. Nie ulega wątpli-

wości, że temperatura powietrza rośnie 

w każdej skali przestrzennej, od globalnej 

do punktowej i że większość zaobserwowanych przejawów ocieplenia 

w ostatnim pięćdziesięcioleciu jest wynikiem działalności człowieka. 

Żaden inny znany proces nie przyczynił się do globalnego ocieplenia  

w ostatnich dekadach (aktywność słoneczna miała w ciągu ostatnich 

3 jedenastoletnich cyklów minimalnie ujemny wpływ na temperaturę 

globalną)51. System klimatyczny ma dużą bezwładność. Nawet gdybyśmy 

dziś z dnia na dzień zatrzymali emisję gazów cieplarnianych, tempera-

tura będzie rosła jeszcze przez dziesiątki, a może i setki lat – choć 

50 Urząd Miasta Krakowa, Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, 
Oddział Planowania Strategicznego i Analiz (2020), Raport o stanie miasta 2019.  
Kraków: Urząd Miasta Krakowa: bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/287199/kar-
ta [dostęp: 20.10.2021].

51 Komitet Geofizyki PAN (2018), Stanowisko Komitetu Geofizyki PAN w sprawie postępu-
jącej zmiany klimatu, Kgeof.pan.pl: kgeof.pan.pl/images/stories/pliki_2018/Stanowi-
sko_Komitetu_2018.pdf [dostęp: 20.10.2021].

Wyniki badań nauko-
wych potwierdzają, że 
zmiany klimatu następu-
ją i będą się pogłębiać, 
a ich skutki nasilać. 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/287199/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/287199/karta
http://www.kgeof.pan.pl/images/stories/pliki_2018/Stanowisko_Komitetu_2018.pdf
http://www.kgeof.pan.pl/images/stories/pliki_2018/Stanowisko_Komitetu_2018.pdf
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 prawdopodobnie nie tak szybko jak obecnie. Ponad 90% nadmiaru 

energii, która odkłada się współcześnie w systemie klimatycznym, jest 

gromadzone w oceanach. Woda ma olbrzy-

mią pojemność cieplną – wolno pochłania 

oraz oddaje ciepło. Nagrzany ocean będzie 

więc długo podnosił temperaturę powie-

trza. Z tego powodu coraz większego zna-

czenia nabierają działania adaptacyjne 

do przewidywanych i  już zachodzących 

zmian klimatu, które już wielokrotnie zda-

rzały się w historii Ziemi.

Z pewnością ograniczenie emisji za-

nieczyszczeń, głównie gazów cieplarnia-

nych, niezabudowywanie terenów natu-

ralnych, ograniczenie wyrębu drzew, 

sadzenie roślin, a nawet pnączy na balko-

nie, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, stosowanie urządzeń 

energooszczędnych, oszczędzanie wody, recykling, kompostowanie, 

oczyszczanie ścieków przyczyniłyby się do poprawy klimatu i być może 

chociażby częściowo uchroniłyby nas 

przed skutkami jego zmian, a na pewno 

pozwoliłyby zdrowiej żyć nam i przyszłym 

pokoleniom. 

Nie ulega wątpliwości, że 
temperatura powietrza rośnie 
w każdej skali przestrzennej, 
od globalnej do punktowej 
i że większość zaobserwowa-
nych przejawów ocieplenia 
w ostatnim pięćdziesięcio-
leciu jest wyni kiem działal-
ności człowieka. Żaden inny 
znany proces nie przyczynił 
się do globalnego ocieplenia 
w ostatnich  dekadach.

Coraz większego znaczenia 
nabierają działania adaptacyj-
ne do przewidywanych i już 
zachodzących zmian klimatu.
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Zaproszenie do dyskusji
W słoneczny dzień weź ze sobą odpowiedni termometr i spróbuj spraw-

dzić, jaka jest różnica temperatury powietrza w parku i na wyasfalto-

wanym parkingu. Widać różnicę?

Czy w najbliższym otoczeniu twojego miejsca zamieszkania lub 

pracy widzisz błędy w zagospodarowaniu terenu? Czy twoim zdaniem 

można poprawić warunki termiczno-wilgotnościowe i aerosanitarne 

(jakość powietrza) w twojej okolicy?

Polecane źródła
Dane pomiarowo-obserwacyjne Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
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Wyjaśnione w słowniku
absorpcja promieniowania, adaptacja do zmian klimatu/adaptacja 

klimatyczna, albedo, anomalia, antropocen, antropogeniczność, 

antropopresja, atmosfera, bezwładność systemu klimatycznego, bilans 

radiacyjny/saldo promieniowania, bilans wodny, bioróżnorodność/

różnorodność biologiczna, biosfera, błękitna/niebieska infrastruktura, 

COP/Szczyty Klimatyczne ONZ (ang. Conference of the Parties), 

degradacja ekosystemu, degradacja gleby, dni gorące, dni upalne, efekt 

cieplarniany/szklarniowy, eksplozja demograficzna, ekstremalne zdarzenia/

zjawiska pogodowe, emigracja klimatyczna, energia termiczna oceanów, 

ewapotranspiracja, gazy cieplarniane/szklarniowe, globalne ocieplenie, 

gospodarowanie wodą, hydrosfera, IPCC (ang. Intergovernmental Panel 

on Climate Change), klasyfikacja kwantylowa, klimat, klimat miasta, 

kompostowanie, konwekcja, lądolód, miejska wyspa ciepła, Milankovicia 

teoria/cykle, natężenie promieniowania słonecznego, noce gorące/noce 

tropikalne, okres przedprzemysłowy/preindustrialny, okres referencyjny, 

paliwa kopalne, pogoda, pojemność cieplna, polityka klimatyczna, 

próg planetarny/planetarny punkt krytyczny, przekształcanie naturalnej 

powierzchni ziemi, przewodność hydrauliczna gleby, retencja wody, 

równowaga klimatyczna planety, sekwestracja, sprzężenie zwrotne, 

strefa klimatyczna, susza, system klimatyczny, temperatura globalna, 

trend klimatyczny, urbanizacja/umiastowienie, wieczna/trwała zmarzlina, 

wymuszenie radiacyjne, zakwaszanie oceanów, zielona infrastruktura
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[…] ludzie Cywilizacji Zachodniej wiedzieli, co się 
dzieje. Nie byli jednak w stanie tego powstrzymać. 

W rzeczy samej, najbardziej zadziwiające w omawianej 
historii jest właśnie to, jak wiele wiedzieli ci ludzie 

i do jakiego stopnia nie potrafili wykorzystać tej wiedzy 
w działaniu. Wiedza nie przeobraziła się tu we władzę.

Erik M. Conway, Naomi Oreskes,  
Upadek cywilizacji zachodniej1

Wprowadzenie
Sposób funkcjonowania ludzkości wywiera niezmierną presję na wiele 

aspektów środowiska naturalnego, w tym również na klimat. Z upo-

rem przekraczamy kolejne granice planetarne – bezpieczne progi na-

szego wpływu na m.in. koncentrację gazów cieplarnianych, wymie-

ranie gatunków czy koncentracje antropogenicznego azotu i fosforu 

w przyrodzie2. Zmiany w środowisku naturalnym i zmiany klimatu 

osiągnęły poziom, przy którym realnie zagrażają zdrowiu i obniżają 

poziom jakości życia wielu ludzi, a nawet stwarzają ryzyko upadku 

obecnej cywilizacji. Wiedza z zakresu nauk przyrodniczych o kryzysie 

klimatycznym i katastrofie ekologicznej jest obszerna i niepodważal-

na. Nauki społeczne zadają natomiast istotne pytanie, dlaczego choć 

dysponujemy tą wiedzą, od lat funkcjonujemy zgodnie z neoliberalną 

ideologią business as usual, kierującą działania na „kosmetyczne” za-

biegi, zamiast usuwać przyczyny kryzysu klimatyczno-ekologicznego 

i zapobiegać jego dalszej eskalacji3. Nauki o człowieku i społeczeństwie 

1 Conway, E.M., Oreskes, N. (2018), Upadek cywilizacji zachodniej. Spojrzenie z przyszło-
ści. Tłum. Bińczyk, E., Gużyński, J., Tarkowski, K. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, s. 23.

2 Steffen, W. i in. (2015), Planetary Boundaries. Guiding Human Development on a Chang-
ing Planet, „Science”, 347 (6223), s. 1259855-1.

3 Bińczyk, E. (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa:  
Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 47–53.
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stają przed olbrzymim wyzwaniem zaproponowania rozwiązania dla 

tych problemów4.

Refleksja na temat niszczenia środowiska przez człowieka upo-

wszechniła się w połowie XX w. wraz z narodzinami ruchu ekologicz-

nego5. Natomiast szeroka debata o realnym ryzyku upadku całej cywi-

lizacji w wyniku kryzysu klimatycznego i katastrofy ekologicznej 

zaistniała w dyskursie medialnym dopiero w ostatnich 2–3 dekadach6. 

Można by zaryzykować stwierdzenie, że wiedza o zmianach klimatu 

jest młodszą siostrą obserwacji dotyczących zanieczyszczenia środo-

wiska i degradacji ekosystemów. Problemy związane ze zmianami kli-

matycznymi, dewastacją przyrody i zanieczyszcze-

niem środowiska zazwyczaj badane są z różnych, 

odrębnych perspektyw naukowych. Ponadto po-

święcane są im osobne programy polityk publicz-

nych. Natomiast zjawiska kryzysu klimatycznego 

i katastrofy ekologicznej są nierozerwalne7, ponie-

waż nie sposób jest zrozumieć przyczyny zaistnie-

nia i brak rozwiązań kryzysu klimatycznego bez wyjaśnienia relacji 

człowieka z szerszym otoczeniem przyrodniczym i interpretacji tej 

relacji w kulturowo ukształtowanych koncepcjach natury. 

Przyczyny kryzysu klimatycznego i katastrofy ekologicznej są licz-

ne i złożone, każda z nich ma własną historię i swoje uwarunkowania. 

W tym rozdziale skupię się na jednym zagadnieniu, które przynajmniej 

w pewnym stopniu na przestrzeni wieków przyczyniło się do powstania 

opisanych powyżej problemów. Jest to odseparowanie się człowieka 

od natury, zjawisko dotyczące zarówno jednostki, jak i całych spo-

4 Urry, J. (2011), Climate Change and Society. Cambridge–Malden: Polity, s. 1–17.
5 Armiero, M., Sedres, L. (red.) (2014), A History of Environmentalism. Local Struggles, 

Global Histories. London–New York–Dehli–Sydney: Bloomsbury, s. 9–11.
6 Sudhakara Reddy, B., Assenza, G.B. (2009), The Great Climate Debate, „Energy Policy”, 

37 (8), s. 2997.
7 Farber, D.A. (2015), Separated at Birth? Addressing the Twin Crises of Biodiversity and 

Climate Change, „Ecology Law Quarterly”, 42 (4), s. 843.

Zjawiska kryzysu 
klimatycznego 
i katastrofy ekolo-
gicznej są nieroze-
rwalne.
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łeczeństw i kultury, wiążące się z brakiem refleksji nad ekologiczny-

mi skutkami działań oraz z biernością wobec obserwowanych szkód. 

Oddzielenie od natury jest nie tylko kondycją jednostek8, ale stanowi 

szerszy problem definiujący zachodnią cywilizację, zakorzeniony w re-

ligii, filozofii i nauce9. Prześledzimy w skrócie genezę tego odcięcia, 

jego konsekwencje i pułapki oraz propozycje rozwiązań. Oddzielenie 

człowieka od natury, swoista alienacja, przejawia się negowaniem de-

strukcyjnego wpływu działań ludzkich na przyrodę oraz niechęcią 

do wzięcia odpowiedzialności za swoje działania. Oznakami alienacji 

są poczucie braku wpływu na naturę oraz zaprzeczenie istotności 

zachodzących w niej procesów10. Oba te zjawiska wiążą się z lękiem 

przed utratą kontroli nad przyrodą i uznaniem, że zachodzące w niej 

procesy wpływają na nas w niezrozumiały lub nieprzewidywalny spo-

sób. Zmierzenie się ze skutkami kryzysu klimatyczno-ekologicznego 

wymaga natomiast uświadomienia sobie stopnia i nieodwracalności 

zniszczeń poczynionych w przyrodzie oraz utraty przewidywalności 

i bezpieczeństwa, zapewnianych do tej pory przez ekosystemy natu-

ralne. Zmianie powinno również ulec potoczne wyobrażenie przyrody, 

która jest dzika, odległa od człowieka i którą trzeba zdominować, aby 

zapewnić sobie przetrwanie. Takiej przyrody w większości już nie ma, 

poznajemy natomiast jej nowe, hybrydowe i „postnaturalne” oblicza11. 

Oddzielenie od natury jest związane z dualizmami charaktery-

stycznymi dla cywilizacji zachodniej: człowiek – natura, natura – kultura, 

ludzkie – pozaludzkie. Można powiedzieć, że zjawisko „oddzielenia 

8 Rust, M.J. (2008), Climate on the Couch. Unconscious Processes in Relation to Our 
Environmental Crisis, „Psychotherapy and Politics International”, 6 (3), s. 157.

9 White, L. Jr. (1967), The Historical Roots of Our Ecological Crisis, „Science”, 155 (3767), 
s. 1205; Chew, S.C., Sarabia, D. (2016), Nature – Culture Relations. Early Globalization, 
Climate Changes, and System Crisis, „Sustainability”, 8 (1), art. nr 78, s. 1.

10 Vogel, S. (2015), Thinking Like a Mall. Environmental Philosophy after the End of Nature. 
Cambridge: MIT Press, s. 65–80.

11 Lorimer, J. (2015), Wildlife in the Anthropocene. Conservation after Nature. 
 Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 8–12, 19–34.
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człowieka od natury” pokazuje konsekwencje „podwójnego” myślenia. 

Ekologia polityczna jest podejściem w nauce, które kwestionuje sens 

badań nad oddzieleniem od natury, jako debaty w obrębie błędnego 

paradygmatu – dualizmu człowiek – natura, który nie powinien być 

utrwalany12. Ekologia polityczna wskazuje, że badanie odseparowania 

od przyrody oraz szukanie „powrotu do natury” wiąże się z akcepta-

cją nie tylko odrębności, ale wręcz przeciwstawiania, opozycji bytów 

ludzkich i pozaludzkich, człowieka i jego otoczenia. Natura w tym 

dyskursie jest prezentowana jako: (1) cały byt w świecie, poza czło-

wiekiem; (2) byt, który obejmuje człowieka; (3) konstrukt kulturowy, 

bez odpowiednika w realnym świecie13. Zamiast tego potrzebne są 

rewolucyjne zmiany w definiowaniu samej „natury”, które pozwolą 

nam zmierzyć się z wyzwaniami globalnych problemów związanych 

z kryzysem klimatyczno-ekologicznym. Ujmowanie świata natury jako 

czegoś innego i „zewnętrznego” wobec człowieka jest błędem również 

z powodu wzajemnych zależności biologicznych – nasze ciała są pełne 

mikroorganizmów, bez których nie jesteśmy w stanie żyć, nasze rośliny 

uprawne zapylane są przez owady, a powietrze, którym oddychamy, 

w tlen wzbogacają rośliny pochłaniające wydychany przez nas dwutle-

nek węgla. A jednak, pomimo tej wiedzy, tkwimy w dualnym sposobie 

myślenia o naturze i oddzielamy to, co ludzkie, od tego, co pozaludzkie. 

12 Fletcher, R. (2016), Connection with Nature Is an Oxymoron. A Political Ecology of 
„ Nature-deficit Disorder”, „The Journal of Environmental Education”, 48 (4), s. 228; 
 Vogel, S. (2015), Thinking Like a Mall…, s. 1–30; Latour, B. (2009), Polityka natury. 
 Nauki wkraczają do demokracji. Tłum. Czarnacka, A. Warszawa: Wydawnictwo  Krytyki 
Politycznej, s. 13.

13 Fletcher, R. (2016), Connection with Nature…, s. 229.
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Geneza oddzielenia od przyrody i jego konsekwencje 
dla poszukiwania rozwiązań kryzysu klimatyczno- 

-ekologicznego

To, co ludzie robią ze swoją ekologią, jest zależne od tego, 
co myślą o sobie samych w relacji do otaczającego świata.

Lynn White Jr.,  
The Historical Roots of Our Ecological Crises14

Cała historia cywilizacji to doświadczenie obrony przed naturą15. W po-

czątkowym okresie istnienia naszego gatunku ludzie walczyli z naturą 

w celu przetrwania, potem zaczęli ją przekształcać, 

aby poprawić swoje warunki życia, przede wszyst-

kim poprzez rolnictwo i przejście na osiadły tryb 

życia, pozwalający rozwijać strukturę społeczną 

i kultury. Kondycja oddzielenia od natury nie jest 

wyłącznie problemem człowieka ery modernizmu, 

istniejącym od czasów XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej czy „Wiel-

kiego Przyspieszenia” połowy XX w. Jest spuścizną wcześniejszego 

rozwoju cywilizacji, nauki i myśli zachodniej, w tym historii tworzenia 

struktur społecznych i relacji władzy, podwalin obecnego kapitalizmu 

i korzystania z zasobów naturalnych, co trwało od wieków. Kluczowe 

w tych wszystkich procesach było postrzeganie natury jako nieskoń-

czonego źródła zasobów oraz uznanie niezbywalnego prawa człowieka 

do ich wykorzystania. Paradygmat nieskończonego rozwoju i postępu 

opiera się na wykorzystaniu „taniej natury”, a przekształcanie jej „ tanich” 

14 „What people do about their ecology depends on what they think about themselves 
in relation to things around them”. White, L. Jr. (1967), The Historical Roots…, s. 1205; 
jeśli nie zaznaczono inaczej, tłum. J.T.

15 Chew, S.C., Sarabia, D. (2016), Nature – Culture Relations…, s. 1.

Cała historia cywi-
lizacji to doświad-
czenie obrony 
przed naturą.
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zasobów na cenne dobra materialne w gospodarce to podstawa współ-

czesnego kapitalizmu16.

Historycy wskazują również, że oddzielenie człowieka od natury 

nastąpiło w obszarze wartości znacznie wcześniej niż realizowana 

na jego gruncie eksploatacja środowiska w celach gospodarczych17. 

Początku odciągnięcia od natury i przyzwolenia na eksploatację śro-

dowiska upatruje się w rozwoju teologii judeochrześcijańskiej, która, 

w odróżnieniu do wierzeń pogańskich, nadała człowiekowi nadrzędną 

rolę pośród innych gatunków – przeznaczeniem człowieka jest pano-

wanie nad innymi stworzeniami, nienamaszczonymi przez Boga jako 

posiadające duszę. Choć obecnie różne nurty chrześcijańskie zwracają 

się ku filozofii troski o środowisko i inne istoty żywe oraz odpowiedzial-

ności za nie18 (więcej na ten temat w rozdziale 13), historycznie teologia 

judeochrześcijańska usprawiedliwiała obojętność wobec niszczenia 

przyrody i krzywdy zwierząt jako istot niższych, zwłaszcza jeśli były 

one wykorzystywane do zapewnienia dobrobytu człowieka. 

Odseparowanie człowieka od natury, jako fundament nowoczes-

nej cywilizcji, dotyczy nie tylko „natury zewnętrznej” wobec człowie-

ka, czyli przyrody i ekosystemów, ale również „wewnętrznej natury” 

ludzkiej19. Naturalne skłonności, instynkty, określane są jako dzikie, 

brutalne i niepodlegające kontroli, a rolą kultury jest wyciszenie popę-

dów, przystosowanie się do obowiązujących schematów zachowania, 

kanonów dobra i piękna. Grupy społeczne postrzegane jako te żyjące 

bliżej natury – ludy rdzenne, kobiety, dzieci, osoby o ciemnym kolorze 

16 Moore, J.W. (2017), The Capitalocene, Part I. On the Nature and Origins of Our Ecologi-
cal Crisis, „The Journal of Peasant Studies”, 44 (3), s. 599.

17 White, L. Jr. (1967), The Historical Roots…, s. 1205; Whitney, E. (2015), Lynn White Jr.’s 
„The Historical Roots of Our Ecologic Crisis” After 50 Years, „History Compass”, 13 (8), s. 396.

18 Por. Franciszek, papież (2015), Encyklika „Laudato si’” Ojca Świętego Franciszka poświę-
cona trosce o wspólny dom. [B. inf. o tłum.] Watykan: Drukarnia Watykańska: vatican.
va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_encicli-
ca-laudato-si.html [dostęp: 5.10.2021].

19 Rust, M.J. (2008), Climate on the Couch…, s. 158.

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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skóry – spotykały i nadal spotykają się z nierównym traktowaniem, 

a „ich natura” historycznie była wykorzystywana jako uzasadnie-

nie pragnienia dominowania nad nimi i wyrządzanych im krzywd20. 

Współcześnie okiełznaniu „wewnętrznej natury” służy konsumpcjo-

nizm – „opiat” ludzi doby kapitalizmu, który pozwala na trzymanie 

w ryzach „dzikiej” części osobowości i hamowanie instynktów, w tym 

lęków o przetrwanie w konfrontacji z faktami o kryzysie klimatycznym. 

Zdaniem psychoanalityków konsumpcjonizm tworzy strefę komfortu, 

do której łatwo jest uciec przed niewygodnymi faktami21. W pewnym 

sensie więc uzależniliśmy się od tego, co nas zabija.

Idąc dalej tym tropem, trzeba wskazać, że ważnym aspektem od-

dzielenia od natury są koncepcje indywidualizmu i wolności jednostki, 

traktowane jako wartości nadrzędne w kulturze zachodniej22. W kon-

tekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego koncepcje  te wiążą się np. 

z prawem do prowadzenia preferowanych stylów 

życia niezależnie od tego, jak bardzo obciążają one 

ekosystemy i wykorzystują nieodnawialne zasoby 

naturalne czy z dowolnym wykorzystaniem wła-

sności prywatnej, niezależnie od konsekwencji 

ekosystemowych (więcej na temat praw samej przy-

rody w rozdziale 14). Od kiedy jednak człowiek uzy-

skał sprawczość w wymiarze globalnym, nasze 

koncepcje wolności, w tym wolności jednostki, wy-

magają przedefiniowania23.

Dlatego też tak istotne jest zaangażowanie nauk społecznych i hu-

manistycznych w badanie przyczyn kryzysu klimatycznego – historii24, 

20 Tamże, s. 159.
21 Tamże, s. 160.
22 Tamże, s. 161.
23 Bińczyk, E. (2018), Epoka człowieka…, s. 23–28.
24 Whitney, E. (2015), Lynn White Jr.’s „The Historical Roots…”, s. 398.
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socjologii25, psychologii26, nauk politycznych27. Nauki społeczne obec-

nie nadrabiają stracony czas w diagnozie problemu względem nauk 

przyrodniczych, również dlatego że często musiały zrewidować własne 

założenia i para dygmaty, które sprawiały, że były one przez wiele lat 

nieczułe na problemy ekologiczne. Historia rozwoju nauk społecznych 

również jest uwikłana w dualizm społeczne – naturalne, wzmocniony 

potrzebą uzasadnienia racji bytu czy odrębności danej dyscypliny na-

ukowej, specyfiki, wiarygodności jej metodologii i istotności podejmo-

wanych tematów28. Obecnie dualizm ten uwidacznia się w powierz-

chownym potraktowaniu przez nauki społeczne zagadnień 

środowiskowych – jako kolejnego 

„aspektu” głównego przedmiotu badań, 

jego poddyscyplinę, np. jako socjologię 

środowiskową, podczas gdy środowi-

sko powinno być uznane za czynnik 

potencjalnie ważny dla każdego obsza-

ru badań29. 

Jakie jest praktyczne znaczenie 

wiedzy o oddzieleniu człowieka od na-

tury dla dyskusji na temat rozwiązań 

kryzysu klimatyczno-ekologicznego? 

Przede wszystkim odkrywając, jak głęboko podejście dualne do relacji 

człowieka z naturą zakorzenione jest w historii rozwoju zachodniej 

cywilizacji, religii, nauki, gospodarki i etyki, możemy zrozumieć nie-

25 Urry, J. (2011), Climate Change and Society…, s. 1–17; Klinenberg, E. i in. (2020), 
 Sociology and the Climate Crisis, „Annual Review of Sociology”, 46, s. 649.

26 Van Lange, P.A.M. i in. (2018), Climate Change. What Psychology Can Offer in Terms of 
Insights and Solutions, „Current Directions in Psychological Science”, 27 (4), s. 269.

27 Bernauer, T. (2013), Climate Change Politics, „Annual Review of Political Science”, 16, 
s. 421.

28 Aldeia, J., Alves, F. (2019), Against the Environment. Problems in Society/Nature Rela-
tions, „Frontiers in Sociology”, 4, art. nr 29, s. 2.

29 Chew, S.C., Sarabia, D. (2016), Nature – Culture Relations…, s. 29.
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odzowność przeprowadzenia rewolucyjnych zmian we wszystkich tych 

obszarach. Konsekwentnie – wiedza o zakorzenieniu przyczyn kryzy-

su w oderwaniu człowieka od natury skłania do krytycznego spojrze-

nia na rozwiązania proponowane w ra-

mach obecnego paradygmatu. Wiodącym 

nurtem takich rozwiązań jest ekomoder-

nizm, postulujący możliwość uniknięcia 

katastrofy klimatycznej dzięki rozwiąza-

niom technologicznym, takim jak rozpra-

szanie odpowiednich substancji w atmos-

ferze w celu ograniczenia ilości energii 

słonecznej docierającej do Ziemi, czy dzię-

ki mechanizmom rynkowym stymulują-

cym „opłacalność” ochrony klimatu, takim 

jak system handlu pozwoleniami na emisję 

gazów cieplarnianych. Proponowana przez 

ekomodernizm redukcja emisji dwutlenku 

węgla przez zaprzestanie wykorzystywania 

paliw kopalnych (ang. decarbonisation) czy 

oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów natu-

ralnych (ang. decoupling), jako realne do osiągnięcia cele gospodarcze 

krytykowane są za brak refleksji nad koniecznością zreformowania 

samych założeń gospodarki opartej na doktrynie nieskończonego 

wzrostu. Odłączenie kondycji gospodarki i jakości życia od wykorzy-

stania węgla – czy ogólniej, zasobów naturalnych – krytykowane jest 

nie tylko jako utopijne, ale również utrwalające przyczyny obecnych 

kryzysów30. Ponieważ rozwiązanie kryzysu  klimatyczno-ekologicznego 

uzależnione jest od zmiany postrzegania relacji człowieka z naturą, 

w szczególności przezwyciężenia dzielącego je dualizmu i kondycji 

30 Fletcher, R., Rammelt, C. (2016), Decoupling. A Key Fantasy of the Post-2015 Sustaina-
ble Development Agenda, „Globalizations”, 14 (3), s. 451.
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czenie negatywnego wpływu 
gospodarki na zasoby natu-
ralne i klimat poprzez ograni-
czenie konsumpcji i przepły-
wu towarów w gospodarce, 
a równocześnie odejście 
od mierzenia stanu gospo-
darki za pomocą przyrostu 
produktu krajowego brutto 
i zastąpienie go miernikami 
lepiej oddającymi faktyczną 
jakość życia.
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oddzielenia, również gospodarka powinna pełniej uwzględniać te re-

lacje i jedność. 

Propozycją wychodzącą naprzeciw tej potrzebie jest koncepcja 

postwzrostu (ang. degrowth)31. Postuluje ona ograniczenie negatyw-

nego wpływu gospodarki na zasoby naturalne i klimat poprzez ogra-

niczenie konsumpcji i przepływu towarów w gospodarce, a równocześ-

nie odejście od mierzenia stanu gospodarki za pomocą przyrostu 

produktu krajowego brutto (który realnie spadnie 

przy ograniczeniu konsumpcji) i zastąpienie go 

miernikami lepiej oddającymi faktyczną jakość ży-

cia. Wysoka jakość życia, według propagatorów 

postwzrostu, jest łatwiejsza do osiągnięcia dzięki 

m.in. ogólnodostępnym usługom publicznym, krót-

szemu czasowi pracy i lepszemu stanowi środowi-

ska niż dzięki wysokim zarobkom i możliwościom 

zakupu większej ilości dóbr. Obecny konsumpcjo-

nizm, napędzający kryzys klimatyczny i katastrofę 

ekologiczną, nie wynika z realnych potrzeb ani 

z „natury” człowieka, tylko jest sztucznie kreowa-

ny przez obecny system gospodarczy, wymuszający na konsumentach 

kupowanie coraz większej ilości dóbr i usług32.

Mniej radykalną propozycją wychodzącą naprzeciw zadaniu „po-

wiązania” człowieka z naturą w gospodarce jest koncepcja usług eko-

systemowych, od ponad dekady wdrażana w politykach środowisko-

31 Martínez-Alier, J. i in. (2010), Sustainable De-growth. Mapping the Context, Criticisms 
and Future Prospects of an Emergent Paradigm, „Ecological Economics”, 69 (9), s. 1741; 
postwzrost to tłumaczenie terminu degrowth uzasadnione w książce: Hickel, J. 
(2021), Mniej znaczy lepiej. O tym, jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat. 
Tłum.  Listwan, J.P. Kraków: Karakter, s. 8.

32 Kallis, G. (2011), In Defence of Degrowth, „Ecological Economics”, 70 (5), s. 874.
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wych m.in. Unii Europejskiej33. Jej celem jest pokazanie zależności 

jakości życia ludzi od procesów zachodzących w ekosystemach, a tak-

że sprzężeń zwrotnych pomiędzy negatywnym wpływem ludzi na eko-

systemy, podejmowanymi działaniami ochronnymi i możliwością 

ekosystemów do dalszego dostarczania usług. Usługi ekosystemowe 

są źródłami wielu różnych korzyści dla ludzi – od dostarczania pro-

duktów, przez zapewnianie miejsca do realizacji potrzeb o charakterze 

psychologicznym, poznawczym i duchowym, re-

gulację klimatu i innych procesów przyrodniczych, 

po inspiracje i znaczenie kulturowe. W zamierzeniu 

pokazanie zależności i powiązań pomiędzy czło-

wiekiem a ekosystemami ma podnieść do rangi 

priorytetu ich ochronę wśród celów politycznych 

i gospodarczych. W szczególności poprzez rozpra-

wienie się z mitem „taniej natury” rozwijana jest 

metodologia wyceny usług ekosystemowych i wy-

liczenia wkładu natury w gospodarkę w katego-

riach finansowych34. Prezentowane wyliczenia 

zdecydowanie obalają mit „taniej natury” i poka-

zują absolutną zależność systemu gospodarczego od „pracy” wykony-

wanej przez przyrodę, uważanej do niedawna za „darmową”. Sama 

idea nadawania ceny naturze spotyka się jednak z krytyką, argumen-

towaną zarówno względami etycznymi, jak i praktycznymi konsekwen-

cjami utowarowienia przyrody (ang. commodification of nature). Wska-

zywane jest m.in. umacnianie antropocentrycznego spojrzenia 

na ochronę środowiska, moralne usprawiedliwianie dewastacji, jeżeli 

„sprzedaż” lub niszczenie zasobu jest racjonalne z finansowego  punktu 

33 Millennium Ecosystem Assessment (2005), Ecosystems and Human Well-being. 
 Synthesis. Washington, DC: Island Press: millenniumassessment.org/documents/do-
cument.356.aspx.pdf [dostęp: 5.10.2021].

34 Costanza, R. i in. (1997), The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capi-
tal, „Nature”, 387 (6630), s. 253.
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widzenia, czy też potencjalne uzasadnienie dla prywatyzacji przyrody 

(podczas gdy większość zasobów naturalnych to dobra wspólne lub 

publiczne i jako takimi właśnie powinno się nimi zarządzać). Proble-

mem jest również pełne uwzględnienie w cenie kosztów, zysków i efek-

tów zwrotnych względem wszystkich potencjalnych odbiorców usług 

ekosystemowych. Wycena przyrody wiąże się zawsze z jej uproszcze-

niem – oceną z punktu widzenia ograniczonej liczby funkcji, użytkow-

ników i sprzężeń zwrotnych z innymi procesami w przyrodzie35.

Znaczenie kontaktu z przyrodą

Wykorzystujemy ziemię, ponieważ uważamy ją 
za przedmiot stanowiący naszą własność. Kiedy 
postrzegamy ziemię jako społeczność, do której 

należymy, wówczas możemy zacząć korzystać z niej 
z miłością i szacunkiem. Nie ma innego sposobu, dzięki 

któremu ziemia mogłaby przetrwać presję ze strony 
człowieka uzbrojonego w oręż technologii […].

Aldo Leopold,  
Zapiski z Piaszczystej Krainy. A Sand County Almanac36

W latach 80. Edward O. Wilson spopularyzował hipotezę biofilii (ang. 

biophilia hypothesis) w książce pod takim samym tytułem37. W naj-

ogólniejszym ujęciu biofilia oznacza „miłość do życia”. U Wilsona – we-

35 McCauley, D.J. (2006), Selling Out on Nature, „Nature”, 443 (7107); Martin-Ortega, J. 
i in. (2019), Nature Commodification: „A Necessary Evil”? An Analysis of the Views of 
Environmental Professionals on Ecosystem Services-based Approaches, „Ecosystem 
Services”, 37, art. nr 100926, s. 8.

36 Leopold, A. (2004), Zapiski z Piaszczystej Krainy. A Sand County Almanac. Tłum. Kot-
licki, R., Listwan, J.P. Bielsko Biała: Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich 
Istot”, s. 19–20.

37 Wilson, E.O. (1993), Biophilia and the Conservation Ethic, w: Kellert, S.R., Wilson, E.O. 
(red.), The Biophilia Hypothesis. Washington, DC: Island Press.
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wnętrzną tendencję do skupiania się na życiu i procesach związanych 

z życiem. Potrzeba doświadczania innych form życia jest podświadoma 

i zakodowana genetycznie. Tę potrzebę badacz wiąże z historią życia 

na Ziemi – pokrewieństwem wszystkich organizmów, w tym ludzi, 

podobieństwem funkcjonowania pojedynczych komórek naszych or-

ganizmów, ale i ewolucją człowieka w środowisku, w którym prefe-

rencje i awersja dotyczące pewnych aspektów przyrody decydowały 

o przetrwaniu. Brak codziennego obcowania z przyrodą, zwłaszcza 

na etapach rozwoju człowieka przypadających na okres dzieciństwa 

(więcej na temat roli przyrody w rozwoju dzieci w rozdziale 20) pro-

wadzi do biofobii – lęku przed naturalnością, obrzydzenia odczuwa-

nego w stosunku do niej, w tym głównie wywoływanego naturalnymi, 

niesterylnymi materiałami, wrażeniami dotykowymi, zapachami, co 

prowadzi do pogłębienia niechęci do przebywania na łonie natury38. 

Konsekwencją biofobii jest postrzeganie natury jako zagrożenia czy 

zasobu do przejęcia i wykorzystania, a także potrzeba przekształcenia 

jej w coś bardziej oswojonego i akceptowalnego dla umysłu i zmysłów.

Coraz więcej badań dokumentuje korzyści, jakie przynosi spędza-

nie czasu w otoczeniu przyrody, zarówno o charakterze psychologicz-

nym, fizjologicznym, jak i społecznym. Dla przykładu: lepsze samopo-

czucie, zwiększona zdolność do regeneracji, złagodzenie objawów 

depresji, chronicznego zmęczenia, odczuwalnego stresu i poziomu 

kortyzolu, ogólna poprawa nastroju, wyższa zdolność do regulacji emo-

cji, wyostrzenie zdolności poznawczych, zmniejszenie natężenia wie-

lu chorób, w tym nadciśnienia tętniczego i ryzyka śmierci związanego 

z chorobami wieńcowymi i cukrzycą, zmniejszenie intensywności 

stanów zapalnych39. W skrócie, wyniki licznych badań pokazują, że 

38 Ulrich, R.S. (1993), Biophilia, Biophobia, and Natural Landscapes, w: Kellert, S.R., Wil-
son, E.O. (red.), The Biophilia Hypothesis. Washington, DC: Island Press.

39 Keniger, L.E. i in. (2013), What Are the Benefits of Interacting with Nature?, „Internatio-
nal Journal of Environmental Research and Public Health”, 10 (3), s. 917–918; Sandifer, 
P.A. i in. (2015), Exploring Connections Among Nature, Biodiversity, Ecosystem Services, 
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doświadczenie przebywania w przyrodzie czyni nas szczęśliwszymi 

i zdrowszymi40. Co więcej, wpływ obcowania z naturą na samopoczu-

cie jest porównywalny z czynnikami takimi jak dochód czy poziom 

wykształcenia41. Choć badania te w większości nie są doskonałe z punk-

tu widzenia potwierdzania związków przyczyno-

wych między czasem spędzonym na łonie natury 

a wskaźnikami stanu zdrowia, uzasadniają stawia-

nie hipotezy na temat pozytywnej roli obcowania 

z przyrodą oraz stanowią przyczynek do dalszego 

rozwijania tego pola badawczego. Niektóre z nich 

wskazują również, że istotne dla osiągnięcia opisa-

nych powyżej korzyści jest nie tyle samo spędzanie 

czasu w otoczeniu przyrody, ile relacja z przyrodą, 

która może powstać w efekcie takiej aktywności42.

W ostatnich latach przekonanie o znaczeniu 

przebywania w otoczeniu przyrody, w szczególno-

ści w okresie dzieciństwa rozpowszechniło się w dużej mierze dzięki 

książkom Richarda Louva43 i ukutemu przez niego pojęciu zespołu 

deficytu przyrody. Louv, opierając się na wynikach gromadzonych przez 

siebie doniesień naukowych, argumentuje, że współczesny styl życia, 

and Human Health and Well-being: Opportunities to Enhance Health and Biodiversity 
Conservation, „Ecosystem Services”, 12, s. 1–15; Kuo, F.E. „Ming” (2013), Nature-deficit 
Disorder. Evidence, Dosage, and Treatment, „Journal of Policy Research in Tourism, 
Leisure and Events”, 5 (2), s. 178.

40 Russell, R. i in. (2013), Humans and Nature. How Knowing and Experiencing Nature 
Affect Well-Being, „Annual Review of Environment and Resources”, 38, s. 490.

41 Capaldi, C.A. i in. (2014), The Relationship Between Nature Connectedness and Happi-
ness. A Meta-analysis, „Frontiers in Psychology”, 5, art. nr 976, s. 10.

42 Lumber, R. i in. (2017), Beyond Knowing Nature. Contact, Emotion, Compassion, Mean-
ing, and Beauty Are Pathways to Nature Connection, „PLOS ONE”, 12 (5), e0177186; 
Zylstra, M.J. i in. (2014), Connectedness as a Core Conservation Concern. An Interdisci-
plinary Review of Theory and a Call for Practice, „Springer Science Reviews”, 2 (1–2), 
s. 124; Fletcher, R. (2016), Connection with Nature…, s. 227.

43 Louv, R. (2014), Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu 
natury. Tłum. Rogozińska, A. Warszawa: Relacja, s. 13–18.
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w szczególności przebywanie w pomieszczeniach przez większość 

dnia, posługiwanie się elektroniką i mediami cyfrowymi, jest szkodli-

wy dla rozwoju fizycznego i emocjonalnego i stanowi przyczynę wielu 

problemów emocjonalnych, zdrowotnych i społecznych. Natomiast 

bezpośrednia ekspozycja na przyrodę, spędzanie czasu „na zewnątrz” 

są niezbędne dla rozwoju oraz zdrowia fizycznego i emocjonalnego. 

Reakcją na jego pierwszą książkę, Ostatnie dziecko lasu, poświęconą 

skutkom deficytu przyrody u dzieci i sposobów ich przezwyciężenia, 

były apele dorosłych upatrujących źródła także swoich problemów 

w opisywanych przez Louva zjawiskach. Kolejne publikacje autora 

kierowane są już do nich44. Sam Louv również zwraca uwagę na mię-

dzypokoleniowy aspekt powstawania deficytu przyrody, wskazując 

na nadmierny lęk rodziców o bezpieczeństwo dziecka w naturalnym 

otoczeniu jako barierę dla spędzania czasu w przyrodzie. Mimo iż tezy 

stawiane przez Louva bywają krytykowane przez naukowców45, nie-

wątpliwie jego książki przyczyniły się do popularyzacji problemu braku 

kontaktu z przyrodą poza kręgami naukowymi i skłoniły do refleksji 

rodziców i opiekunów, wpłynęły także na ożywienie debaty nad me-

todami edukacji i instytucjonalnej opieki nad dziećmi46. 

Naukowym pomiarem bliskości człowieka z naturą zajmuje się 

m.in. psychologia środowiskowa, na gruncie której wypracowano sze-

reg mierników pomagających w badaniu bliskości z naturą47 (przede 

44 Tenże (2012), The Nature Principle. Reconnecting with Life in a Virtual Age. Chapel Hill: 
Algonquin Books of Chapel Hill, s. 1–6.

45 Fletcher, R. (2016), Connection with Nature…, s. 226; Dickinson, E. (2013), The Misdiagno-
sis. Rethinking „Nature-Deficit disorder”, „Environmental Communication”, 7 (3), s. 315.

46 Palomino, M. i in. (2016), The Online Dissemination of Nature – Health Concepts. Les-
sons from Sentiment Analysis of Social Media Relating to „Nature-Deficit Disorder”, 

„International Journal of Environmental Research and Public Health”, 13 (1), art. nr 142, 
s. 1; Lumber, R. i in. (2017), Beyond Knowing Nature…

47 Tam, K.-P. (2013), Concepts and Measures Related To Connection To Nature. Similarities 
and Differences, „Journal of Environmental Psychology”, 34, s. 65.
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wszystkim na podstawie koncepcji i skal: connectedness to nature 48 – 

więzi/łączności z naturą, inclusion of nature in self  49 – włączania natury 

w siebie, connectivity with nature  50 – kontaktu z naturą, commitment 

to nature  51 – poświęcenia dla natury, environmental identity  52 – toż-

samości środowiskowej czy też inspirowane hipotezą biofilii nature 

relatedness  53 – pokrewieństwa z naturą i love and care for nature 54 – 

miłości i troski o naturę). Wyniki badań realizowanych na ich podstawie 

wskazują m.in. na odczucie satysfakcji z życia, postawy prośrodowi-

skowe, troskę o środowisko, członkostwo w organizacjach ekologicz-

nych, miłość do zwierząt i dokonywanie prośrodowiskowych wyborów 

konsumenckich. Wyniki uzyskiwane za pomocą różnych skali okazują 

się w dużym stopniu zbieżne55, co jest przesłanką do stwierdzenia, że 

istnieje wspólny dla nich wzorzec relacji z naturą, który każda z nich 

w pewien sposób opisuje.

Silna więź z naturą łączy się również z podejmowaniem działań 

na rzecz środowiska56, dlatego diagnozowany deficyt tej więzi „może 

48 Mayer, F.S., Frantz, C.M. (2004), The Connectedness to Nature Scale. A Measure of 
Individuals’ Feeling in Community with Nature, „Journal of Environmental Psychology”, 
24 (4), s. 504.

49 Wesley Schultz, P. (2001), The Structure of Environmental Concern. Concern for Self, 
Other People, and the Biosphere, „Journal of Environmental Psychology”, 21 (4), s. 328.

50 Dutcher, D.D. i in. (2007), Connectivity with Nature as a Measure of Environmental 
Values, „Environment and Behavior”, 39 (4), s. 475.

51 Davis, J.L. i in. (2009), Interdependence with the Environment. Commitment, Intercon-
nectedness, and Environmental Behaviour, „Journal of Environmental Psychology”, 
29 (2), s. 174.

52 Tam, K.-P. (2013), Concepts and Measures Related To Connection To Nature…, s. 65.
53 Nisbet, E.K. i in. (2011), Happiness Is in Our Nature. Exploring Nature Relatedness as 

a Contributor to Subjective Well-being, „Journal of Happiness Studies”, 12 (2), s. 306; 
Nisbet, E.K. i in. (2009), The Nature Relatedness Scale. Linking Individuals’ Connection with 
Nature to Environmental Concern and Behaviour, „Environmental Behaviour”, 41 (5), s. 718. 

54 Perkins, H.E. (2010), Measuring Love and Care for Nature, „Journal of Environmental 
Psychology”, 30 (4), s. 456.

55 Tam, K.-P. (2013), Concepts and Measures Related to Connection to Nature…, s. 74.
56 Tamże; McMahan, E.A., Estes, D. (2015), The Effect of Contact with Natural Environ-

ments on Positive and Negative Affect. A Meta-analysis, „The Journal of Positive Psy-
chology”, 10 (6), s. 507.
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stanowić najważniejsze globalne zagrożenie dla środowiska”57. Eko-

logia polityczna natomiast uczula na zagrożenie ze strony indywi-

dualistycznego traktowania relacji z naturą i płynącej z niej motywa-

cji do działania, które w efekcie skłania do nadawania nadmiernego 

znaczenia indywidualnej odpowiedzialności jednostek i ich działań 

w życiu codziennym, odwracając uwagę od szerszych procesów poli-

tycznych i gospodarczych oraz niezbędnych rozwiązań systemowych58. 

W reakcji na krytykę indywidualistycznego spojrzenia na więź 

z naturą warto wymienić również stosunkowo nową propozycję warto-

ści relacyjnych (ang. relational values) w kontekście znaczenia przyrody 

dla ludzi59. Jej celem jest rozszerzenie koncepcji usług ekosystemowych60 

o wartości inne niż instrumentalne (zorientowane na zapewniane 

dobrobytu ludzi) i nieinstrumentalne (same w sobie, ang. intrinsic 

values, zorientowane na zachowanie dobrego stanu przyrody). War-

tości te odnoszą się do relacji, które są konstytutywne dla dobrego 

życia, przy czym mogą (i powinny!) to być relacje zarówno z innymi 

ludźmi, kształtowane dzięki przyrodzie, jak i z samą przyrodą61. Kładą 

one nacisk na emocjonalny aspekt jakości życia, zdrowie emocjonalne, 

przywiązanie do miejsca (domu), inspiracje, znaczenia symboliczne, 

tożsamość kulturową62. Przy czym w odróżnieniu od np. kulturowych 

usług ekosystemów nie są cechą przyrody, stanowiącą pewien poten-

cjał do wykorzystania przez ludzi, ale wynikają bezpośrednio z relacji 

jednostki z przyrodą czy relacji ludzi w przyrodzie oraz z obowiązków 

57 Kareiva, P. (2008), Ominous Trends in Nature Recreation, „PNAS”, 105 (8), s. 2758.
58 Fletcher, R. (2016), Connection with Nature…, s. 226; Maniates, M.F. (2001), Individualiza-

tion. Plant a Tree, Buy a Bike, Save the World?, „Global Environmental Politics”, 1 (3), s. 31.
59 Chan, K.M.A. i in. (2016), Opinion. Why Protect Nature? Rethinking Values and the 

Environment, „PNAS”, 113 (6), s. 1462.
60 Díaz, S. i in. (2018), Assessing Nature’s Contributions to People, „Science”, 359 (6373), 

s. 270.
61 Jax, K. i in. (2018), Caring for Nature Matters. A Relational Approach For Understanding 

Nature’s Contributions to Human Well-being, „Current Opinion in Environmental 
Sustainability”, 35, s. 24.

62 Chan, K.M.A. i in. (2016), Opinion. Why Protect Nature?…, s. 1463.



338 Za pięć dwunasta…

i odpowiedzialności ludzi wobec przyrody i siebie nawzajem. Uważane 

są za fundamentalne dla troski o przyrodę63. 

Jak zbliżyć się do natury w dobie kryzysu klimatyczno-
ekologicznego?

Natura jest wszędzie. Ale gdziekolwiek jest, 
zawsze brakuje jej jednego: dziewiczości.

Emma Maris,  
Rambunctious Garden…64

W 2018 r. ukazały się 2 opracowania podsumowujące stan dzikiej 

przyrody na świecie. Raport organizacji World Wild Fund informował 

m.in., że 83% wszystkich dzikich ssaków i 50% dzikich roślin zostało 

unicestwionych przez ludzi na przestrzeni wielowiekowego istnienia 

cywilizacji, 60% populacji ssaków, ptaków, ryb i gadów zostało uni-

cestwionych przez ludzi od 1970 do 2014 r., w tym 8% tylko między 

2010 i 2014 r.65 Obecnie ludzie stanowią 36% biomasy wszystkich 

ssaków na Ziemi, zwierzęta hodowlane 60%, a wszystkie dzikie ssaki 

zaledwie 4%.66 W tym samym czasie naukowcy na łamach czasopisma 

„Nature” wskazywali, że 77% powierzchni lądu i 87% w odniesieniu 

do oceanów zostało przekształconych przez człowieka67. Dzika przy-

roda i dzikie tereny stanowią margines i grożą im dalsze dewastacja 

i eksploatacja.

63 Jax, K. i in. (2018), Caring for Nature Matters…, s. 25.
64 „Nature is almost everywhere. But wherever it is, there is one thing that nature is 

not: pristine”. Marris, E. (2011), Rambunctious Garden. Saving Nature in a Post-wild 
World. New York: Bloomsbury, s. 2.

65 WWF i in. (red.) (2018), Living Planet Report – 2018. Aiming Higher. Gland: WWF: awsas-
sets.panda.org/downloads/lpr2018_full_report_spreads.pdf [dostęp: 5.10.2021], s. 90.

66 Bar-On, Y.M. i in. (2018), The Biomass Distribution on Earth, „PNAS”, 115 (25), s. 6508.
67 Watson, J.E.M. i in. (2018), Protect the Last of the Wild, „Nature”, 563 (7729), s. 30.

https://awsassets.panda.org/downloads/lpr2018_full_report_spreads.pdf
https://awsassets.panda.org/downloads/lpr2018_full_report_spreads.pdf
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W jaki sposób w takim świecie zbliżać się do natury i realizować 

postulaty Louva dotyczące przebywania w otoczeniu przyrody, najle-

piej dzikiej i różnorodnej? Do tego coraz więcej ludzi na świecie żyje 

w miastach, a tereny zurbanizowane borykają się z ubożeniem przy-

rody w największym stopniu, w szczególności w zakresie gatunków 

rodzimych, co ogranicza kontakt z naturą w sąsiedztwie miejsca za-

mieszkania. Brak takiej możliwości nazywany jest nowym rodzajem 

ubóstwa68. Musimy przemyśleć również rolę przyrody, szczególnie 

w miastach, sposób jej ochrony i formę jej doświadczania69. Nasza 

definicja natury wymaga rozszerzenia, przede wszystkim trzeba od-

rzucić przekonanie, że natura jest stabilna, niezmienna i niezależna 

od człowieka. Mówimy o postnaturze i postprzyrodzie jako zjawiskach 

koprodukowanych przez człowieka. „Hipersprawczość” człowieka 

w odniesieniu do procesów przyrodniczych w skali planetarnej jest 

cechą wyróżniającą epokę antropocenu70.

Proponowane nowe spojrzenie na przyrodę w antropocenie re-

zygnuje z wielu cech tradycyjnie jej przypisywanych71. Powinniśmy 

zaakceptować i dowartościować przyrodę o charakterze hybrydowym – 

znajdującą się w przestrzeni przekształcanej przez człowieka, współist-

niejącą na co dzień z ludźmi. Powinniśmy patrzeć na nią przez pryzmat 

nowych kategorii – funkcji, które pełni dla nas, zachodzących w niej 

zmian i procesów, w których bierze udział72. Przyroda koewoluuje 

68 Turner, W.R. i in. (2004), Global Urbanization and the Separation of Humans from 
Nature, „BioScience”, 54 (6), s. 588.

69 Lumber, R. i in. (2017), Beyond Knowing Nature…, s. 21; Magle, S. (2017), Building the 
Civilized Wild, w: Van Horn, G., Hausdoerffer, J. (red.), Wildness. Relations of People and 
Place. Chicago–London: University of Chicago Press.

70 Bińczyk, E. (2018), Epoka człowieka…, s. 26, 118.
71 Lorimer, J. (2015), Wildlife in the Anthropocene…, s. 8–12, 19–34; Van Horn, G. (2017), 

Into the Wildness, w: Van Horn, G., Hausdoerffer, J. (red.), Wildness…; Pyle, R.M. (2017), 
Conundrum and Continuum. One Man’s Wilderness, from a Ditch to the Dark Divide, 
w: Van Horn, G., Hausdoerffer, J. (red.), Wildness….

72 Watt, L.A. (2017), Losing Wildness for the Sake of Wilderness. The Removal of Drakes Bay 
Oyster Company, w: Van Horn, G., Hausdoerffer, J. (red.), Wildness…
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biologiczne razem z zachodzącymi zmianami społecznymi. Zamiast 

podziwiać wyjątkowość i różnorodność, doceńmy jej „inność” prze-

jawiającą się w przekształconym środowisku; zamiast uporządkowa-

nia i stabilności – dynamikę i zdolność do przetrwania, możliwość 

zaskoczenia niespodziewaną formą adaptacji; zamiast klasycznego 

piękna dziewiczych terenów – funkcje, które spełnia w przekształco-

nym ekosystemie73. 

Refleksja nad kondycją naszej relacji z przekształconym środo-

wiskiem może być istotnym bodźcem do zmierzenia się z głębokimi 

przyczynami powstania kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Wydaje 

się również konieczna nie tylko dla zmotywowania do działań prośro-

dowiskowych, ale przede wszystkim dla akceptacji i wprowadzenia ra-

dykalnych zmian, które są konieczne w celu ograniczenia skali kryzysu. 

Kluczowy może być aspekt jakości życia poruszany w debatach o kon-

sumpcjonizmie, postwzroście i kontakcie z przyrodą. Odnalezienie 

właściwej dla czasów antropocenu relacji z przyrodą oznacza również 

przewartościowanie naszych przekonań o tym, co składa się na wysoką 

jakość życia, a także jaką rolę odgrywa w jakości życia „postnaturalna” 

przyroda i jakie obowiązki wobec przyrody z tego faktu wynikają.

73 Jakubowski, K. (2020), Czwarta przyroda. Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miej-
skich, Kraków: Fundacja Dzieci w Naturę, s. 65–68, 105–138, 327–370.
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Zaproszenie do dyskusji
Droga czytelniczko, drogi czytelniku, kiedy ostatnio spędziłaś_eś go-

dzinę sam na sam z przyrodą? Poobserwuj najbliższe okolice twojego 

miejsca zamieszkania oraz otaczającą przyrodę. Może to być las, miej-

ski park lub chwasty wyrastające pomiędzy chodnikami. Pójdź tam 

i poobserwuj to miejsce przez dłuższy czas. Co się w nim znajduje? Ile 

różnych organizmów i gatunków widzisz? Pomyśl, co wiesz o ich życiu. 

Czy widzisz, w jaki sposób zostały one ukształtowane przez działalność 

człowieka? Potem obserwuj siebie – co czujesz po takim doświadczeniu. 

Czy w jakiś sposób wpływa to na twoje myśli przez resztę dnia? Czy 

chciałabyś_łbyś wykonać to zadanie również jutro?

Zastanów się, czy i w jaki sposób zmiana spojrzenia na przyrodę 

może zachęcać do podejmowania zdecydowanych działań na rzecz 

klimatu. Czy twoim zdaniem zwiększenie kontaktu z naturą może 

skutkować akceptacją radykalnych reform, np. propozycji postwzrostu?

Polecane źródła
Dobra wspólne

Ostrom, E. (2013), Dysponowanie wspólnymi zasobami. Tłum. Wian-

kowska-Ładyga, Z. Warszawa: Wolters Kluwer.

Doświadczanie przyrody w mieście

Jakubowski, K. (2020), Czwarta przyroda. Sukcesja przyrody i funk-

cji nieużytków miejskich. Kraków: Fundacja Dzieci w Naturę. 

( Bezpłatny e-book: drive.google.com/drive/folders/18uiBPTfen-

tw6EK0mJ1INTkuh71x-EcAB.

Ekologia polityczna

Latour, B. (2009), Polityka natury. Nauki wkraczają do  demokracji. 

Tłum. Czarnacka, A. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki 

 Politycznej.

https://drive.google.com/drive/folders/18uiBPTfentw6EK0mJ1INTkuh71x-EcAB
https://drive.google.com/drive/folders/18uiBPTfentw6EK0mJ1INTkuh71x-EcAB
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Etyka środowiskowa

Leopold, A. (2004), Zapiski z Piaszczystej Krainy. A Sand County 

 Almanac. Tłum. Kotlicki, R., Listwan, J.P. Bielsko Biała: Stowa-

rzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”.

Głęboka ekologia

Kulik, R. (2007), Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii. 

Bystra: Stowarzyszenie „Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot”. 

(Bezpłatny e-book: pracownia.org.pl/o-pracowni/wydawnictwa-

-pracowni/odkrywanie-natury-praktyka-glebokiej-ekologii).

Ochrona dzikości

Wilson, E.O. (2020), Pół Ziemi. Walka naszej planety o życie. 

Tłum. Baran, B. Warszawa: Aletheia.

Postwzrost

Hickel, J. (2021), Mniej znaczy lepiej. O tym, jak odejście od wzrostu 

gospodarczego ocali świat. Tłum. Listwan, J.P. Kraków: Karakter.

Jackson, T. (2015), Dobrobyt bez wzrostu. Ekonomia dla planety 

o ograniczonych możliwościach. Tłum. Polakowski, M. Toruń: 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Socjologia środowiska

MacNaghten, P., Urry, J. (2015), Alternatywne przyrody. Nowe myś-

lenie o przyrodzie i społeczeństwie. Tłum. Baran, B. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zespół deficytu przyrody

Louv, R. (2014), Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed 

zespołem deficytu natury. Tłum. Rogozińska, A. Warszawa: 

 Relacja.

Wyjaśnione w słowniku
alienacja (człowieka od natury), antropocen, antropocentryzm, 

antropogeniczny, biofilia, biofobia, biomasa, business as usual, 

decoupling, dekarbonizacja/dekarbonizacja gospodarek, dobra publiczne, 

dobro wspólne, dualizm, dzikość, ekologia polityczna, ekomodernizm, 

https://pracownia.org.pl/o-pracowni/wydawnictwa-pracowni/odkrywanie-natury-praktyka-glebokiej-ekologii
https://pracownia.org.pl/o-pracowni/wydawnictwa-pracowni/odkrywanie-natury-praktyka-glebokiej-ekologii
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granice planetarne, jakość życia, konsumpcjonizm, postwzrost, 

postnatura/postprzyroda, rewolucja przemysłowa, usługi ekosystemowe, 

utowarowienie przyrody, wartości relacyjne, Wielkie Przyspieszenie, 

Zachód/kultura zachodnia, zespół deficytu natury/przyrody
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Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 

to również kryzys społeczny, a jego 
przebieg i możliwe rozwiązania 

są w dużej mierze warunkowane 
relacjami gospodarczymi. Gdy myślę 

o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, 
czuję lęk o przyszłość moją, moich 

bliskich oraz ukochanej górskiej 
przyrody. Jest we mnie również sporo gniewu 
i chęci do działania na rzecz zmiany systemu. 

Najważniejsze wyzwanie dla ludzkości w obliczu 
kryzysu klimatyczno-ekologicznego stanowi, według 

mnie, przełamanie władzy wielkiego biznesu 
(wydobywczego, przemysłowego czy rolniczego), 

który dominuje pod względem ideologicznym 
i politycznym także w sferze ochrony przyrody.
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Nadmiernie eksploatujemy ziemię, ponieważ 
postrzegamy ją jako należący do nas towar. Dopiero 
kiedy zaczniemy traktować ziemię jako społeczność, 

do której sami należymy, będziemy mogli zacząć 
użytkować ją z miłością i szacunkiem.

Aldo Leopold1

relacja ludzi z naturą […] jest relacją społeczną, 
która w społeczeństwie kapitalistycznym 

oznacza stosunek klasowy.
N. Smith, P. O’Keefe2

Wchodzimy do lasu
Lasy jak mało która forma przyrody stały się w ostatnich latach przed-

miotem zainteresowania Polek i Polaków. Z jednej strony moda na to, 

co związane z lasem, zatacza coraz szersze kręgi, obejmuje już nie tylko 

wypoczynek, ale również przedszkola leśne (więcej na ten temat w roz-

dziale 20) czy formy duchowości (więcej na ten temat w rozdziale 13). 

Z drugiej strony coraz więcej uwagi poświęca się ekologicznej funkcji 

lasów, także w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Dzieje 

się to przy niemalże słyszalnym ryku pił elektrycznych: w warunkach 

intensywnych wycinek drzew, prowadzonych również na terenach 

wysokogórskich, w starodrzewach i lasach o wysokich walorach przy-

rodniczych. Jednocześnie narasta opór społeczny wobec tak inwazyjnej 

gospodarki leśnej. Protesty prowadzone są w Puszczy Białowieskiej, 

Bieszczadach, w kilkudziesięciu różnych miejscach3. Polska dołącza 

1 Leopold, A. (1949), From A Sand County Almanac. Oxford: Oxford University Press, 
s. vIII. Jeśli nie podano inaczej, tłum. M.G.

2 Smith, N., O’Keefe, P. (1980), Geography, Marx and the Concept of Nature, „Antipode”, 
12 (2), s. 37.

3 Protesty społeczne w obronie lasów są monitorowane przez oddolną inicjatywę, 
zob.: Lasy i obywatele (2021): lasyiobywatele.pl [dostęp: 5.05.2021].

http://lasyiobywatele.pl/
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zatem do długiej listy krajów, w których las staje się obszarem jawnie 

politycznym, polem konfliktu wartości i interesów4.

Punktem wyjścia dla rozważań w tym rozdziale jest spostrzeżenie, 

że wiodącą wartością w opisanym układzie jest pieniądz, zaś najważ-

niejszym interesem – finansowe korzyści szeroko pojętego przemysłu 

drzewnego. Z ekonomią wiążą się kluczowe pojęcia „gospodarki leśnej” 

czy „Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” (LP), zaś 

dary lasu to przecież nie tylko dzikie grzyby i owoce, ale również zwie-

rzyna łowna czy drewno.

Nie należy jednak ulegać pokusie składania zbyt prostych wyjaś-

nień. Z jednej strony bowiem drewno jako surowiec budowlany czy 

przemysłowy może, w pewnych warunkach, być materiałem o wiele 

bardziej ekologicznym niż metal, cement czy plastik. Tym samym prze-

mysł drzewny może zaspokajać ważne potrzeby społeczne w sposób 

zrównoważony środowiskowo. Z drugiej jednak interes ekonomiczny 

nie jest tożsamy z interesem społecznym, o czym świadczy choćby 

powszechna krytyka wskaźnika PKB jako miary dobrostanu społeczne-

go5. W warunkach kryzysu klimatyczno-ekologicznego takie uprosz-

czenie byłoby nie tylko błędne, ale i zabójczo niebezpieczne. Tak oto 

gospodarka leśna staje się jednym z centralnych problemów epoki 

antropocenu.

W rozdziale zarysowuję elementy krytycznego podejścia 

do współczesnej gospodarki leśnej, które pomagają znaleźć odpowie-

dzi na następujące pytania:

4 Takie walki toczone są od dekad np. w Amazonii, por. Barbosa, L.C. (1996), The People 
of the Forest Against International Capitalism. Systemic and Anti-systemic Forces in the 
Battle for the Preservation of the Brazilian Amazon Rainforest, „Sociological Perspec-
tives”, 39 (2).

5 Szarfenberg, R. (2011), Rozwój społeczny, czyli detronizacja PKB, „Nowy Obywatel”, 2: 
rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/KrytykaPKB.pdf [dostęp: 5.05.2021]

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/KrytykaPKB.pdf
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1)	 Na czym polegają konflikty toczące się wokół gospodarki 

leśnej w Polsce w ostatnich latach?

2)	 Czy interesy przemysłu drzewnego są do pogodzenia z wy-

zwaniami kryzysu klimatyczno-ekologicznego?

3)	 Jak powinna wyglądać zrównoważona gospodarka leśna?

To bardzo trudne pytania, więc rozdział ten może być traktowany 

jedynie jako drogowskaz wyznaczający kierunek dalszym poszukiwa-

niom, rozwijanym w projektach dydaktycznych czy naukowych. 

Gospodarkę leśną traktuję tu jako zjawisko interdyscyplinarne, 

łączące aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Taką perspek-

tywę oferuje radykalna ekonomia polityczna, oparta na dorobku nauk 

przyrodniczych6. Na gospodarkę leśną będziemy patrzeć przez pryzmat 

władzy, a zatem z uwzględnieniem różnych interesów, instytucji czy idei. 

Pamiętajmy również, że procesy zachodzące w Polsce są nierozerwal-

nie związane ze światowymi zjawiskami klimatycznymi, politycznymi 

i gospodarczymi. Wreszcie, przyroda nie jest tu biernym obiektem inter-

wencji ludzkiej, lecz wysyła ludziom swoiste sygnały zwrotne, zgodnie 

z zasadą: „Forests shape people – people shape forests”7.

Do kogo należą lasy? O relacji człowieka z naturą
Pod koniec 2019 r. polskie media obiegła lotem błyskawicy wiadomość 

o młodym małżeństwie, które w ramach zbiórki społecznej planuje 

wykupić 5 ha lasu w Beskidzie Niskim, aby uchronić go na zawsze przed 

wycinką i polowaniami8. Od strony ekonomicznej jest to niecodzienna 

sytuacja – oto prywatne osoby, łącznie ponad 1 tys. chętnych, decydują 

6 Foster, J.B. (2018), Ekosocjalizm – idea Marksa, tłum. Kowalewski, Z.M., w: Konat, G., 
Wielgosz, P. (red.), Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego. War-
szawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, s. 175–184.

7 Springate-Baginski, O., Blaikie, P. (red.) (2013), Forests, People and Power. The Political 
Ecology of Reform in South Asia. Abingdon: Routledge.

8 Chodzi o projekt „Wolny Las” Karoliny i Mieszka Stanisławskich. Udało im się zebrać 
(crowdfundingowo) ponad 150 tys. zł, jednak kiedy pisałem ten tekst, nadal trwały 
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się na nabycie ziemi z intencją powstrzymania się od jej ekonomicznej 

eksploatacji, uzyskiwania dochodów i bogacenia się. W tym konkret-

nym przypadku posiadanie ziemi przez osoby prywatne okazuje się 

przyjaźniejsze dla drzew i dzikich zwierząt od własności państwowej 

(w Polsce ponad 80% terenów leśnych jest własnością Skarbu Państwa 

w zarządzie LP). Nie jest to jednak reguła, w wielu krajach globalnego 

Południa to właśnie prywatyzacja lasów tropikalnych prowadzi do ich 

masowej wycinki pod uprawę soi i olejowca lub hodowlę bydła9.

W obu tych jakże odmiennych przykładach własność prywatna 

ziemi połączona jest z możliwością decydowania o losie elementów 

natury. Rzeczywiście, własność definiowana jest w analizie ekono-

micznej jako zestaw praw do wyłącznego 

rozporządzania określoną rzeczą – przed-

miotem własności (więcej na temat prawa 

własności i przyrody w rozdziale 14). Wła-

ściciel jest uprawniony m.in. do używania, 

przekształcania, uzyskiwania dochodów, 

ale i sprzedaży lub zniszczenia obiektu 

własności. Tak określone prawo własności prywatnej odbiera podmio-

towość i samoistną wartość przedmiotom, stają się one w pełni zależ-

ne od decyzji właściciela. Podejście to akceptujemy w przypadku więk-

szości towarów (np. samochodów, odzieży czy mebli), jednak wydaje 

się, że nie jest ono adekwatne do elementów natury, roślin, zwierząt 

czy całych ekosystemów. Z tego względu w prawodawstwie wielu kra-

jów znajdujemy ograniczenia w nabywaniu terenów leśnych lub wyci-

poszukiwania lasu, który uda się nabyć za zgodą Lasów Państwowych, zob. Projekt 
Wolny Las (2021): byciewlesie.pl/wolnylas [dostęp: 5.05.2021].

9 W 2019 r. na świecie ubyło ponad 3,8 mln hektarów pierwotnych lasów tropikal-
nych – obszar wielkości Szwajcarii. W ten sposób do atmosfery trafił dwutlenek 
węgla o skali rocznej emisji 400 mln samochodów, za: Global Forest Watch Blog 
(2020), We Lost a Football Pitch of Primary Rainforest Every 6 Seconds in 2019, „Global 
Forest Watch Blog": globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-co-
ver-loss-data-2019 [dostęp: 15.03.2022].

Prawo własności prywatnej 
odbiera podmiotowość 
i samoistną wartość przed-
miotom, stają się one w pełni 
zależne od decyzji właściciela.

https://www.byciewlesie.pl/wolnylas
https://www.globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2019
https://www.globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2019
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naniu drzew leśnych, zaś ich dokładna treść jest nieraz tematem spo-

rów politycznych (np. wokół tzw. lex Szyszko10).

Czy jednak człowiek rzeczywiście jest w stanie rozporządzać ta-

kimi elementami natury, jak lasy, łąki, rzeki i oceany? Czy własność 

ekonomiczna w tym przypadku również przekłada się na pełnię wła-

dzy człowieka nad przyrodą? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, 

przyglądając się bliżej relacjom ludzi z naturą, które wydają się o wiele 

bardziej złożone niż samo „posiadanie” i jego prawne uregulowanie.

W nauce uwzględniane są bardzo różne podejścia do tego pro-

blemu. Z jednej strony w naukach społecznych istnieje duża pokusa 

traktowania natury jako kategorii oddzielnej od kultury ludzkiej (więcej 

o oddzieleniu człowieka od natury w rozdziale 8). W takich ujęciach 

człowiek, jego organizacje i społeczeństwa są czymś odmiennym 

od przyrody ziemskiej, co czasem prowadzi do wysuwania wniosków 

o wyższości kultury ludzkiej nad naturą. Z drugiej strony nauki przy-

rodnicze i ścisłe, a także odwołujące się do nich behawiorystyczne 

nauki społeczne uczą, że człowiek jest elementem przyrody, poddanym 

prawom fizyki, chemii i biologii.

Zamiast prostych dychotomii pragnę zaproponować podejście 

dialektyczne, które moim zdaniem lepiej odpowiada opisowi złożo-

nych relacji społeczeństw ludzkich i przyrody. Przyroda sama w sobie 

jest czymś niebywale skomplikowanym, znajdującym się w ciągłym 

ruchu. Przejawami tej dynamiki są katastrofy, procesy konkurencji 

i współpracy wewnątrz- i międzygatunkowej oraz ewolucja prowadząca 

do wymierania jednych gatunków i pojawiania się nowych. W ska-

li ziemskiej biosfery przyjmują one postać dużych procesów, takich 

jak cykle hydrologiczne, cykle azotu i fosforu, bioróżnorodność czy 

10 Jurszo, R. (2019), Długi cień „lex Szyszko”. Wycinki drzew wciąż bez kontroli [RAPORT], 
OKO.press: oko.press/dlugi-cien-lex-szyszko-wycinki-drzew-wciaz-bez-kontroli-ra-
port [dostęp: 5.05.2021].

https://oko.press/dlugi-cien-lex-szyszko-wycinki-drzew-wciaz-bez-kontroli-raport/
https://oko.press/dlugi-cien-lex-szyszko-wycinki-drzew-wciaz-bez-kontroli-raport/
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„ metabolizm węglowy”11. Ich przebieg w ostatnich dziesiątkach tysię-

cy lat gwarantował stabilne i przyjazne warunki dla życia i rozwoju 

cywilizacji ludzkich. Jednakże przekroczenie pewnych granicznych 

wartości może prowadzić do apokaliptycznych procesów skutkujących 

nagłymi zmianami klimatu Ziemi (więcej na ten temat w rozdziałach 

1 i 7) czy masowym wymieraniem gatunków (więcej na ten temat w roz-

działach 2 i 3).

Człowiek jest specyficznym elementem tej układanki. Jak piszą 

Neil Smith i Phil O’Keefe, choć społeczeństwa ludzkie współtworzą 

całość przyrody, świadczą o jej wewnętrznym zróżnicowaniu12. Jak by 

nie było, ludzie wyróżniają się na tle innych gatunków zdolnością 

do poznania przyrody oraz do świadomego wpływania na procesy 

naturalne. Kolejne epoki w historii społeczeństw przynoszą również 

zmiany w relacjach z przyrodą na skutek zmian technologicznych lub 

politycznych. Pod wpływem ingerencji ludzkiej zmienia się zatem sama 

przyroda, która jest dziś daleka od wyidealizowanego, pierwotnego 

stanu. Dotyczy to również lasów, które – nawet jeśli zostają objęte pełną 

ochroną – podlegają skutkom zmian klimatu, szkodliwemu wpływowi 

pobliskich miast czy wędrówkom dzikich zwierząt wypieranych z ich 

naturalnych siedlisk13.

Gatunek ludzki w całej swojej historii podejmował próby ułożenia 

sobie relacji z naturą. Przeżycie zawsze było uzależnione od możliwości 

pozyskania z natury różnorodnych substancji, w tym wody i żywności 

oraz różnych źródeł energii. Przyroda daje zatem ludziom szereg warto-

ści użytkowych, zaspokajających potrzeby materialne. Przekształcając 

naturę i pracując, człowiek uczył się produkować coraz bardziej złożone 

11 Pearce, F. (2010), From Ocean to Ozone. Earth’s Nine Life-support Systems, New Scien-
tist: newscientist.com/round-up/ocean-to-ozone-earths-nine-life-support-systems 
[dostęp: 5.05.2021].

12 Smith, N., O’Keefe, P. (1980), Geography…, s. 32.
13 Szwagrzyk, J. (2009), Związki między nauką a ochroną przyrody. Czy leśnicy znają 

ekologię?, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”, 21 (2).

https://www.newscientist.com/round-up/ocean-to-ozone-earths-nine-life-support-systems
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dobra, a jednocześnie zmieniał zarówno przyrodę, jak i samego siebie. 

Przez znakomitą część trwania gatunku zdolność człowieka do prze-

kształcania natury była jednak bardzo ograniczona, zaś „pierwsza 

natura” (biologiczna) określała drugą (społeczną)14.

Wartość przyrody znacznie jednak wykracza poza sam katalog 

„wartości użytkowych”, takich jak budulec czy pożywienie. Doświad-

czamy tego bogactwa nieustannie, na różnych poziomach i w różnych 

skalach czasu, a lasy są tego świetnym przykładem. Indywidualnie 

i społecznie ciągle potrzebujemy natury do pełnej i zdrowej egzystencji. 

Jak śpiewa zespół Łąki Łan w piosence Lass:

Lubię do lasu iść sobie na spaca,
Lasu doradza mi, lasu nawraca.
Lubię na polanę się wbić z dala,
Polana myśli rozwiane scala.

Lasy pełnią również wiele kluczowych funkcji ekosystemowych. Ba-

dania wykazały, że dotyczy to w szczególności starych lasów, z dużą 

ilością biomasy, martwego drewna i zróżnicowanym składem gatunko-

wym. Lokalnie lasy stanowią centra bioróżnorodności, hamują erozję 

gleby i łagodzą cykle hydrologiczne, zmniejszając ryzyko susz i powo-

dzi. W skali globalnej lasy za sprawą przechwytywania dwutlenku węgla 

z atmosfery traktowane są – obok oceanów – jako główny stabilizator 

klimatu. Nie powinno zatem dziwić, że powierzchnia lasów została 

uznana za wskaźnik stanu jednej z dziewięciu granic planetarnych, 

odnoszącej się do zmiany systemów lądowych (land-system change)15. 

Wreszcie – choć właściwie od tego należałoby zacząć – przyroda i jej 

14 Smith, N., O’Keefe, P. (1980), Geography…, s. 32.
15 Steffen, W. i in. (2015), Planetary Boundaries. Guiding Human Development on a Chang-

ing Planet, „Science”, 347 (6223).
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elementy mają wartość samoistną, przynależną wszystkim istotom 

ożywionym i nieożywionym16.

Powyższe rozważania pokazują, że ekonomiczna kategoria włas-

ności zupełnie nie przystaje do obiektów natury, lasów i łąk, rzek i oce-

anów. Ich wartość jest bowiem w pierwszej kolejności ekosystemowa 

i przyrodzona całej Ziemi, w tym ludzkości, a dopiero przy okazji – 

na gruncie specyficznych przepisów prawa – powiązana z ich właści-

cielem, konkretną osobą prywatną, korpo-

racją lub instytucją państwa. Tym samym 

kategorie dóbr prywatnych należy porzu-

cić na rzecz realnej analizy lasów w kate-

goriach wspólnych zasobów (ang. com-

mons) czy wręcz publicznego majątku (ang. 

public wealth) – z których społeczeństwa 

ludzkie jedynie korzystają, ale nie posiada-

ją ich na własność. Korzystanie to ma jed-

nocześnie charakter ponadczasowy, po-

winno umożliwiać podtrzymanie zasobów 

również dla przyszłych  pokoleń.

Akumulacja kapitału i przekształcanie natury 
w antropocenie

Jeśli lasy oraz inne elementy przyrody są tak ważne dla trwania życia 

na Ziemi oraz dla jakości tego życia, to dlaczego ciągle dochodzi do ich 

niszczenia w niezrównoważonej gospodarce? Dlaczego cywilizacja 

ludzka wywiera tak wielką presję na biosferę, nie licząc się z konse-

kwencjami? Współczesność, zwana antropocenem, wraz z rozwojem 

zdolności wytwórczych w postaci maszyn i złożonych technologii, dała 

16 Hausner, J., Żylicz, T. (2015), Aksjologiczne podstawy i systemowo-ekonomiczne reguły 
racjonalnej gospodarki i polityki leśnej, w: Kaliszewski, A., Rykowski, K. (red.), Mate-
riały piątego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. 
Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa.

Kategorie dóbr prywatnych 
należy porzucić na rzecz 
realnej analizy lasów w kate-
goriach wspólnych zasobów 
(ang. commons) czy wręcz 
publicznego majątku (ang. 
public wealth) – z których 
społeczeństwa ludzkie jedy-
nie korzystają – ale nie posia-
dają ich na własność.
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ludziom niespotykane możliwości przekształcania przyrody i oddziały-

wania na przebieg procesów natury. Przybliżmy zatem jej ekonomiczny 

wymiar, który można opisać przy pomocy następujących właściwości 

kapitalizmu: 

i. Nieprzerwana akumulacja kapitału: rośnij albo giń!

W kapitalizmie dominująca zasada organizująca życie całych społe-

czeństw to dążenie do zysku pieniężnego. To ona motywuje prywatnych 

przedsiębiorców do zwiększania produkcji oraz poprawy technologii 

i pomnażania sił wytwórczych. Ponadto, pojedynczy przedsiębiorcy 

są poddawani ciągłej presji konkurencji rynkowej, która niczym prawo 

dżungli zmusza ich do inwestycji i dalszej akumulacji kapitału. Nie ma 

tu miejsca na półśrodki – albo rośniesz, albo stajesz się nieefektywny 

i wypadasz z gry.

Rezultatem akumulacji kapitału jest, z jednej strony, postęp tech-

niczny, rozbudowa możliwości produkcyjnych i potężna obfitość to-

warów konsumenckich. Z drugiej strony jednak produkcja towarów 

każdorazowo wymaga przekształcania natury. Przyroda staje się, obok 

pracy ludzkiej, jednym z kluczowych nakładów do osiągania zysku. 

Przywołani wcześniej Smith i O’Keefe argumentują, że znaleźliśmy 

się w sytuacji, w której doszło do odwrócenia relacji: to społeczeństwa 

i gospodarki ludzkie wytwarzają przyrodę na potrzeby zysku. W ten 

sposób metabolizm społeczny podporządkowuje sobie cykle natury 

i wypacza ich przebieg.

Rachunkowi ekonomicznemu podlegać zaczynają wszystkie 

elementy natury. Lasy przed erą kapitalizmu były poddawane antro-

popresji jedynie lokalnie, wskutek wypasu owiec czy zapotrzebowa-

nia na budulec do statków. Dziś są one fabrykami drewna, w których 

rządzi logika wydajności. Nie przystaje do niej naturalny cykl życia 

lasu, w którym martwe drzewo powoli ulega rozkładowi, zapewnia-

jąc wartości odżywcze całemu ekosystemowi. Drewno nie jest zatem 

zwykłym towarem – nie można go wytworzyć w krótkim czasie, zaś 
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odtworzenie lasu może trwać nawet ponad 100 lat. Karol Marks pisał 

o tym już w drugiej połowie XIX w.:

Długie okresy obrotu sprawiają, że leśnictwo jest gałęzią nie-
korzystną dla gospodarki prywatnej, a wobec tego i kapita-
listycznej […]. Rozwój kultury i przemysłu – ogólnie biorąc – 
cechuje od dawna tak wielka energia w niszczeniu lasów, że 
w porównaniu z tym wszystko, co, z drugiej strony, rozwój 
ten uczynił dla ich zachowania i krzewienia, stanowi wielkość 
zupełnie znikomą17.

Rachunek ekonomiczny skłania leśników do poważnej ingerencji 

w procesy odtwarzania lasu poprzez skracanie średniego cyklu ży-

cia drzew. Przykładem opisywanym w literaturze są lasy Adirondack 

w stanie Nowy Jork18, poddane wycince w XIX w., gdy rozrost miast 

amerykańskich oraz rozwój przemysłu papierniczego spotęgowały za-

potrzebowanie na drewno. Stary, dziewiczy las został stopniowo prze-

kształcony w las zarządzany, którego skład gatunkowy i wiek drzew jest 

wynikiem rachunków ekonomicznych. Przyczynił się do tego postęp 

techniczny, który umożliwił budowę infrastruktury transportowej oraz 

mechanizację ścinki i obróbki drzew. Przy okazji dzięki przychodom 

pozyskanym z taniej natury19 powstały wielkie konglomeraty przemy-

słowe, o wielkiej sile przetargowej w gospodarce USA.

Od tamtego czasu gospodarka leśna w wielu krajach uległa znacz-

nemu przeobrażeniu, przede wszystkim pod presją środowisk przy-

17 Marks, K., Engels, F. (1977), Dzieła. T. 24. Tłum. Maliniak, J. Warszawa: Książka i Wie-
dza, s. 303.

18 Auerbach, D., Clark, B. (2018), Metabolic Rifts, Temporal Imperatives, and Geographical 
Shifts. Logging in the Adirondack Forest in the 1800s, „International Critical Thought”, 8 (3).

19 Zob. Patel, R., Moore, J. (2019), Tania natura. Tłum. Nowak, A.W., Czapliński, P., 
w: Czapliński, P., Bednarek, J.B., Gostyński, D. (red.), O jeden las za daleko. Demokracja, 
kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy 
Książka i Prasa.
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rodniczych i naukowych. Zaczęto dostrzegać różne wartości płynące 

z ograniczania zrębu i wprowadzania częściowej lub pełnej ochrony 

obszarów leśnych. Współcześnie w Polsce gospodarka leśna ma cha-

rakter wielofunkcyjny, zaś zgodnie z Ustawą o lasach powinna ona 

realizować m.in. cele zachowania i ochrony lasów, ochrony gleb oraz 

wód powierzchniowych i głębinowych oraz produkcji drewna i innych 

surowców20.

Nie oznacza to jednak, że konflikt wartości i interesów zupełnie 

zanikł, jest on raczej doraźnie i miejscowo przykryty przepisami prawa 

krajowego. Świadczyć o tym mogą liczne spory dotyczące np. zakresu 

i sposobów ochrony przyrody, zrębu starych drzew, budowy dróg leś-

nych, ale również cen i wielkości sprzedaży drewna czy warunków 

pracy i płacy w leśnictwie:

Wielofunkcyjna gospodarka stoi w obliczu trudnego zadania. 
Wzrasta zapotrzebowanie na drewno, którego głównym do-
stawcą są lasy, a zarazem rośnie świadomość konieczności 
zwiększenia wysiłków na rzecz ochrony bogactwa przyrod-
niczego lasów, co wymaga ograniczeń w pozyskaniu drewna. 
Pojawia się zasadnicza kwestia, jak pogodzić w ramach go-
spodarki leśnej te dwie funkcje, które są wobec siebie w dużym 
stopniu konkurencyjne21.

Jacqueline Logmani, podobnie jak inni badacze zajmujący się tym te-

matem, konstatuje, że leśnictwo w Polsce w ostatnich latach przeszło 

20 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (1991). Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z nast. 
zmianami.

21 Holeksa, J., Mirek, Z. (2019), Wielofunkcyjna gospodarka leśna – mit czy rzeczywistość?. 
Referat wygłoszony na 119. Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego 
w Darłówku.
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z dominującego reżimu konserwacji do reżimu produkcji drewna22. 

Rzeczywiście, pozyskanie drewna od przełomu lat 80. i 90. wzrosło 

ponaddwukrotnie, a  duże przyspieszenie tej dynamiki obserwuje-

my po 2015 r. Przeciętny wiek polskich lasów oraz wielkość grubizny 

(w uproszczeniu – ilość drewna obecnego w lasach) co prawda ciągle 

przyrasta, jest to jednak wynik zalesień prowadzonych głównie w la-

tach 60. i 70. XX w.23 W ostatnich latach powierzchnia lasów w Polsce 

nie ulega zmianom, podobnie jak powierzchnia rezerwatów i parków 

narodowych (jest jedną z niższych w całej Unii Europejskiej)24.

Jednak samo leśnictwo to tylko wierzchołek góry lodowej, jaką 

jest przemysł drzewny w Polsce, na który składa się wiele powiązanych 

sektorów zajmujących się przetwarzaniem pozyskanego drewna, takich 

jak tartaki, zakłady papiernicze i meblarskie, branża budowlana czy fir-

my wytwarzające „biopaliwa”: węgiel i pellet drzewny. Według danych 

Eurostatu zatrudniają one ponad 0,5 mln pracowników (z czego 63 tys. 

w leśnictwie i pozyskiwaniu drewna)25. Tym samym pozyskanie drewna 

i jego dostępność po przystępnych cenach staje się kluczowe dla tysięcy 

prywatnych przedsiębiorstw, a pośrednio również dla pracowników. 

Duża część tych przedsiębiorstw jest zorientowana na eksport. 

Polska jest jednym z europejskich liderów w produkcji i eksporcie mebli, 

artykułów drewnianych i papieru. Gałęzie te generują blisko 10% przy-

chodów ze sprzedaży wszystkich dóbr i usług za granicę. Ilustracja 1 

przedstawia poziom pozyskania, krajowej konsumpcji oraz eksportu 

22 Logmani, J. i in. (2017), Customizing Elements of the International Forest Regime Com-
plex in Poland? Non-implementation of a National Forest Programme and Redefined 
Transposition of NATURA 2000 in Bialowieza Forest, „Forest Policy and Economics”, 74.

23 Wszystkie dane za: Komitet Redakcyjny GUS, Rozkrut, D. i in. (2019), Rocznik Staty-
styczny Leśnictwa. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych: stat.gov.pl/obsza-
ry-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-le-
snictwa-2019,13,2.html [dostęp: 27.07.2021]. 

24 OECD (2021), Protected Areas: stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PROTEC-
TED_AREAS [dostęp: 5.05.2021].

25 Eurostat (2021), Employment in Forestry and Forest-based Industry: appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=for_emp_lfs&lang=en [dostęp: 5.05.2021].

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2019,13,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2019,13,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2019,13,2.html
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PROTECTED_AREAS
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PROTECTED_AREAS
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=for_emp_lfs&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=for_emp_lfs&lang=en
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ilustracja 1. Pozyskanie, konsumpcja i eksport drewna z Polski, dane w tys. t. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu1

_1 Eurostat (2021), Material Flow Accounts: appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=env_ac_mfa&lang=en [dostęp: 5.05.2021]. 
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polskiego drewna. W latach 2000–2018 pozyskanie drewna wzrosło 

o ok. dwie trzecie, podczas gdy eksport niemal się potroił26. W ostat-

nich latach w statystykach uwidacznia się rosnąca sprzedaż polskiego 

drewna nawet do takich krajów, jak bogate w lasy Szwecja i Finlandia 

czy dalekie Chiny.

Tendencje te wynikają, po pierwsze, z boomu gospodarczego 

w Europie i na świecie w ostatnich latach, który generował rosnący 

popyt na materiały budowlane i inne towary. Po drugie, polska go-

spodarka opiera się na sprzedaży pracy ludzkiej i surowców natural-

nych zagranicznym odbiorcom (w tym korporacjom zagranicznym, 

np. w przemyśle papierniczym)27. Można postawić hipotezę, że pro-

dukcyjny profil leśnictwa w Polsce jest mocno sprzężony z ogólnym 

modelem gospodarki peryferyjnej, zorientowanej na sprzedaż swoich 

dóbr za granicę i specjalizującej się w eksporcie prostych towarów.

ii. Własność prywatna i zagarnięcie publicznego majątku

Własność prywatna ziemi – jako powszechna forma własności – jest 

zjawiskiem bardzo młodym. To właśnie brutalna prywatyzacja ziem 

rolnych w gregoriańskim Królestwie Brytyjskim (tzw. ogradzanie pól) 

uznawana jest za punkt zwrotny w powstaniu kapitalizmu. Proces ten 

podzielił bowiem społeczeństwo na 2 przeciwstawne klasy: posiadaczy 

ziemskich, mających możliwość akumulowania kapitału, oraz robotni-

ków bez ziemi, skazanych na poszukiwanie pracy najemnej we wsi lub 

w miastach. Jednocześnie ziemia stała się towarem takim jak wiele in-

26 Udział drewna trafiającego na eksport w łącznej ilości tego surowca pozyskiwane-
go w Polsce jest nadal niewielki, jednak systematycznie rośnie – z 21% w 2000 r. 
do 33% w 2018 r. Ponadto polskie drewno jest wykorzystywane do produkcji innych 
towarów eksportowanych, np. mebli.

27 Przykładowo, 2 z 12 projektów flagowych „planu Morawieckiego” wiązały się z drew-
nem: „Ekobudownictwo” i „Polskie meble”, por. Nauka w Polsce (2017), Flagowe 
programy SOR dot. m.in. elektromobilności, kolejnictwa i medycyny: naukawpolsce.pap.
pl/aktualnosci/news%2C413270%2Cflagowe-programy-sor-dot-min-elektromobil-
nosci-kolejnictwa-i-medycyny.html [dostęp: 5.05.2021].

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C413270%2Cflagowe-programy-sor-dot-min-elektromobilnosci-kolejnictwa-i-medycyny.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C413270%2Cflagowe-programy-sor-dot-min-elektromobilnosci-kolejnictwa-i-medycyny.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C413270%2Cflagowe-programy-sor-dot-min-elektromobilnosci-kolejnictwa-i-medycyny.html
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nych i zaczęła podlegać procesom wyceny oraz obrotowi rynkowemu28. 

Procesy te, analizowane m.in. przez Davida Harveya (tzw. akumulacja 

przez wywłaszczenie)29, nadal są przeprowadzane na całym świecie, 

po to aby wciągnąć wszystkie publiczne zasoby w reżim produkcji 

kapitalistycznej.

Warto zauważyć, że prywatyzacja i utowarowienie ziemi ogra-

niczają majątek publiczny dostępny społeczeństwu na większą skalę. 

To w dużej mierze od prawnego właściciela zależy, czy ziemia zostanie 

pozostawiona bez ingerencji, czy zostanie wykorzystana dla celów 

produkcyjnych – w mniej lub bardziej zrównoważony sposób. Wraz 

z prywatyzacją ziemi prywatne stają się również jej owoce – surowce 

czy płody rolne. Ich sprzedaż powiększa prywatne zyski, podczas gdy 

osoby pozbawione ziemi są zależne od możliwości wykonywania od-

płatnej pracy. Jest to jedno z podstawowych źródeł nierówności spo-

łecznych, zarówno wewnątrz krajów (np. w Ameryce Łacińskiej, gdzie 

dominują wielcy latyfundyści), jak i między nimi (kolonializm polegał 

i nadal polega w dużym stopniu na grabieniu surowców mineralnych 

podbitych krajów Południa przez imperia Północy). Jak pisze Bernice 

Maxton-Lee w analizie deforestacji w Indonezji:

Wylesianie jest napędzane potrzebami tej ekonomicznej nar-
racji. Ponieważ większość ludzi jest uwięziona w tym samym 
globalnym systemie gospodarczym, to każdy kraj i każdy czło-
wiek podlega tym samym prawdom: wszystko, co tylko da się 
utowarowić, powinno zostać utowarowione; najwyższy moż-

28 Polanyi, K. (2010), Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych 
czasów. Tłum. Zawadzka-Strączek, M. Warszawa: PWN.

29 Harvey, D. (2011), The Future of the Commons, „Radical History Review”, 109.
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liwy krótkoterminowy zwrot finansowy powinien przesądzić 
o losie towaru30.

Mechanizm ten jest świetnie widoczny również w Polsce, mimo iż 80% 

gruntów leśnych jest własnością Skarbu Państwa. Lasy Państwowe 

zarządzają, na mocy Ustawy o lasach, całością tych terenów. To ta 

instytucja w dużej mierze, przy bardzo ograniczonej kontroli politycz-

nej i społecznej, wyznacza kierunki gospodarki leśnej w Polsce. Jako 

w zasadzie monopolista, LP mają potężną siłę przetargową, zarów-

no na rynku drewna w Polsce, jak i na scenie politycznej (za sprawą 

np. płaconych podatków czy wielkości zatrudnienia). Z drugiej strony 

wewnętrzna struktura LP nie sprzyja prowadzeniu zrównoważonej 

gospodarki leśnej, która objęłaby ochroną zupełną duże obszary la-

sów (np. w górach czy starych puszczach). Poszczególne nadleśnictwa 

są bowiem w dużej mierze niezależne finansowo, co oznacza, że ze 

sobą konkurują, a w interesie każdego z nich leży zintensyfikowanie 

wycinki31. Sposób organizacji leśnictwa powoduje, że logika zysku 

i utowarowienie natury może swobodnie dominować.

iii. Stosunki klasowe i stosunki człowieka z przyrodą

Wspomniane nierówności ekonomiczne oznaczają, że nie można całej 

ludzkości obarczać winą za niszczenie przyrody i doprowadzenie do ka-

tastrofy klimatyczno-ekologicznej (więcej na temat niesprawiedliwości 

klimatycznej w rozdziale 5). To nie uogólniony „człowiek” wycina lasy, 

lecz konkretne grupy ludzi związane konkretnymi stosunkami ekono-

micznymi. Ścięcie starego buku dla niejednego drwala będzie przykrą 

30 Maxton-Lee, B. (2020), Forests, Carbon Markets, and Capitalism. How Deforestation 
in Indonesia Became a Geo-political Hornet’s Nest, REDD-Monitor: redd-monitor.
org/2020/08/21/guest-post-forests-carbon-markets-and-capitalism-how-defore-
station-in-indonesia-became-a-geo-political-hornets-nest [dostęp: 5.05.2021]. 

31 Fundusz Leśny, który ma na celu dofinansowanie nadleśnictw deficytowych, działa 
bardzo nieprzejrzyście i na pewno nie spełnia funkcji wspierania ochrony obszarów 
cennych przyrodniczo.

https://redd-monitor.org/2020/08/21/guest-post-forests-carbon-markets-and-capitalism-how-deforestation-in-indonesia-became-a-geo-political-hornets-nest/
https://redd-monitor.org/2020/08/21/guest-post-forests-carbon-markets-and-capitalism-how-deforestation-in-indonesia-became-a-geo-political-hornets-nest/
https://redd-monitor.org/2020/08/21/guest-post-forests-carbon-markets-and-capitalism-how-deforestation-in-indonesia-became-a-geo-political-hornets-nest/
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koniecznością podyktowaną przymusem utrzymania rodziny w pe-

ryferyjnej i zapomnianej części kraju. Jednocześnie dla akcjonariusza 

spółki leśnej będzie to czysty zarobek, a dla zamożnego konsumenta 

z dużego miasta – krok do wyprodukowania stylowego mebla:

Jeśli idea dominacji nad naturą ma w ogóle jakiekolwiek zna-
czenie, to faktem staje się to, że przy wykorzystaniu swoich 
wyższych zdolności technologicznych niektórzy ludzie usiłują 
podporządkowywać sobie i kontrolować innych ludzi32.

Tym razem za przykład posłuży nam gospodarka leśna na północnym 

zachodzie USA w latach 80. i 90. XX w., gdzie zwiększanie wycinki 

zaczęło poważnie zagrażać lasom pierwotnym u wybrzeży Pacyfiku33. 

Probiznesowa polityka zapoczątkowana przez prezydenta Ronalda 

Reagana (tzw. reaganomika) kładła nacisk m.in. na wzrost dochodów 

z eksportu, który można było łatwo osiągać dzięki sprzedaży wysokoja-

kościowego drewna starych, potężnych daglezji. Korporacje przemysłu 

drzewnego znajdujące się pod presją konkurencji krajów Południa 

wprowadzały wtedy na dużą skalę mechanizację ścinki. W tym przy-

padku  nowo czes na technologia przełożyła się niestety na bardziej 

inwazyjny charakter leśnictwa oraz na zwiększenie stopy wyzysku 

drwali, których pracę zastąpiły maszyny. Zauważmy, że choć sami 

drwale niejednokrotnie spierają się z ekologami, ich sytuacja zawo-

dowa jest w dużej mierze zależna od praktyk biznesowych i polityki 

gospodarczej państwa, a nie zakresu ochrony środowiska.

Podobne zjawiska można zaobserwować w polskim leśnictwie, 

w którym zatrudnienie dzieli się na dobrze wynagradzaną Służbę Leśną 

(średnie wynagrodzenie w LP w 2018 r. przekroczyło 8 tys. zł brutto) 

32 Leiss, W. (1994), Domination of Nature. Montreal: McGill-Queen’s Press-MQUP, 
s. 122–123.

33 Foster, J.B. (1993), The Limits of Environmentalism without Class. Lessons from the An-
cient Forest Struggle of the Pacific Northwest, „Capitalism Nature Socialism”, 4 (1).
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oraz niskopłatne, niestabilne i słabo chronione stanowiska robotni-

cze (średnio 3,6 tys. zł w sektorze drzewnym)34. Lasy Państwowe jako 

monopolista wchodzą też w regularne spory z podzielonym na wiele 

małych przedsiębiorstw krajowym przemysłem drzewnym, który czu-

je się poszkodowany w związku z dostosowaniem gospodarki leśnej 

do interesów zagranicznego przemysłu papierniczego. 

iV. Sprzeczności, kryzysy i uciekanie od problemów

Z zewnątrz system kapitalistyczny może wydawać się wszechwładny 

i niezachwiany. W rzeczywistości jest jednak pełen sprzeczności,  które 

raz po raz skutkują kryzysami: gospodarczymi, społecznymi i ekolo-

gicznymi. Logika konkurencji oraz rosną-

cego wyzysku pracowników prowadzi 

do załamań aktywności gospodarczej, ban-

kructw i wysokiego bezrobocia. Jest to jed-

nak kryzys „wewnątrz systemu”, z którym 

kapitalizm nauczył się sobie radzić – do go-

spodarki w recesji pomocną rękę wyciąga 

państwo. O wiele bardziej niebezpieczny 

jest kryzys klimatyczno-ekologiczny, do-

tyczy on bowiem o wiele potężniejszego, 

bardziej złożonego i trudniejszego do kon-

trolowania systemu natury.

Do wyjaśnienia tego zjawiska może 

posłużyć nam pojęcie „kosztów zewnętrz-

nych”, czyli takich szkód i strat powstałych 

przy okazji procesów produkcji, które 

przedsiębiorstwa przerzucają na otoczenie. Przykładami kosztów ze-

wnętrznych w kontekście gospodarki leśnej są: przyspieszenie erozji 

gleby, wzrost emisji dwutlenku węgla, ograniczenie bioróżnorodności. 

34 Komitet Redakcyjny GUS, Rozkrut, D. i in. (2019), Rocznik Statystyczny…

Koszty zewnętrzne gospodar-
ki kapitalistycznej są wszech-
obecne – są nimi obarczone 
takie obszary życia społecz-
nego, jak zdrowie publiczne, 
niedofinansowana edukacja, 
zniszczona infrastruktura 
i zabetonowana przestrzeń 
miejska. Nie tylko powięk-
szają one zyski kapitału, ale 
co gorsza – niszczą tkankę 
społeczną i środowiskową, 
zagrażając poważnie trwaniu 
biosfery i cywilizacji ludzkiej.
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Są to nieraz nieodwracalne zjawiska, o wielkiej wadze przyrodniczej 

i społecznej, które jednak nie znajdują odzwierciedlenia ani w finan-

sach przedsiębiorstw leśnych, ani w ich odpowiedzialności prawnej. 

Jeśli przyjrzeć się naszej codzienności, okaże się, że koszty zewnętrzne 

gospodarki kapitalistycznej są wszechobecne – są nimi obarczone takie 

obszary życia społecznego, jak zdrowie publiczne, niedofinansowana 

edukacja, zniszczona infrastruktura i zabetonowana przestrzeń miej-

ska. Nie tylko powiększają one zyski kapitału, ale co gorsza – niszczą 

tkankę społeczną i środowiskową, zagrażając poważnie trwaniu bios-

fery i cywilizacji ludzkiej35.

W przypadku lasów negatywne efekty działalności gospodarczej 

widoczne są często z opóźnieniem lub w innych lokalizacjach. Wywo-

żenie martwego drewna z lasu w celu wykorzystania go do produkcji 

paliw energetycznych znacznie ograniczy zdolność lasu do naturalnej 

regeneracji, co ujawni się dopiero wiele lat później lub pośrednio, w po-

staci dwutlenku węgla uwolnionego do atmosfery. Jest to klasyczny 

przykład rozłamu wywołanego przez ludzi w obrębie metabolizmu 

natury, o którym pisze John Bellamy Foster36. Gospodarcza funkcja 

leśnictwa pozbawia ziemię wartości odżywczych, przez co zaburzane 

są cykle biosfery.

Liczne przykłady takich rozłamów (objawiające się w powodziach 

czy suszach) składają się na kryzys klimatyczno-ekologiczny. Okazuje 

się zatem, że człowiek – mimo że niebywale rozwinął technologię – nie 

panuje nad przyrodą i nadal jest od niej zależny. Rozwój sił wytwór-

czych nie zmienia praw naturalnych, które rządzą światem przyrody. 

Nie zmienia również fundamentów warunkujących przetrwanie ga-

tunku ludzkiego.

35 O’Connor, J. (1991), On the Two Contradictions of Capitalism, „Capitalism Nature So-
cialism”, 2 (3).

36 Foster, J.B. (2013), Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature, „Monthly 
Review”, 65 (7): monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-universal-metabolism-na-
ture [dostęp: 5.05.2021].

https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-universal-metabolism-nature/
https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-universal-metabolism-nature/
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Dominujący dziś system gospodarczy reaguje na kryzysy, lecz robi 

to w sposób powierzchowny – skupia się na doraźnych rozwiązaniach, 

zamiast na faktycznych przyczynach kryzysów37. Często przesuwają 

one jedynie problemy w czasie lub przestrzeni, np. eksportując za-

nieczyszczenia do krajów Południa lub tymczasowo łagodząc skutki 

powodzi poprzez „regulowanie rzek”. W tych rozwiązaniach, jak piszą 

Daniel Auerbach i Brett Clark, bariery natury ujmowane są nie jako 

obiektywne prawa, którym należy się podporządkować, lecz jako chwi-

lowe przeciwności w dążeniu do zysków:

Kapitał, zamiast postrzegać to napięcie jako granicę rozwoju, 
traktuje je jako barierę do pokonania. Poprzez ekspansję geo-
graficzną i włączanie różnych gatunków drzew, a także dywer-
syfikację produktów drzewnych kapitał próbuje przekroczyć 
naturalne granice lasu, naruszając uniwersalny metabolizm, 
który wspiera starodrzewne systemy leśne38.

W kierunku demokratycznej i ekologicznej 
gospodarki leśnej

W krótkim podsumowaniu spróbujmy wskazać praktyczne wnioski 

z przedstawionych analiz. Gospodarka leśna okazuje się dziś, z jednej 

strony, bardzo złożoną działalnością realizującą różne funkcje i nieraz 

reagującą na negatywne skutki antropopresji. Z drugiej strony podlega 

ona, jak każdy inny obszar życia społecznego, regułom gry kapitalizmu, 

której celem jest nieprzerwana akumulacja kapitału przy zasadniczym 

ignorowaniu kosztów środowiskowych i ludzkich. Naturalnie, rodzi to 

konflikty różnorodnych wartości i interesów, które mogą być rozwią-

37 Bendyk, E. (2019), Spirala życia i śmierci, w: Czapliński, P., Bednarek, J.B., Gostyński, D. 
(red.), O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne 
w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

38 Auerbach, D., Clark, B. (2018), Metabolic Rifts…, s. 473.
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zane jedynie w sposób polityczny – czego dowodzi przykład „bitwy 

o Puszczę Białowieską”39.

Polskie leśnictwo za sprawą sektorów eksportowych jest coraz 

silniej powiązane z układem światowej gospodarki, jej zasadami kon-

kurencji oraz cyklami koniunktury. Od dostaw drewna zależy zatem 

dynamika akumulacji kapitału w pol-

skich przedsiębiorstwach i filiach za-

granicznych korporacji. Gospodarcza 

funkcja leśnictwa przekłada się rów-

nież na możliwości zatrudnienia i za-

robku dla licznych pracowników z pe-

ryferyjnych obszarów Polski. Nie 

oznacza to jednak, że gospodarka le-

śna na terenie całego kraju powinna 

zostać podporządkowana logice zysku. Środowiska przyrodnicze po-

stulują m.in., aby chronić stare górskie lasy oraz objąć przynajmniej 

10% powierzchni lasów w Polsce ochroną zupełną40.

Aby postulaty te miały jednak przełożenie na praktykę i zyskały 

poparcie polityczne, muszą wiązać się z wymiarem ekonomicznym. 

Relacje człowieka z przyrodą są bowiem równocześnie relacjami spo-

łecznymi i klasowymi. Dopiero wtedy możemy wypracować rozwiąza-

nia mające na celu naprawdę regeneracyjną gospodarkę leśną zamiast 

nietrwałych i pełnych napięć zastępników.

Taka strategia musi, po pierwsze, odrzucać logikę zysku w LP. 

Finanse tej instytucji powinny podlegać ścisłym regulacjom i społecz-

nej kontroli przy jednoczesnym wsparciu budżetowym dla funkcji 

39 Blicharska, M. i in. (2020), Between Biodiversity Conservation and Sustainable Forest 
Management – A Multidisciplinary Assessment of the Emblematic Białowieża Forest 
Case, „Biological Conservation”, 248.

40 Kepel, A. (2019), Oczekiwania środowisk przyrodniczych wobec gospodarki leśnej, 
w: Szabla, K. (red.), Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu 
drzewnego i ochrony przyrody. Darłówko: Polskie Towarzystwo Leśne.

Gospodarka leśna podlega, jak 
każdy inny obszar życia społecz-
nego, regułom gry kapitalizmu, 
której celem jest nieprzerwana 
akumulacja kapitału przy zasad-
niczym ignorowaniu kosztów 
środowiskowych i ludzkich.



372 Za pięć dwunasta…

ochrony przyrody. Również poszczególne nadleśnictwa powinny być 

automatycznie wspierane finansowo za ograniczenie pozyskania drew-

na lub wprowadzenie rozwiązań ekologicznych. 

Po drugie, musi ona zabezpieczać poziom życia 

i warunki pracy ludności na terenach leśnych. Pań-

stwo powinno tworzyć miejsca pracy w usługach 

publicznych, a także wspierać samorządy i gospo-

darstwa domowe w tych regionach, aby nie uzależ-

niać ludności od aktywnej gospodarki leśnej. 

W tym miejscu należy podkreślić potencjał współpracy między ekolo-

gami a robotnikami leśnymi, których często więcej łączy, niż dzieli. 

Po trzecie, lasy powinny zostać uznane za faktyczny element majątku 

narodowego, który może służyć celom gospodarczym, jednak w gra-

nicach ustalanych wspólnotowo. W taki sposób można by wziąć pod 

rozwagę np. regulacyjne ograniczenie eksportu drewna z Polski.

Niezależnie od formułowania postulatów politycznych wartością 

samą w sobie jest oddolne uspołecznianie lasów oraz innych zasobów 

podlegających utowarowieniu. Przywołany projekt „Wolny Las” na razie 

(lipiec 2021) nie doszedł do skutku, ale już zdążył wywołać niewspół-

mierne większe korzyści. Pokazał bowiem tysiącom ludzi w Polsce 

odmienną logikę funkcjonowania człowieka w przyrodzie i być może 

stał się fundamentem pod nowy ład, w którym człowiek i las nie są 

przeciwko sobie.

relacje człowieka 
z przyrodą są rów-
nocześnie relacja-
mi społecznymi 
i klasowymi.
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Zaproszenie do dyskusji
Rozejrzyj się wokół siebie i zauważ różne produkty wytworzone z drew-

na – meble, książki i zeszyty, zabawki. Skąd mogło pochodzić drewno 

pozyskane do ich wytworzenia? Kto był zaangażowany w ten proces 

jako leśnik, robotnik lub przedsiębiorca? Jak zupełna rezygnacja z kon-

sumpcji tych produktów mogłaby wpłynąć na las? A jak na tych ludzi? 

Czy znajdujesz rozwiązanie, które mogłoby pogodzić interesy ekono-

miczne ludzi z wartością ekologiczną lasu? Co, jako społeczeństwo, 

możemy zrobić, aby zadowoleni byli i las, i ludzie?
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Wyjaśnione w słowniku
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pellet drzewny, produkt krajowy brutto (PKB), produkcja natury, przemysł 
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stosunki klasowe, tania natura, utowarowienie, własność (ekonomia)

BiBliOGrAFiA
Auerbach, D., Clark, B. (2018), Metabolic Rifts, Temporal Imperatives, and Geo-

graphical Shifts. Logging in the Adirondack Forest in the 1800s, „International 
Critical Thought”, 8 (3), s. 468–486: doi.org/10.1080/21598282.2018.1430603.

Barbosa, L.C. (1996), The People of the Forest Against International Capitalism. 
Systemic and Anti-systemic Forces in the Battle for the Preservation of the 
Brazilian Amazon Rainforest, „Sociological Perspectives”, 39 (2), s. 317–331: 
doi.org/10.2307/1389315.

Bendyk, E. (2019), Spirala życia i śmierci, w: Czapliński, P., Bednarek, J.B., Gostyń-
ski, D. (red.), O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeń-
stwo ekologiczne w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 
s. 297–309.

Blicharska, M., Angelstam, P., Giessen, L. i in. (2020), Between Biodiversity 
Conservation and Sustainable Forest Management – A Multidisciplinary 
Assessment of the Emblematic Białowieża Forest Case, „Biological Conserva-
tion”, 248, s. 1–15: doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108614.

Foster, J.B. (1993), The Limits of Environmentalism without Class. Lessons from the 
Ancient Forest Struggle of the Pacific Northwest, „Capitalism Nature Socia-
lism”, 4 (1), s. 11–41: doi.org/10.1080/10455759309358529.

Foster, J.B. (2013), Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature, 
 „Monthly Review”, 65 (7) : monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-univer-
sal-metabolism-nature.

Foster, J.B. (2018), Ekosocjalizm – idea Marksa, tłum. Kowalewski, Z.M., w: Konat, G., 
Wielgosz, P. (red.), Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistyczne-
go. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, s. 175–184.

Harvey, D. (2011), The Future of the Commons, „Radical History Review”, 109, 
s. 101–107: doi.org/10.1215/01636545-2010-017.

Hausner, J., Żylicz, T. (2015), Aksjologiczne podstawy i systemowo- ekonomiczne 
reguły racjonalnej gospodarki i polityki leśnej, w: Kaliszewski, A., 
 Rykowski, K. (red.), Materiały piątego panelu ekspertów w ramach prac nad 
Narodowym Programem Leśnym. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnic-
twa, s. 19–35.

https://doi.org/10.1080/21598282.2018.1430603
https://doi.org/10.2307/1389315
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108614
https://doi.org/10.1080/10455759309358529
https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-universal-metabolism-nature/
https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-universal-metabolism-nature/
https://doi.org/10.1215/01636545-2010-017


3759. Rynkowa gra w (k)lasy

Holeksa, J., Mirek, Z. (2019), Wielofunkcyjna gospodarka leśna – mit czy rzeczy-
wistość?. Referat wygłoszony na 119 Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzy-
stwa Leśnego w Darłówku.

Kepel, A. (2019), Oczekiwania środowisk przyrodniczych wobec gospodarki leśnej, 
w: Szabla, K. (red.), Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań 
przemysłu drzewnego i ochrony przyrody. Darłówko: Polskie Towarzystwo 
Leśne, s. 167–187.

Leiss, W. (1994), Domination of Nature. Montreal: McGill-Queen’s Press-MQUP.
Leopold, A. (1949), A Sand County Almanac. Oxford: Oxford University Press.
Logmani, J., Krott, M., Lecyk, M.T., Giessen, L. (2017), Customizing Elements of the 

International Forest Regime Complex in Poland? Non-implementation of 
a National Forest Programme and Redefined Transposition of NATURA 2000 
in Bialowieza Forest, „Forest Policy and Economics”, 74, s. 81–90:  
doi.org/10.1016/j.forpol.2016.11.004.

Marks, K., Engels, F. (1977), Dzieła. T. 24. Tłum. Maliniak, J. Warszawa: Książka 
i Wiedza.

O’Connor, J. (1991), On the Two Contradictions of Capitalism, „Capitalism Nature 
Socialism”, 2 (3), s. 107–109: doi.org/10.1080/10455759109358463.

Patel, R., Moore, J. (2019), Tania natura. Tłum. Nowak, A.W., Czapliński, P.,  
w: Czapliński, P., Bednarek, J.B., Gostyński, D. (red.), O jeden las za daleko. 
Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce. Warszawa: 
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, s. 311–331.

Polanyi, K. (2010), Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych 
czasów. Tłum. Zawadzka-Strączek, M., Warszawa: PWN.

Saed (2019), James Richard O’Connor’s Ecological Marxism, „Capitalism Nature 
Socialism”, 30 (4), s. 1–12: doi.org/10.1080/10455752.2018.1495307.

Smith, N., O’Keefe, P. (1980), Geography, Marx and the Concept of Nature, 
„ Antipode”, 12 (2), s. 30–39: doi.org/10.1111/j.1467-8330.1980.tb00647.x.

Springate-Baginski, O., Blaikie, P. (red.) (2013), Forests, People and Power. The Poli-
tical Ecology of Reform in South Asia. Abingdon: Routledge.

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J. i in. (2015), Planetary Boundaries. 
Guiding Human Development on a Changing Planet, „Science”, 347 (6223), 
s. 1259855-1–1259855-10: doi.org/10.1126/science.1259855.

Szarfenberg, R. (2011), Rozwój społeczny, czyli detronizacja PKB, „Nowy Obywatel”, 2: 
rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/KrytykaPKB.pdf.

Szwagrzyk, J. (2009), Związki między nauką a ochroną przyrody. Czy leśnicy znają 
ekologię?, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”, 21 (2), 
s. 30–37.

Akty normatywne obowiązujące w Polsce / Dokumenty oficjalne
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (1991). Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z nast. 

zmianami.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.11.004
https://doi.org/10.1080/10455759109358463
https://doi.org/10.1080/10455752.2018.1495307
https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.1980.tb00647.x
https://doi.org/10.1126/science.1259855
http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/KrytykaPKB.pdf


376 Za pięć dwunasta…

Raporty
Eurostat (2021), Employment in Forestry and Forest-based Industry: appsso.euro-

stat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=for_emp_lfs&lang=en.
Eurostat (2021), Material Flow Accounts: appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.

do?dataset=env_ac_mfa&lang=en.
Komitet Redakcyjny GUS, Rozkrut, D. i in. (2019), Rocznik Statystyczny Leśnictwa. 

Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych: stat.gov.pl/obszary-tema-
tyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-le-
snictwa-2019,13,2.html.

OECD (2021), Protected Areas: stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PROTEC-
TED_AREAS#.

Źródła internetowe
Global Forest Watch Blog (2020), We Lost a Football Pitch of Primary Rainforest 

Every 6 Seconds in 2019, „Global Forest Watch Blog”: globalforestwatch.org/
blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2019.

Jurszo R. (2019), Długi cień „lex Szyszko”. Wycinki drzew wciąż bez kontroli 
[ RAPORT], OKO.press: oko.press/dlugi-cien-lex-szyszko-wycinki-drzew-wcia-
z-bez-kontroli-raport.

Lasy i obywatele (2021): lasyiobywatele.pl.
Maxton-Lee, B. (2020), Forests, Carbon Markets, and Capitalism. How Deforesta-

tion in Indonesia Became a Geo-political Hornet’s Nest, REDD-Monitor: red-
d-monitor.org/2020/08/21/guest-post-forests-carbon-markets-and-capita-
lism-how-deforestation-in-indonesia-became-a-geo-political-hornets-nest.

Nauka w Polsce (2017), Flagowe programy SOR dot. m.in. elektromobilno-
ści, kolejnictwa i medycyny: naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/new-
s%2C413270%2Cflagowe-programy-sor-dot-min-elektromobilnosci-kolej-
nictwa-i-medycyny.html.

Pearce, F. (2010), From Ocean to Ozone. Earth’s Nine Life-support Systems, New 
Scientist: newscientist.com/round-up/ocean-to-ozone-earths-nine-life-sup-
port-systems. 

Projekt Wolny Las (2021) byciewlesie.pl/wolnylas.

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=for_emp_lfs&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=for_emp_lfs&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_mfa&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_mfa&lang=en
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2019,13,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2019,13,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2019,13,2.html
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PROTECTED_AREAS
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PROTECTED_AREAS
https://www.globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2019/
https://www.globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2019/
https://oko.press/dlugi-cien-lex-szyszko-wycinki-drzew-wciaz-bez-kontroli-raport/
https://oko.press/dlugi-cien-lex-szyszko-wycinki-drzew-wciaz-bez-kontroli-raport/
http://lasyiobywatele.pl/
https://redd-monitor.org/2020/08/21/guest-post-forests-carbon-markets-and-capitalism-how-deforestation-in-indonesia-became-a-geo-political-hornets-nest/
https://redd-monitor.org/2020/08/21/guest-post-forests-carbon-markets-and-capitalism-how-deforestation-in-indonesia-became-a-geo-political-hornets-nest/
https://redd-monitor.org/2020/08/21/guest-post-forests-carbon-markets-and-capitalism-how-deforestation-in-indonesia-became-a-geo-political-hornets-nest/
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C413270%2Cflagowe-programy-sor-dot-min-elektromobilnosci-kolejnictwa-i-medycyny.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C413270%2Cflagowe-programy-sor-dot-min-elektromobilnosci-kolejnictwa-i-medycyny.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C413270%2Cflagowe-programy-sor-dot-min-elektromobilnosci-kolejnictwa-i-medycyny.html
https://www.newscientist.com/round-up/ocean-to-ozone-earths-nine-life-support-systems
https://www.newscientist.com/round-up/ocean-to-ozone-earths-nine-life-support-systems
https://www.byciewlesie.pl/wolnylas


“ Sugerowane cytowanie: Wagner, A, Rudek, T. (2022), Energia wyobrażeń, w: Jasikowska, K., 
Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem 
 wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, s. 377–414. 
za512.uj.edu.pl

 Tekst powstał dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki finansującego badania pod na-
zwą „Tempus Fugit – wizje przyszłości w politykach energetycznych w Polsce po 1989 roku 
i ich znaczenie dla procesu transformacji energetycznej” na mocy umowy nr UMO-2016/21/B/
HS6/03706. Wykorzystuje także wyniki badań „Anatomy of Disbelief: Explaining Polish Climate 
Scepticism”, projektu finansowanego przez the Noble Foundation’s Programme on Modern 
Poland (pomp.com.pl/en), realizowanego od października 2018 do czerwca 2020 r. 

10. 

Energia 
wyobrażeń

Aleksandra Wagner, Tadeusz rudek

http://za512.uj.edu.pl
http://pomp.com.pl/en


378 Za pięć dwunasta…

Od Aleksandry

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, 

ponieważ decyzje (a także ich brak), 
które podejmujemy teraz, wpłyną 

na przyszłość świata. W tym świecie 
będą żyły nasze dzieci. Gdy myślę 

o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, 
czuję, że to ostatnia szansa, by ochronić 

nas wszystkich. Najważniejsze wyzwanie 
dla ludzkości w obliczu kryzysu 

klimatyczno-ekologicznego stanowi, według mnie, 
korekta eksploatacyjnych relacji nie tylko na osi 

człowiek – środowisko, ale także człowiek – człowiek.
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Od Tadeusza

Zajmuję się̨ tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ̇ 

jest to najistotniejsze wyzwanie czasów, 
w których się urodziłem, a swoje życie 

chciałbym poświęcić sprawom istotnym 
dla świata. Gdy myślę̨ o kryzysie 

klimatyczno-ekologicznym, czuję, że 
muszę dać z siebie wszystko, aby świat, 

który po mnie pozostanie, był bezpieczny 
dla następnych pokoleń. Najważniejszym wyzwaniem 

dla ludzkości w obliczu kryzysu klimatyczno-
ekologicznego jest, według mnie, doprowadzenie 
do sytuacji, w której każdy z nas zrozumie, przed 

jakim wyzwaniem stoimy. 

Tadeusz Rudek  
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wersytetu Jagiellońskiego. 
W badaniach zajmuje się 
społecznymi aspektami 
transformacji energetycznej. 
Realizuje autorski projekt 
na temat socjotechnicznych 
imaginariów transformacji 
energetycznej w Chinach 
i Hongkongu. Zaintereso-
wany jest także społecz-
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You may say I’m a dreamer
But i’m not the only one

i hope someday you’ll join us
And the world will be as one.

John Lennon, Imagine

Klimat, energia, społeczeństwo – aspekty transformacji
Po wielu latach dyskusji na temat zmian klimatycznych i alarmujących 

raportów organizacji międzynarodowych1 wydaje się, że udało się prze-

zwyciężyć problem fałszywego przed-

stawiania tej problematyki w mediach 

jako kwestii, wobec której stanowisko 

nauki jest niejednoznaczne2. Pomimo 

wciąż obecnych w dyskursie publicz-

nym wątków negujących to, że zmiany 

klimatyczne zachodzą, lub to, że są 

konsekwencją działalności człowieka 

(denializm), czy też podających w wąt-

pliwość możliwości skutecznego prze-

ciwdziałania im (sceptycyzm klima-

tyczny), debata publiczna osiągnęła stan, w  którym stanowisko 

świata akademickiego jest spójne – eksploatacyjna działalność czło-

1 Oreskes, N., Conway, E.M. (2010), Defeating the Merchants of Doubt, „Nature”, 
465 (7299).

2 Boykoff, M.T, Boykoff, J. (2004), Balance as Bias, Global Warming and the US Prestige 
Press, „Global Environmental Change”, 14 (2); w najnowszym w chwili pisania tych 
słów raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu stwierdza się wprost, 
że bez wątpienia „atmosfera, oceany i lądy zostały ogrzane pod wpływem działal-
ności człowieka”: IPCC (2021), Summary for Policymakers, w: Masson-Delmonte, V. 
i in. (red.), Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
 Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
 Change. Cambridge–New York: Cambridge University Press. W druku, s. 4:  
ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf  
[dostęp: 26.10.2021] (przyp. i tłum. – red.).

Debata publiczna osiągnęła stan, 
w którym stanowisko świata aka-
demickiego jest spójne – eksplo-
atacyjna działalność człowieka 
odpowiada za obecne globalne 
ocieplenie. równocześnie jednak 
odpowiedź ze strony świata 
polityki na zagrożenie jest niewy-
starczająca.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
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wieka odpowiada za obecne globalne ociep lenie3, a w obszarze poli-

tyki dostrzegamy regulacje zmierzające do przeciwdziałania temu 

zjawisku. Równocześnie jednak odpowiedź ze strony świata polityki 

na zagrożenie jest niewystarczająca4. Jako takie zmiany klimatyczne 

są domeną badań nie tylko przyrodniczych, ale też społecznych5.

Za najważniejszy czynnik antropogenicznych zmian klimatu 

uznaje się nadmierne emisje gazów cieplarnianych związanych z dzia-

łalnością gospodarczą6. Za ich znaczną część odpowiada przemysł 

produkujący energię, na którą zapotrzebowanie wciąż rośnie, a któ-

ra – w skali świata – oparta jest w większości na wysokoemisyjnych 

paliwach kopalnych: ropie, węglu, gazie 7. Postulowana dekarbonizacja 

gospodarek dotyczy wszystkich ich sektorów, w tym przemysłu ener-

getycznego, który jednak nie tylko musiałby ograniczyć swe emisje, ale 

też przestać dostarczać produkty będące ich przyczyną, co oznaczałoby 

jego głęboką transformację. O ile wydaje się, że większość państw ak-

ceptuje ogólny kierunek8, istnieją poważne rozbieżności co do zakresu 

i tempa wprowadzanych zmian.

3 Cook, J. i in. (2013), Quantifying the Consensus on Anthropogenic Global Warming in the 
Scientific Literature, „Environmental Research Letters”, 8, art. nr 024024; Cook, J. i in. 
(2016), Consensus on Consensus. A Synthesis of Consensus Estimates on Human-caused 
Global Warming, „Environmental Research Letters”, 11 (4), art. nr 048002; Campa, R. 
(2021), The Sociology of Global Warming. A Scientometric Look, „Studia Humana”, 10 (1).

4 Hornsey, M.J., Fielding, K.S. (2020), Understanding (and Reducing) Inaction on Climate 
Change, „Social Issues and Policy Review”, 14 (1).

5 Campa, R., (2020), The Sociology of Global Warming…
6 IPCC i in. (red.) (2019), Climate Change and Land. An IPCC Special Report on Climate Change, 

Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and 
Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems, IPCC: ipcc.ch/srccl [dostęp: 22.10.2021].

7 Ritchie, H., Roser, M. (2014), Energy, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/
grapher/primary-energy-consumption-by-source [dostęp: 22.10.2021]. CC BY 4.0

8 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1998): 
unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf [dostęp: 22.10.2021]; Paris Agreement 
(2015): unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_
paris_agreement.pdf [dostęp: 22.10.2021].

https://www.ipcc.ch/srccl
https://ourworldindata.org/grapher/primary-energy-consumption-by-source
https://ourworldindata.org/grapher/primary-energy-consumption-by-source
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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W skali świata jeszcze pół wieku temu obserwowaliśmy znaczące 

różnice w zużyciu energii9. Obecnie sytuacja bardzo się zmieniła, choć 

wciąż w niektórych regionach zużywa się niewiele energii10. Dostęp 

do energii postrzegany jest jako jeden z filarów dobrostanu, warunek 

wysokiego komfortu życia oraz wzrostu gospodarczego. 

Konieczność transformacji energetycznej – dekarbonizacji go-

spodarek, zmniejszenia zużycia energii oraz  zmiana konsumpcyjnego 

stylu życia – to palące wyzwanie cywilizacyjne. 

Przedstawiciele nauk społecznych zwracają uwagę 

na szczególną rolę akademii we wspieraniu trans-

formacyjnego zarządzania, które ma dążyć do moż-

liwie sprawiedliwego i podmiotowego wdrożenia 

pożądanych zmian poprzez integrację wszystkich 

sektorów oraz poziomów zarządzania – od lokal-

nego do transnarodowego11. W związku z tym po-

jawiają się kluczowe pytania o zaangażowanie na-

ukowców w tworzenie polityk publicznych i ich 

wdrażanie, o wyzwania związane z aplikowaniem 

teorii, jak również o możliwości wyjaśniania i radzenia sobie z tym, co 

nieznane, przyszłe, niepewne, a nawet nieprzewidywalne12 (więcej na 

temat akademii w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego 

w rozdziałach 12 i 21 oraz we wstępie).

Szczególnym punktem odniesienia może być polityka klimatycz-

na Unii Europejskiej oparta na jasno komunikowanej wizji uzyskania 

9 Ritchie, H., Roser, M. (2014), Energy, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/explo-
rers/energy [dostęp: 22.10.2021]. CC BY 4.0

10 Tamże.
11 de Geus, C. i in. (2020), Organizational Citizenship Behavior in the Public Sector. A Systema-

tic Literature Review and Future Research Agenda, „Public Administration Review”, 80 (2).
12 Biermann, F. (2010), Earth System Governance and the Social Sciences, w: Gross, M., 

Heinrichs, H. (red.), Environmental Sociology. European Perspectives and Interdisciplina-
ry Challenges. London–New York: Springer Dordrecht Heidelberg.

Konieczność transfor-
macji energetycznej – 
dekarbonizacji gospo-
darek, zmniejszenia 
zużycia energii oraz 
zmiana konsump-
cyjnego stylu życia – 
to palące wyzwanie 
cywilizacyjne.

https://ourworldindata.org/explorers/energy
https://ourworldindata.org/explorers/energy
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neutralności klimatycznej do roku 205013. Postulowane zmiany wykra-

czają poza perspektywę technologiczno-ekonomiczną i uwzględniają 

konieczne zmiany społeczne (stylu życia, myślenia o relacjach na linii: 

człowiek – społeczeństwo – środowisko), a samą transformację energe-

tyczną wiążą z pojęciami energetycznego obywatelstwa, sprawiedliwo-

ści i demokratyzacji. W obszarze nauk społecznych w centrum polityk 

transformacyjnych stawia się obywateli i ich działania w wymiarze 

ekonomicznym, kulturowym i politycznym. Rozważa się decentraliza-

cję systemów energetycznych opartych na innowacjach społecznych, 

poddawane dyskusji są mechanizmy stymulowania innowacyjności 

gospodarki przy zachowaniu solidarności społecznej. Redefiniowane są 

pojęcia społecznej akceptacji (poprzez odejście od wąsko pojmowanego 

instrumentalizmu w kierunku partycypacji obywatelskiej i współrzą-

dzenia)14 czy dialogu energetycznego – poprzez uwzględnianie głosów 

nie tylko wpływowego lobby, lecz całego spektrum interesariuszy15. 

Jednocześnie krytycznie zwraca się uwagę na możliwe niezamierzone 

skutki społeczne transformacji, takie jak nowy kolonializm16, ubóstwo 

energetyczne17, wykluczenie z procesów transformacyjnych niektórych 

grup, państw i regionów, zagrożenie dla demokracji ze strony ruchów 

populistycznych, a dla nauki ze strony ruchów denialistycznych, an-

tynaukowych.

13 Europejski Zielony Ład (2019): ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/eu-
ropean-green-deal_pl [dostęp: 22.10.2021].

14 de Geus, C. i in. (2020), Organizational Citizenship…; Batel, S. (2020), Research on the 
Social Acceptance of Renewable Energy Technologies. Past, Present and Future, „Energy 
Research & Social Science”, 68, art. nr 101544.

15 Schönwälder, G. (2020), Engaging Citizens to Boost Climate Neutrality and Greater 
Circularity. Opportunities and Challenges for Research and Innovation, „Clean Techno-
logies and Environmental Policy”, 23 (2).

16 Batel, S., Devine-Wright, P. (2016), Energy Colonialism and the Role of the Global in 
Local Responses to New Energy Infrastructures in the UK. A Critical and Exploratory 
Empirical Analysis, „Antipode”, 49 (1).

17 González-Eguino, M. (2015), Energy Poverty. An Overview, „Renewable and Sustain-
able Energy Reviews”, 47.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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U progu postulowanej fundamentalnej zmiany w zakresie ludzkie-

go gospodarowania w warunkach kryzysu klimatyczno-ekologicznego 

kluczowe mogą okazać się sposoby myślenia o działalności człowieka, 

wyzwaniach i celach planowanych przeobrażeń, a w konsekwencji 

wizje społeczeństw przyszłości. Czas kryzysu może okazać się momen-

tem otwarcia nowych pól racjonalności, wzmocnienia i uwidocznienia 

nowych wizji świata bardziej przyjaznego dla jego mieszkańców.

Celem niniejszego rozdziału jest dyskusja nad tym, jak społeczne 

wzory myślenia i debatowania o energetyce przyszłości mogą wpływać 

w Polsce na tworzenie polityk przeciwdziałania zmianom klimatycz-

nym lub przeciwnie – przyczyniać się do zaniechań, których konse-

kwencje odczujemy we wszystkich obszarach życia społecznego.

Czym są socjotechniczne imaginaria?
Wyobrażenia to elementy rzeczywistości społecznej, których rola 

w procesie tworzenia teraźniejszości i przyszłości została rozpoznana 

przez przedstawicieli nauk społecznych18. 

Korzystając z teorii wyobrażeń na gruncie nauk politycznych i kul-

turowych oraz dorobku studiów nad nauką i technologią, Sheila 

 Jasanoff i Sang-Hyun Kim ukuli w 2009 r. pojęcie socjotechnicznych 

imaginariów19, czyli kolektywnych wyobrażeń porządku i życia spo-

łecznego powiązanych z naukowo-technologicznymi przedsięwzię-

ciami narodu/państwa. Z czasem terminowi nadano wymiar norma-

tywny przez wzbogacenie definicji o koncepcję pożądanych wizji 

18 Anderson, B. (2016), Imagined Communities. London–New York: Verso; Appadurai, A. 
(1990), Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, „Theory, Culture 
& Society”, 7 (2); Castoriadis, C. (1987), The Imaginary Institution of Society. Cambridge: 
MIT Press; Jasanoff, S., Kim, S.-H. (red.) (2015), Dreamscapes of Modernity. Sociotechnical 
Imaginaries and the Fabrication of Power. Chicago: University of Chicago Press; Taylor, C. 
(2004), Modern Social Imaginaries. Durham–London: Duke University Press; Tidwell, 
A.S.D., Smith, J.M. (2015), Morals, Materials, and Technoscience. The Energy Security 
Imaginary in the United States, „Science Technology and Human Values”, 40 (5).

19 Jasanoff, S., Kim, S.-H. (2009), Containing The Atom. Sociotechnical Imaginaries and 
Nuclear Power in the United States and South Korea, „Minerva”, 47 (2).
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przyszłości. W prostych słowach: socjotechniczne imaginaria to po-

dzielane w danej grupie wyobrażenia na temat pożądanej przyszłości 

opierające się na wizjach rozwoju osadzonych w projektach naukowo- 

technicznych. Są one współtworzone przez naukę, społeczeństwo 

i politykę oraz pojawiają się w wypowie-

dziach polityków20, dokumentach strate-

gicznych21, prawodawstwie22, przestrzeni 

medialnej23, popkulturowej24, codzien-

nych rozmowach25. 

Imaginaria mogą być dominujące 

(wspierające obowiązujący stan rzeczy) lub 

alternatywne czy kontestujące (podważa-

jące system, wpływające na jego zmianę)26. 

Dla przykładu: mogą przybrać formę zbiorowych wyobrażeń o tym, że 

najważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne27 lub że energia nu-

klearna jest głównym czynnikiem rozwoju i modernizacji kraju28. Mogą 

budować przekonanie, że najpilniejszą potrzebą świata jest ogranicze-

nie konsumpcji i drastyczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 

lub kształtować rzeczywistość zgodnie z wizją przyszłości, w której 

20 Delina, L.L. (2018), Whose and What Futures? Navigating the Contested Coproduction of 
Thailand’s Energy Sociotechnical Imaginaries, „Energy Research and Social Science”, 35.

21 Tidwell, A.S.D., Smith, J.M. (2015), Morals, Materials…
22 Ballo, I.F. (2015), Imagining Energy Futures. Sociotechnical Imaginaries of the Future 

Smart Grid in Norway, „Energy Research & Social Science”, 9.
23 Marquardt, J., Delina, L.L. (2019), Reimagining Energy Futures. Contributions from Com-

munity Sustainable Energy Transitions in Thailand and the Philippines, „Energy Research 
& Social Science”, 49.

24 Wagner, A., Gałuszka, D. (2020), Let’s Play the Future. Sociotechnical Imaginaries, and 
Energy Transitions in Serious Digital Games, „Energy Research & Social Science”, 70. 

25 Schelhas, J., Hitchner, S., Brosius, J.P. (2018), Envisioning and Implementing Wood-
-based Bioenergy Systems in the Southern United States. Imaginaries in Everyday Talk, 
„Energy Research & Social Science”, 35.

26 Marquardt, J., Delina, L.L. (2019), Reimagining Energy…
27 Tidwell, A.S.D., Smith, J.M. (2015), Morals, Materials… 
28 Bayer, F., Felt, U. (2019), Embracing the „Atomic Future” in Post-World War II Austria, 

„Technology and Culture”, 60 (1).

Socjotechniczne imaginaria 
to podzielane w danej gru-
pie wyobrażenia na temat 
pożądanej przyszłości opie-
rające się na wizjach rozwoju 
osadzonych w projektach 
naukowo -technicznych.
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kryzys klimatyczno-ekologiczny powstrzyma nie redukcja emisji CO2 

do atmosfery i transformacja energetyczna, lecz śmiały geoinżynieryjny 

projekt ingerujący w atmosferę naszej planety29.

Socjotechniczne imaginaria wykuwają się z wizji przyszłości po-

szczególnych osób lub grup w toku interakcji społecznych (ilustracja 1). 

Wizje te muszą nabrać kolektywnego wymiaru oraz charakteru insty-

tucjonalnego, to znaczy znajdować się w przestrzeni publicznej, a także 

być powielane przez organizacje pozarządowe, związki zawodowe, 

partie polityczne, ruchy społeczne, media czy produkty popkultury. 

Za sprawą wykorzystania ich przez struktury państwowe, administra-

cyjne i sądownicze niektóre z nich mogą zyskać miano dominującego 

imaginarium30. Takie wyobrażenie przyszłości wpływa na praktyki 

społeczne, określanie kierunków polityk rozwojowych, alokacje fun-

duszy rządowych i prywatnych, prowadzenie badań naukowych czy 

codzienne decyzje polityków. Specyficzne kierunki rozwojowe i ba-

dawcze prowadzą jednak do wytwarzania nowych praktyk, technologii 

oraz niezamierzonych, niemożliwych do przewidzenia konsekwencji. 

Także czynniki nieantropogeniczne (aktorzy pozaludzcy) bezsprzecz-

nie wpływają na sytuację społeczną31. Nowa rzeczywistość społeczna 

powstała w wyniku oddziaływania imaginariów tworzy ponadto prze-

strzeń dla wyobrażeń alternatywnych, które mogą zacząć dominować. 

Koncepcja socjotechnicznych imaginariów pozwala zrozumieć, 

dlaczego pomimo konsensu dotyczącego antropogeniczności kryzysu 

klimatyczno-ekologicznego (w tym destrukcyjnej roli energetyki paliw 

kopalnych), presji czasu, skali zagrożenia, deklaracji przeciwdziałania 

im ze strony polityków i naukowców oraz szerokiej akceptacji społe-

czeństw dla ochrony klimatu, w niektórych regionach świata transfor-

macja energetyczna zachodzi szybciej, a w innych wolniej. Niniejsza 

29 Corry, O. (2017), The International Politics of Geoengineering. The Feasibility of Plan B for 
Tackling Climate Change, „Security Dialogue”, 48 (4).

30 Jasanoff, S., Kim, S.-H. (red.) (2015), Dreamscapes of Modernity…
31 Latour, B. (1993), The Pasteurization of France. Cambridge, MA: Harvard University Press.
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ilustracja 1. Schemat działania imaginariów socjotechnicznych.  
Źródło: Rudek, T.1

_1 Rudek, T. (2020), Imaginaria – konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia. Praca 
seminaryjna.
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analiza uzupełnia literaturę poświęconą temu, jak rozumieć i prze-

zwyciężać sceptycyzm klimatyczny32.

Transformacja energetyczna w Polsce33

W Polce transformacja energetyczna jest problematycznym zjawiskiem. 

Wydobycie i przetwarzanie węgla to jedno z najpoważniejszych źródeł 

emisji gazów cieplarnianych, a właśnie na węglu opiera się polska 

gospodarka (ponad 76% udziału w produkcji energii elektrycznej34). 

Odwrót od energetyki węglowej stanowi obecnie filar zrównoważonej 

transformacji35 i wiele krajów Europy zadeklarowało, że będzie dążyć 

do dekarbonizacji gospodarki w określonym horyzoncie czasowym. 

Polska nie tylko tego nie uczyniła, ale wręcz kolejne rządy aktyw-

nie sprzeciwiały się celom polityki klimatycznej Unii Europejskiej36. 

Istotną rolę odgrywa tutaj opór lobby węglowego, zarówno przemy-

słu związanego z węglem, jak i wpływowych górniczych związków 

zawodowych popieranych przez część społeczeństwa postrzegającą 

węgiel w kategoriach gwaranta bezpieczeństwa energetycznego kraju, 

32 Przegląd tego typu badań znaleźć można np. w: Hornsey, M.J., Fielding, K.S. (2020), 
Understanding (and Reducing)…

33 W latach 2017–2020 w Zakładzie Socjologii Komunikacji Społecznej UJ przeprowa-
dzono badania, których celem była rekonstrukcja wizji przyszłości w polityce ener-
getycznej Polski po 1989 r. Bazą niniejszego podrozdziału są etapy pierwszy i drugi 
tych badań, oparte na analizie dokumentów strategicznych oraz prasy. Rezultaty 
trzeciego etapu badań – wywiadów indywidualnych pogłębionych z aktorami ak-
tywnymi w polu energetyki – omówiono w podrozdziale kolejnym.

34 Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania energii elektrycznej był w 2018 r. 
węgiel kamienny (udział: 47,8%) oraz węgiel brunatny (29%). Walkowska, K. (red.) 
(2019), Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018. Warszawa: GUS.

35 Europejski Zielony Ład (2019)…; Brauers, H., Oei, P.Y. (2020), The Political Economy of Coal 
in Poland. Drivers and Barriers for a Shift Away from Fossil Fuels, „Energy Policy”, 144.

36 Szulecki, K. (2020), Poland. Incumbent Stability Amid Legislative Volatility, w: Boasson, 
E.L., Leiren, M.D., Wettestad, J. (red.), Comparative Renewables Policy Political, Orga-
nizational and European Fields. Abingdon–New York: Routledge; Brauers, H., Oei, P.Y. 
(2020), The Political Economy…; Jankowska, K. (2017), Poland’s Clash Over Energy and 
Climate Policy. Green Economy or Grey Status Quo?, w: Wurzel, R.K.W., Connelly, J., 
Liefferink, D. (red.), The European Union in International Climate Change Politics. Still 
Taking a Lead?. London: Routledge.
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choć odsetek tych osób zauważalnie spada37. Przyczyny tego oporu 

są wielowymiarowe i obejmują zarówno zaszłości historyczne – lęk 

przed uzależnieniem od rosyjskiego gazu, złe doświadczenia  związane 

z poprzednimi procesami restrukturyzacyjnymi, obawy dotyczące 

niepewnej przyszłości: wzrostu cen energii, bezrobocia w regionach 

węglowych, niestabilności dostaw energii pochodzącej z OZE. Silne 

powiązania korporacyjno-państwowe w sektorze węgla skutkują uwi-

kłaniem politycznym związków zawodowych, co w efekcie prowadzi 

do dominacji obszaru politycznego nad ekonomicznym38. W Polsce 

energia postrzegana jest jako kwestia polityki państwa i bezpieczeń-

stwa, nie rynku39. Ten ostatni, ograniczany kontrolą polityków, nie 

wykształca oporu przeciwko węglowi40, mimo że przewiduje się, że 

wykorzystywanie węgla wpłynie negatywnie na innowacyjność gospo-

darki (wysokie ceny za uprawnienia do emisji czy dyskutowany pomysł 

podatku węglowego od towarów i usług41). Rosnąca presja ze strony Unii 

Europejskiej oraz zmieniająca się diametralnie rzeczywistość ekono-

miczna w innych krajach będzie prawdopodobnie wymuszać zmiany 

restrukturyzacyjne w sektorze energetycznym w Polsce. Istnieje obawa, 

że obecne zaniechania i opóźnienia w transformacji sprawią, że będzie 

chaotyczna, bardzo obciążająca dla określonych grup interesariuszy 

i zgubna dla środowiska. Nierozstrzygnięta pozostaje także kwestia 

37 Gwiazda, M. (2016), Polacy o przyszłości energetycznej kraju. Komunikat z badań 
nr 28/2016. Warszawa: CBOS.

38 Brauers, H., Oei, P.Y. (2020), The Political Economy…
39 Puka, L., Szulecki, K. (2014), The Politics and Economics of Cross-border Electricity 

Infrastructure. A Framework for Analysis, „Energy Research & Social Science”, 4.
40 Brauers, H., Oei, P.Y. (2020), The Political Economy…
41 Aylor, B. i in. (2020), How an EU Carbon Border Tax Could Jolt World Trade, Boston 

Consulting Group: bcg.com/en-ar/publications/2020/how-an-eu-carbon-border-ta-
x-could-jolt-world-trade [dostęp: 22.10.2021].

https://www.bcg.com/en-ar/publications/2020/how-an-eu-carbon-border-tax-could-jolt-world-trade
https://www.bcg.com/en-ar/publications/2020/how-an-eu-carbon-border-tax-could-jolt-world-trade
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energetyki jądrowej, której proces implementacji rodzi wiele proble-

mów ekonomicznych oraz kontrowersji społecznych42.

Problemy społeczno-polityczno-ekonomiczne, z którymi mierzy 

się Polska w procesie transformacji energetycznej, nie oznaczają jednak, 

iż w polskim krajobrazie energetycznym nie zachodzą istotne zmiany – 

np. zatrudnienie w sektorze węgla zmniejszyło się zasadniczo w ciągu 

ostatnich 20 lat (ilustracja 2).

Działania ruchów obywatelskich i organizacji pozarządowych 

wpłynęły na zmianę świadomości społecznej Polaków odnośnie 

do smogu i oczekiwań wobec polityk ochrony powietrza43. Wytrwała 

praca organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy na rzecz spra-

wiedliwej transformacji regionów węglowych przynosi pierwsze obie-

cujące rezultaty w postaci rewitalizacji terenów i zmian w strukturze 

zatrudnienia społeczności lokalnych. Media informują o działaniach 

Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, postulującego m.in. zmiany 

w obszarze edukacji. Polska wdrożyła także narzędzia mające na celu 

doprowadzenie do rozwoju odnawialnych źródeł energii (należy jednak 

odnotować, że dokonała tego pod naciskami polityki europejskiej44; 

chętniej ulegała europejskim trendom w okresie akcesyjnym, póź-

niej natomiast dużo bardziej selektywnie45; obszar ten charakteryzu-

42 Wagner, A. i in. (2013), Is Energy Policy a Public Issue? Nuclear Power in Poland and Im-
plications for Energy Transitions in Central and East Europe, „Energy Research & Social 
Science”, 13; Stankiewicz, P. (2017), Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią 
w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika; Borewicz, T. i in. (2019), Bez atomu w naszym domu. Protesty antyatomowe 
w Polsce po 1985 roku. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.

43 Iwińska, K., Bukowska, X. (2018), Wprowadzenie. Śląsk w zmianie, w: Iwińska, K., 
Bukowska, X. (red.), Śląsk kobiet. Tradycja, aktywność i ekologia. Warszawa: Collegium 
Civitas Press.

44 Ceglarz, A., Ancygier, A. (2015), The Polish Renewable Energy and Climate Policies under the 
Impact of the EU, w: Karolewski, I.P., Sus, M. (red.), The Transformative Power of Europe. 
The Case of Poland. Baden-Baden: Nomos; Jankowska, K. (2010), Poland’s Climate Change 
Policy Struggle. Greening the East?, w: Wurzel, R., Connelly, J. (red.), The  European Union as 
a Leader in International Climate Change Politics. London: Routledge.

45 Szulecki, K. (2020), Poland. Incumbent…
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ilustracja 2. Przeciętna liczba osób zatrudnionych w górnictwie i wydobyciu. 
Źródło: Opracowanie własne autorów na podstawie danych z GUS1

_1 Główny Urząd Statystyczny (2002–2020), Pracujący w gospodarce narodowej 
w formacie xlsx za lata od 2001 do pierwszego kwartału 2020, GUS: stat.gov.pl 
[dostęp: 22.10.2021]. Dane zostały wyekstrahowane z tablic „Pracujący w gospo-
darce narodowej” kolejno z lat 2001 do pierwszego kwartału 2020 r. i poddane 
działaniom statystycznym w programie Excel. 

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w górnictwie i wydobyciu (w tys.).  
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je także duża zmienność legislacyjna, a od roku 2010 także rosnące 

 upolitycznienie46). 

O wzroście zainteresowania odnawialnymi źródłami energii 

w gospodarstwach domowych świadczy przyrost prosumenckich in-

stalacji fotowoltaicznych (do końca 2019 r. zainstalowano w Polsce 

162 055 mikroinstalacji. W samym 2019 r. zainstalowano ich 105 953, 

co daje niemal czterokrotny wzrost w stosunku do 2018 r.47). Polityka 

energetyczna Polski do 2040 r.48, której projekt został przygotowany 

przez nieistniejące już Ministerstwo Energii (projekt strategii obecnie 

jest koordynowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska), oparta 

jest na 3 filarach: (1) sprawiedliwa transformacja, (2) zeroemisyjny sys-

tem energetyczny oraz (3) dobra jakość powietrza. W praktyce ma to 

oznaczać stopniowe ograniczenie produkcji energii z węgla do 56–60% 

oraz osiągnięcie udziału 20–30% produkcji energii odnawialnej w cał-

kowitym miksie energetycznym w 2030 r. Cele te zostały skrytykowane 

przez część organizacji proklimatycznych jako mało ambitne w za-

kresie redukcji CO2, niewystarczające do skutecznej dekarbonizacji 

kraju w wyznaczonym przez Komisję Europejską horyzoncie czaso-

wym, zabrakło także konkretnej daty odejścia od węgla49 (2050 – neu-

tralność węglowa gospodarki europejskiej50). Planowana ścieżka ma 

46 Tamże.
47 Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska Pv (2020), Polski rynek fotowoltaiczny 

w liczbach. Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicz-
nej, Redakcja GLOBEnergia: cire.pl/pliki/1/2020/raport_pv_2019.pdf  
[dostęp: 27.10.2021].

48 Ministerstwo Klimatu i Środowiska (2020), Minister Kurtyka: „Polityka energetyczna 
Polski do 2040 r.” udziela odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące przed krajową 
energetyką w najbliższych dziesięcioleciach, Gov.pl Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: 
gov.pl/web/klimat/minister-kurtyka-polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-u-
dziela-odpowiedzi-na-najwazniejsze-wyzwania-stojace-przed-polska-energetyka-

-w-najblizszych-dziesiecioleciach [dostęp: 22.10. 2021].
49 Polityka energetyczna Polski do roku 2040 – komentarz Andrzeja Kassenberga (2020): 

koalicjaklimatyczna.org/polityka-energetyczna-polski-do-roku-2040-komentarz-
-andrzeja-kassenberga [dostęp: 22.10.2021].

50 Europejski Zielony Ład (2019)…

https://www.cire.pl/pliki/1/2020/raport_pv_2019.pdf
https://www.gov.pl/web/klimat/minister-kurtyka-polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-udziela-odpowiedzi-na-najwazniejsze-wyzwania-stojace-przed-polska-energetyka-w-najblizszych-dziesiecioleciach
https://www.gov.pl/web/klimat/minister-kurtyka-polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-udziela-odpowiedzi-na-najwazniejsze-wyzwania-stojace-przed-polska-energetyka-w-najblizszych-dziesiecioleciach
https://www.gov.pl/web/klimat/minister-kurtyka-polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-udziela-odpowiedzi-na-najwazniejsze-wyzwania-stojace-przed-polska-energetyka-w-najblizszych-dziesiecioleciach
http://www.koalicjaklimatyczna.org/polityka-energetyczna-polski-do-roku-2040-komentarz-andrzeja-kassenberga
http://www.koalicjaklimatyczna.org/polityka-energetyczna-polski-do-roku-2040-komentarz-andrzeja-kassenberga
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charakter stopniowych, powoli wprowadzanych zmian. W dyskusjach 

wokół transformacji (na Forum Ekonomicznym w Karpaczu) wyraźnie 

wybrzmiewały nadzieje związane z rozwojem nowych technologii 

magazynowania energii oraz skutecznej implementacji technologii 

wodorowych51.

W Polityce energetycznej Polski do 2040 r. pojawiają się – oprócz 

obecnych już we wcześniejszych strategiach prosumentów – nowi ak-

torzy społeczni: wspólnoty energetyczne i klastry energii52. Wspólnoty 

energetyczne to spółdzielnie zrzeszające pojedynczych producentów 

energii, sąsiadów, hodowców, rolników. Klastry energii to zrzeszenia 

podmiotów działających na jednym obszarze w celu osiągnięcia jego 

samowystarczalności energetycznej. W Polsce członkami klastrów 

zazwyczaj są poszczególne gminy i firmy działające na jej terytorium. 

Choć w niektórych krajach Unii Europejskiej rośnie liczba wspólnot 

energetycznych53, w Polsce – mimo konieczności wdrożenia dyrektywy 

(EU2018/200154) nakazującej krajom członkowskim wspieranie ener-

getyki wspólnotowej i obywatelskiej – do tej pory nie wprowadzono 

regulacji, które umożliwiłyby założenie spółdzielni energetycznych 

poza terenem rolniczym. Co więcej, do końca 2020 r. zarejestrowano 

51 [Brak inf. o aut.] (2020), Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – wyzwania i szanse, 
„Puls Biznesu”: pb.pl/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-wyzwania-i-szan-
se-1001824 [dostęp: 22.10.2021].

52 Tamże.
53 Wierling, A. i in. (2018), Statistical Evidence on the Role of Energy Cooperatives for 

the Energy Transition in European Countries, „Sustainability”, 10 (9); Caramizaru, A., 
Uihlein, A. (2020), Energy Communities. An Overview of Energy and Social Innovation. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union.

54 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tekst mający 
znaczenie dla EOG.), Dz. Urz. UE 2018, L 328/82: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX:32018L2001 [dostęp: 22.10.2021].

https://www.pb.pl/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-wyzwania-i-szanse-1001824
https://www.pb.pl/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-wyzwania-i-szanse-1001824
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
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tylko jedną (nieistniejąca już) spółdzielnię energetyczną. Jeżeli chodzi 

o liczbę klastrów energii, do 2020 r. zarejestrowano ich 6655.

W Polsce można zaobserwować „wiatr zmian” w energetyce: rzą-

dowe deklarowane wsparcie dla prosumentów, negocjacje ze związkami 

górniczymi i ustalenie daty zakończenia wydobycia węgla na 2049 r.56, 

ale i powstawanie oddolnych inicjatyw społecznych (np. Krakowska 

Elektrownia Społeczna57). Jednak z perspektywy realizacji celów eu-

ropejskiej polityki klimatycznej zmiany zachodzą zbyt wolno.

Przytoczone przykłady zmian, choć nie są wystarczające do za-

sadniczego zmniejszenia emisji w Polsce i nie można uznać ich za 

kompleksową politykę dekarbonizacyjną, wskazują na destabiliza-

cję starego socjotechnicznego imaginarium Polski jako krainy węgla 

i powstawanie nowych socjotechnicznych imaginariów energii, które 

pozwalają myśleć o energetyce w inny sposób. 

Badania na temat dyskursu klimatycznego w Polsce przeprowa-

dzone w ramach projektu „Anatomy of Disbelief”58 wskazują na zmiany 

w dyskutowaniu tej problematyki w mediach w ostatnich latach oraz 

zwiększającą się widoczność działań proklimatycznych ruchów spo-

łecznych i organizacji pozarządowych. Aktywiści, jeszcze niedawno 

nieuwzględniani w dokumentach strategicznych jako interesariusze, 

55 Ministerstwo Aktywów Państwowych (2018), Alfabetyczna lista klastrów energii, które 
otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, Gov.pl Serwis Rzeczypospolitej 
Polskiej – Web Archive: web.archive.org/web/20191218175144/http://gov.pl/web/
aktywa-panstwowe/pilotazowe-klastry-energii [dostęp: 8.12.2021].

56 PAP (2020), Morawiecki: porozumienie z górnikami – przełomowe, Polska Agencja Pra-
sowa: pap.pl/aktualnosci/news%2C723794%2Cmorawiecki-porozumienie-z-gorni-
kami-przelomowe.html [dostęp: 22.10.2021]; łk, ny (2020), Jest porozumienie z rządem 
w sprawie transformacji górnictwa, NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego: 
solidarnosckatowice.pl/jest-porozumienie-z-rzadem-w-sprawie-transformacji-gor-
nictwa [dostęp: 8.12.2021].

57 Krakowska Elektrownia Społeczna: elektrowniaspoleczna.pl [dostęp: 22.10.2021].
58 Bryda, G., Hubert, W. (2019), COP Warsaw vs. COP Katowice, w: Anatomy of Disbelief 

(Analytical Report). Kraków. Raport przygotowano w ramach projektu „Anatomy of 
Disbelief: Explaining Polish Climate Scepticism”, 2019–2021, finansowanego przez 
Oxford Noble Foundation.

https://web.archive.org/web/20191218175144/http://gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pilotazowe-klastry-energii
https://web.archive.org/web/20191218175144/http://gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pilotazowe-klastry-energii
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C723794%2Cmorawiecki-porozumienie-z-gornikami-przelomowe.html
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C723794%2Cmorawiecki-porozumienie-z-gornikami-przelomowe.html
https://solidarnosckatowice.pl/jest-porozumienie-z-rzadem-w-sprawie-transformacji-gornictwa
https://solidarnosckatowice.pl/jest-porozumienie-z-rzadem-w-sprawie-transformacji-gornictwa
https://elektrowniaspoleczna.pl
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stają się dostrzeganymi przez społeczeństwo i władzę aktorami sfery 

publicznej.

Dyskurs klimatyczny w mediach głównego nurtu i w przestrzeni 

publicznej miał charakter racjonalny w znaczeniu budowania argu-

mentów na danych liczbowych, powoływania się na opinie ekspertów 

(często technokratycznych) oraz na regulacje prawne. Warto jednak 

nadmienić, że była to racjonalność administracyjno-ekonomiczna, pod-

porządkowana dominującej roli węgla. W ostatnim czasie obserwujemy 

otwarcie nowego pola racjonalności, którego głosem stała się aktywist-

ka Greta Thunberg. Powołuje się ona na alarmujące dane o zbliżającej się 

katastrofie i stawia pytania o to, dlaczego nie prowadzą one do natych-

miastowych zapobiegawczo-naprawczych działań rządów i obywateli. 

Ten głos przebijający się przez hegemoniczny dyskurs neoliberalny 

skupiony na cenach, interesach, wzrostach i globalnych rynkach przy-

pomina Andersenowskie dziecko wołające, że król jest nagi. 

Także w Polsce dyskurs klimatyczny wzmocnił swój wymiar po-

winnościowy – przekonywanie o znaczeniu zjawiska to jedno, ale coraz 

częściej podejmowana jest kwestia konieczności przeciwdziałania temu 

problemowi, nie są jednak podawane konkretne rozwiązania ani nie jest 

wyznaczany horyzont czasowy. Niepokojący jest fakt, że wciąż w wielu 

wypowiedziach medialnych aktorów społecznych przebija się specy-

ficzny rodzaj sceptycyzmu – uznaniu realności zmian klimatycznych 

towarzyszy przekonanie o braku konieczności podejmowania natych-

miastowych działań naprawczych na własnym podwórku. Postawa 

taka bywa uzasadniana przekonaniem o niewielkim wpływie Polski 

na ogólną sytuację klimatyczną świata oraz o wyjątkowej wadze innych 

palących problemów, na których powinniśmy się skupić (gospodarka, 

bezpieczeństwo energetyczne).

Analizy dyskursu medialnego w okresie szczytu COP24 w Kato-

wicach wykazały dużą widoczność reprezentantów rządu, znikomą 

zaś przedstawicieli władz samorządowych czy lokalnych organizacji. 

Problematyka polityki ochrony klimatu jest w polskich mediach dys-
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kutowana w kontekście polityki władz państwa, a nie polityk lokalnych 

czy indywidualnego stylu życia obywateli. Analiza dyskursu związa-

nego z COP18 i COP24 wykazała brak silnego trendu denialistycznego 

w publicystyce, a nawet uznanie tematyki klimatycznej i jej ważności. 

Jest to jednak uznanie pozbawione performatywności – nie wywiera 

się presji, żeby wprowadzać zmiany, nie postuluje się działań. Na po-

ziomie normatywnym uznaje się ważność problematyki klimatycznej, 

a jednocześnie oddziela się ją od konkretnych decyzji podejmowanych 

tu i teraz. Najwidoczniejsi w tym dyskursie są politycy szczebla pań-

stwowego oraz eksperci ekonomiści, zaś samorządowcy i naukowcy – 

marginalizowani. Polska nauka rzadko bywa punktem odniesienia dla 

debaty klimatycznej, pełni raczej funkcje translacyjne – wypowiadający 

się naukowcy przytaczają dane ze światowych raportów lub powołują 

się na przykład innych krajów. Raport stwierdza także, że w mediach 

pojawia się niewiele ekspertyz naukowych odnoszących się do polskich 

warunków, wyzwań i możliwości. Słabym ogniwem dyskursu jest więc 

tworzenie dyspozycji do zmiany – rekomendacji, planów, scenariuszy. 

Zamiast tego mamy uznanie ważności i przyznawanie, że owszem, 

c o ś  należy zrobić. 

Dominujące i alternatywne imaginaria socjotechniczne 
energetyki w Polsce: „świat węgla”, „modernizacja”, 

„jakoś to będzie”, „nowy świat”

Wywiady indywidualne pogłębione, czyli trzeci etap opisywanych 

badań (zob. przyp. 33), z aktorami aktywnymi w polu energetyki59, 

ukierunkowane były na poznanie indywidualnej oceny obecnej sytuacji 

energetycznej kraju oraz wizji przyszłości energetyki w Polsce i na świe-

cie. W obszernych częściach narracyjnych poszukiwano sposobów kon-

59 Z politykami szczebla centralnego i lokalnego (4), urzędnikami (2), działaczami 
organizacji pozarządowych (5), reprezentantami mediów branżowych (1), przedsta-
wicielami biznesu (2), naukowcami (3), działaczami związkowymi, przedstawicielami 
Kościoła katolickiego (2) oraz młodzieży licealnej (4).
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struowania horyzontów czasowych (przeszłość i przyszłość), istotnych 

dla aktorów społecznych narracji, wartości i wyobrażeń na temat tego, 

jak będzie wyglądał świat społeczny w kontekście wyobrażonej ener-

getyki. Chodziło nie tylko o zrekonstruowanie pożądanej lub progno-

zowanej przyszłości, ale także wyobrażeń na temat tego, w jaki sposób 

wizje takie mogłyby się urzeczywistnić i co może im stanąć na prze-

szkodzie. W efekcie, zgodnie z założeniami, zrekonstruowaliśmy wizje 

o charakterze normatywnym, zbudowane wokół technologii i regulacji 

politycznych, z silną perspektywą ekonomiczną i mniej wyraźnym 

na ogół, często wywoływanym komponentem wymiaru społecznego.

Wśród zróżnicowanych wzorów myślenia o przyszłości energe-

tycznej można wyodrębnić: (1) stosunek aktorów do tego, co uważają za 

dominujące imaginarium socjotechniczne oraz (2) nurt wyłaniania się 

imaginarium alternatywnego. Temu ostatniemu towarzyszą rozmaite 

socjotechniczne imaginaria pozostające w opozycji do pierwszego, łą-

czonego z dotychczasową polityką energetyczną, a jednocześnie w nie-

których punktach zazębiające się z wyłaniającym się, alternatywnym 

imaginarium; w innych zaś punktach kontestujące je lub wnoszące od-

mienne wartości. Wszystkie łączą natomiast silny komponent technolo-

giczny, krytyczna ocena bieżącej sytuacji i uznanie imperatywu zmian. 

Choć socjotechniczne imaginaria ścierają się w przestrzeni pu-

blicznej, to za sprawą wprzężenia ich w struktury państwowe, admini-

stracyjne i sądownicze wyłania się dominujące imaginarium60. W na-

szych badaniach dominującym imaginarium socjotechnicznym – które 

nie tyle pojawia się jako element wizji własnej, ile jest punktem odnie-

sienia dla innych aktorów – są technologie wydobycia i przetwarzania 

węgla kamiennego i brunatnego w sposób, który obecnie jest stosowany 

(wysoka emisja, dominacja w miksie energetycznym). Mimo że węgiel 

powoduje szkody środowiskowe, a jego coraz mniej opłacalne wydoby-

cie niesie wysokie zagrożenie dla zdrowia i życia górników, wciąż jest 

60 Jasanoff, S., Kim, S.-H. (red.) (2015), Dreamscapes of Modernity…
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postrzegany jako cenny – bo własny – zasób (krajowe złoża, istniejąca 

infrastruktura, przemysł, zasoby kadrowe i know-how). Nadrzędnymi 

wartościami stabilizującymi to imaginarium są wydajność i bezpieczeń-

stwo energetyczne, definiowane w kategoriach racji stanu i łączone 

z wymiarem suwerenności państwowej. Imaginarium to pozycjonuje 

odnawialne źródła energii jako obecnie niestabilne technologie przy-

szłości. Wydaje się, że myśl o powiązaniu węgla z konkurencyjnością 

polskiej gospodarki powoli odchodzi w niebyt, natomiast coraz częściej 

pojawiają się argumenty, że innowacyjność gospodarki jest zagrożona 

przez przestarzałe technologie węglowe61.

W opozycji do „świata węgla”, od którego odwraca się Europa, 

tworzy się imaginarium, które proponujemy nazwać modernizacyjnym. 

Powstaje ono na stabilnym fundamencie, charakteryzującym domi-

nujące myślenie o energetyce: perspektywa ekonomiczna, znacząca 

rola aktorów korporacyjnych i politycznych. Ilustruje je stanowisko 

urzędników wyrażone w dyskusji podczas webinarium62, które miało 

na celu wymianę wiedzy pomiędzy przedstawicielami nauk społecz-

nych a przedstawicielami administracji. Podczas dyskusji nad proble-

mami zasygnalizowanymi przez polskich urzędników jeden z liderów 

jednostki odpowiedzialnej za obniżenie emisji podkreślił, iż pomimo 

deklarowanego wsparcia dla wspólnot energetycznych i energetyki 

rozproszonej to państwo powinno w imieniu obywateli przeprowa-

dzić zmiany w sektorze energetycznym, zaś oddolne ruchy są tylko 

dodatkiem do nowego, równoległego systemu opartego na bałtyckich 

farmach wiatrowych, dużych prywatnych inwestycjach w OZE oraz 

elektrowni jądrowej. Uwidacznia się tu imaginarium scentralizowa-

nego systemu energetycznego, opartego na konkretnych technolo-

61 Dodatkowe potwierdzenie dostrzeganych zmian znajduje się w raporcie CBOS: 
Gwiazda, M. (2016), Polacy o przyszłości energetycznej…

62 Webinarium zostało zrealizowane w ramach projektu „Energy SHIFTS”, 
 finansowanego z mechanizmu finansowego Horyzont 2020 Komisji Europejskiej. 
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giach (różnych), z wiodącą rolą państwa w przeprowadzeniu procesu 

transformacji. 

Imaginarium modernizacyjne w dużym stopniu opiera się na moż-

liwościach technologicznych (obecnych i przewidywanych), czynni-

kiem wyzwalającym zmiany są natomiast dokumenty strategiczne. 

Stanowią one w rozumieniu respondentów raczej bodziec do podjęcia 

decyzji niż precyzyjny plan na przyszłość, która może się dynamicznie 

zmieniać. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo energetyczne pań-

stwa. Warto zaznaczyć, że choć nie wszyscy respondenci podzielają 

przekonanie co do zgubnego wpływu energetyki węglowej na klimat, 

uznają oni brak akceptacji dla węgla w otoczeniu ekonomiczno-po-

litycznym za wystarczający powód do traktowania tego paliwa jako 

reliktu przeszłości. Krytycznie więc oceniany jest funkcjonujący system 

dotacji dla spółek węglowych oraz ignorowanie zwiększenia importu 

węgla, ukrywanie faktycznego wymiaru dofinansowania czy lekcewa-

żenie długoterminowej perspektywy opłacalności i wpływu na pozosta-

łe sektory gospodarki. Uwolnienie od węgla nie jest jednak traktowane 

priorytetowo: ani jako docelowo całkowite, ani w kategoriach naglącej 

konieczności. Zamiast tego postuluje się ewolucyjne zmiany, stopniowe 

zastępowanie starej infrastruktury węglowej nową, opartą na innych 

źródłach. Bezpieczeństwo energetyczne, którego obecnie węgiel jest 

gwarantem, wymaga kompromisu uwzględniającego innowacyjność 

gospodarki, której węgiel w obecnych warunkach szkodzi. 

Aktorami postrzeganymi jako kluczowi w sektorze energetycznym 

są: państwo, związki zawodowe i spółki energetyczne, zaś ewentu-

alnymi antagonistami: Unia Europejska (reprezentująca konkuren-

cyjne interesy innych państw), Rosja i Niemcy. Zmiana klimatyczna 

nie odgrywa w tych wyobrażeniach głównej roli jako realny problem. 

Punktem odniesienia są tu raczej europejskie polityki klimatyczne niż 

troska o los planety. W trakcie badań uwidoczniło się to, iż celem reali-

zowanej transformacji jest dostosowanie się do wymogów stawianych 

przez Komisję Europejską, w tym uniknięcie negatywnych skutków 
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zaniechań regulacyjnych, a nie dążenie do powstrzymywania zmian 

klimatycznych. Konieczność spełnienia wymogów UE była celem sa-

mym w sobie. 

Węgiel natomiast jest wiązany ze szkodliwym wpływem na śro-

dowisko i zanieczyszczeniem powietrza (smog). Jednocześnie daje się 

zauważyć sceptycyzm co do skali wpływu Polski na degradację środo-

wiska planety i kwestionowane możliwości realnego działania na rzecz 

jej skutecznej ochrony. Technologie energetyczne oparte na węglu 

postrzegane są jako przestarzałe, ale nie wyklucza się, że przyszłość 

przyniesie rozwiązania problemu emisji w postaci rozwoju „czystych” 

technologii węglowych. Towarzyszy temu przekonanie, że Polska nie 

powinna odcinać się od węgla całkowicie, aby w sytuacji kryzysowej 

mogła do niego wrócić. 

Sama w sobie jest to wizja korporacyjno-państwowa, scentralizo-

wana, w ramach której problemy energetyki przedstawiane są w ujęciu 

eksperckim. Aby o nich dyskutować, trzeba wykazać się szeroką wie-

dzą technologiczną i ekonomiczną. Mieszkańcy Polski postrzegani są 

przede wszystkim jako konsumenci. Wyobrażenie to ma swój bardziej 

progresywny wariant, zakładający decentralizację energetyki na po-

ziomie kraju. Chodzi tu nie tylko o energetykę obywatelską, ale raczej 

o zrównoważenie pomiędzy produkcją i konsumpcją energii na po-

ziomie regionów, tak by ograniczyć straty wynikające z konieczności 

przesyłu energii. W tej wizji kluczowe znaczenie ma energetyka oparta 

na źródłach odnawialnych i jej konkurencyjna cena, nie wyklucza się 

jednak, że pochodzić będzie ona z importu, zaś Polski ze względów geo-

graficznych nie uznaje się za gotową do zapewnienia ciągłości dostaw. 

Polski rząd krytykowany jest za brak decyzyjności, opieszałość i brak 

strategicznego planowania w odniesieniu do skutecznej transformacji 

energetycznej państwa. Siłą kreującą wizję przyszłości są eksperci – 

technolodzy energetyki i ekonomiści, zaś źródłem oporu lobby grup 

interesu, związane z obecnym układem sił.
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Choć świadomość społeczna dotycząca zmian w obszarze ener-

getyki oceniana jest krytycznie, nie idzie za tym postulat poprawy 

edukacji energetycznej czy klimatycznej. Nie ma tu miejsca na par-

tycypację obywatelską w innej roli niż wąsko pojmowana rola pro-

sumentów – osób realizujących wytyczne korporacyjno-państwowej 

wizji. Wydaje się, że najpoważniejszym ryzykiem w realizacji takiej 

wizji jest instrumentalne traktowanie obywateli i pozyskiwanie ich – 

skądinąd wartościowej – akceptacji. Chodzi o rozumienie akceptacji 

w kategoriach perswazyjnych: towarzyszy mu przekonanie, że ludzi 

należy przekonywać do decyzji eksperckich albo poprzez odpowiednie 

ich uświadomienie (model deficytowy)63, albo wskazanie im doraźnych 

korzyści. Jedno i drugie odległe jest od współczesnej dyskusji na temat 

rozumienia i roli akceptacji społecznej64. W tej ostatniej podkreśla się 

partycypację obywatelską, uczciwe informowanie o możliwych ryzy-

kach, współdecydowanie i poważne traktowanie obaw oraz zastrzeżeń 

mieszkańców. W związku z silnymi interesami i dużymi wpływami 

branży węglowej oraz upolitycznieniem związków zawodowych instru-

mentalne traktowanie akceptacji społecznej grozi swoistym klinczem. 

Lęk przed utratą poparcia politycznego i populistyczne rozgrywanie 

problemów społecznych sparaliżuje konstruktywne zmiany. W efekcie 

realnymi zagrożeniami są: marginalizacja Polski w Europie i chaotycz-

na transformacja wymuszona w krótkim terminie przez zmienione 

63 Model deficytowy zakłada, że ludzie przyswajają informacje zgodnie ze wzorem 
naukowym: zapoznają się z danymi, rozważają je i wyciągają z nich logiczne wnio-
ski, tymczasem badania wskazują, że często rozumowanie zaczyna się od zajęcia 
stanowiska, po czym następnie w sposób selektywny wybierane i zapamiętywane 
są informacje, które to stanowisko wzmacniają. W dyskutowaniu problemów pu-
blicznych dużą rolę odgrywają emocje i partykularne interesy. Por. Bastian, B. (2019), 
Changing Ethically Troublesome Behavior. The Causes, Consequences, and Solutions to 
Motivated Resistance, „Social Issues and Policy Review”, 13 (1); Horsney, M.M.J, Field-
ing, K.S. (2020), Understanding (and Reducing) Inaction…; Zabdyr-Jamróz, M. (2020), 
Wszechstronniczość. O deliberacji w polityce zdrowotnej z uwzględnieniem emocji, intere-
sów własnych i wiedzy eksperckiej. Kraków: WUJ.

64 de Geus, C. i in. (2020), Organizational Citizenship…
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warunki otoczenia i presje rynków. Mogą one skutkować wysokimi 

kosztami społecznymi (ubóstwo energetyczne, wykluczenie pewnych 

grup i regionów z procesów transformacyjnych i niewykorzystanie 

szansy na demokratyzację energetyczną kraju) oraz katastrofalnymi 

skutkami dla klimatu (niewystarczające lub zbyt późne ograniczenie 

emisji, niedobory wody, degradacja ekosystemów itp.). 

Ujęcie problemu w szerszym kontekście wskazuje na to, że so-

cjotechniczne imaginarium określone przez nas jako modernizacyjne 

stanowi ewolucję scharakteryzowanego wcześniej imaginarium domi-

nującego, i to ono w realny sposób wpływać będzie na bieżące polityki, 

praktyki i alokację funduszy. 

Nie oznacza to jednak braku alternatywnych imaginariów, które 

w przestrzeni publicznej na siebie oddziałują oraz kwestionują pozy-

cję dominującego. Wizje pojedynczych ludzi, małych grup i wspólnot 

w momencie, gdy zaczynają być powszechnie rozpoznawane, infor-

macje o ich istnieniu docierają do społeczeństwa oraz uzyskują in-

stytucjonalną legitymację (fundacji, regionalnej organizacji, struktur 

politycznych lub społecznych), stają się socjotechnicznym imagina-

rium. Przytaczane badanie pozwala, oprócz omówionego imaginarium 

modernizacyjnego, wyodrębnić jeszcze 2 alternatywne typy socjotech-

nicznych imaginariów, które proponujemy nazwać „jakoś to będzie” 

oraz „nowy świat”.

Wizja „jakoś to będzie”65 ma charakter fatalistyczny, koncentruje 

się wokół paraliżującego braku strategicznego planowania i nieodzow-

nych decyzji, problemów których nie sposób przezwyciężyć w obecnym 

układzie społeczno-politycznym.

65 Nazwa tego imaginarium, zasugerowana przez prof. Mariana Niezgodę, nawiązuje 
do uwiecznionego w literaturze rysu polskiej kultury, według którego spontaniczne 
działanie zastępuje niekiedy racjonalne planowanie: „Szabel nam nie zabraknie; 
szlachta na koń wsiędzie, Ja z  s y n o w c e m  na czele, i – j a k o ś  t o  b ę d z i e !”. 
Mickiewicz, A. (1995), Pan Tadeusz. Warszawa: Świat Książki, s. 177.
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ilustracja 3. Schemat imaginariów socjotechnicznych w Polsce. Źródło: Opra-
cowanie własne
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Zakłada się tutaj bardzo powolne zmiany sektora energetycznego 

w Polsce przy jednoczesnych dynamicznych zmianach gospodarek 

europejskich. Węgiel, traktowany jako cenny zasób narodowy, rzeko-

mo gwarantuje niezależność energetyczną i decyzyjną zarówno od UE, 

jak i od innych graczy na arenie międzynarodowej. Pojawiają się tu 

racjonalizacje w zakresie możliwości prowadzenia własnej, odrębnej 

polityki energetycznej przez Polskę. Rozwiązanie problemów widzi się 

w technologiach przyszłości: filtrach, nowych sposobach oczyszczania 

powietrza. Pojęciami organizującym to imaginarium są „czysty węgiel” 

oraz rodzime rozwiązania technologiczne. Imaginarium to jest mocno 

zakorzenione w „tu i teraz” i hamuje decyzje prowadzące do celowej, 

planowej zmiany. W rezultacie wprowadzane modyfikacje będą miały 

charakter najczęściej wymuszony, a decyzje będą podejmowane ad hoc 

w związku z bieżącymi wydarzeniami i naciskami.

Ryzykiem, jakie niesie ze sobą to imaginarium, utrwalające ma-

rzenie o starym porządku, jest wymuszona (przez procesy rynkowe, 

politykę UE czy naciski społeczne) chaotyczna i niezaplanowana 

transformacja. O lęku przed nią mówią ci aktorzy, którzy fatalistyczne 

imaginarium dostrzegają u innych. Odbiciem w „czarnym lustrze” tej 

wizji są marginalizacja Polski, gwałtowne załamanie się reżimu węg-

lowego, skutkujące pauperyzacją regionów węglowych i niepokojami 

społecznymi. Imaginarium to najmocniej blokuje wysiłki podejmowane 

na rzecz ochrony klimatu. 

Trzecie z zarysowanych tu alternatywnych imaginariów so-

cjotechnicznych organizuje sieci znaczeń wokół konieczności prze-

prowadzenia radykalnej korekty istniejącego systemu społecznego. 

W swoich bardziej radykalnych artykulacjach dotyczy głębokich po-

wiązań między systemami gospodarczym, politycznym i społecznym. 

W bardziej umiarkowanym wydaniu imaginarium to zakłada przede-

finiowanie systemów własności i podporządkowane ochronie klimatu 

transformacyjne zarządzanie obejmujące wszystkie sektory gospodarki 

i wymiary życia społecznego. Istotną rolę odgrywają tu zobowiązania 
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moralne wobec przyszłych pokoleń, solidarność międzypokoleniowa 

i międzyregionalna. Idzie za tym postulat upodmiotowienia młodzie-

ży oraz innych spychanych na margines grup obywateli. W obrębie 

tego imaginarium funkcjonują pojęcia sprawiedliwej transformacji 

rozumianej jako sprawiedliwsze i bardziej równościowe rozdzielenie 

ryzyk i korzyści płynących z wprowadzanych zmian, włączanie grup 

marginalizowanych i wykluczonych w procesy świadomego kształto-

wania przyszłości. Postulaty sprawiedliwej transformacji bardzo mocno 

wybrzmiały także w raporcie podsumowującym COP24, który odbył 

się w Katowicach66. W optymistycznej wizji wydarzeń jest jeszcze czas 

na głęboką korektę stylu życia i reorganizację społecznych sposobów 

gospodarowania. Cele to lepiej zorganizowane miasta i wsie, czyste 

powietrze, przyjazne technologie poprawiające jakość życia wszystkich 

grup obywateli, sprawiedliwe dzielenie się osiągniętymi korzyściami. 

Pandemia COVID-19 uzmysłowiła wielu nie tylko naszą kruchość wobec 

natury, ale i ogromny potencjał do zmiany stylu życia. Zmiana ta może 

zostać wykorzystana także na rzecz ochrony klimatu (ograniczenie 

lotów, spowolnienie wzrostu gospodarczego, ograniczenie konsumpcji). 

Negatywem tej wizji jest obraz nadciągającej katastrofy, świata niedo-

borów: wody, czystego powietrza, energii. 

Dyskurs mobilizujący imaginarium „nowy świat” to dyskurs 

apelu – wzywający do natychmiastowego podjęcia radykalnych dzia-

łań: zniwelowania polityki wzrostu i konsumpcji, rewizji założeń 

współczes nego, globalnego kapitalizmu. Do głosu dochodzą natomiast 

emocje i wartości.

Także w tym imaginarium dominuje jednak silna rola państwa. 

Nawet przy postulowanej decentralizacji energetyki konieczne są pań-

stwowe regulacje i wytyczenie kierunku transformacji. Dostrzegamy tu 

wprawdzie znaczenie emocjonalnego zaangażowania obywateli i rosną-

66 COP24 Summary Report (2018): ieta.org/resources/COP24/COP24SummaryRe-
port_2018.pdf [dostęp: 22.10.2021].

https://www.ieta.org/resources/COP24/COP24SummaryReport_2018.pdf
https://www.ieta.org/resources/COP24/COP24SummaryReport_2018.pdf
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ce wpływy aktywistów jako źródła nacisku na struktury polityczne, ale 

musi się dokonać także zmiana dotychczasowej polityki. Postulowana 

jest także wymiana polityków. Choć podzielający to imaginarium stoją 

często w opozycji do obecnego rządu, chodzi tu raczej o zmianę poko-

leniową – o dopuszczenie do głosu nowych polityków odwołujących 

się do nauki i zdolnych do takiego przewartościowania celów, by cele 

środowiskowe stały się nadrzędne. Nowe technologie postrzegane są 

tu jako nadzieja na obywatelską energetykę i wspólnotowe zarządzanie. 

Ta technooptymistyczna, powinnościowa wizja, w której widzi-

my bezsporną wartość, niesie ze sobą, naszym zdaniem, także pewne 

ryzyka czy wręcz zagrożenia. Jednym z nich jest zastąpienie węgla 

nowym reżimem: OZE, jądrowym lub energią importowaną – wokół 

nich może powstać nowa scentralizowana sieć wpływowych instytu-

cji. Może to powodować takie konsekwencje, jak wzrost cen, ubóstwo 

energetyczne i obciążenie warstw społecznych o najniższym kapitale 

ekonomicznym i społecznym, co z kolei grozi powstaniem nowych 

nierówności społecznych. 

W niedawno zaproponowanej strategii rząd zadeklarował zwięk-

szanie udziału odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzenie energii 

nuklearnej kosztem węgla. Ten model, mimo iż zakłada wsparcie dla 

energetyki rozproszonej oraz spółdzielni, utrwala centralną pozycję 

wielkich graczy na rynku. Alternatywne imaginaria dopuszczają jed-

nak wizję zmiany tej sytuacji w przyszłości. Istnienie wspólnot ener-

getycznych, coraz silniejsza pozycja prosumentów na rynku, wzrost 

podmiotowości obywateli oraz niezależne wsparcie instytucji unijnych 

dla organizacji pozarządowych wspierających „powinnościowe” imagi-

narium może doprowadzić do zmian politycznych, których rezultatem 

będzie zmiana dominującego imaginarium.

Jednocześnie myślenie polityczne o energetyce w kategoriach 

politycznej kadencji, brak stabilności polityki energetycznej i populizm 

grożą wzmocnieniem imaginarium „jakoś to będzie”, z jego wyobra-
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żeniem rezerw węgla jako „bezpiecznika” gwarantującego Polsce nie-

zależność i powrót do wysokoemisyjnej gospodarki.

Podsumowanie
Odczuwalne zmiany klimatyczne, zmiany dyskursów publicznych 

na ten temat i perspektywa nadchodzącej katastrofy przerażają, ale są 

także szansą na korektę obowiązujących paradygmatów społecznych 

i dominującego w społeczeństwach o rozwiniętych 

gospodarkach konsumpcyjnego stylu życia. Rozwój 

sytuacji społecznej na naszym kawałku skały dry-

fującej w przestrzeni kosmicznej może doprowa-

dzić do wytworzenia nowego systemu społeczno-

-politycznego. Wyobrażenia dotyczące przyszłości 

mają niezliczoną liczbę wariantów i mogą nas za-

prowadzić zarówno do demokracji energetycznej, 

która będzie łączyła się z obywatelstwem energe-

tycznym, energetyką partycypacyjną i zwiększa-

niem zakresu praw, jak i do autorytaryzmów, które 

te prawa znacząco ograniczą. Najważniejszym wy-

zwaniem jest obecnie bez wątpienia powstrzyma-

nie zmian klimatycznych. To, czy i jak to zrobimy, będzie miało wpływ 

na losy świata. Nie bez znaczenia pozostaje to, jak marzymy, jak my-

ślimy i jak w efekcie działamy. „To, co wyobrażone, jest pierwszym 

stadium istnienia” – powiedziała Olga Tokarczuk w przemowie no-

blowskiej67. Spójrzmy na dane. Posłuchajmy naukowców. Pomyślmy, 

w jakim miejscu się znaleźliśmy, jakie to budzi emocje, czego się oba-

wiamy, a czego pragniemy. A teraz – wyobraźmy sobie lepszy świat.

67 Tokarczuk, O. (2018), Nobel Lecture: Olga Tokarczuk, Nobel Prize in Literature 2018, 
YouTube: youtube.com/watch?v=VvZAXL28K2E [dostęp: 22.10.2021].

rozwój  sytuacji 
społecznej 
na naszym kawał-
ku skały dryfującej 
w przestrzeni 
kosmicznej może 
doprowadzić 
do wytworzenia 
nowego systemu 
społeczno-polity-
cznego. 

https://www.youtube.com/watch?v=VvZAXL28K2E
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Zaproszenie do dyskusji
Czy twoim zdaniem socjotechniczne wyobrażenia energii i energetyki 

mogą mieć wpływ na politykę klimatyczną? Jaki?

Czy zmiany technologiczne – energooszczędne urządzenia w go-

spodarstwie domowym, bardziej efektywna infrastruktura, mniej strat 

wygenerowanej energii – twoim zdaniem wystarczą do powstrzymania 

zmian klimatycznych?

Jak inaczej mogłyby wyglądać relacje człowiek – energia – środo-

wisko w przyszłości?

Czy Polska ma szanse na transformację energetyczną? Jak two-

im zdaniem będzie ona przebiegać i jakie mogą być jej konsekwencje 

społeczne?

Polecane źródła
Czasopismo naukowe poświęcone społecznym aspektom energetyki, 

na którego łamach toczy się dyskusja na temat socjotechnicz-

nych imaginariów w obszarze energii oraz polityki klimatycz-

nej: Sovacool, B. (red.) (2020), Energy Research & Social Science, 

„Elsevier”: journals.elsevier.com/energy-research-and-social-

-science.

Jasanoff, S., Kim, S.-H. (red.) (2015), Dreamscapes of Moderni-

ty. Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power. 

Chicago: University of Chicago Press: doi.org/10.7208/chica-

go/9780226276663.001.0001.

Gross, M., Davidson D. (red.) (2018), Oxford Handbook of Energy and 

Society. Oxford: Oxford University Press: doi.org/10.1093/oxfor-

dhb/9780190633851.001.0001.

Devine-Wright, P. (red.) (2011), Renewable Energy and the Public. 

Form NIMBY to Participation. Abingdon, New York: Earthscan.

Łucki, Z., Misiak, W. (2011), Energetyka a społeczeństwo. Aspekty 

socjo logiczne. Warszawa: PWN.

https://www.journals.elsevier.com/energy-research-and-social-science
https://www.journals.elsevier.com/energy-research-and-social-science
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226276663.001.0001
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226276663.001.0001
http://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190633851.001.0001
http://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190633851.001.0001
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Beckert, J. (2016), Imagined Futures. Fictional Expectations and Capi-
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Sutowski, M. (red.) (2015), Polski węgiel. Warszawa: Wydawnictwo 

Krytyki Politycznej.

Späth, P., Rohracher, H. (2010), „Energy Regions”. The Transfor-

mative Power of Regional Discourses on Socio-technical Fu-
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respol.2010.01.017.

Hultman, M., Pulé, P.M. (2018), Ecological Masculinities. Theoretical 

Foundations and Practical Guidance. London: Routledge:  

doi.org/10.4324/9781315195223.

Fisher, F. (2017), Climate Crisis and the Democratic Prospect. Partici-

patory Governance in Sustainable Communities. Oxford: Oxford 

University Press: doi.org/10.1093/oso/9780199594917.001.0001.

Shove, E. (2017), What Is Wrong with Energy Efficiency?, „Building 

Research & Information”, 46 (7), s. 779–789: doi.org/10.1080/09

613218.2017.1361746.
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Wprowadzenie
W skali globalnej marnowane i wyrzucane są ogromne ilości żywności 

(25%1), w irracjonalnym stopniu – nieadekwatnie do zapotrzebowania 

i ze szkodą dla zdrowia – rośnie wytwarzanie i konsumpcja mięsa. 

Uprawia się też rośliny niepotrzebne2 lub tylko pozornie potrzebne3. 

Pomimo nadprodukcji żywności setki milionów osób cierpią głód, 

niedożywienie, nie mają dostępu do pożywienia dobrej jakości4. Jed-

nocześnie najmniej zarabiającą grupą w łańcuchu osób związanych 

z produkcją rolną są rolnicy i rolniczki (więcej na temat globalnych 

nierówności i niesprawiedliwości w rozdziale 5).

Jak wytłumaczyć współistnienie nadwyżek wytwarzania żywności, 

marnowania terenów uprawnych i setek milionów głodujących osób? 

Żywności brakuje w rejonach leżących na globalnym Południu5. To tam, 

zamiast wytwarzać żywność dla lokalnych społeczności, bardzo często 

uprawia się rośliny na paszę dla zwierząt hodowanych na globalnej 

Północy6 albo bawełnę do produkcji ubrań7. Nadwyżki żywności oraz 

inne produkty rolne są sprzedawane przede wszystkim na globalnej 

Północy i stanowią źródło zysku dla niewielkiej grupy najbogatszych 

koncernów. Są to koncerny spożywcze, biochemiczne i inne związane 

z produkcją rolną, przetwarzaniem i handlem produktami rolnymi – 

coraz mniej liczne, jednak coraz potężniejsze w wyniku ciągłych fuzji 

(ilustracja 10 i 11), koncentrujące kapitał i monopolizujące rynki rolne.

1 Food and Agriculture Organization (FAO) (2020): fao.org [dostęp: 28.11.2021].
2 Na przykład palmę olejową z przeznaczeniem na „bio” paliwa.
3 Na przykład bawełnę do produkcji odzieży wytwarzanej w zbyt dużych ilościach.
4 World Food Programme (WFP) (2020): wfp.org [dostęp: 28.11.2021].
5 Biedniejsze części świata, takie jak Afryka Subsaharyjska, Ameryka Południowa, 

Azja Południowa.
6 Bogatsze części świata, takie jak Europa, Ameryka Północna, Australia, Oceania, Chiny.
7 Wyrzucanej w formie ubrań, które są jednym z najpoważniejszych źródeł śmieci: 

[brak inf. o aut.] (2020), Jak produkcja tekstyliów i odpadów tekstylnych wpływa na śro-
dowisko?, Teraz Środowisko: teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Jak-produkcja-teksty-
liow-odpadow-tekstylnych-wplywa-na-srodowisko-9752.html [dostęp: 28.11.2021].

https://www.fao.org
https://wfp.org
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Jak-produkcja-tekstyliow-odpadow-tekstylnych-wplywa-na-srodowisko-9752.html
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Jak-produkcja-tekstyliow-odpadow-tekstylnych-wplywa-na-srodowisko-9752.html
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To, co opisałam powyżej, a co umyka zwykłemu zjadaczowi chle-

ba, skutkuje jednym z największych, w mojej opinii, tzw. fake newsów, 

czyli fałszywych, wprowadzających w błąd komunikatów: że z powodu 

rosnącej liczby ludzi na Ziemi trzeba na różne sposoby zintensyfikować 

wytwarzanie żywności. Co gorsza, często wskazuje się na konieczność 

dalszej dewastacji przyrody pod kolejne tereny uprawne. Dlatego ce-

lem tego artykułu jest pokazanie danych i faktów, które temu przeczą, 

wraz z komentarzem (utrzymanym w tonie zaangażowanym, ale obiek-

tywnym). Przedstawię też istniejące, gotowe i ciągle udoskonalane 

rozwiązania, które nie tylko umożliwiają wyżywienie ludzkości, ale 

i zmniejszenie terenów rolnych, zwrócenie dzikiej przyrodzie obszarów 

zaanektowanych na uprawy. Ważną rolę w tych rozwiązaniach odgrywa 

i powinno odgrywać społeczeństwo, szczególnie osoby zajmujące się 

rolnictwem.

Za dużo, za tanio i nie tam, gdzie jest potrzebna
Żywność – jak sama nazwa wskazuje – jest niezbędna do życia. Dla-

tego wszystko, co jest związane z jej wytwarzaniem, można zaliczyć 

do najważniejszych działań człowieka. Obecnie często mówimy o dzia-

łach gospodarki – ten związany z żywnością ma największe znaczenie. 

Podaje się, że rolnictwem ludzie zaczęli się zajmować ok. 10 tys. lat 

temu, na terenach nazywanych Żyznym Półksiężycem, które obejmują 

część doliny Nilu wraz z jego deltą oraz dorzecza Tygrysu i Eufratu8. 

Swoistym paradoksem jest to, że obecnie jest to teren właściwie pu-

stynny, również z powodu globalnego ocieplenia i związanych z nim 

rosnących temperatur. Jednym z ważniejszych momentów w historii 

rolnictwa była „zielona rewolucja” w latach 60. ubiegłego wieku9, kiedy 

8 Fernández, E. i in. (2014), Ancient DNA Analysis of 8000 B.C. Near Eastern Farmers 
Supports an Early Neolithic Pioneer Maritime Colonization of Mainland Europe through 
Cyprus and the Aegean Islands, „PLoS Genetics”, 10 (6).

9 Pingali, P.L. (2012), Green Revolution. Impacts, Limits, and the Path Ahead, „Proceed-
ings of the National Academy of Sciences”, 109 (31).
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to m.in. opracowano nowe odmiany zbóż – bardziej plenne i odporne 

na choroby. Doprowadziło to do rozwoju upraw w systemie monokultur, 

który jest możliwy za sprawą stosowania nawozów sztucznych i pesty-

cydów, a w ślad za nimi ferm przemysłowych, w których zwierzęta są 

hodowane najczęściej w budynkach i w dużym zagęszczeniu. Szacuje 

się, że „zielona rewolucja” ocaliła od głodu ok. 1 mld osób10.

Jednocześnie wielkoobszarowe monokultury oraz fermy przemy-

słowe to początek coraz silniejszej industrializacji rolnictwa, wskutek 

której zaczyna się mówić o „rolnictwie przemysłowym”. Postępuje 

chemizacja rolnictwa (wzrost użycia pestycydów oraz nawozów sztucz-

nych) oraz ubożenie krajobrazu rolniczego, z którego znikają zadrze-

wienia śródpolne czy miedze, co prowadzi do spadku bioróżnorodności 

takich terenów (więcej na temat utraty bioróżnorodności w rozdziale 3). 

Wzrasta konsumpcja mięsa – 1 osoba przez rok zjada go średnio ponad 

40 kg (ilustracja 1). Coraz więcej zwierząt jest hodowanych w systemie 

ferm przemysłowych (obecnie 90%11), a te wymagają zestandaryzo-

wanej paszy. W związku z tym rośnie obszar przeznaczony wyłącznie 

na uprawę roślin, z których się ją wytwarza, w tym na uprawę wysoko-

białkowej soi, głównie w krajach o cieplejszym klimacie – często na te-

renach po wycince lasów tropikalnych, w tym Puszczy Amazońskiej. 

Fermy przemysłowe wiążą się nie tylko ze skrajnie nieetycznym 

sposobem hodowania zwierząt: w dużym zagęszczeniu, co stoi 

w sprzeczności z ich naturą, często bez możliwości poruszania się, 

opieki nad potomstwem i przejawiania innych zachowań społecznych, 

w permanentnym zamknięciu, bez kontaktu z pastwiskiem, słońcem, 

świeżym powietrzem. To też miejsca, w których powstają duże ilości 

10 Spector, D. (2014), The US Capitol Just Honored Norman Borlaug, The Man Who Saved 
A Billion Lives, Business Insider: businessinsider.com/who-is-norman-borlaug-2014-3 
[dostęp: 28.11.2021].

11 Anthis, K., Anthis, J.R. (2019), Global Farmed & Factory Farmed Animals Estimates, Sen-
tience Institute: sentienceinstitute.org/global-animal-farming-estimates [dostęp: 
28.11.2021].

https://www.businessinsider.com/who-is-norman-borlaug-2014-3
https://sentienceinstitute.org/global-animal-farming-estimates
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ilustracja 1. Roczna konsumpcja mięsa na osobę na świecie.  
Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1

_1 Ritchie, H., Roser, M. (2017/2019), Meat and Dairy Production, OurWorldInData.org: 
ourworldindata.org/meat-production [dostęp: 28.11.2021]. CC-BY-4.0
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zanieczyszczeń związanych m.in. z odorami i odchodami zwierząt 

trudnymi do zutylizowania12, często zawierającymi duże ilości  anty-

biotyków. Zwierzętom podaje się te leki, 

ponieważ stymulują (z przyczyn do tej pory 

niewyjaśnionych) ich wzrost, a do tego 

chronią je przed chorobami bakteryjnymi, 

które łatwo rozprzestrzeniają się pomiędzy 

stłoczonymi osobnikami. Dlatego fermy 

przemysłowe są jednym z głównych źródeł 

obecności antybiotyków w środowisku. 

Prowadzi to do postępującego rozwoju od-

porności na antybiotyki wśród bakterii 

chorobotwórczych13. Z kolei na ogromnych 

obszarach przeznaczanych na uprawę pa-

szy dla zwierząt, często w systemie wiel-

koobszarowych monokultur, stosuje się 

nadmierne ilości nawozów sztucznych 

i pestycydów. Zwierzęta hodowlane, takie jak kury, kaczki i świnie, 

w przeszłości były skarmiane również resztkami żywności, których 

nie zjadł człowiek, albo spadami z sadów – niewiele żywności się mar-

nowało, a oprócz mięsa i nabiału otrzymywano wysokiej jakości nawóz 

naturalny. W przypadku ferm przemysłowych jest to niemożliwe. 

Świetnym przykładem rosnącej irracjonalności przemysłowe-

go wytwarzania żywności jest „cud wieprzowiny” (ang. pork miracle) 

w Chinach. Od wieków wieprzowina była tam jednym z głównych ro-

dzajów spożywanego mięsa. Świnie były jednak hodowane albo przy 

domu, albo w niewielkich stadach, karmione zaś głównie resztkami 

12 Płynna gnojowica pochodząca z ferm świń wymaga przefermentowania, ma zupeł-
nie inny zapach niż obornik pochodzący z hodowli ściółkowych.

13 NIK (2018), NIK o stosowaniu antybiotyków w hodowli zwierząt (w woj. lubuskim), Naj-
wyższa Izba Kontroli: nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stosowaniu-antybiotykow-w-nb-
sp-hodowli-zwierzat-w-nbsp-woj-lubuskim.html [dostęp: 28.11.2021].

Fermy przemysłowe wiążą 
się ze skrajnie nieetycznym 
sposobem hodowania zwie-
rząt: w dużym zagęszczeniu, 
co stoi w sprzeczności z ich 
naturą, często bez możliwo-
ści poruszania się, opieki nad 
potomstwem i przejawiania 
innych zachowań społecz-
nych, w permanentnym za-
mknięciu, bez kontaktu z pa-
stwiskiem, słońcem, świeżym 
powietrzem.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stosowaniu-antybiotykow-w-nbsp-hodowli-zwierzat-w-nbsp-woj-lubuskim.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stosowaniu-antybiotykow-w-nbsp-hodowli-zwierzat-w-nbsp-woj-lubuskim.html
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pokarmów ludzkich. Z tak prowadzonej hodowli ludzie uzyskiwali 

źród ło białka oraz wysokiej jakości nawóz naturalny. O znaczeniu świń 

dla ludności Chin świadczy to, że w języku pisanym na znak oznaczają-

cy dom składa się znak oznaczający świnię. Na tej tradycji zbudowano 

w Chinach potężny przemysł, który krok po kroku eliminował małe 

gospodarstwa i hodowle. Do 2018 r. prawie dwie trzecie wszystkich 

świń hodowano w Chinach w fermach przemysłowych, przy czym kraj 

ten charakteryzuje się najwyższym spożyciem wieprzowiny na świecie 

(54 mln t rocznie). Jesienią 2018 r. do Chin dotarła epidemia afrykań-

skiego pomoru świń (ang. African swine fever, ASF). Choroba błyska-

wicznie zaczęła się rozprzestrzeniać w fermach. Jak się okazało, jednym 

z powodów był po prostu kanibalizm. Świnie karmione są paszą o ściśle 

określonym składzie, gwarantującym optymalny wzrost, ale obejmują-

cym również „odpady” pozwierzęce – do wybuchu epidemii ASF w pa-

szy znajdowały się również tkanki świń. Przy czym, znów ze względów 

„optymalizacyjnych”, w fermach hoduje się jedną rasę, co umożliwia 

karmienie wszystkich świń podobną paszą oraz zestandaryzowanie 

innych warunków jej utrzymania14. Praktycznie zaprzestano hodowli 

wielu lokalnych ras świń, często odpornych na warunki środowiskowe 

i choroby, zwykle hodowanych w niewielkich, rozproszonych chlew-

niach. Jaki był skutek ogromnej koncentracji hodowli w momencie 

wybuchu epidemii? Konieczne było zabicie i „zutylizowanie” setek 

milionów świń, również zdrowych, ale hodowanych w tej samej fermie 

lub przebywających w pobliżu ognisk epidemii. Chińska „produkcja” 

wieprzowiny prawie się załamała, konieczne było otworzenie rezerw 

mrożonej wieprzowiny15, by utrzymać sztucznie wytworzone – dla 

zysku – zapotrzebowanie na ten rodzaj mięsa. Po pewnym czasie skala 

hodowli wróciła do poprzedniego stanu, a ceny skupu wieprzowiny 

14 Wang, X. (2020), Behind China’s „Pork Miracle”. How Technology Is Transforming Rural Hog 
Farming, „Guardian”: theguardian.com/environment/2020/oct/08/behind-chinas-por-
k-miracle-how-technology-is-transforming-rural-hog-farming [dostęp: 28.11.2021].

15 To kolejny koszt energetyczny związany z konsumpcją mięsa.

https://theguardian.com/environment/2020/oct/08/behind-chinas-pork-miracle-how-technology-is-transforming-rural-hog-farming
https://theguardian.com/environment/2020/oct/08/behind-chinas-pork-miracle-how-technology-is-transforming-rural-hog-farming
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ulegały niewielkim wahaniom, co świadczy o ogromnej nadproduk-

cji mięsa. Również w Polsce epidemia ASF doprowadziła do zabija-

nia tysięcy świń oraz do importowania ich z Danii (6,2 mln żywych 

świń w 2017 r.16), zamykania małych hodowli kosztem rozwoju ferm 

przemysłowych, a ponadto do zabijania, pomimo apeli naukowców17, 

dziesiątek tysięcy dzików obwinianych o roznoszenie ASF. 

Do podobnych sytuacji dochodzi właściwie cały czas. Setki milio-

nów zwierząt, często karmionych paszą z soi hodowanej na wylesianych 

terenach, giną w powodziach i pożarach – z zamkniętego systemu, jakim 

jest ferma przemysłowa, bardzo trudno je uwolnić w krótkim czasie. 

Giną z powodu nawracających epidemii, m.in. ASF, ptasiej grypy lub 

gąbczastej encefalopatii bydła (choroba szalonych krów; ang. bovine 

spongiform encephalopathy, BSE). W związku z pandemią COVID-19 

wiosną 2020 r. w czasie lockdownu gospodarek i społeczeństw zostały 

zerwane łańcuchy dostaw – zarówno eksport do innych krajów, jak i do-

stawy na rynki wewnętrzne (jak choćby do restauracji i hoteli). I znów 

zabito i „zutylizowano” setki milionów „niepotrzebnych” zwierząt18, 

wylano też setki milionów litrów mleka19. W Polsce media donosiły 

o gazowaniu drobiu, który nie mógł być eksportowany20. Ceny skupu 

16 Osborne, H., van der Zee, B. (2020), Live Export. Animals at Risk in Giant Global Indu-
stry, „Guardian”: theguardian.com/environment/2020/jan/20/live-export-animals-

-at-risk-as-giant-global-industry-goes-unchecked [dostęp: 28.11.2021].
17 [Brak inf. o aut.] (2019), List otwarty środowiska naukowego w sprawie redukcji popula-

cji dzików, Nauka dla Przyrody: naukadlaprzyrody.pl/2019/01/09/list-otwarty-srodo-
wiska-naukowego-w-sprawie-redukcji-populacji-dzikow [dostęp: 28.11.2021].

18 Kevany, S. (2020), Millions of US Farm Animals to Be Culled by Suffocation, Drowning 
and Shooting, „Guardian”: theguardian.com/environment/2020/may/19/millions-of-

-us-farm-animals-to-be-culled-by-suffocation-drowning-and-shooting-coronavi-
rus [dostęp: 28.11.2021].

19 Bagiński, K. (2020), Miliony zagazowanych zwierząt, całe cysterny mleka do ścieku. Tak 
wygląda teraz amerykańskie rolnictwo, WP Finanse: finanse.wp.pl/miliony-zagazowa-
nych-zwierzat-cale-cysterny-mleka-do-scieku-tak-wyglada-teraz-amerykanskie-

-rolnictwo-6506915705358465a [dostęp: 28.11.2021].
20 Wójcik, M. (2020), Cała Polska gazuje pisklaki. Bo załamał się rynek, Wyborcza.pl: 

„Duży Format”: wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,25888139,cala-polska-gazuje-pi-
sklaki-bo-zalamal-sie-rynek.html [dostęp: 28.11.2021].

https://theguardian.com/environment/2020/jan/20/live-export-animals-at-risk-as-giant-global-industry-goes-unchecked
https://theguardian.com/environment/2020/jan/20/live-export-animals-at-risk-as-giant-global-industry-goes-unchecked
https://naukadlaprzyrody.pl/2019/01/09/list-otwarty-srodowiska-naukowego-w-sprawie-redukcji-populacji-dzikow
https://naukadlaprzyrody.pl/2019/01/09/list-otwarty-srodowiska-naukowego-w-sprawie-redukcji-populacji-dzikow
http://theguardian.com/environment/2020/may/19/millions-of-us-farm-animals-to-be-culled-by-suffocation-drowning-and-shooting-coronavirus
http://theguardian.com/environment/2020/may/19/millions-of-us-farm-animals-to-be-culled-by-suffocation-drowning-and-shooting-coronavirus
http://theguardian.com/environment/2020/may/19/millions-of-us-farm-animals-to-be-culled-by-suffocation-drowning-and-shooting-coronavirus
https://finanse.wp.pl/miliony-zagazowanych-zwierzat-cale-cysterny-mleka-do-scieku-tak-wyglada-teraz-amerykanskie-rolnictwo-6506915705358465a
https://finanse.wp.pl/miliony-zagazowanych-zwierzat-cale-cysterny-mleka-do-scieku-tak-wyglada-teraz-amerykanskie-rolnictwo-6506915705358465a
https://finanse.wp.pl/miliony-zagazowanych-zwierzat-cale-cysterny-mleka-do-scieku-tak-wyglada-teraz-amerykanskie-rolnictwo-6506915705358465a
https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,25888139,cala-polska-gazuje-pisklaki-bo-zalamal-sie-rynek.html
https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,25888139,cala-polska-gazuje-pisklaki-bo-zalamal-sie-rynek.html
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większości produktów odzwierzęcych ulegały jednak bardzo słabym 

wahaniom, zamiast rosnąć, jak podpowiadałaby intuicja. Wynikało to 

m.in. z uruchomienia rezerw mrożonego mięsa i mleka w proszku, tak 

dużych, że nie było miejsca na magazynowanie kolejnych. Zabite zwie-

rzęta znów musiały zostać „utylizowane”, zamiast, skoro już je wyho-

dowano, służyć jako pokarm dla ludzi21, choćby tych, którzy z powodu 

utraty pracy w czasie lockdownu stracili środki do życia. Warto tutaj za-

cytować Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa:

Chodzi nie o to, żebyśmy traktowali zwierzęta jak ludzi. Cho-
dzi o to, żebyśmy zwierzęta traktowali JAK LUDZIE. Żeby-
śmy zbędnym i bezdusznym okrucieństwem wobec zwierząt 
własnego człowieczeństwa sobie nie ujmowali. Żebyśmy tym 
okrucieństwem siebie nie poniżali22.

Przejdźmy teraz do tego, jak rozkłada się konsumpcja mięsa i nabiału 

w skali globalnej (ilustracje 2, 3, 4). Z załączonych danych wynika, że 

najwyższa jest na bogatej globalnej Północy. Przeciętny mieszkaniec 

Stanów Zjednoczonych tygodniowo zjada 2,4 kg mięsa.

21 Pandemia COvID-19 obnażyła też przed polskim społeczeństwem fatalne warunki 
pracy w ubojniach i zakładach przetwórstwa mięsa, zob. Redakcja (2020), W Niem-
czech szykują bat na przemysł mięsny. Koniec z wykorzystywaniem pracowników 
z Europy Wschodniej?, Cenyrolnicze.pl: cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/
mieso/19381-w-niemczech-szykuja-bat-na-przemysl-miesny-koniec-z-wykorzysty-
waniem-pracownikow-z-europy-wschodniej [dostęp: 28.11.2021], które z powodu 
braku zachowania warunków higienicznych co raz były ogniskiem zachorowań, zob. 
Wiadomoscihandlowe.pl (2020), Koronawirus w zakładach firmy Animex w Staracho-
wicach. 150 pracowników na kwarantannie, Wiadomości Handlowe: wiadomoscihan-
dlowe.pl/artykuly/koronawirus-w-zakladach-firmy-animex-w-starachowic,64144 
[dostęp: 28.11.2021]. To zresztą kolejny aspekt przemysłu mięsnego, o którym mało 
się pisze i mówi – łamanie praw człowieka i praw pracowniczych.

22 adg (2020), Wojciechowski: Chodzi nie o to, żebyśmy traktowali zwierzęta jak ludzi, ale 
JAK LUDZIE, „Tygodnik Solidarność”: tysol.pl/a55210-Wojciechowski-Chodzi-nie-o-

-to-zebysmy-traktowali-zwierzeta-jak-ludzi-ale-JAK-LUDZIE [dostęp: 28.11.2021].

https://cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/mieso/19381-w-niemczech-szykuja-bat-na-przemysl-miesny-koniec-z-wykorzystywaniem-pracownikow-z-europy-wschodniej
https://cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/mieso/19381-w-niemczech-szykuja-bat-na-przemysl-miesny-koniec-z-wykorzystywaniem-pracownikow-z-europy-wschodniej
https://cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/mieso/19381-w-niemczech-szykuja-bat-na-przemysl-miesny-koniec-z-wykorzystywaniem-pracownikow-z-europy-wschodniej
https://wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/koronawirus-w-zakladach-firmy-animex-w-starachowic,64144
https://wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/koronawirus-w-zakladach-firmy-animex-w-starachowic,64144
https://tysol.pl/a55210-Wojciechowski-Chodzi-nie-o-to-zebysmy-traktowali-zwierzeta-jak-ludzi-ale-JAK-LUDZIE?fbclid=IwAR22TVxkmUHuZZNcVZRJdKJffbqCheSRWms7On8W4syAgy4ekP4wCQsEi4w
https://tysol.pl/a55210-Wojciechowski-Chodzi-nie-o-to-zebysmy-traktowali-zwierzeta-jak-ludzi-ale-JAK-LUDZIE?fbclid=IwAR22TVxkmUHuZZNcVZRJdKJffbqCheSRWms7On8W4syAgy4ekP4wCQsEi4w
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brak danych 0 kg 20 kg 40 kg 60 kg 80 kg 100 kg 120 kg 140 kg 160 kg

ilustracja 2. Roczna konsumpcja mięsa na osobę, 2017 r.  
Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1

_1 Ritchie, H., Roser, M. (2017/2019), Meat…
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ilustracja 3. Roczna konsumpcja produktów mlecznych na osobę (bez masła), 
2017 r. Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1

_1 Tamże.

0 kg 50 kg 100 kg 150 kg 200 kgbrak danych
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ilustracja 4. Roczna konsumpcja jaj (w kilogramach, ważone w skorupce) 
na osobę, 2017 r. Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1

_1 Tamże.
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Jak natomiast wygląda ilość białka, tłuszczu oraz podaż kalorii 

na osobę na świecie (ilustracje 5, 6, 7)? Ilustracja 7 wyraźnie ukazuje po-

dział na globalne Południe i globalną Północ. Mieszkańcy tej ostatniej 

spożywają znacznie więcej kalorii, niż wskazują normy żywieniowe. 

Prowadzi to do sytuacji zwizualizowanej na Ilustracji 8, która pokazuje 

różnice między liczbą osób otyłych zamieszkujących globalną Północ 

i globalne Południe. Te pierwsze konsumują nadmiar niepotrzebnie 

wytworzonej żywności, co kończy się u nich chorobliwą otyłością. 

Najczęściej jest to tania żywność, zawierająca duże ilości niepotrzebnie 

uprawianych roślin, z których pozyskuje się cukry i tłuszcze (jak choćby 

palma olejowa). Sednem tego artykułu nie jest to, dlaczego spożywana 

jest taka żywność, ale myślę, że przed oczami większości czytelni-

ków staną półki w supermarketach albo reklamy w telewizji i innych 

środkach masowego przekazu; oraz ceny batoników, czipsów i innej 

śmieciowej żywności.
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ilustracja 5. Ilość białka na osobę na dzień. Średnie dzienne zapotrzebowanie 
na kilogram masy ciała: 0,8–1,0 g. Źródło: Roser, M., Ritchie, H.1

_1 Roser., M., Ritchie, H. (2013), Food Supply, OurWorldInData.org: ourworldindata.
org/food-supply [dostęp: 28.11.2021]. CC-BY-4.0

https://ourworldindata.org/food-supply
https://ourworldindata.org/food-supply


430 Za pięć dwunasta…

ilustracja 6. Ilość tłuszczu na osobę na dzień. Średnie dzienne zapotrzebowa-
nie na osobę: ok. 70 g. Źródło: Roser, M., Ritchie, H.1
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ilustracja 7. Ilość kilokalorii na osobę na dzień. Średnie dzienne zapotrzebo-
wanie, umiarkowana aktywność fizyczna (kcal): kobiety – 2000, męż-
czyźni – 2500. Źródło: Roser, M., Ritchie, H.1
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ilustracja 8. Otyłość u osób dorosłych, wskaźnik BMI powyżej 30. Wartość 
prawidłowa: 18,5–24,99, 2016 r. Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1

_1 Ritchie, H., Roser, M. (2017), Obesity, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/obe-
sity [dostęp: 28.11.2021]. CC-BY-4.0
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Nadprodukcja artykułów odzwierzęcych, wymuszająca ich nad-

konsumpcję, marnowanie i wyrzucanie wiąże się z zabieraniem naszej 

planecie ogromnych ilości zasobów i terenów. Na Ilustracji 9  widać, 

że na rolniczą działalność związaną z ho-

dowlą zwierząt przeznacza się aż 77% 

wszystkich terenów rolnych, przy czym 

pokrywa ona zaledwie 33% zapotrzebowa-

nia ludzi na białko i 17% zapotrzebowania 

na energię. Wystarczyłoby odwrócić pro-

porcje i na uprawy roślinne przeznaczać 

77% wszystkich powierzchni rolnych – już 

to pozwoliłoby zaspokoić potrzeby ener-

getyczne ok. 20,8 mld ludzi i zapotrzebo-

wanie na białko ok. 16,8 mld ludzi23. Przy-

pomnę, że jednym z argumentów za 

koniecznością intensyfikacji produkcji 

rolnej jest właśnie wzrost liczebności po-

pulacji ludzkiej. Myślę, że osoby czytające 

ten artykuł widzą, że argument ten jest 

pozbawiony logiki. Ograniczenie hodowli 

zwierząt, wytwarzania cukrów i tłuszczy 

(prowadzących do otyłości), marnowania 

i wyrzucania produktów rolnych, do czego dochodzi głównie na glo-

balnej Północy24, nie tylko pozwoliłyby na zmniejszenie terenów wy-

korzystywanych w rolnictwie, ale pomogłyby raz na zawsze rozwiązać 

problem głodu na globalnym Południu. Zamiast uprawiać palmę ole-

23 Kramarz, P. (2019), Żywność czy środowisko naturalne?, Nauka dla Przyrody: naukadla-
przyrody.pl/2019/03/19/zywnosc-czy-srodowisko-naturalne [dostęp: 28.11.2021].

24 O skali tego problemu – tamże.

Na rolniczą działalność 
związaną z hodowlą zwie-
rząt przeznacza się aż 77% 
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zaledwie 33% zapotrzebo-
wania ludzi na białko i 17% 
zapotrzebowania na energię. 
Wystarczyłoby odwrócić 
proporcje i na uprawy 
roślinne przeznaczać 77% 
wszystkich powierzchni 
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zaspokoić potrzeby ener-
getyczne ok. 20,8 mld ludzi 
i zapotrzebowanie na białko 
ok. 16,8 mld ludzi.

https://naukadlaprzyrody.pl/2019/03/19/zywnosc-czy-srodowisko-naturalne
https://naukadlaprzyrody.pl/2019/03/19/zywnosc-czy-srodowisko-naturalne
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jową, bawełnę, trzcinę cukrową, soję, ryż, awokado (zwane krwawym25), 

kwiaty26 i wiele innych produktów rolnych na eksport, ludność global-

nego Południa mogłaby po prostu wytwarzać żywność dla siebie 

 (Ilustracja 9).

Jak pokazują ostatnie badania, tempo wzrostu populacji ludzkiej 

spadło, będzie też spadać jej liczebność27. To kolejny argument prze-

ciwko konieczności intensyfikacji wytwarzania żywności.

25 Stasińska, A. (2018), Krwawe awokado – fetyszyzm towarowy nowej klasy średniej, 
Magazyn Kontakt: magazynkontakt.pl/krwawe-awokado-fetyszyzm-towarowy-no-
wej-klasy-sredniej [dostęp: 28.11.2021].

26 Więcej o problemie: Kelly, N. (2017), No Bed of Roses. The Kenyan Flower Pickers 
Fighting Sexual Harassment, BBC: bbc.com/news/business-39103419 [dostęp: 
28.11.2021].

27 Hale, T. (2020), For the First Time in Centuries, The World’s Population Will Decline in 
a Few Decades, IFLScience: iflscience.com/health-and-medicine/for-the-first-time-

-in-centuries-the-worlds-population-will-decline-in-next-few-decades [dostęp: 
28.11.2021].

https://magazynkontakt.pl/krwawe-awokado-fetyszyzm-towarowy-nowej-klasy-sredniej
https://magazynkontakt.pl/krwawe-awokado-fetyszyzm-towarowy-nowej-klasy-sredniej
https://bbc.com/news/business-39103419
https://iflscience.com/health-and-medicine/for-the-first-time-in-centuries-the-worlds-population-will-decline-in-next-few-decades
https://iflscience.com/health-and-medicine/for-the-first-time-in-centuries-the-worlds-population-will-decline-in-next-few-decades
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ilustracja 9. Przeznaczenie użytków rolnych. Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1

_1 Ritchie, H., Roser, M. (2019), Land Use, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/
land-use [dostęp: 28.11.2021]. CC-BY-SA
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rozwiązania – jak dążyć do równości?
Pokazałam, jak niesprawiedliwy społecznie i irracjonalny jest domi-

nujący obecnie na globalnej Północy i narzucany przez nią reszcie 

świata system wytwarzania żywności, oparty na uprzemysłowieniu 

rolnictwa. Jest on jedną z przyczyn spadku liczebności populacji dzikich 

kręgowców o 68% w latach 1970–2018. Rolnictwo odpowiada za 80% 

światowego wylesienia, 70% spadku bioróżnorodności ekosystemów 

lądowych, 70% zużycia słodkiej wody, 50% spadku bioróżnorodno-

ści ekosystemów słodkowodnych, 29% emisji gazów cieplarnianych, 

a 52% terenów rolniczych jest zdegradowanych28. 

Co w takim razie możemy zrobić? Zacznę od najważniejszego, we-

dług mnie, aspektu – społecznego29. Powyżej opisywałam nierówności 

związane z wytwarzaniem i dystrybucją żywności oraz marnowanie 

zarówno terenów pod produkcję różnego rodzaju towarów, jak i samych 

produktów rolnych, w tym żywności30. Nierówności wynikają przede 

wszystkim z tego, że produkcja rolna w coraz mniejszym stopniu służy 

zaspokajaniu potrzeb ludzkich, w tym żywnościowych, w coraz więk-

szym natomiast generowaniu zysków dla nielicznych. Zyski te można 

osiągnąć tylko wtedy, gdy jest zbyt na dany produkt. Nie dziwi zatem, że 

większa część produkcji rolnej trafia do krajów, których mieszkańców 

i mieszkanki stać na kupowanie jej nadmiaru. Prowadzi to do tego, że 

osoby z globalnej Północy nie dostrzegają problemów globalnego Połu-

dnia: mieszkańcy Północy żyją w przekonaniu, że dostęp do żywności 

28 WWF i in. (red.) (2020), Living Planet Report 2020 – Bending the Curve of Biodiversity 
Loss. Gland: WWF: f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-

-FULL.pdf [dostęp: 28.11.2021].
29 O konieczności maksymalnego ograniczenia hodowli zwierząt i o tym, jak produko-

wać żywność, by starczyło jej dla wszystkich i aby jednocześnie chronić jak najwięk-
sze obszary naszej planety, w kolejnej części tego rozdziału. Więcej na ten temat: 
DeSchutter, O. (2018), System produkcji żywności do kapitalnego remontu, Zielone 
Wiadomości: zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/system-produkcji-zywnosci-

-do-kapitalnego-remontu [dostęp: 28.11.2021].
30 Przypomnę, że oprócz żywności marnujemy choćby bawełnę używaną do produkcji 

ubrań, które bardzo szybko są wyrzucane i zastępowane kolejnymi.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf
https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/system-produkcji-zywnosci-do-kapitalnego-remontu
https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/system-produkcji-zywnosci-do-kapitalnego-remontu
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jest powszechny na całym świecie. Społeczeństwa globalnej Północy 

w dużym stopniu zatraciły także łączność z przyrodą (więcej na temat 

oddzielenia ludzi od przyrody w rozdziale 8) – większość osób mieszka 

w miastach i miasteczkach31, obszary wiejskie się wyludniają, a główną 

przyczyną takiego stanu rzeczy jest silne uprzemysłowienie produkcji 

rolnej32. Przeważająca część społeczności globalnej Północy żyje w prze-

świadczeniu, że nie ma innego sposobu na wytworzenie żywności niż 

wielkoobszarowe monokultury i fermy przemysłowe. Tymczasem, 

w skali całego globu, to właśnie małe i średnie33 gospodarstwa rolne, 

wciąż dominujące na globalnym Południu, gdzie żyje większość ludzi 

na Ziemi, dostarczają 70% całej światowej żywności34. 

Zarazem to w krajach globalnego Południa prężnie działają ruchy 

skupiające ludność wiejską – zarówno chłopów i chłopki, jak i pozo-

stałe osoby pracujące w gospodarstwach rolnych. To tam powstały 

społeczeństwo Rożawy czy ruch zapatystów. I choć rolnicza La Via 

Campesina została utworzona w Belgii, to w tej być może największej 

organizacji społecznej na świecie, w której działa ok. 200 mln osób, 

najaktywniejsze są osoby z Ameryki Łacińskiej i Afryki. W Indiach 

działa np. ruch Chipko35.

31 Sumara, A. (2019), Największe miasta świata – Ranking 2019, Inzynieria.com: inzynie-
ria.com/budownictwo/rankingi/48810,najwieksze-miasta-swiata-ranking-2019,po-
zycja-rankingu-milionowe-miasta-w-roku-2018-i-2030 [dostęp: 28.11.2021].

32 Jakubowska-Lorenz, E. i in. (2019), Atlas Rolny. Dokąd zmierza europejska wspólna 
polityka rolna. Warszawa: Fundacja im. Heinricha Bölla, Fundacja Instytut na rzecz 
Ekorozwoju: pl.boell.org/sites/default/files/atlas_rolny_strony_maly.pdf [dostęp: 
28.11.2021].

33 Wielkość jest różnie definiowana – przyjmijmy górną granicę wielkości 40 
ha, zob. Jańczak, D. (2020), Jaka jest przyszłość małych gospodarstw rolnych?, 
Wiescirolnicze.pl: wiescirolnicze.pl/jaka-jest-przyszlosc-malych-gospodarstw-rol-
nych [dostęp: 28.12.2020].

34 Elver, H. (2014), Family Farmers Produce Over 70% of the World’s Food, Their Rights 
Cannot Be Ignored, UN Human Rights: ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display-
News.aspx?NewsID=15172 [dostęp: 28.11.2021].

35 London, S., Shiva, V. (2016), Podążając śladami Gandhiego, tłum. Skoczylas, J., Zielone 
Wiadomości: zielonewiadomosci.pl/tematy/rownosc/podazajac-sladami-gandhie-
go-wywiad-z-vandana-shiva [dostęp: 28.11.2021].

https://inzynieria.com/budownictwo/rankingi/48810,najwieksze-miasta-swiata-ranking-2019,pozycja-rankingu-milionowe-miasta-w-roku-2018-i-2030
https://inzynieria.com/budownictwo/rankingi/48810,najwieksze-miasta-swiata-ranking-2019,pozycja-rankingu-milionowe-miasta-w-roku-2018-i-2030
https://inzynieria.com/budownictwo/rankingi/48810,najwieksze-miasta-swiata-ranking-2019,pozycja-rankingu-milionowe-miasta-w-roku-2018-i-2030
https://pl.boell.org/sites/default/files/atlas_rolny_strony_maly.pdf
https://wiescirolnicze.pl/jaka-jest-przyszlosc-malych-gospodarstw-rolnych/
https://wiescirolnicze.pl/jaka-jest-przyszlosc-malych-gospodarstw-rolnych/
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15172
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15172
https://zielonewiadomosci.pl/tematy/rownosc/podazajac-sladami-gandhiego-wywiad-z-vandana-shiva
https://zielonewiadomosci.pl/tematy/rownosc/podazajac-sladami-gandhiego-wywiad-z-vandana-shiva
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Wszystkie te organizacje i ruchy społeczne mają ze sobą wiele 

wspólnego, ale jeden aspekt, pozornie niezwiązany z rolnictwem, wy-

raźnie się wybija – mianowicie obrona praw człowieka. Wynika to 

choćby z tego, że właśnie na globalnym Południu największy udział 

w uprawie roli mają kobiety (nawet ponad 60%36). Jednocześnie w dzia-

łania tych ruchów wpisane jest przeciwstawianie się obecnemu sys-

temowi politycznemu, najczęściej nazywanemu kapitalizmem, który 

nie tylko prowadzi do coraz większych nierówności ekonomicznych 

na świecie (również w obrębie globalnej Północy37), ale i do nasilającego 

się kryzysu klimatyczno-ekologicznego (więcej na temat roli systemu 

kapitalistycznego w wytwarzaniu kryzysu w rozdziałach 5 i 9). Z czego 

wynika sprzeciw wobec kapitalizmu w kontekście produkcji rolnej? 

Przede wszystkim z tego, że coraz większe i mniej liczne koncerny 

związane z przemysłem spożywczym lub produkujące nawozy sztucz-

ne i pestycydy (ilustracje 10 i 11) w coraz większym stopniu koncentrują 

kapitał, co skutkuje monopolizowaniem rynków związanych z rolnic-

twem, narzucaniem cen skupu produktów, ograniczaniem możliwości 

uprawiania roślin z własnych nasion, jeżeli te pochodzą z upraw roślin 

wysianych z nasion zakupionych od koncernu. Inną konsekwencją jest 

podejmowanie prób objęcia patentami dosłownie wszystkiego – od lo-

kalnych odmian upraw po regionalne produkty z nich wytwarzane38.

Pęd koncernów ku uprzemysławianiu rolnictwa wynika również 

z tego, że na dużych obszarach monokultur nie tylko łatwiej jest stoso-

wać pestycydy i nawozy sztuczne, ale jest to wręcz konieczne. Wielko-

obszarowe monokultury najczęściej prowadzone są bez płodozmianu, 

co skutkuje wyjałowieniem gleby, bo każda roślina ma określone wy-

36 Duckett, M.K. (2019), Empowering Female Farmers to Feed the World, „National Geo-
graphic”: nationalgeographic.com/culture/2019/03/partner-content-empowering-

-female-farmers [dostęp: 28.11.2021].
37 [Brak inf. o aut.] (2020), Covid znaczy bieda, „Nowy Obywatel”: nowyobywatel.pl/ 

2020/10/18/covid-znaczy-bieda [dostęp: 28.11.2021].
38 London, S., Shiva, V. (2016), Podążając śladami Gandhiego… 

https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/03/partner-content-empowering-female-farmers/
https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/03/partner-content-empowering-female-farmers/
https://nowyobywatel.pl/2020/10/18/covid-znaczy-bieda
https://nowyobywatel.pl/2020/10/18/covid-znaczy-bieda
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ilustracja 10. Koncentracja największych koncernów agrochemicznych. 
Obroty w 2014 r. w miliardach dolarów. Obecnie jest już po fuzji Bayera 
i Monsanto. Źródło: Religa, L.1; hbs Warszawa

_1 Religa, L. (2017), Atlas koncernów spożywczych, Heinrich Böll Stiftung: pl.boell.org/
pl/2017/04/06/atlas-koncernow-spozywczych [dostęp: 28.11.2021]. CC-BY-SA 2.0

http://pl.boell.org/pl/2017/04/06/atlas-koncernow-spozywczych
http://pl.boell.org/pl/2017/04/06/atlas-koncernow-spozywczych
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ilustracja 11. Największe koncerny rolnicze i żywnościowe. Siedziby firm 
o najwyższych obrotach, 2015 r. Przemysł: tylko obrót produktami rolny-
mi i spożywczymi. Handel: z włączeniem produktów nieżywnościowych. 
Źródło: Religa, L.1; hbs Warszawa

_1 Tamże.
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magania odżywcze i jeżeli jest uprawiana rok po roku w tym samym 

miejscu, to wyczerpuje wszystkie znajdujące się w glebie niezbędne jej 

składniki odżywcze. Nawozy sztuczne uzupełniają te braki. Rozległe 

uprawy tylko jednej rośliny umożliwiają ponadto bujny rozwój organi-

zmów żywiących się nią, choćby owadów. Takie obszary, z powodu swo-

ich gabarytów, są w nikłym stopniu zamieszkiwane przez naturalnych 

wrogów takich organizmów, np. drapieżniki, bo niepożądane owady 

pojawiają się okresowo i nie mogą stać się stabilnym źródłem pokarmu. 

Stąd konieczność używania chemicznych pestycydów, by wyelimino-

wać niepożądane organizmy w celu maksymalizacji plonów. Pokłosiem 

takich zabiegów jest przyspieszony rozwój odporności na pestycydy, 

najlepiej udokumentowany w przypadku insektycydów (eliminujących 

owady). Owady mają krótki cykl życiowy, często rzędu kilku pokoleń 

rocznie, co znacznie przyspiesza ich procesy ewolucyjne, szczególnie 

w przypadku owadów występujących w dużych populacjach, jak się 

to dzieje na wielkoobszarowych monokulturach. Ponadto większość 

insektycydów ma budowę chemiczną podobną do związków, które roś-

liny wytwarzają, by bronić się przed zgryzaniem (jak choćby nikotyna): 

wiele roślinożernych owadów ma wręcz gotowe szlaki metaboliczne 

mające je chronić przed toksycznością insektycydów. Często wystar-

czają niewielkie modyfikacje tych szlaków, by odporność na insekty-

cydy się wytworzyła39. Ten szybki rozwój odporności na insektycydy 

u niepożądanych gatunków owadów (zwanych szkodnikami) rodzi 

konieczność opracowywania kolejnych ich rodzajów, co zazwyczaj 

wiąże się z wysokimi kosztami. 

Skutkiem zmonopolizowania produkcji rolnej przez koncerny jest 

ubożenie diety ludzi powiązane z zanikaniem starych odmian i gatun-

ków roślin oraz zwierząt, które z powodzeniem przez wieki służyły jako 

39 O uodpornianiu się owadów na insektycydy: Gut, L. i in. (2002), How Pesticide 
Resistance Develops, MSU Extension Grape & Wine: canr.msu.edu/grapes/integra-
ted_pest_management/how-pesticide-resistance-develops [dostęp: 28.11.2021].

https://www.canr.msu.edu/grapes/integrated_pest_management/how-pesticide-resistance-develops
https://www.canr.msu.edu/grapes/integrated_pest_management/how-pesticide-resistance-develops
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pokarm. Wytwarzanie żywności jest przestawiane na jak najbardziej 

wielkoskalowe, co przy bioróżnorodnym rolnictwie nie jest możliwe. 

To kolejny powód sprzeciwu organizacji takich jak La Via Campesina 

wobec kapitalizmu, wynikający przede wszystkim z troski o bezpie-

czeństwo żywnościowe ludzi, ale także o zachowanie bioróżnorodności 

terenów rolnych, niezbędnej do utrzymania bioróżnorodności całej 

przyrody. Żyjemy w czasach nasilającego się kryzysu klimatyczno-eko-

logicznego40, który charakteryzuje się – oprócz rosnących tempera-

tur – intensyfikacją gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak susze, 

pożary, powodzie, nawalne deszcze, huragany, cyklony. W przypadku 

mało urozmaiconych pod względem gatunków i odmian upraw pro-

wadzonych w systemie wielkoobszarowych monokultur takie zjawi-

ska pogodowe od razu niszczą ogromne ilości uprawianej żywności. 

Z kolei na terenach, na których uprawia się wiele gatunków i odmian 

i na których występują miedze i zadrzewienia śródpolne, szansa, że 

któraś z upraw przetrwa, jest większa. Zadrzewienia i miedze są też 

rezerwuarem wody w przypadku susz, spowalniają wichury, stanowią 

barierę w przypadku rozprzestrzeniania się ognia. Są też miejscem, 

w którym mogą przeżyć gatunki żywiące się organizmami niszczącymi 

uprawy, jak sowy (żywiące się m.in. gryzoniami), drapieżne chrząszcze 

(żywiące się m.in. ślimakami i owadami) i wiele, wiele innych. Podnosi 

to nie tylko bioróżnorodność terenu, ale znacząco pomaga w osiąganiu 

wysokich plonów41. 

Działalność społeczeństw Rożawy, zapatystów, La Via Campesina 

i podobnych organizacji jasno pokazuje, że nie tylko da się wytwarzać 

żywność w taki sposób, żeby minimalizować wpływ rolnictwa na śro-

dowisko, ale i że może jej towarzyszyć poszanowanie praw człowieka. 

Doskonale opisuje to Deklaracja ONZ ws. praw chłopów i innych ludzi 

40 Więcej na ten temat: Nauka o Klimacie (2020): naukaoklimacie.pl [dostęp: 28.11.2021].
41 Pywell, R.F. i in. (2015), Wildlife-friendly Farming Increases Crop Yield. Evidence for Eco-

logical Intensification, Agricology: agricology.co.uk/resources/wildlife-friendly-far-
ming-increases-crop-yield-evidence-ecological-intensification [dostęp: 28.11.2021].

https://naukaoklimacie.pl
https://agricology.co.uk/resources/wildlife-friendly-farming-increases-crop-yield-evidence-ecological-intensification
https://agricology.co.uk/resources/wildlife-friendly-farming-increases-crop-yield-evidence-ecological-intensification
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pracujących na obszarach wiejskich42 przyjęta w 2018 r., o co przez 17 lat 

zabiegała właśnie La Via Campesina43. Niestety świadomość istnienia 

i treści Deklaracji jest ciągle bardzo niska, nawet w środowisku rolni-

czym (więc warto ją upowszechniać!). Polskie organizacje o podobnym 

do La Via Campesina44 profilu to m.in. Nyeleni45 i niedawno powstała 

Koalicja Żywa Ziemia46. Z innych ruchów działających w Polsce w mojej 

opinii szczególnie ważne są działania Stop Fermom Przemysłowym 

(oddolny ruch społeczny47) oraz organizacji Otwarte Klatki48, które 

przeciwstawiają się piekłu rolnictwa przemysłowego, jakim są fermy 

przemysłowe.

rozwiązania – jak wytwarzać żywność?
Za Oliverem DeShutterem można na to odpowiedzieć jednym zdaniem: 

„Kluczowe jest przejście z gospodarki rolnej opartej na wykorzystaniu 

środków ochrony roślin i nawozów na gospodarkę opartą na wiedzy”49. 

DeShutter proponuje alternatywę dla rolnictwa przemysłowego: agro-

ekologię. Jest to taki system uprawy ziemi i hodowli zwierząt, który 

opiera się na znajomości powiązań pomiędzy organizmami zamiesz-

kującymi ekosystemy, również rolnicze. W agroekologii ważny jest też 

42 Zob. Bąk, N.J. (2017), Deklaracja Praw Chłopów (tekst), Ruch Suwerenności Żywno-
ściowej Nyeleni Polska: nyeleni.pl/deklaracja-praw-chlopow [dostęp: 28.11.2021].

43 [Brak inf. o aut.] (2018), Finally, UN General Assembly Adopts Peasant Rights Declara-
tion! Now Focus Is on Its Implementation, La Via Campesina. International Peasants’ 
Movement: viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-ri-
ghts-declaration-now-focus-is-on-its-implementation [dostęp: 28.11.2021].

44 La Via Campesina. International Peasants’ Movement (2020): viacampesina.org/en 
[dostęp: 28.11.2021].

45 Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska (2020): nyeleni.pl 
 [dostęp: 28.11.2021].

46 Koalicja Żywa Ziemia (2020): koalicjazywaziemia.pl [dostęp: 28.11.2021].
47 Koalicja Społeczna STOP FERMOM PRZEMYSŁOWYM (2020): stopfermom.pl 

 [dostęp: 28.11.2021].
48 Stowarzyszenie Otwarte Klatki (2020): otwarteklatki.pl [dostęp: 28.12.2021].
49 DeSchutter, O. (2018), System produkcji żywności…

https://nyeleni.pl/deklaracja-praw-chlopow
https://viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-rights-declaration-now-focus-is-on-its-implementation
https://viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-rights-declaration-now-focus-is-on-its-implementation
https://viacampesina.org/en/
https://nyeleni.pl
https://koalicjazywaziemia.pl
https://stopfermom.pl
https://otwarteklatki.pl
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aspekt społeczny: prowadzenia gospodarstw na gruncie działań kolek-

tywów zarówno osób wytwarzających żywność, jak i ją konsumujących. 

Jednym z najciekawszych przykładów wykorzystywania istnieją-

cych w przyrodzie powiązań, który może być zastosowany w agroeko-

logii, jest biologiczna ochrona upraw (ang. biological control, BC), która 

z powodzeniem zastępuje chemiczne pestycydy. Do ograniczania li-

czebności niepożądanych organizmów BC wykorzystuje ich naturalnych 

wrogów. W przypadku owadów mogą to być wirusy, nicienie, grzyby 

owadobójcze czy też osy pasożytnicze; 

obecnie można kupić coraz więcej prepa-

ratów je zawierających. Co ciekawe, metody 

te są znacznie bardziej selektywne niż che-

miczne insektycydy. Większość chemicz-

nych insektycydów działa na układ nerwo-

wy, na szlaki biochemiczne związane 

z acetylocholinesterazą, uniwersalne dla 

wszystkich zwierząt. Oznacza to, że mogą 

być toksyczne również dla pożytecznych 

owadów, takich jak zapylacze (pszczoły, w tym i miodna, i dzikie gatun-

ki, motyle, muchówki), ale i dla kręgowców. Natomiast w przypadku BC 

selektywność jest bardzo wysoka – wymienione przeze mnie organizmy 

owadobójcze atakują tylko owady, wiele z nich specyficzny takson, np. 

tylko mszyce, jak w przypadku pewnych gatunków os pasożytniczych; 

nicienie owadobójcze infekują larwy owadów żerujące w ziemi; niektó-

re gatunki grzybów owadobójczych infekują jedynie szarańczowate. 

Szczególnie wysoka jest specyficzność wirusów owadobójczych (grupa 

bakulowirusy) – niektóre z nich infekują tylko jeden gatunek owada. 

Już ten krótki opis pokazuje, że biologiczna ochrona upraw ma nie tyl-

ko praktyczne aspekty, ale i uczy osoby stosujące tę metodę zależności 

między organizmami w przyrodzie i funkcjonowania ekosystemów. 

Co równie ważne, dzięki stworzeniu odpowiednich warunków, choćby 

w otoczeniu pól uprawnych (wspominane miedze, zalesienia), raz wpro-

Agroekologia to alternatywa 
dla rolnictwa przemysłowego. 
Jest to taki system uprawy 
ziemi i hodowli zwierząt, który 
opiera się na znajomości 
powiązań pomiędzy organi-
zmami zamieszkującymi eko-
systemy, również rolnicze.
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wadzone organizmy BC mogą utrzymywać się latami i kontrolować li-

czebność niepożądanych organizmów, a tym samym znacząco ograni-

czać nakłady pracy i środków50. Nie bez znaczenia jest też fakt, że 

u niepożądanych owadów (zwanych szkodnikami) praktycznie nie 

obserwuje się rozwoju odporności wobec BC, tak jak się to dzieje w przy-

padku chemicznych insektycydów (co opisywałam powyżej), co także 

wiąże się ze znacznie niższymi kosztami stosowania BC.

Innymi metodami ekologicznymi, które mogą być stosowane 

w agroekologii, są te związane z mikroorganizmami. Mogą to być wszel-

kiego rodzaju mikroorganizmy probiotyczne (jak choćby z rodzaju 

Lactobacillus), które zasiedlając daną powierzchnię, nie dopuszczają 

do rozwoju patogennych bakterii, dzięki czemu mogą być używane 

np. do mycia budynków gospodarczych. Jeszcze inne mikroorganizmy 

w odpowiednio dobranym składzie pomagają w utrzymaniu właściwej 

struktury gleby, działają glebotwórczo. Kolejne mają zdolność wiązania 

azotu, jednego z kluczowych składników odżywczych. Wraz z nawo-

zami naturalnymi pochodzącymi od zwierząt czy tzw. gnojówkami 

roślinnymi (np. sfermentowana pokrzywa) mogą z powodzeniem za-

stąpić nawozy sztuczne51.

Kluczowym elementem agroekologii jest utrzymanie bioróżno-

rodności terenów rolniczych, nie tylko poprzez stosowanie polikultur 

(czyli uprawianie na danym terenie różnorakich gatunków roślin, często 

w systemie płodozmianu), ale też np. przez włączanie do nich – wraca-

jących w naszych rozważaniach jak bumerang – miedz i śródpolnych 

zadrzewień, miejsc, które mogą zamieszkiwać naturalni wrogowie 

niepożądanych owadów, ślimaków, gryzoni oraz owady zapylające. 

Przypomnę, że cytowane przeze mnie badania pokazały, iż uprawy 

50 Osoby zainteresowane BC odsyłam do np. [brak inf. o aut.] (2020), Metody biologicz-
ne w integrowanej ochronie roślin, Platforma Sygnalizacji Agrofagów: agrofagi.com.
pl/190,metody-biologiczne-w-integrowanej-ochronie-roslin [dostęp: 28.11.2021].

51 Więcej na ten temat: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 
(2020): ior.poznan.pl [dostęp: 28.11.2021].

https://agrofagi.com.pl/190,metody-biologiczne-w-integrowanej-ochronie-roslin
https://agrofagi.com.pl/190,metody-biologiczne-w-integrowanej-ochronie-roslin
https://ior.poznan.pl
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tego typu są co najmniej tak efektywne jak tzw. uprawy konwencjo-

nalne (np. wielkoobszarowe monokultury), a ponadto chronią one 

środowisko. Jak dotąd wprawdzie nie ma jednoznacznych wyników 

badań na temat tego, czy żywność wytworzona albo z małym udzia-

łem nawozów sztucznych i chemicznych pestycydów, albo bez nich 

jest zdrowsza od wytworzonej w sposób konwencjonalny – można 

wręcz powiedzieć, że panuje chaos w danych. Ale jeżeli korzyściami 

są utrzymywanie bioróżnorodności, ograniczenie zużycia nawozów 

sztucznych, powodujących choćby eutrofizację rzek i jezior (przena-

wożenie, prowadzące m.in. do nadmiernego zakwitu glonów i sinic), 

oraz chemicznych pestycydów, będących jedną z przyczyn wymie-

rania owadów (więcej na temat roli bioróżnorodności, także owadów, 

w rozdziale 3), przy zachowaniu podobnej produktywności, to trudno 

o lepsze rozwiązanie. 

Agroekologia postuluje zmianę produkcji żywności z liniowej 

na cyrkularną, tak by obieg materii i energii był w jak największym stop-

niu zamknięty. Wszystko, co zostało wytworzone, jest maksymalnie 

wykorzystane – resztki żywności, nawozy pochodzące od zwierząt itp. – 

wówczas gospodarstwa są w jak największym stopniu samowystar-

czalne. Chodzi tu też o używanie własnych nasion, włączenie do go-

spodarstwa własnych źródeł energii, takich jak biogaz (produkowany 

np. z resztek po plonach), a także o współpracę nie tylko osób wytwa-

rzających, ale i konsumujących, tak by zapewnić zbyt wytwarzanym 

towarom. Istotne jest opieranie się na polikulturach oraz dostosowanie 

odmian upraw do danego terenu52. Kolejna cecha agroekologii to jak 

największa lokalność wytwarzania żywności i minimalizowanie trans-

portowania jej na duże odległości ze względu na ograniczanie kosztów, 

emisji gazów cieplarnianych oraz strat w produktach (pleśnienie, psucie 

się itp.), co eliminuje też konieczność ich konserwowania. Gospodarka 

52 Obecnie np. osusza się tereny podmokłe, by uprawiać kukurydzę, która jest gatun-
kiem stepowym.
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cyrkularna oznacza także powrót do sezonowości, szczególnie w aspek-

cie konsumpcji, w celu ograniczenia transportu i poprawy bezpieczeń-

stwa żywnościowego, aby społeczność nie była uzależniona od importu, 

który – jak pokazała pandemia COVID-19 – może się załamać.

Agroekologia opiera się zatem na wiedzy dotyczącej biologii nie 

tylko upraw i zwierząt hodowlanych, ale i współpracujących przy wy-

twarzaniu żywności organizmów. Nie oznacza ona powrotu do śred-

niowiecza, wbrew temu, jak niektóre osoby postrzegają rezygnację 

z nawozów sztucznych i chemicznych pestycydów. Przeciwnie, wiele 

wymienianych przeze mnie organizmów stosowanych  w biologicznej 

ochronie upraw to gatunki odkryte w drugiej poło-

wie XX w. Podobnie jest z opisywanymi mikroorga-

nizmami. Choć rzeczywiście wiele z tych organi-

zmów jest znanych i mniej lub bardziej świadomie 

wykorzystywanych od setek lat (jak choćby larwy 

biedronek żerujące na mszycach), to dopiero po-

znanie ich biologii oraz sposobów sporządzania 

preparatów umożliwia ich efektywne działanie. 

Innym sposobem wytwarzania żywności, któ-

ry opiera się na zrozumieniu zależności w przyro-

dzie, swego rodzaju dalszym rozwinięciem metod 

stosowanych w agroekologii, jest permakultura. 

W skrócie – w metodzie tej dąży się do takiego systemu upraw, ze spe-

cjalnie dobranymi gatunkami, że po jakimś czasie właściwie żywność 

sama się produkuje przy minimalnych nakładach pracy i środków53.

53 Metoda ta jest chętnie stosowana w miejskich ogrodach społecznych, można o niej 
i o samych ogrodach miejskich przeczytać tutaj: Makowska, A., Perzyna, J. (red.) 
(2020), Polityka na talerzu. Przewodnik po agroekologii i suwerenności żywnościowej. 
Grzybów: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO: koalicjazywaziemia.pl/
wp-content/uploads/2020/02/PolitykaNaTalerzu.pdf [dostęp: 28.11.2021]. Niektóre 
ogrody miejskie powstają z myślą o produkcji żywności, łącznie z jej  sprzedażą. 
Ale z reguły kiedy mówi się i pisze o miejskich ogrodach społecznych, chodzi 
o wspólne uprawianie warzyw czy kwiatów przez wspólnotę lokalną, np. na osiedlu. 

W permakulturze dąży 
się do takiego 
systemu upraw, ze 
specjalnie dobranymi 
gatunkami, że po ja-
kimś czasie właściwie 
żywność sama się 
produkuje przy mini-
malnych nakładach 
pracy i środków.

https://koalicjazywaziemia.pl/wp-content/uploads/2020/02/PolitykaNaTalerzu.pdf
https://koalicjazywaziemia.pl/wp-content/uploads/2020/02/PolitykaNaTalerzu.pdf
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W cytowanym przeze mnie wywiadzie z Oliverem DeShutterem54 

można przeczytać, w jaki sposób przejść na agroekologię. Warto też 

poczytać o specjalnym raporcie ONZ55 dotyczącym również koniecz-

ności zmiany systemu wytwarzania żywności (z powodów, o których 

pisałam powyżej). W dużej mierze zalecenia z tego raportu odnoszą się 

właśnie do agroekologii. Do wprowadzenia podobnych zmian nawołuje 

Koalicja Żywa Ziemia56, wiele elementów agroekologii zawiera propo-

nowany w Europie Zielony Ład57. Są to kroki ku rolnictwu rozwijanemu 

z poszanowaniem i przyrody, i człowieka, dostarczającemu wysokiej 

jakości żywność całej ludzkości.

Podsumowanie
W pierwszej części artykułu zilustrowałam, jak irracjonalnie i ze szkodą 

dla ludzkości oraz przyrody prowadzona jest obecnie produkcja rol-

na. Pisałam o tym, bo bez wskazania problemów trudno je rozwiązać. 

Główny problem to skoncentrowana i zbyt wysoka liczba zwierząt 

hodowanych w systemie ferm przemysłowych, prowadząca do nad-

produkcji i w efekcie do nadkonsumpcji mięsa i nabiału. Sam zakaz 

tak prowadzonych hodowli wraz z ograniczeniem konsumpcji mięsa 

i nabiału byłby ogromnym krokiem na drodze do zwrócenia dzikiej 

przyrodzie dużych obszarów naszej planety. 

Funkcja takiego ogrodu jest przede wszystkim społeczna: tworzenie więzi, wymiana 
wiedzy, kontakt z przyrodą, nauka o niej. Ale oczywiście wspólnie wyhodowane 
pomidory przynoszą i radość, i korzyść.

54 DeSchutter, O. (2018), System produkcji żywności…
55 Strzeszewska-Potyrała, A., Prokop, Z. (2019), Musimy zmienić nasz sposób życia 

na Ziemi – alarmuje Raport Specjalny ONZ, Nauka dla Przyrody: naukadlaprzyrody.
pl/2019/08/20/musimy-zmienic-nasz-sposob-zycia-na-ziemi-alarmuje-raport-spe-
cjalny-onz [dostęp: 28.11.2021].

56 Koalicja Żywa Ziemia…
57 Zygmunt, I. (2020), Europejski Zielony Ład w pięciu punktach, Zielone Wiadomości: 

zielonewiadomosci.pl/tematy/zielony-lad/europejski-zielony-lad-w-pieciu-punk-
tach [dostęp: 28.11.2021].

https://naukadlaprzyrody.pl/2019/08/20/musimy-zmienic-nasz-sposob-zycia-na-ziemi-alarmuje-raport-specjalny-onz
https://naukadlaprzyrody.pl/2019/08/20/musimy-zmienic-nasz-sposob-zycia-na-ziemi-alarmuje-raport-specjalny-onz
https://naukadlaprzyrody.pl/2019/08/20/musimy-zmienic-nasz-sposob-zycia-na-ziemi-alarmuje-raport-specjalny-onz
https://zielonewiadomosci.pl/tematy/zielony-lad/europejski-zielony-lad-w-pieciu-punktach
https://zielonewiadomosci.pl/tematy/zielony-lad/europejski-zielony-lad-w-pieciu-punktach
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Kolejny krok to sprawiedliwy podział zasobów Ziemi – dostęp-

nych dla wszystkich. Oznacza to m.in. ograniczenie upraw, które nie 

służą wytwarzaniu żywności, lecz śmieci, jak np. w przypadku ubrań, 

wprowadzenie zakazu uprawiania niepotrzebnych roślin, takich jak 

palma olejowa czy kwiaty.

Następny to sprawiedliwe zarobki osób pracujących przy upra-

wach i hodowlach, bez względu na to, czy są posiadaczami danego 

gruntu rolnego czy jedynie tam pracują. Do tego konieczne jest pod-

niesienie cen skupu oraz maksymalne obniżenie zysków pośredników 

i korporacji. Nie jest to możliwe bez skrócenia łańcuchów dostaw oraz 

bez zwrotu ku lokalnej i sezonowej uprawie i/lub hodowli. 

Kroki te ściśle wiążą się z przejściem na agroekologię, dobrze 

opracowany system zapewniający nie tylko wystarczającą ilość poży-

wienia całej społeczności ludzkiej. Łączy się on też z poszanowaniem 

praw człowieka, troską o przyrodę i klimat Ziemi. Pora rozprawić się 

z fake newsem głoszącym, że tylko rolnictwo przemysłowe nas wyżywi.
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Zaproszenie do dyskusji
Droga osobo czytająca mój tekst o wytwarzaniu żywności! Chciałabym 

podyskutować z tobą o twoim stosunku do środowiska rolniczego 

w Polsce i o tym, co i dlaczego należałoby zmienić w nastawieniu reszty 

społeczeństwa do niego.
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Od Marty

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 

jest egzystencjalnym wyzwaniem 
dla naszej cywilizacji i obnaża 

problematyczne założenia leżące 
u jej podstaw. Gdy myślę o kryzysie 

klimatyczno-ekologicznym, czuję strach 
o to, w jakim świecie przyjdzie dorastać 

moim dzieciom i wnukom. Najważniejsze 
wyzwanie dla ludzkości w obliczu 

kryzysu klimatyczno-ekologicznego 
stanowi, według mnie, to, że nie da 

się rozwiązać tego problemu poprzez 
uciekanie się do tego samego sposobu 

myślenia, który go stworzył.
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klimatyczno-ekologicznego. 
W nauce poszukuje uży-
tecznej diagnozy istotnych 
problemów społecznych 
w obszarach edukacji, 
szkolnictwa wyższego 
i nauki. Prywatnie kuratorka 
Strefy Myśli na Slot Art Fe-
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Utopia doskonałej autonomii człowieka i nadzieja 
na jego doskonalenie się nieskończone są, być 

może, najbardziej skutecznym narzędziem 
samobójstwa, jakie kultura nasza wynalazła.

Leszek Kołakowski1

Wprowadzenie
Przeciętny Europejczyk żyje dziś dłużej, zdrowiej i wygodniej niż kiedy-

kolwiek w znanej nam historii2. Siła intelektu pozwoliła nam pokonać 

zabójcze choroby i zbudować systemy społeczno-gospodarcze, które 

oddaliły widma głodu i wojen, dając jednostce szerokie pole życio-

wych wyborów. Jak pokazuje Dariusz Grzybek3, świat na początku 

XXI w. może jawić się jako spełnienie marzeń Immanuela Kanta o „ra-

cjonalnym umyśle” zaprzęgającym „ducha handlu”4, by zachęcić ludzi 

do współpracy. Istotnie, „racjonalny umysł” zachodniego człowieka 

jest dziś lepiej wyedukowany niż kiedykolwiek w historii5, a dynamika 

systemu kapitalistycznego wzmocniła współzależność pomiędzy róż-

nymi grupami ludzi i ucywilizowała ich wzajemne stosunki, oddalając 

widmo wojen6. W drugiej dekadzie XXI w., w najdłuższym okresie po-

koju, jakiego Europa zaznała od czasów rzymskich7, przestało jednak 

ulegać wątpliwości to, że „racjonalna” konstrukcja obecnego systemu 

społeczno-gospodarczego oparta jest na założeniach sprzecznych 

1 Kołakowski, L. (1984), Odwet sacrum w kulturze świeckiej, w: Kołakowski, L. (red.), 
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. London: Aneks.

2 Veenhoven, R. (2010), Life Is Getting Better. Societal Evolution and Fit with Human 
Nature, „Social Indicators Research”, 97 (1).

3 Grzybek, D. (2019), Rosnąca współzależność. Geneza rządzenia światowego. Kraków: 
Instytut Spraw Publicznych–Uniwersytet Jagielloński. 

4 Kant, I. (2005), Do wiecznego pokoju, w: tegoż, Rozprawy z filozofii historii. 
Tłum. Żelaz ny, M. Kęty: Wydawnictwo Antyk – Marek Derewiecki, s. 187.

5 Roser, M., Ortiz-Ospina, E. (2016), Global Education, OurWorldinData.org: ourworld-
indata.org/global-education [dostęp: 27.11.2021].

6 Grzybek, D. (2019), Rosnąca współzależność…
7 Tekst powstał przed inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. (przyp. red.).

https://ourworldindata.org/global-education
https://ourworldindata.org/global-education
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z realiami skończonej planety, którą zamieszkujemy. Od lat 60. XX w. 

naukowcy ostrzegają, że od czasów rewolucji przemysłowej człowiek 

niszczy ekosystem planety w stopniu zagrażającym przyszłości na-

szego gatunku i życiu na Ziemi8. Spalając paliwa kopalne, wycinając 

lasy, stosując chemiczne środki ochrony roślin, ludzkość świadomie 

podcina gałąź, na której rozkwitła.

W obliczu zagrożeń przedstawiciele cywilizacji zachodniej upa-

trują nadziei w edukacji kolejnych pokoleń. Jednak nie ma ona szans 

na realizację dopóty, dopóki będzie zakorzeniona w dziedzictwie 

oświecenia wypaczonym w erze ponowoczesnej, a utożsamiającym 

człowieka z jego intelektem – przy jednoczesnym wyparciu procesów 

poznawczych, które dzielimy z innymi formami życia.

Mapy ludzkich procesów poznawczych wyłaniające się dziś z ba-

dań psychologów i neurobiologów przekreślają mit o wiodącej roli 

procesów utożsamianych z „intelektem” i „racjonalnością” w ludzkim 

poznawaniu9. Ludzki mózg nie wyewoluował jako aparat poznawania 

obiektywnej prawdy10. Wyłaniające się dziś obrazy ludzkiej umysłowo-

ści znacząco odbiegają od założeń przyjętych powszechnie w naukach 

8 Nuccitelli, D. (2015), Scientists Warned the President about Global Warming 50 Years 
Ago Today, „Guardian”: theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-

-cent/2015/nov/05/scientists-warned-the-president-about-global-warming-50-
years -ago-today [dostęp: 27.11.2021]; Union of Concerned Scientists (1992), 1992 World 
Scientists’ Warning to Humanity, Ucsusa.org: ucsusa.org/resources/1992-world-scien-
tists-warning-humanity [dostęp: 27.11.2021]; Ripple, W.J. and 15 371 scientist signato-
ries from 184 countries (2017), World Scientists’ Warning to Humanity. A Second Notice, 

„BioScience”, 67 (12), s. 1026–1028; zob. tłumaczenie na j. pol.:  Ripple, W.J. i 15 371 
naukowców-sygnatariuszy ze 184 krajów (2020), Apel międzynarodowego środowiska 
naukowego do ludzkości. Powtórne ostrzeżenie, tłum. Kaźmierczak, E., Scientistswarning.
org: scientistswarning.org/wp-content/uploads/2020/06/World-Scientists-Warning-

-Polish-Translation.pdf  [dostęp: 4.12.2021].
9 Na przykład Damasio, A. (2011), Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. 

Tłum. Karpiński, M. Poznań: Rebis; Ledoux, J. (1998), The Emotional Brain. The Myste-
rious Underpinnings of Emotional Life. New York: Simon and Schuster; Kahneman, D. 
(2011), Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

10 Haidt, J. (2015), Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?. Tłum. 
Nowak-Młynikowska, A. Sopot: Smak Słowa.

https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/nov/05/scientists-warned-the-president-about-global-warming-50-years-ago-today
https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/nov/05/scientists-warned-the-president-about-global-warming-50-years-ago-today
https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/nov/05/scientists-warned-the-president-about-global-warming-50-years-ago-today
https://www.ucsusa.org/resources/1992-world-scientists-warning-humanity
https://www.ucsusa.org/resources/1992-world-scientists-warning-humanity
https://www.scientistswarning.org/wp-content/uploads/2020/06/World-Scientists-Warning-Polish-Translation.pdf
https://www.scientistswarning.org/wp-content/uploads/2020/06/World-Scientists-Warning-Polish-Translation.pdf
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społecznych, a w szczególności w edukacji akademickiej uprawianej 

na uniwersytetach badawczych.

Niniejszy tekst stawia tezę, że mózg człowieka, ukształtowany 

w toku ewolucji biologicznej i kulturowej, zdradza w kontekście roz-

winiętej cywilizacji oznaki poważnej „wady fabrycznej”. Mechanizmy, 

które niegdyś pomagały nam przetrwać, teraz naszemu przetrwaniu 

zagrażają – a sposób organizacji edukacji akademickiej nie tylko tych 

zagrożeń nie niweluje, lecz wręcz je pogłębia.

Jak to możliwe, że najlepiej wyedukowane społeczeństwa w histo-

rii są gotowe wydać w dobie pandemii COVID-19 miliardy dolarów, by 

ocalić problematyczne społeczno-ekonomiczne  status quo, ale nie na to, 

by uratować swoją przyszłość? Odpowiedź na to 

pytanie jest złożona i wieloznaczna. Ten artykuł 

wskazuje zaledwie 2 poszlaki, z których pierwsza 

rozbudowana jest w dalszej części tekstu, a druga 

zasygnalizowana i rozwinięta zostanie w osobnym 

opracowaniu.

Po pierwsze, proces ewolucji biologicznej 

nadbudował niezwykle efektywne mechanizmy 

poznawcze na pierwotnej strukturze wzmacnia-

jącej zachowania, które pomagały człowiekowi 

przetrwać w warunkach niedoboru – zachowania 

w myśl zasady „ciągle więcej”. 

Po drugie, ewolucja kulturowa zachodząca od czasów oświecenia, 

w szczególności w murach uniwersytetów badawczych, doprowadziła 

do przejęcia przez człowieka kontroli nad naturą na bezprecedensową 

skalę, co pozwoliło minimalizować niedobory; jednak minimalizacji 

tej towarzyszyło wyparcie ze świadomości tego, ile wspólnego mamy 

z innymi formami życia; tego, co automatyczne, nieuświadomione i… 

fundamentalne.

Mechanizmy, które 
niegdyś pomagały 
nam przetrwać, teraz 
naszemu przetrwaniu 
zagrażają – a sposób 
organizacji edukacji 
akademickiej nie tylko 
tych zagrożeń nie 
niweluje, lecz wręcz je 
 pogłębia.
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Dziś „wykwalifikowana nieświadomość”11 kwitnie w murach uni-

wersytetu – zaś kryzys klimatyczno-ekologiczny we współkreowanym 

przezeń świecie. Edukacja, w szczególności edukacja akademicka pro-

wadzona w humboldtowskich uniwersytetach badawczych, pogłębia te 

problemy, zamiast je mitygować – wbrew intuicji samego Wilhelma von 

Humboldta, według którego sednem edukacji akademickiej miał być 

całościowy rozwój charakteru człowieka, nie tylko jego rozumu czy in-

telektu, tak by mógł żyć w harmonii ze sobą i z otoczeniem12. Ten tekst 

jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak znaleźliśmy się w tym punkcie, 

oraz postawienia kolejnych pytań o niezbędną zmianę paradygmatu 

w edukacji akademickiej (więcej na temat problemów akademii w dobie 

kryzysu klimatyczno-ekologicznego we wstępie i w rozdziale 21).

Kontekst kryzysu klimatyczno-ekologicznego
W 1965 r. największe towarzystwo naukowe świata, American Asso-

ciation for the Advancement of Science (Amerykańskie Towarzystwo 

Postępu Naukowego; AAAS), wystosowało do prezydenta Stanów Zjed-

noczonych Lyndona Johnsona ostrzeżenie przed tym, że cywilizacja 

przemysłowa zbudowana przez człowieka stanowi wielki „ekspery-

ment geofizyczny” – w ciągu zaledwie kilku pokoleń wysłaliśmy w po-

wietrze znaczące zasoby węgla magazynowane przez rośliny i zakopane 

w formie złóż na przestrzeni 500 mln lat, co może okazać się zgubne 

dla samego człowieka13.

Ponad 50 lat później 1,7 tys. wiodących naukowców, w tym więk-

szość żyjących wówczas laureatów Nagrody Nobla, oficjalnie ostrze-

gało, że ludzkość obrała niebezpieczny kurs z zamieszkiwaną przez 

11 Smith, K.G., Hitt, M.A. (2005), Great Minds in Management. The Process of Theory 
Development. New York: Oxford University Press.

12 Bara, F.E. (2015), Wilhelm Von Humboldt, Cardinal John Henry Newman, and José Ortega 
Y Gasset. Some Thoughts on Character Education for Today’s University, „Journal of 
Character Education”, 11 (1).

13 Nuccitelli, D. (2015), Scientists Warned the President…
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nią  planetą14. Wskazywali na postępujące niszczenie ekosystemów 

podtrzymujących życie uwidaczniające się w zjawiskach, takich jak de-

gradacja warstwy ozonowej, malejąca dostępność wody pitnej, masowe 

wymieranie kolejnych gatunków, martwe obszary oceanów, postępują-

ca wycinka lasów czy zmiany klimatu. Stwierdzali, że bez fundamental-

nych zmian w systemach społeczno-gospodarczych przyczyniających 

się do dewastacji ekosystemów grozi nam nieodwracalne przekroczenie 

granic wytrzymałości biosfery.

Żyjemy w okresie nazywanym przez liczne środowiska naukowe 

antropocenem15. Działalność człowieka wpływa na całokształt wa-

runków życia na ziemi, również w wymiarze geologicznym. Ostatnie 

ostrzeżenie naukowców z 2017 r., sygnowane przez większą liczbę 

uczonych niż jakikolwiek artykuł naukowy w historii16, nie pozostawia 

wątpliwości, że poprawa stanu warstwy ozonowej była niestety tyl-

ko chlubnym wyjątkiem, a ludzkość nie zawróciła z niebezpiecznego 

kursu, a wręcz przyspieszyła: nasza działalność zagraża obecnie całej 

ziemskiej biosferze w nieznanym dotąd stopniu.

Świat ukształtowany siłą ludzkiego umysłu znalazł się tym samym 

w drugiej dekadzie XXI w. na historycznym zakręcie. Marzenie o „ra-

cjonalnym umyśle” zaprzęgającym „ducha handlu”, które na krótką 

metę pozwoliło nam na bardzo wygodne życie, skutkuje destrukcją 

planety – destrukcją tym bardziej niepokojącą, że w pełni świadomą, 

wbrew powielanym ostrzeżeniom uczonych.

Jak to możliwe, że dysponując wiarygodną diagnozą i obiecującymi 

rozwiązaniami, nie zmieniamy kursu? Zastąpienie energii pochodzącej 

z paliw kopalnych energią odnawialną byłoby możliwe w perspektywie 

14 Union of Concerned Scientists (1992), 1992 World Scientists’ Warning…
15 Bińczyk, E. (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa:  

Wydawnictwo Naukowe PWN.
16 Ripple, W.J. and 15 371 scientist signatories from 184 countries (2017), World Scientists’ 

Warning…; zob. tłumaczenie na j. pol.: Ripple, W.J. i 15 371 naukowców-sygnatariuszy 
ze 184 krajów (2020), Apel międzynarodowego środowiska naukowego…



462 Za pięć dwunasta…

osób obecnie żyjących. Nicholas Stern wyliczył, że stabilizacja emisji 

gazów cieplarnianych kosztowałaby w 2009 r. 1–2% światowego PKB, 

lecz z każdym kolejnym rokiem koszt takiej stabilizacji rośnie; w 2015 r. 

miałby wynieść 134 mld dolarów, a w 2050 r. – 930 mld17.

Symptomatyczne, że w 2020 r. same Stany Zjednoczone prze-

znaczyły 2 bln (2 tys. mld) dolarów na stymulację gospodarki w reakcji 

na pandemię COVID-1918.

Dlaczego najlepiej wyedukowane społeczeństwa w historii bez-

czynnie przyglądają się destrukcji jedynej znanej sobie planety zdolnej 

do podtrzymania życia? Poszlak dostarcza historia ewolucyjna naszego 

gatunku oraz jej zapis w najbardziej złożonej strukturze materialnej 

w znanym nam wszechświecie, jaką jest ludzki mózg19.

Najbardziej złożona struktura i jej metafory
Nawiązując w rozważaniach na gruncie nauk społecznych do dorobku 

neurobiologii, nie sposób rozpocząć inaczej niż z głęboką pokorą20. 

Marek Kaczmarzyk21 przywołuje zasadę znaną z cybernetyki mówiącą, 

że aby dany układ mógł rozpracować inny układ, musi być od niego 

choć trochę bardziej skomplikowany – dlatego, jak twierdzi Jostein 

Gaardner22, gdyby nasz mózg był na tyle prosty, żebyśmy mogli go 

17 Stern, N. (2007), The Economics of Climate Change. The Stern Review. Cambridge: 
Cambridge University Press.

18 U.S. Department of the Treasury (b.r.), The Treasury Department Is Delivering CO-
VID-19 Relief for All Americans”, Treasury.gov – Web Archive: web.archive.org/
web/20201210000744/home.treasury.gov/policy-issues/cares [dostęp: 27.11.2021].

19 Gage, N.M., Baars, B.J. (2018), Fundamentals of Cognitive Neuroscience. A Beginner’s 
Guide. Cambridge: Academic Press, s. 17. 

20 Pisząc o konstrukcji ludzkiego mózgu, stoję na ramionach gigantów, takich jak 
Antonio Damasio, Paul McLean, Joseph LeDoux, Sebastien Bohler, Iain McGilchrist. 
Na wielkość tych uczonych składa się nie tylko to, co poznali w toku swoich spe-
cjalistycznych badań, ale przede wszystkim to, że byli w stanie dostrzec implikacje 
swoich dociekań dla ludzkości w momencie dziejowym, gdy sami stajemy się naj-
większym zagrożeniem dla naszego przetrwania i dobrostanu. 

21 Kaczmarzyk, M. (2019), Lokalny mózg i umysł w globalnym otoczeniu, TEDx Talks - 
TEDxTarnow: youtube.com/watch?v=wUf51rJjTik [dostęp: 27.11.2021].

22 Gaarder, J. (2010), Sophie’s World. London: Hachette UK.

https://web.archive.org/web/20201210000744/home.treasury.gov/policy-issues/cares
https://web.archive.org/web/20201210000744/home.treasury.gov/policy-issues/cares
https://www.youtube.com/watch?v=wUf51rJjTik
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zrozumieć, bylibyśmy na tyle głupi, że byłoby to niemożliwe. Niemniej, 

przez ostatnich 50 lat dowiedzieliśmy się więcej o funkcjonowaniu 

mózgu niż przez poprzednie 5 tys. lat23. Wiedza pogłębiana w labora-

toriach neurobiologów i psychologów poznawczych przenika jednak 

do innych dyscyplin powoli i nie bez kontrowersji. Powszechne jest 

natomiast przekonanie, że od lat 50. XX w. postępuje powoli radykalna 

przemiana map mentalnych obrazujących naturę człowieka24.

Do zachowania daleko idącej pokory skłania również fakt, że 

wszystko, co mówimy o mózgu, jest wytworem naszej świadomości, 

wynikającej z działania tego narządu. Mózg jest wyjątkowym zagad-

nieniem, gdyż to on tworzy nam świat. Jak dowodzą George Lakoff 

i Mark Johnson25, myślimy i żyjemy metaforą – to, co nowe, budujemy 

na tym, co stare; to, co abstrakcyjne, na tym, co konkretne. Na każdym 

etapie historii dostępna ludzkości technologia wyznaczała i ograni-

czała analogie, jakimi się posługiwaliśmy, by zrozumieć ludzkie ciało 

i umysł. To nie przypadek, że 2 wielkie rewolucje poznawcze nastąpiły 

w czasach, gdy powstały maszyny i komputery26.

Mechanistyczne metafory ludzkiej umysłowości i procesów 

uczenia się, które leżą u fundamentów zachodnich systemów edu-

kacji, dziś są już powszechnie uznawane za niewystarczające, a wręcz 

niebezpieczne. Charakteryzują się one głębokim dualizmem na liniach 

duch – materia oraz serce – głowa, który utrwalił się szczególnie mocno 

w XX-wiecznych naukach społecznych i zakorzenił się w takich dyscy-

plinach, jak ekonomia i psychologia, operujących na metaforach epoki 

przemysłowej27.

23 Lafferty, C.L., Alford, K.L. (2010), NeuroLeadership. Sustaining Research Relevance into 
the 21st Century, „SAM Advanced Management Journal”, 75 (3).

24 Boone, W., Piccinini, G. (2016), The Cognitive Neuroscience Revolution, „Synthese”, 193 (5). 
25 Lakoff, G., Johnson, M. (2008), Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago 

Press.
26 Boone, W., Piccinini, G. (2016), The Cognitive…
27 Shaw, M. (2019), Bałwochwalstwo rozumu: błąd Kartezjusza w kształceniu liderów, 

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 20 (12).
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W naukach społecznych, a zwłaszcza w zarządzaniu, pokutuje 

obraz człowieka jako racjonalnego kierowcy, który wyznacza sobie 

świadomie inteligentne cele i dąży do ich skutecznej realizacji przy 

wykorzystaniu dostępnych zasobów i wiedzy. Chociaż w psycholo-

gii, a nawet ekonomii odchodzi się od postrzegania człowieka jako 

racjonalnego gracza (o czym świadczy m.in. Nagroda Banku Szwe-

cji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomi dla psychologa, Daniela 

 Kahnemana), w edukacji akademickiej dominuje nadal myślenie zgod-

ne z dualistycznymi metaforami. Zgodnie z nimi, choć historia odbiera 

taką nadzieję, jesteśmy przekonani, że pokój i dobrobyt zapanuje wtedy, 

gdy odpowiednia edukacja wyszlifuje odpowiednio ludzki intelekt. 

Problem w tym – co pokażę w kolejnej części tekstu – że poznanie 

kierunkowane jest przez automatyczne procesy zachodzące poza naszą 

świadomością – procesy, których istnienie zbyt często ignorowane jest 

w trakcie edukacji akademickiej, a które w połączeniu z niesłychanym 

zaawansowaniem technicznym naszej cywilizacji zagrażają obecnie 

załamaniem się całych ekosystemów.

intuicje „wady fabrycznej”
O tym, że jako ludzie mamy swego rodzaju „wadę fabryczną”, wiemy 

od dawna. Jesteśmy podzielonymi istotami i choć odczuwamy siebie 

jako jedność, funkcjonujemy często jak komitet złożony z jednostek 

mających osobne, a nawet skonfliktowane interesy28. Święty Paweł 

pisał o tym w Liście do Rzymian:

Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, 
nie mieszka dobro;
bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – 
nie.

28 Haidt, J. (2007), Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. 
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
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Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, 
którego nie chcę.
Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale 
grzech, który we mnie mieszka29.

Podobne refleksje znajdujemy u Owidiusza, który pisał w Metamorfo-

zach, że widzi i pochwala to, co lepsze, lecz skłania się ku gorszemu30.

W kontekście globalnego kryzysu, przed którym od dekad ostrze-

gają naukowcy, wykształcony Europejczyk jest już dziś świadomy, że lot 

samolotem z Europy do Stanów Zjednoczonych emituje do atmosfery 

ok. 40 tys. t dwutlenku węgla31, lecz nadal lata na konferencje naukowe 

i egzotyczne wakacje. Powszechna jest wiedza, że przemysłowa hodow-

la zwierząt to jeden z decydujących czynników napędzających utratę 

bioróżnorodności i szóste wielkie wymieranie32, lecz to nie przekonuje 

większości Europejczyków do tego, by wyeliminować produkowane 

w ten sposób mięso ze swych jadłospisów. Wiemy, że w smartfonach 

znajduje się koltan wydobywany w Afryce przez dzieci33, lecz i tak ku-

pujemy najnowszego iPhone’a. Wiemy też, że produkcja tych ostatnich 

i codzienne korzystanie z internetu dla rozrywki generuje porówny-

walną ilość gazów cieplarnianych co światowy transport lotniczy34, 

lecz mimo to nałogowo korzystamy z mediów społecznościowych. Nie 

jest to kwestia wyłącznie indywidualnych wyborów, lecz kontekstu 

29 Biblia Tysiąclecia (1990), Poznań: Pallottinum.
30 Ovid (1960), Metamorphoses. Tłum. Humphries, R. Bloomington: Indiana University 

Press.
31 Popkiewicz, M. (2013), Świat na rozdrożu. Warszawa: Sonia Draga.
32 Ripple, W.J. and 15 371 scientist signatories from 184 countries (2017), World Scientists’ 

Warning…; zob. tłumaczenie na j. pol.: Ripple, W.J. i 15 371 naukowców-sygnatariuszy 
ze 184 krajów (2020), Apel międzynarodowego środowiska naukowego…

33 Nathan, D., Sarkar, S. (2011), Blood on Your Mobile Phone? Capturing the Gains for 
Artisanal Miners, Poor Workers and Women. Social Science Research Network (SSRN 
Scholarly Paper ID 1990229). 

34 Bohler, S. (2020), Zachłanny mózg. Jak nienasycony homo sapiens skazuje świat na 
zagładę. Tłum. Musioł, Ł. Łódź: Feeria.
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społeczno-gospodarczego, który je warunkuje; kontekstu współtwo-

rzonego przez uniwersytet. 

„Wady fabryczne” i uniwersytet
Można powiedzieć bez przesady, że współczesny uniwersytet jest jed-

nym z „ojców założycieli” współczesnego świata35. Jak zauważa Marcus 

Ford36, znajdujemy się w podobnym momencie jak u schyłku średnio-

wiecza, gdy uniwersytet ignorował niszczycielskie aspekty religii, a im-

puls reformatorski musiał przyjść z zewnątrz. Jeżeli uniwersytet można 

uznać za jednego z „rodziców” współczesnej cywilizacji zachodniej, to 

jest rodzicem właśnie przymykającym oko na niszczycielską działal-

ność swojego dziecka.

Kiedy powstawały pierwsze uniwersytety, zachodnia mentalność 

opierała się na przekonaniu o ograniczeniach ludzkiego poznania; 

o „grzechu” wpisanym w ludzką naturę. Intuicję tę podzielał Wilhelm 

von Humboldt, inicjator oświeceniowych reform uniwersytetu, dla któ-

rego sednem edukacji był rozwój charakteru człowieka, a nie tylko jego 

rozumu, tak by mógł żyć w harmonii ze sobą i z otoczeniem37. W epoce 

oświecenia zreformowany na wzór Humboldta uniwersytet przejął 

od Kościoła funkcję wiodącej instytucji kulturalnej w społeczeństwie38 

i światło objawienia zastąpiło światło racjonalności.

Od lat 60. XX w., gdy uniwersytet stał się centralną instytucją spo-

łeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, a szkolnictwo wyższe uległo 

umasowieniu39, centralna misja kształtowania charakteru w osobistej 

35 Ford, M.P. (2006), Beyond the Modern University. Toward a Constructive Postmodern 
University. Charlotte: Information Age.

36 Ford, M. (2019), Rethinking the Modern University, Resilience: resilience.org/sto-
ries/2019-08-28/rethinking-the-modern-university [dostęp: 27.11.2021].

37 Bara, F.E. (2015), Wilhelm Von Humboldt…
38 Rothblatt, S., Wittrock, B. (1993), Introduction. Universities and „Higher Education”, 

w: Rothblatt, S., Wittrock, B. (red.), The European and American University Since 1800. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

39 Kerr, C. (2001), The Uses of the University. Cambridge–London: Harvard University Press.

https://www.resilience.org/stories/2019-08-28/rethinking-the-modern-university
https://www.resilience.org/stories/2019-08-28/rethinking-the-modern-university
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relacji ulega stopniowemu wyparciu na rzecz rozumienia edukacji 

jako sfery użytkowej, technicznej i zawodowej. Z czasem obowiązująca 

na uniwersytecie definicja racjonalności zawęziła się do tego, co Max 

Weber40 nazwał racjonalnością formalną, której sednem jest adekwat-

ność środków wybranych do osiągnięcia celu. Na dalszy plan zeszła 

racjonalność merytoryczna, rozumiana jako adekwatność obranych 

celów do absolutnych wartości.

Barbara Czarniawska zauważa, że racjonalność merytoryczna nie 

była prawie nigdy przedmiotem zainteresowań akademickich badaczy 

i teoretyków organizacji. Tłumaczy to tym, że „dyskusja o wartościach 

prowadzi albo do relatywizmu, albo do krytyki dominujących wartości, 

a żadna z tych możliwości nie wydawała się atrakcyjna badaczom, któ-

rzy zwykle chlubili się neutralnością”41. Uniwersytet jako organizacja 

centralna dla opartego na wiedzy społeczeństwa uległ iluzji „czystego”, 

czyli neutralnego rozumu. Nigdy nie było to tak widoczne jak w epoce 

kryzysu klimatycznego. 

„Wada fabryczna”: nienasycenie
Pierwszą „wadą fabryczną” człowieka będącego przedstawicielem 

współczesnej cywilizacji jest rozdźwięk pomiędzy uwarunkowanymi 

biologicznie mechanizmami przetrwania w obliczu niedoboru a współ-

czesną cywilizacją nadmiaru.

Żyjemy w świecie diametralnie odmiennym od tego, w którym 

wyewoluowaliśmy. Jedną z wiodących tez psychologii ewolucyjnej jest 

tzw. opóźnienie adaptacyjne42, którego przykładem jest słabość do sło-

40 Weber, M. (1922/1978), Economy and Society. Tłum. Roth, G., Wittich, C. Berkeley–Los 
Angeles–London: University of California Press.

41 Czarniawska, B. (2013), Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja 
sieci działań. Warszawa: Poltext, s. 63.

42 Pawłowski, B., Danel, D. (2009), Psychologia ewolucyjna – Nauka o adaptacjach i ewo-
lucyjnej inercji ludzkiego umysłu, „Kosmos”, 58 (3–4); Hohol, M., Wołoszyn, K. (2016), 
Ewolucja umysłu, w: Heller, M., Życiński, J. (red.), Dylematy ewolucji. Kraków: Coperni-
cus Center Press.
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dyczy i tłustych potraw. Są to cechy korzystne w toku ewolucji, lecz ich 

utrwalenie okazuje się w kontekście współczesnej cywilizacji zgubne 

zarówno dla jednostki, jak i dla zamieszkiwanej przez nas planety.

Sébastien Bohler, redaktor naczelny czasopisma „Cerveau & Psy-

cho”, zauważa, że ludzki mózg nadbudowany jest na prastarej struk-

turze neuronalnej, którą dzielimy z jednym 

z najstarszych znanych gatunków, których 

pozostałości znajdowane są w skamieli-

nach sprzed 300 mln lat. Chodzi o minoga, 

prehistorycznego rybiego pasożyta, z któ-

rym łączy nas zasadniczy proces wzmac-

niania zachowań sprzyjających przetrwa-

niu. Jak u wszystkich kręgowców – ryb, 

gadów, ptaków, ssaków – również u ludzi 

zachowania, które zwiększały w toku ewo-

lucji nasze szanse na przetrwanie, powo-

dują wydzielanie w strukturach podkoro-

wych dopaminy. U ludzi dopamina wydziela się, gdy coś przynosi nam 

jakąś korzyść, np. jedzenie, seks, więź, użyteczne informacje o środo-

wisku czy wysoki status społeczny43.

Pierwotny układ nagrody, który dzielimy z innymi kręgowcami, 

funkcjonuje według zasady „więcej znaczy lepiej”. Ilustrują to słynne 

badania Jamesa Oldsa i Petera Milnera (1954). Ten pierwszy, jeszcze 

będąc doktorantem, stworzył eksperyment, w którym szczury miały 

możliwość naciskania dźwigni, by stymulować bezpośrednio swój 

układ przyjemności. Rezygnowały nawet z jedzenia, by do 200 razy 

na godzinę naciskać dźwignię44. U ludzi zakwalifikowanych do operacji 

na otwartym mózgu, którym umożliwiono bezpośrednią stymulację 

43 Bohler, S. (2020), Zachłanny mózg… 
44 Olds, J., Milner, P. (1954), Positive Reinforcement Produced by Electrical Stimulation of 

Septal Area and Other Regions of Rat Brain, „Journal of Comparative and Physiological 
Psychology”, 47 (6).

Pierwszą „wadą fabryczną” 
człowieka będącego przed-
stawicielem współczesnej 
cywilizacji jest rozdźwięk 
pomiędzy uwarunkowanymi 
biologicznie mechanizmami 
przetrwania w obliczu niedo-
boru a współczesną cywiliza-
cją nadmiaru. […] Umieramy 
dziś z nadmiaru.
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układu nagrody, wystąpiły podobne reakcje. Ta bezpośrednia stymu-

lacja zapewniała niezwykłe wrażenia, przedkładane nad zaspokojenie 

podstawowych potrzeb, co skutkowało zachowaniami kompulsywny-

mi – takimi, od których badani nie byli w stanie się powstrzymać45.

Zarówno u szczura, jak i u człowieka układ nagrody aktywuje się 

przede wszystkim wtedy, gdy zyskujemy więcej, niż się spodziewaliśmy. 

Jak stwierdza z przekąsem Bohler46, prążkowie (część kresomózgowia) 

nie uznaje granic wzrostu – wzrost możliwości przynosi tylko krót-

kotrwałą satysfakcję, by wkrótce wymagać jeszcze intensywniejszego 

zwiększania zasobów. Już dziś na wysoki standard życia przeciętnego 

Polaka pracuje ekwiwalent ponad 100 służących w formie paliw kopal-

nych47 – a nasze apetyty wydają się nienasycone, pomimo ponawianych 

ostrzeżeń naukowców, że obrana przez nas droga nieustannie wzrasta-

jącego komfortu i statusu prowadzi do zniszczenia Ziemi oraz zagraża 

przyszłości naszych dzieci. 

Umieramy dziś z nadmiaru. Główną przyczyną zgonów oraz 

niepełnosprawności były w 2020 r. w skali globalnej choroby układu 

krążenia48; w krajach OECD umiera na nie co trzecia osoba49. Przyczyny 

tych chorób to przede wszystkim niezdrowa dieta, brak ruchu i stres. 

Uwarunkowane ewolucyjnie „algorytmy” zachowań decydujące o ape-

tycie na tłuste i słodkie jedzenie, dążeniu do minimalizacji wysiłku 

i poszukiwania nowych bodźców są dużo starsze i o wiele głębiej za-

45 Heath, R.G. (1964), Pleasure Response of Human Subjects to Direct Stimulation of the 
Brain. Physiologic and Psychodynamic Considerations, w: Heath, R.G. (red.), The Role of 
Pleasure in Human Behavior. New York: Harper & Row.

46 Bohler, S. (2020), Zachłanny mózg…
47 Popkiewicz, M. (2013), Świat…
48 Division of Global Health Protection (2020), Cardiovascular Diseases, Centers for 

Disease Control and Prevention: cdc.gov/globalhealth/healthprotection/ncd/cardio-
vascular-diseases.html [dostęp: 27.11.2021].

49 OECD (2019), Health at a Glance 2019. OECD Indicators – Main Causes of Mortality, 
OECDiLibrary: oecd-ilibrary.org/sites/26f50dbe-en/index.html?itemId=/content/
component/26f50dbe-en [dostęp: 27.11.2021].

https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/ncd/cardiovascular-diseases.html
https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/ncd/cardiovascular-diseases.html
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/26f50dbe-en/index.html?itemId=/content/component/26f50dbe-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/26f50dbe-en/index.html?itemId=/content/component/26f50dbe-en


470 Za pięć dwunasta…

korzenione niż formalna racjonalność Maxa Webera50. Jak stwierdzają 

Friederike Fabritius i Hans W. Hagemann51, w bezpośrednim starciu 

intelektu i automatycznych procesów, które nim sterują, intelekt jest 

skazany na porażkę. Procesy owe są szybkie i wydajne52 – ewolucja 

kształtowała je o wiele dłużej niż procesy poznawcze, które odróżniają 

nas od innych form życia.

Przez ponad 99% czasu, odkąd istnieje gatunek ludzki, funkcjo-

nowaliśmy w małych społecznościach łowiecko-zbierackich, zależnych 

w pełni od swojego ekosystemu i od siebie nawzajem.

By funkcjonować optymalnie, człowiek musi przebywać na po-

wietrzu i wśród zieleni53. Potrzebuje czuć się częścią grupy czy ple-

mienia, na którym może polegać54. Jego ciało jest silne i zdrowe, gdy 

je owoce, orzechy, mięso, jak jego przodkowie z sawanny – a choruje, 

gdy jedzenie wymaga długich procesów kultywacji i przetwarzania55. 

Chorujemy, gdy doświadczamy chronicznego stresu56. Wynika to z wa-

runków stanowiących stabilny kontekst życia naszych przodków przez 

miliony lat – nasze potrzeby i instynktowne reakcje służyły nam jako 

kompas. Obecnie, wskutek tempa zmian o podłożu kulturowym, kom-

pas ukształtowany w procesie ewolucji biologicznej zaczął wariować.

Być może proces deregulacji sterowanego automatycznie kompasu 

zachowań rozpoczął się już wraz z rewolucją rolniczą – znamienne, 

że intuicja „grzechu” obecna jest w wielu tradycjach religijnych i filo-

50 Ledoux, J. (1998), The Emotional Brain…; Pert, C.B. (2012), Molecules of Emotion. Why 
You Feel the Way You Feel. London: Simon and Schuster.

51 Fabritius, F., Hagemann, H.W. (2017), The Leading Brain. Neuroscience Hacks to Work 
Smarter, Better, Happier. New York: Penguin.

52 Kahneman, D. (2011), Thinking…
53 Holick, M.F., Chen, T.C. (2008), Vitamin D Deficiency. A Worldwide Problem with Health 

Consequences, „The American Journal of Clinical Nutrition”, 87 (4).
54 Gardner, W.L. i in. (2000), Social Exclusion and Selective Memory. How the Need to Belong 

Influences Memory for Social Events, „Personality and Social Psychology Bulletin”, 26 (4).
55 Cordain, L. i in. (2005), Origins and Evolution of the Western Diet. Health Implications 

for the 21st Century, „The American Journal of Clinical Nutrition”, 81 (2).
56 Juster, R.-P. i in. (2010), Allostatic Load Biomarkers of Chronic Stress and Impact on 

Health and Cognition, „Neuroscience & Biobehavioral Reviews”, 35 (1).
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zoficznych, których geneza sięga tego momentu rozwoju cywilizacji. 

W tradycji chrześcijańskiej 6 z 7 grzechów głównych odpowiada nie-

uregulowanemu dążeniu do pierwotnych wzmocnień – nieumiarko-

wanie w jedzeniu i piciu (pożywienie), nieczystość (seks), lenistwo 

(komfort i minimalizacja wysiłku), zazdrość, chciwość i pycha (pozycja 

społeczna). Uwagę przykuwa również to, że aż 3 grzechy główne – za-

zdrość, chciwość i pycha – odpowiadają wzmocnieniom powiązanym 

z gromadzeniem i maksymalizacją statusu. Wydaje się, że to te grzechy 

leżą u podstaw tego, jak organizacja pracy akademickiej nie tylko nie 

powstrzymuje kryzysu ekologicznego, lecz wręcz go napędza.

Nienasycenie na uniwersytecie
„Grzechem” współczesnego uniwersytetu jest nakręcanie spirali niena-

sycenia w 2 problematycznych obszarach. Po pierwsze, globalna orga-

nizacja pracy akademickiej promuje nieumiarkowanie w generowaniu 

i gromadzeniu wiedzy względem tego, ile jesteśmy w stanie  przyswoić57. 

Po drugie, uniwersytet szlifuje przede wszystkim intelekt, przez co 

wyposaża ludzi w potężne narzędzia do realizacji swoich aspiracji, 

lecz jednocześnie podnosi te aspiracje i uczy racjonalizowania ich58 – 

niejednokrotnie ignorując przy tym biosferę, której jesteśmy częścią 

i która jest częścią nas samych.

i. Nieumiarkowana produkcja wiedzy

Zbieranie informacji o otoczeniu stanowi niezbędny warunek prze-

trwania i sukcesu gatunkowego homo sapiens. Dążenie do zaspokoje-

nia ciekawości niektórzy uważają za bodziec równie silny jak dążenie 

do seksu – o ile ten ostatni zapewnia przetrwanie gatunkom, o tyle 

od zebrania informacji o otaczającym świecie zależy przetrwanie jed-

57 Altbach, P.G., DeWit, H. (2019), Too Much Academic Research Is Being Published, „Inter-
national Higher Education”, (96).

58 Kristoffersen, I. (2018), Great Expectations. Education and Subjective Wellbeing, „Jour-
nal of Economic Psychology”, 66. 
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nostki59. Niektórzy badacze uważają, że w układzie nerwowym naczel-

nych zakodowane są predyspozycje do nieustannego poszukiwania 

informacji i wyszukiwania w otoczeniu wskazówek o możliwości uzy-

skania korzyści płynących ze wzmocnień pierwotnych60. Wśród tych 

wzmocnień niezwykle istotną rolę odgrywa wysoka pozycja w grupie – 

wzmocnienie pierwotne szczególnie istotne w rozpatrywaniu pracy 

akademickiej. 

W dobie rozwoju technologii i umasowienia nauki dążenie do po-

zyskiwania informacji ulega poważnemu uszkodzeniu. Za sprawą in-

ternetu informacja dostępna jest łatwiej niż kiedykolwiek w histo-

rii – w swoich smartfonach mamy niewyczerpane źródła wiadomości. 

Nieumiarkowanie w konsumpcji informacji doczekało się już określe-

nia „infootyłości”61. Przypadłość ta nie jest neutralna ekologicznie – 

Alex Wissner-Gross z Uniwersytetu Harvarda wyliczył, że zapytanie 

w wyszukiwarce internetowej wytwarza 20 mg dwutlenku węgla na se-

kundę62, co oznacza, że sam Google może być odpowiedzialny za emisje 

porównywalne z emisjami małego kraju63.

Za jakie emisje odpowiedzialny jest globalny system szkolnictwa 

wyższego i nauki? Nie mamy danych na ten temat, wiemy natomiast, 

że wykładniczo rośnie produkcja publikacji naukowych. 

W drugiej połowie mijającej dekady ukazywało się co roku 

od 5 mln do 7 mln nowych artykułów naukowych64. Jak podaje maga-

59 Bohler, S. (2020), Zachłanny mózg…
60 Bromberg-Martin, E.S., Hikosaka, O. (2009), Midbrain Dopamine Neurons Signal 

Preference for Advance Information about Upcoming Rewards, „Neuron”, 63 (1).
61 Szlendak, T. (2013), Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru, „Kultura Współczesna”, 

76 (1).
62 San Miguel, R. (2009), Harvard Physicist Sets Record Straight on Internet Carbon Study, 

Tech News World: technewsworld.com/story/65794.html [dostęp: 27.11.2021].
63 Hickman, L. (2009), The Carbon Cost of Googling, „Guardian”: theguardian.com/

environment/ethicallivingblog/2009/jan/12/carbon-emissions-google [dostęp: 
27.11.2021].

64 Herrmannova, D., Knoth, P. (2016), An Analysis of the Microsoft Academic Graph, 
„D-Lib Magazine”, 22 (9/10). 

https://www.technewsworld.com/story/65794.html
http://www.theguardian.com/environment/ethicallivingblog/2009/jan/12/carbon-emissions-google
http://www.theguardian.com/environment/ethicallivingblog/2009/jan/12/carbon-emissions-google
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zyn „Nature”, w naukach biomedycznych przybywa rocznie w samej 

tylko bazie PubMed ponad 1 mln artykułów, czyli ok. 2 na minutę65. 

Liczba publikowanych artykułów rośnie od kilku dekad o 8–9% rocz-

nie; w 2009 r. ich całkowita liczba przekroczyła 50 mln66, a w 2016 r. 

dobiła już do 126 mln67. 

W trakcie pisania tego tylko rozdziału, przeczytałam i zacytowa-

łam ponad 70 tekstów źródłowych, więc jeśli liczyć pobieżnie – 2 se-

kundy wyszukiwania na 1 artykuł czy 1 książkę – samo wyszukanie 

źródeł do tego artykułu doprowadziło do wygenerowania, zgodnie 

z kalkulacjami Alexa Wissnera-Grossa, ponad 3 g dwutlenku węgla. 

To kropla w morzu w porównaniu z tym, ile dwutlenku węgla zosta-

łoby wyemitowane w związku z tekstem, gdybym w marcu 2020 r. 

poleciała na zaplanowaną konferencją naukową w Miami, na której 

miałam prezentować przedstawione tu tezy. Dzięki jej odwołaniu wsku-

tek pandemii COVID-19 tworzenie tego rozdziału nie przyczyniło się 

do wyemitowania do atmosfery 2,35 t dwutlenku węgla – tyle by go 

powstało, zgodnie z wyliczeniami „Kalkulatora Ekologicznego Śladu 

Emisji Dwutlenku Węgla dla lotów”68, gdybym na nią jednak poleciała.

Emisje dwutlenku węgla to niejedyny negatywny aspekt wzmo-

żonej aktywności publikacyjnej w globalnym systemie akademickim. 

Tempo przyrostu wiedzy oznacza, że nawet w wąskich specjalizacjach 

trudno jest być na bieżąco z recenzowaną literaturą i wychwytywać 

istotne doniesienia. Znamienny jest przypadek artykułu opublikowa-

nego w 2007 r., w którym autorzy ostrzegali, że obecność wirusów typu 

SARS-COV u nietoperzy oraz kultura jedzenia egzotycznych zwierząt 

65 Landhuis, E. (2016), Scientific Literature. Information Overload, „Nature”, 535 (7612). 
66 Jinha, A. (2010), Article 50 Million. An Estimate of the Number of Scholarly Articles in 

Existence, „Learned Publishing”, 23 (3).
67 Herrmannova, D., Knoth, P. (2016), An Analysis…
68 Kalkulator Ekologicznego Śladu Emisji Dwutlenku Węgla dla lotów (2020): calculator.

carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=3 [dostęp: 27.11.2021].

https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=3
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=3
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w Chinach stanowią epidemiologiczną bombę zegarową69. Ostrzeżenie 

to nie zostało odnotowane – utonęło w morzu ponad 30 tys. artykułów 

naukowych poświęconych koronawirusom opublikowanych w bazie 

PubMed od 2002 r.

Nawet w wąskiej dziedzinie badań nad szkolnictwem wyższym, 

która jest moją domeną, śledzenie aktualnych publikacji stało się 

w ostatnich latach niewykonalne czasowo. Aktualność publikacji za-

czyna też budzić wątpliwości – wiodące czasopisma otrzymują tak 

wiele zgłoszeń, że nie jest wyjątkiem proces recenzyjny wydłużony 

do 2 lat. Burzliwą dyskusję wzbudziła decyzja jednego z najważniej-

szych czasopism w mojej dziedzinie, „Review of Higher Education”, 

o zawieszeniu przyjmowania kolejnych artykułów do publikacji. De-

cyzja była spowodowana dwuletnim opóźnieniem w procesie recen-

zyjnym w związku z liczbą napływających zgłoszeń70.

Zbieranie informacji o otoczeniu stanowi niezbędny warunek 

przetrwania i sukcesu gatunkowego homo sapiens, lecz z powyższego 

wywodu wynika, że budzi poważne wątpliwości, na ile obecna orga-

nizacja tego procesu służy interesom ludzkości. Podobnie jak w przy-

padku objadania się słodyczami na poziomie jednostkowym wydaje 

się, że mamy do czynienia z opóźnieniem adaptacyjnym na poziomie 

instytucjonalnym. 

Od lat 60. do końca XX w. liczba instytucji systemu szkolnictwa 

wyższego wzrosła w bezprecedensowym tempie. Większość tych in-

stytucji usiłuje wzorować się na prestiżowych uniwersytetach opartych 

na wzorcu humboldtowskim71, zakładających badawczą rolę uniwer-

sytetu. Jakość zarówno mnożących się instytucji, jak i pracy ich kadry 

69 Cheng, V.C.C. i in. (2007), Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent 
of Emerging and Reemerging Infection, „Clinical Microbiology Reviews”, 20 (4). 

70 Flaherty, C. (2018), Don’t Even Think of Publishing in This Journal, Inside Higher Ed: 
insidehighered.com/news/2018/08/16/major-higher-education-research-journal-

-suspending-submissions-clear-out-two-year [dostęp: 27.21.2021].
71 Altbach, P.G. (2013), The International Imperative in Higher Education. Rotterdam: 

Sense Publishers.

https://www.insidehighered.com/news/2018/08/16/major-higher-education-research-journal-suspending-submissions-clear-out-two-year
https://www.insidehighered.com/news/2018/08/16/major-higher-education-research-journal-suspending-submissions-clear-out-two-year
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ocenia się głównie na podstawie wskaźników liczbowych odnoszących 

się do produkcji wiedzy, takich jak liczba artykułów, liczba cytowań, 

impact factor czy h-index72. 

Jakość dydaktyki i popularyzację wiedzy trudniej jest sprowadzić 

do wskaźników liczbowych, a ich dominacja w obszarze publikacji 

prowadzi do spadku prestiżu innych elementów pracy akademickiej73. 

Prestiż, zarówno dla instytucji, jak i ich 

kadry, wiąże się z publikowaniem – pomi-

mo coraz liczniejszych dowodów na to, że 

gdy wskaźniki odwołujące się do liczby 

publikacji i cytowań stają się celem uczo-

nych i zatrudniających ich instytucji, wraz 

ze wzrostem konkurencji upowszechniają 

się zachowania niezgodne z normami 

etycznymi74, a rzetelność samych wskaź-

ników spada75. Zgodnie z prawem Campbella, kiedy miernik staje się 

podstawą do podejmowania decyzji społecznych, podlega presjom 

korupcyjnym i zniekształca procesy, które ma monitorować76 – tak 

dzieje się też i w tym przypadku. Mamy obecnie do czynienia z ogrom-

ną presją publikacyjną wobec coraz liczniejszej kadry akademickiej, 

czemu  towarzyszą niepokojące zmiany w kulturze akademickiej, skut-

kujące zahamowaniem realnego postępu naukowego i szerzeniem się 

72 Wilsdon, J. (2015), The Metric Tide. Independent Review of the Role of Metrics in 
 Re search Assessment and Management. London: Sage. 

73 Burbules, N.C. (2020), Why Publish?, „Journal of Philosophy of Education”, 54 (3).
74 Anderson, M.S. i in. (2007), Normative Dissonance in Science: Results from a National 

Survey of U.S. Scientists, „Journal of Empirical Research on Human Research Ethics”, 
2 (4); Biagioli, M., Lippman, A. (2020), Gaming the Metrics: Misconduct and Manipula-
tion in Academic Research. Cambridge: MIT Press.

75 Przykład analizy z nauk biologicznych: Fire, M., Guestrin, C. (2019), Over-optimization 
of Academic Publishing Metrics. Observing Goodhart’s Law in Action, „GigaScience”, 8 (6).

76 Campbell, D.T. (1976), Assessing the Impact of Planned Social Change. Occasional Paper 
Series, #8. Kalamazoo: Western Michigan University, Evaluation Center. Warto pa-
miętać o prawie Campbella także w odniesieniu do fetyszyzacji PKB (przyp. red.).

Efektem wzmagającej 
się presji produktywno-
ści naukowej jest publi-
kacyjna biegunka – pro-
dukcja coraz większej 
liczby książek i artyku-
łów wątpliwej jakości.



476 Za pięć dwunasta…

nieetycznych zachowań77. Efektem wzmagającej się presji produktyw-

ności naukowej jest publikacyjna biegunka – produkcja coraz większej 

liczby książek i artykułów wątpliwej jakości.

Dlaczego ludzie opłacani przez społeczeństwo, by rozwijać ja-

kąś myśl, dają się wprząc w publikacyjny kołowrotek? Przyczyny są 

złożone – np. Nicholas C. Burbules zwraca uwagę m.in. na komercja-

lizację akademickiego rynku wydawniczego, system ewaluacji oparty 

na wskaźnikach liczbowych, postęp technologiczny usprawniający pro-

ces publikacyjny czy istotność samego pisania oraz publikowania dla 

osobistej i profesjonalnej tożsamości uczonych78. Uczeni nie różnią się 

od innych ssaków naczelnych, gdy chodzi o dążenia do wzmocnienia 

statusu w grupie; a system, w jakim funkcjonują, nadaje wyższą rangę 

społeczną na podstawie publikacji, czyli tego, co już Robert K. Merton 

nazwał „walutą królestwa” nauki79. Podobnie jak w przypadku innych 

walut drukowanie pieniądza prowadzi do inflacji, lecz trudno o zmiany 

dopóty, dopóki drukowanie skutkuje wzrostem statusu drukujących, 

a drukujący są jedną z najbardziej prestiżowych grup społecznych. 

ii. Windowanie aspiracji i wykwalifikowana nieświadomość

Powiązane z „wadą fabryczną” współczesnego człowieka jest to, co Ken 

G. Smith i Michael A. Hitt80 nazywają „wykwalifikowaną nieświadomo-

ścią”. Jesteśmy najlepiej wyedukowanym społeczeństwem w historii; 

dysponujemy potężnymi narzędziami służącymi do realizacji naszych 

aspiracji. Jednak nasze ambicje wciąż rosną, a my znamy swój „cień” 

o wiele słabiej niż poprzednie pokolenia – i o wiele lepiej go racjonali-

77 Edwards, M.A., Roy, S. (2017), Academic Research in the 21st Century. Maintaining 
Scientific Integrity in a Climate of Perverse Incentives and Hypercompetition, „Environ-
mental Engineering Science”, 34 (1).

78 Burbules, N.C. (2020), Why Publish?…
79 Macrina, F.L. (2014), Scientific Integrity. Text and Cases in Responsible Conduct of 

 Research. Washington, DC: ASM Press.
80 Smith, K.G., Hitt, M.A. (2005), Great Minds in Management…
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zujemy. Zagadnienie to omawiam w osobnym artykule, tutaj natomiast 

nakreślę je skrótowo.

W epoce oświecenia, czyli u zarania tego modelu cywilizacji, któ-

ry chwieje się obecnie w posadach w obliczu kryzysu klimatyczno-eko-

logicznego, ideałem stała się zimna, pozbawiona emocji myśl, przywo-

łana przez Barbarę Czarniawską „neutralność”81. 

Wyparcie sterowanej emocjami oraz automatycznej 

strony naszego funkcjonowania i wstrzymanie się 

od wartościowania nie oznaczało braku automa-

tycznych reakcji czy braku wartości, lecz kapitula-

cję wobec popędów i wartości dominujących 

w kontekście społecznym, w którym – w obecnych 

realiach późnego kapitalizmu – „więcej znaczy le-

piej”, nawet za cenę zniszczenia zamieszkiwanej przez nas planety. 

Naszym poznaniem sterują emocje i nawyki82 – dostrzegają to i wy-

korzystują łowcy „klików” we współczesnej przestrzeni informacyjnej. 

Uczeni dążący do naukowej „neutralności” przegrywają obecnie wyścig 

o uwagę. Odżegnując się na uniwersytecie od automatycznej i emocjo-

nalnej strony ludzkiego funkcjonowania, współtworzymy cywilizację, 

w której coraz częściej kwestionuje się autorytet samej nauki i dokonuje 

się systematycznej represji (wyparcia) biosfery, której jesteśmy częścią – 

i która jest częścią nas. Ignorowanie roli emocji i nawyków w procesie 

edukacji akademickiej jest nie tylko nienaukowe, ale i niebezpieczne. 

Dziś już nie ulega wątpliwości, że dążenie do prawdy wymaga strącenia 

z piedestału wąsko rozumianej i  neutralnej  „racjonalności”83. „Wady 

81 Czarniawska, B. (2013), Trochę inna teoria organizacji…
82 Ledoux, J. (1998), The Emotional Brain. The Mysterious Underpinnings of Emotional 

Life. New York: Simon and Schuster; Duhigg, C. (2013), Siła nawyku. Dlaczego robimy 
to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie. Tłum. Guzowska, M. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN.

83 Haidt, J. (2007), Szczęście…
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fabryczne” ludzkiego umysłu przynoszą realne, destrukcyjne konse-

kwencje dla 9 mln innych gatunków, z którymi dzielimy planetę. 

Drugim „grzechem” współczesnego uniwersytetu jest wyposaża-

nie młodych ludzi w potężne narzędzia do zwiększania swojego kom-

fortu i statusu przy jednoczesnym zrzeczeniu się pomagania im w kształ-

towania charakteru. Edukacja uniwersytecka zwiększa aspiracje 

życiowe i konsumpcyjne84. Poziom edukacji nie wpływa znacząco na po-

czucie szczęścia85; ludzie lepiej wykształceni zwiększają swój subiek-

tywny  dobrostan tylko wtedy, gdy udaje im się zrealizować lub wręcz 

przekroczyć aspiracje, które wzrosły w procesie 

edukacji86. Tymczasem, jak pokazuje Peter Tur-

chin87, historia udowadnia, że nadprodukcja wy-

kształconych elit zestawiona z możliwościami spro-

stania ich aspiracjom i przekroczenia ich okazała 

się przepisem na polityczną destabilizację i chaos.

Choć w skali globalnej jesteśmy najlepiej 

wyedukowanym społeczeństwem w historii, nie 

jesteśmy przy tym znacząco szczęśliwsi niż nasi 

przodkowie. Edukacja wpływa na wzrost naszych 

aspiracji, a jednocześnie uczy, aby racjonalizować popędy sprzeczne 

z długofalowym interesem ludzkości. Potrzebujemy systemu edukacji, 

w którym człowiek traktowany jest holistycznie; czyli mówiąc inaczej, 

edukacji wzmacniającej sieć czołowo-prążkowiową, a więc uczącej 

samoograniczania się dla wyższych wartości88, warunkującej nasze 

mózgi tak, by przyjemność sprawiały im zachowania korzystne dla 

planety, a nie tylko dającej narzędzia do zaspokojenia naszych najbar-

84 Kristoffersen, I. (2018), Great Expectations…
85 Myers, D.G., Diener, E. (1995), Who Is Happy?, „Psychological Science”, 6 (1).
86 Ferrante, F. (2009), Education, Aspirations and Life Satisfaction, „Kyklos”, 62 (4);  

Kristoffersen, I. (2018), Great Expectations…
87 Turchin, P. (2008), Arise „Cliodynamics”, „Nature”, 454 (7200). 
88  Bohler, S. (2020), Zachłanny mózg…
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dziej elementarnych popędów. Potrzebujemy edukacji uwzględniającej 

to, co Carl Gustav Jung89 nazwał naszym „cieniem”.

Skąd nadzieja?
Implikacje naszkicowanych powyżej wniosków dla organizacji pracy 

akademickiej to temat na całą książkę. Natomiast już dziś zarysowują 

się przynajmniej 2 obszary, w których niełatwe, lecz realne zmiany 

mogą sprawić, że uniwersytet nie tylko przejdzie próbę ognia, jaką jest 

widmo kryzysu klimatyczno-ekologicznego, lecz także odegra istotną 

rolę w mitygowaniu jego skutków. 

Jak pokazałam wyżej, jako ludzie, a być może w szczególności 

jako społeczność akademicka, jesteśmy niezwykle wrażliwi na ocenę 

społeczną90. Fakt, że ranga społeczna jest uzyskiwana przez uczonych 

przede wszystkim wraz ze wzrostem liczby publikacji, nie służy ani 

społeczeństwu, ani – na dłuższą metę – samym uczonym. Niezbędna 

jest zatem dywersyfikacja modeli ewaluacji pracowników uczelni przy 

uwzględnieniu miar zarówno jakościowych, jak i ilościowych.

Jak przekonują Philip G. Altbach i Hans de Witt91, większość uni-

wersytetów i większa część kadry akademickiej powinna skupiać się 

przede wszystkim na nauczaniu i popularyzacji wiedzy. Potrzebne są 

zatem prestiżowe ścieżki kariery prowadzące do celu, jakim są właśnie 

te aspekty pracy akademickiej. Świadomym priorytetem polityk pu-

blicznych w nauce i szkolnictwie wyższym powinno być powiązanie 

statusu z wrażliwością ekologiczną i altruizmem – a zatem, nieod-

łącznie, z jakością dydaktyki i pracy popularyzatorskiej. Na poziomie 

instytucjonalnym, nawet w obliczu narzuconych z zewnątrz wskaź-

89 Jung, C.G. (1969), The Collected Works. Red. Read, H., Fordham, M., Adler, G. 
Tłum. Hull, R.F.C. T. 11: Psychology and Religion. West and East. Princeton: Princeton 
University Press.

90 Lieberman, M.D. (2013). Social. Why Our Brains Are Wired to Connect. Oxford: Oxford 
University Press.

91 Altbach, P.G., de Wit, H. (2019), Too Much Academic Research…
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ników liczbowych, członkowie społeczności akademickiej wpływają 

na rzeczywistość przez to, co przykuwa ich uwagę, o czym mówią i co 

chwalą. To, co jest publicznie i werbalnie chwalone, jest wynoszone 

na wyższy poziom – zatem jeżeli mamy być godni zapłaty ze środków 

społecznych za myślenie, musimy publicznie i werbalnie chwalić więcej 

niż tylko prestiżowe publikacje.

Po drugie, do poważnej refleksji skłania korelacja między pozio-

mem edukacji i poziomem życiowych oraz konsumpcyjnych aspiracji. 

U zarania średniowiecznych uniwersytetów człowiek wykształcony 

miał świadomość swojej grzeszności, słabości, ograniczeń i śmiertelno-

ści. Człowiek wykształcony współcześnie – przeciwnie, staje bezbronny 

wobec nierealistycznych oczekiwań; ma się nieustannie doskonalić, 

być kowalem własnego losu, autorem swojego sukcesu; jak pisał Zyg-

munt Bauman92 – żyjemy w okowach kompulsywnej i obligatoryjnej 

samodeterminacji. 

U zarania swojej historii osadzony w kontekście religijnym uni-

wersytet stanowił alternatywną wspólnotę w służbie wyższych war-

tości, w której praktyka rachunku sumienia uświadamiała istnienie 

takich sił w człowieku, jakie nie sprzyjają jego osobistym i społecznym 

interesom. Człowiek uczył się te siły moderować – odraczać gratyfika-

cję, pielęgnować ułamki sekund pomiędzy bodźcem i reakcją, które 

zaświadczają o naszym człowieczeństwie – kiedy mamy możliwość 

zdecydować w sposób adaptacyjny, jak się zachowamy. Najwcześniejsza 

edukacja uniwersytecka dotyczyła całego charakteru – tego, co Ary-

stoteles nazywał cnotą, a inni prawością. Dzisiaj samo słowo „cnota” 

może budzić ironiczny uśmiech – lecz pierwotne uniwersytety były 

alternatywnymi wspólnotami życia w służbie cnót.

92 Bauman, Z. (2002), Foreword. Individually, Together, w: Beck U., Beck-Gernsheim, E. 
(red.), Individualization. Institutionalized Individualism and Its Social and Political Con-
sequences.
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W erze Uber Eats i Tindera trudno uwierzyć, że gdy powstawały 

pierwsze uniwersytety, do poczesnych praktyk należały post i odra-

czanie aktywności seksualnej. Mówiąc 

językiem neurobiologii, kora przedczołowa 

rozwijała się wówczas przy jednoczesnym 

wzmacnianiu sieci czołowo-prążkowiowej. 

Niemożliwy jest powrót do przeszłości, 

lecz nasza przyszłość zależy od innowacyj-

nych pomysłów na edukację uwzględniającą te algorytmy zachowań, 

które dzielimy z innymi formami życia, a które nie są kompatybilne 

z naszym obecnym kontekstem.

O rosnącym przekonaniu co do zapotrzebowania na taką edu-

kację świadczą przedsięwzięcia takie jak Oxford Character Project93 

czy najpopularniejszy w historii Uniwersytetu Yale kurs o nazwie The 

Science of Well-Being94. Głównym przesłaniem kursu prowadzonego 

przez dr Laurie Santos jest to, że nasze najsilniejsze intuicje co do tego, 

co nas uszczęśliwi, są błędne, a proponowane praktyki wpływające 

na kształtowanie nowych nawyków pod wieloma względami przypo-

minają intuicje wielkich tradycji religijnych i filozoficznych odnośnie 

do znaczenia uważności, wdzięczności czy bezinteresownej życzliwo-

ści. Od czasu, gdy kurs został udostępniony na platformie Coursera 

w 2018 r., wzięło w nim udział ponad 3 mln uczestników. Nie są od-

osobnione głosy, że w podobnych zajęciach powinien obowiązkowo 

uczestniczyć każdy student w pierwszym roku edukacji akademickiej 

oraz że powinno im zostać przyznane poczesne miejsce w programach 

rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej. 

93 The Oxford Character Project (2021): oxfordcharacter.org [dostęp: 27.11.2021].
94 Santos, L. [b. r.], The Science of Well-Being, Coursera: coursera.org/learn/the-science-

-of-well-being [dostęp: 27.11.2021].

Pierwotne uniwer sytety 
były alter natywnymi 
wspólnotami życia 
w służbie cnót.

https://oxfordcharacter.org
https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being
https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being
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Uniwersytet jest po Kościele katolickim najstarszą istniejącą nie-

przerwanie instytucją zachodniego świata. Jak pisze Björn Wittrock95, 

tożsamość współczesnych uniwersytetów europejskich wykuła się 

w ogniu kryzysu doby oświecenia, gdy instytucja uniwersytetu stanęła 

przed największym zagrożeniem w swojej historii. Dziś uniwersytety 

stoją przed kolejnym kryzysem tożsamości. Czy „ojciec założyciel” 

współczesnego świata przejdzie kolejną próbę ognia, zanim współ-

tworzony przezeń świat ulegnie autodestrukcji? Odpowiedź zależy 

od rozlicznych sił, w większości od nas niezależnych. Od nas zależy, 

co będziemy na własnym podwórku dostrzegać, opisywać i chwalić.

Postscriptum
Swój udział w tej publikacji zawdzięczam prof. Katarzynie Jasikow-

skiej, która zadziałała adaptacyjnie wbrew temu, co mogło wynikać ze 

wzmocnień pierwotnych. Choć podobna działalność nie przekłada się 

na żadne korzyści, profesora podjęła się koordynacji kursu Wyzwania 

dla demokracji w dobie zmian klimatycznych oraz redakcji tej książki. 

Doświadczenia, jakie jej zawdzięczam, zapisują się wśród najjaśniej-

szych momentów mojej pracy akademickiej w Polsce. Kasiu – dziękuję.

95 Wittrock, B. (1993), The Modern University. Three Transformations, w: Rothblatt, S., 
Wittrock, B. (red.), The European and American University Since 1800. Cambridge: 
Cambridge University Press.
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Zaproszenie do dyskusji
Kim są współcześnie skuteczni popularyzatorzy wiedzy naukowej? 

Czego może nauczyć się od nich uniwersytet?

Jakie doświadczenia edukacyjne i formacyjne pomagają, twoim 

zdaniem, w kształtowaniu umiejętności samoograniczania w służbie 

wyższych wartości?
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Od Bartka

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, 

ponieważ uważam, że jest to obecnie 
najważniejsze zagadnienie, przed 

którym stoi ludzkość. Jednocześnie 
złożony charakter kryzysu klimatyczno-

-ekologicznego, wymagający nowego 
rodzaju myślenia oraz reorganizacji 

tradycyjnego podziału wiedzy, sprawia, 
że z perspektywy intelektualnej jest 

to zagadnienie niezwykle pociągające. 
Gdy myślę o kryzysie klimatyczno-

-ekologicznym, czuję dziwną mieszankę 
różnych emocji: złości, rozczarowania, 

ale również poczucie odnalezienia 
czegoś, co można nazwać wielkim 

wyzwaniem dla mojej generacji, 
idei, która pozwala odszukać sens 

jednostkowych działań, a jednocześnie łączy całe 
pokolenie. Najważniejsze wyzwanie dla ludzkości 

w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego stanowi, 
według mnie, konieczność reorganizacji chyba niemal 

wszystkich form ludzkiej aktywności – od nauk 
humanistycznych i społecznych, przez technologię, 

aż po duchowość.
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Wprowadzenie
Punktem wyjścia analiz przedstawionych w tym rozdziale jest uznanie 

ścisłego związku między kulturą i religią. Nie oznacza to negowania 

czy podawania w wątpliwość nadprzyrodzonego źródła wierzeń reli-

gijnych, a jedynie uznanie, że religia jest również fenomenem kultu-

rowym konstruowanym w szeregu działań o charakterze społecznym. 

Z jednej strony formę i treść wierzeń religijnych 

określają synody, encykliki, pisma teologów itp., 

a także – na bardzo podstawowym poziomie – prze-

miany cywilizacyjne, z drugiej duchowość może 

oddziaływać zwrotnie na kulturę, społeczeństwo, 

a nawet naukę i technologię.

Oś naszych dociekań wyznaczają dwie kon-

cepcje – koncepcja drugiego okresu osiowego oraz 

nauka o systemach planetarnych. Autorem pierwszej jest amerykański 

ekoteolog Thomas Berry. Zgodnie z jego twierdzeniami dzięki takim 

procesom, jak wzrost populacji oraz rozwój transportu i technologii ko-

munikacyjnych możliwa staje się globalna transformacja świadomości. 

Ten nowy rodzaj świadomości związany jest z narastaniem złożoności 

kulturowej i religijnej będącej wynikiem wzajemnego przenikania się 

i zderzania różnych prądów kulturowych. Dzięki pozytywnym sprzęże-

niom zwrotnym człowiek głębiej rozumie siebie i świat. Jednocześnie 

te same procesy, które umożliwiły rozwinięcie się globalnej sieci komu-

nikacyjnej, doprowadziły środowisko naturalne do stanu krytycznego. 

Dlatego świadomość drugiego okresu osiowego musi mieć charakter 

globalny również w sensie ekologicznym, tzn. musi odzyskać swoje 

zakotwiczenie w Ziemi, które charakteryzowało świadomość ludzi 

pierwotnych. Nie chodzi tu jednak o próbę bezkrytycznego powrotu 

do takich form świadomości, ile raczej o twórczą syntezę – próbę zinte-

growania pierwotnych form świadomości ze świadomością refleksyjną, 

analityczną i krytyczną. Ewert Cousins tak opisuje koncepcję drugiego 

okresu osiowego:

Duchowość może 
oddziaływać 
zwrotnie na kultu-
rę, społeczeństwo, 
a nawet naukę 
i technologię.
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W drugim okresie osiowym musimy odkryć na nowo wymiary 
świadomości duchowej ludzi pierwotnych okresu przedosio-
wego. Jak widzieliśmy, świadomość taka była kolektywna i ko-
smiczna, zakorzeniona w Ziemi i cyklach natury. Musimy szybko 
odzyskać tę formę świadomości, inaczej wyginiemy. Nie chodzi 
tu jednak o rodzaj romantycznej próby życia przeszłością, ale 
raczej o rekapitulację w procesie ewolucji świadomości. Cechy 
świadomości rozwinięte w pierwszym okresie osiowym, które 
sprawiły, że świadomość stała się samorefleksyjna, analityczna 
i krytyczna, muszą zostać zachowane, ale pod warunkiem, że 
będą zintegrowane z wymiarem kolektywnym i kosmicznym 
świadomości okresu przedosiowego1.

Z kolei nauka o systemach planetarnych to nowy paradygmat naukowy, 

zgodnie z którym planeta Ziemia traktowana jest jako zunifikowany, 

a jednocześnie złożony i ewoluujący system,  którego działanie wykra-

cza poza zsumowane części. Nauka o systemach 

planetarnych implikuje nową koncepcję natury – 

natura nie jest już biernym tłem ludzkich działań, 

ale aktywną siłą zmuszającą gatunek homo sapiens 

do modyfikacji strategii działań, transformacji pod-

stawowych modeli poznawczych oraz nowego spoj-

rzenia nie tylko na rolę technologii, ale również 

na racjonalność jako taką. Australijski filozof Clive 

Hamilton zauważa, że w dobie antropocenu nie 

tylko ludzie wyróżniają się niespotykaną wcześniej 

sprawczością, ale również Ziemia zyskała moc, która zagraża gatun-

kowi ludzkiemu:

1 Cousins, E.H. (1992), Christ of the 21st Century. New York: Continuum, s. 6. Jeśli nie 
podano inaczej, tłum. B.K.

W dobie antropocenu 
nie tylko ludzie wyróż-
niają się niespotykaną 
wcześniej spraw-
czością, ale również 
Ziemia zyskała moc, 
która zagraża gatun-
kowi ludzkiemu.



49313. Resakralizacja Ziemi

Nasze pojmowanie Ziemi, którą zamieszkujemy, przechodzi 
radykalną zmianę. Nowoczesna idea Ziemi jako środowiska, 
w którym ludzie budują swoje domy lub jako znanego zbioru 
ekosystemów mniej lub bardziej zakłócanego przez ludzi, zosta-
ła zamieniona na pojęcie nieprzeniknionej i nieprzewidywalnej 
istoty z brutalną historią i „wahaniami nastroju”2.

Naukowcy z obszaru nauki o systemach planetarnych nowy obraz 

Ziemi wyrażają za pomocą takich metafor, jak: „przebudzony gigant”, 

„mszcząca się Gaia”, świat „gniewnego lata i spirali śmierci”3. Natomiast 

James Lovelock pisze o wojnie z Gają, którą nieświadomie wywołali 

ludzie. Według niego Ziemia nie jest bytem nieożywionym, lecz naj-

większym żyjącym bytem w układzie słonecznym (largest living thing 

in the solar system4). Jednocześnie przestrzega on, iż

jeśli nie popatrzymy na Ziemię jak na planetę, która zachowuje 
się, jakby była żywa, przynajmniej w stopniu zdolności regulo-
wania swojego klimatu oraz procesów chemicznych, zabraknie 
nam woli, żeby zmienić nasz sposób życia i zrozumieć, że 
uczyniliśmy z niej naszego największego wroga5.

Celem tego rozdziału jest próba dania odpowiedzi na pytanie, jakie 

koncepcje filozoficzno-teologiczne nie tylko adekwatnie oddają nową 

sytuację, w której Ziemia mści się na ludzkości, ale również mogą wska-

zywać, jak powinniśmy postępować w czasach antropocenu. Zwrócenie 

się w kierunku rozstrzygnięć o charakterze teologicznym łączy się 

z bezprecedensową skalą wyzwań związanych z walką ze zmianami 

2 Hamilton, C. (2017), Defiant Earth. The Fate of Humans in the Anthropocene. 
 Cambridge: Polity, s. 46.

3 Tamże.
4 Lovelock, J. (2007), The Revange of Gaia. London: Penguin, s. 21.
5 Tamże.
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klimatycznymi oraz z niedostatkiem symbolicznych reprezentacji glo-

balnych problemów. W sytuacji, w której wdrażanie rozwiązań politycz-

nych i prawnych zdaje się zawodzić, natomiast nauka i technologia bez 

jednoczesnej transformacji systemu ekonomiczno-społecznego oraz 

stylów życia okazuje się rozwiązaniem niewystarczającym, proponu-

jemy wzmocnienie naszej zdolności do wyobrażania sobie nowych 

bytów, które zmieniają nasz świat i z którymi musimy zacząć w jakiś 

sposób współpracować. 

Czerpiąc inspirację z propozycji Brunona Latoura uznajemy, że 

zapewnienie stabilnej przyszłości naszej planety można osiągnąć dzięki 

zwiększeniu liczby istniejących w kulturze odpowiednio skonfigurowa-

nych powiązań6. Do rozwiązań z zakresu nauki, technologii, ekonomii, 

prawa i innych proponujemy dodać heterodoksyjne koncepcje teolo-

giczne – Raimona Panikkara oraz Thomasa Berry’ego – postulujące 

resakralizację natury oraz uznające jej podmiotowy charakter7.

religijne przyczyny kryzysu klimatyczno-ekologicznego – 
teza lynna White’a

Dyskusja na temat związków między degradacją środowiska natu-

ralnego a religijną wizją rozpoczęła się w 1967 r. wraz z opublikowa-

niem przez Lynna White’a, amerykańskiego historyka, artykułu The 

Histori cal Roots of Our Ecological Crisis. Artykuł ten nie tylko stał się 

przyczynkiem do dyskusji o religijnych źródłach kryzysu ekologiczne-

go, ale i do dyskusji nad możliwościami wprowadzania ekologicznych 

6 Latour, B. (1991), Technology Is Society Made Durable, w: Law J. (red.), A Sociology of 
Monsters. Essays on Power, Technology and Domination. London: Routledge. Por. Der-
ra, A. (2013), Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce 
badawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 54.

7 W głównym nurcie katolicyzmu (w tzw. ujęciu ortodoksyjnym) człowiek ma pierw-
szeństwo nad resztą stworzenia, a kategoria świętości przysługuje jedynie Bogu 
i człowiekowi. W kontekście wyników, jakich dostarcza nauka o systemach planetar-
nych, w których Ziemia jest aktywną siłą, a działania człowieka są powiązane z sys-
temami planetarnymi w procesach sprzężeń zwrotnych, ujęcia, które na poziomie 
symbolicznym izolują człowieka, boskość i świat, wydają się nieadekwatne. 
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korekt chrześcijaństwa. Punktem wyjścia rozważań White’a jest próba 

przemyślenia aksjomatów, które leżą u podstaw nowoczesnego świata, 

aksjomatów, które odpowiadają za sukces nauki i techniki w proce-

sie podboju natury i co za tym idzie – również za kryzys ekologiczny. 

Według badacza głębokich przyczyn należy szukać w wierzeniach re-

ligijnych, gdyż ludzkie działania są silnie uwarunkowane przez prze-

konania na temat natury i przeznaczenia człowieka, dostarczanych 

właśnie przez religię. Dlatego dla wyjaśnienia zachodniego podejścia 

do świata amerykański historyk cofa się do epoki średniowiecznej, 

tłumacząc rewolucję w strukturze świadomości 2 uzupełniającymi 

się czynnikami. Pierwszy miał charakter technologiczny. Jako przy-

kład podaje wprowadzenie w północno- -zachodniej Europie pod ko-

niec VII w. orki za pomocą ciągniętego przez 8 wołów pługa. Wtedy 

zmienił się stosunek człowieka do ziemi – przestał on być częścią 

natury, stał się natomiast jej eksploratorem. Drugi czynnik to „szer-

szy wzór intelektualny” związany z określonymi założeniami, które 

niosło chrześcijaństwo. Według White’a przekaz ten zawiera takie 

twierdzenie jak uznanie, iż człowiek powinien przemocą zdobywać 

świat, ponieważ „człowiek i świat to dwie rzeczywistości, a człowiek 

jest tu panem”8. Ryszard Sadowski, komentując przywoływany tekst, 

wskazuje iż „chrześcijaństwo, rezerwując jedynie dla człowieka sferę 

duchową, usunęło przeświadczenie o istnieniu duchowego elementu 

w pozostałych formach życia i zniszczyło ludzkie zahamowanie przed 

eksploatacją przyrody”9.

Ten ruch wymierzony był bezpośrednio w pogańskie rozumienie 

świata i – jak zauważa White – stanowił największą psychiczną rewo-

lucję w historii naszej kultury. Inne przekonanie, którego źródła Ame-

rykanin upatruje w religii chrześcijańskiej, to wiara w konieczność 

8 White, L. (1967), The Historical Roots of Our Ecological Crisis, „Science”, 155 (3767), 
s. 1203.

9 Sadowski, R. (2015), Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej. 
Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, s. 107.
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postępu: „Nasze codzienne działania są zdominowane przez ukrytą 

wiarę w nieustanny postęp, który był nieznany ani w grecko-rzymskiej 

starożytności, ani w Oriencie. Jest on zakorzeniony, czemu nie da się 

zaprzeczyć, w judeochrześcijańskiej teologii”10.

Między innymi z tego powodu White 

stwierdza, że wykorzystanie nauki i techni-

ki w jeszcze większym stopniu nie uzdro-

wi naszych relacji ze środowiskiem. Raczej 

trzeba przemyśleć religijne fundamenty 

naszych działań lub odnaleźć nową religię. 

Tę myśl rozwija Max Nicholson, wi-

dząc nadzieję w przywróceniu wrażliwości 

ekologicznej dzięki powrotowi do pierwot-

nych przekonań religijnych. Według niego 

„istnieje dziś nagląca potrzeba refleksji teo-

logicznej nad miejscem człowieka w świecie”11, gdyż religia jest głów-

nym źródłem złych relacji kulturowych. W odróżnieniu od negatywne-

go, zdaniem Nicholsona, wpływu „zorganizowanych religii” na relacje 

człowieka i przyrody, przekonania religijne obecne w społecznościach 

pierwotnych umacniały poczucie pokrewieństwa z przyrodą i har-

monijnego dostosowywania się do rządzących nią pór roku, okresów 

wegetacji oraz różnic między urodzajnymi i nieurodzajnymi okresami. 

Kosmoteandryzacja: współpraca między Człowiekiem, 
Bogiem i Kosmosem

Teoretyczną propozycję włączenia naszej planety w obręb wyróżnio-

nych pod względem sakralnym bytów można znaleźć w koncepcji 

Raimona Panikkara, twórcy koncepcji kosmoteandryzacji. Panikkar 

10 White, L. (1967), The Historical Roots…, s. 1205.
11 Nicholson, M. (1989), The New Environmental Age. Cambridge–New York: Cambridge 

University Press, s. 195.
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szych działań lub odna-
leźć nową religię.
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jest jednym z nielicznych teologów, w którego propozycjach teore-

tycznych widać świadomość, iż przemiany technosfery oddziałują 

na sposoby uchwytywania przez nas świata. Pojawienie się mediów 

elektronicznych i przemiana świata na obraz i podobieństwo globalnej 

wioski12 wymaga nowego rozumienia dialogu religijnego, a zagroże-

nia nuklearnym holokaustem oraz ekologiczną katastrofą prowokują 

np. do reinterpretacji pojęcia zbawienia. Na poziomie metafizyki Pa-

nikkar proponuje korektę tradycyjnej doktryny Kościoła katolickiego, 

zgodnie z którą bytami wyróżnionymi są jedynie Bóg i człowiek. Według 

hiszpańskiego teologa byt jest pluralistyczny, ma strukturę troistą oraz 

cechuje się procesualnością. Joseph Prabhu – komentator Panikkara – 

w ten sposób oddaje sens kosmoteandryzacji: „Nie ma takich bytów  

jak Bóg, człowiek czy świat rozumianych oddzielnie. Nie tylko są to 

byty zależne jeden od drugiego, ale ta zależność jest strukturalna, jest 

konstytutywna dla ich bycia”13. W przeciwieństwie do ortodoksyjnego 

rozumienia relacji między Bogiem, człowiekiem i światem w koncepcji 

Panikkara mamy z jednej strony dowartościowanie Kosmosu oraz uzna-

nie zdolności do prowadzenia dialogu za esencję człowieczeństwa, przy 

czym ta ostatnia nie ogranicza się jedynie do relacji między ludźmi czy 

między Człowiekiem a Bogiem, ale włączony jest w nią również Kosmos. 

Takie ujęcie pozwala uchwycić kwestię ekologiczną w perspektywie 

teologicznej. Scott Eastham, wieloletni współpracownik Panikkara, 

formułuje koncepcję kosmoteandryzacji, aby zaakcentować właśnie 

jej normatywny i jednocześnie ekologiczny wymiar: 

W każdym akcie regeneracji Bóg, Człowiek i Kosmos są spon-
tanicznymi współpracownikami. Taka ponowna sakralizacja 
świeckiego świata powinna implikować dogłębne uznanie Ziemi 

12 McLuhan, M. (2017), Galaktyka Gutenberga. Tworzenie człowieka druku. Warszawa: 
NCK, s. 88. 

13 Prabhu, J. (2013), Foreword, w: Panikkar, R., The Rhythm of Being. The Gifford Lecture. 
Maryknoll, NY: Orbis Books, s. xviii.
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za wspólną płaszczyznę wszystkich możliwych dróg do nieba: 
Anima mundi 14.

Relację między Kosmosem, Człowiekiem i Bogiem będącą formą współ-

pracy można rozumieć jako wezwanie do przywrócenia elementów 

kultury pogańskiej we współczesnej cywilizacji. We wstępie do książki 

Easthama Nucleus. Reconnecting Science and Religion in the Nuclear 

Age Panikkar postuluje wprost poganizację kultury, skutkującą prze-

zwyciężeniem dualizmów człowieka i natury oraz Boga i świata: „Moż-

na tego dokonać jedynie dzięki włączeniu w naszą wizję rzeczywistości 

perspektyw odmiennych od przeważającej obecnie [perspektywy – B.K.] 

nowoczesnej”15. Forma kultury, która przypisuje całej przyrodzie jakąś 

formę duchowości, nie tylko stanowi przeszkodę dla nieodpowiedzial-

nego traktowania przyrody, ale również pozwala na zakotwiczenie 

ontologii, „w których życie jest reprezentowane przez szeroką wspól-

notę bytów osobowych, z których ludzie stanowią tylko pewną część 

tej wspólnoty osób; bycie osobą (person) przyznaje się bowiem także 

zwierzętom i innym istotom”16.

Charakterystyczną dla nowoczesności narrację o konieczności 

dominowania nad naturą, poddania jej torturom oraz zadania jej gwałtu 

jako podstawowych zabiegach służących poznaniu prawdy Panikkar 

zastępuje kategorią współpracy i negocjacji, miejsce biernego tła na-

szych działań (nowoczesna koncepcja natury) zajmuje aktywny i udu-

chowiony podmiot. Co więcej, takie ujęcie nie tylko pozwala zobaczyć 

człowieka jako zależnego od działań natury, ale również naturę jako 

definiowaną – przynajmniej do pewnego stopnia – przez człowieka. 

14 Eastham, S. (1983), Paradise & Ezra Pound. The Poet as Shaman. Lanham, MD: Universi-
ty Press of America, s. 157.

15 Panikkar, R. (1987), Foreword, w: Eastham, S. (red.), Nucleus. Reconnecting Science and 
Religion in the Nuclear Age. Santa Fe: Bear & Company, s. xxII.

16 Sadowski, R. (2015), Filozoficzny spór…, s. 166; por. Harvey, G. (2008), Animism – 
A Contemporary Perspective, w: Taylor, B. (red.), The Encyclopedia of Religion and Na-
ture. T. 2. London, New York: Continuum, s. 81.
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Koncepcja Panikkara proponuje alternatywną wizję zarówno dla obrazu 

promowanego przez naukę nowożytną, w którym natura jest bierna, jak 

i dla obrazu charakterystycznego dla religii monoteistycznych, w któ-

rych Bóg jest pojmowany jednostronnie jako wszechmogący, absolutny 

podmiot, oddalony od świata. W efekcie na gruncie koncepcji Panikkara 

można uznać konieczność prowadzenia nieustannego dialogu mię-

dzy różnymi sferami rzeczywistości, np. między człowiekiem i naturą, 

między człowiekiem i sferą boskości. W praktyce oznacza to uznanie 

ważności różnych tradycji duchowych. Sam Panikkar w swoich pismach 

odwoływał się do 4 tradycji – chrześcijaństwa, buddyzmu, hinduizmu 

i współczesnej nauki. 

Uniwersalne zbawienie
W ciągu ostatnich 30 lat zdaliśmy sobie sprawę, że zdolność ludzkości 

do oddziaływania na środowisko wzrosła skokowo. Człowiek jako ga-

tunek stał się siłą o znaczeniu geologicznym, która zagraża stabilnej 

przyszłości naszej planety. Koncepcją teologiczną, która wydaje się 

odpowiadać takiej sytuacji, może być uniwersalne zbawienie. Uwarun-

kowania związane z epoką antropocenu – destabilizacja klimatu, zanik 

bioróżnorodności, jałowienie gleb, zakwaszanie oceanów – prowokują 

do ponownego podjęcia pytania o zakres zbawienia. Wedle Brunona 

Latoura, jednego z czołowych myślicieli zajmujących się statusem na-

tury w dobie antropocenu, temat zbawienia

powinien dotyczyć całości Stworzenia, dzieła Bożego ujmo-
wanego nie tylko jako przestrzeń zaludniona indywidualnymi 
duszami ludzkimi, ale także jako terytorium czynników poza-
ludzkich. Uwarunkowania klimatu, rozmaite gatunki, artefak-
ty, mikroby oraz infrastruktury technologiczne sprzężone są 
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z  losem społeczeństw. […] W XXI wieku nie możemy już aro-
gancko koncentrować się tylko na człowieku17.

Oczywiście ma rację Ewa Bińczyk, gdy zwraca uwagę, że ekoteologiczne 

postulaty Latoura z książki Facing Gaia18 należy „odczytywać bardzo 

uważnie, bowiem łatwo o ich deformację. Są ulokowane w kontekście 

pozostałych pojęć i oryginalnych założeń filozoficznych współtwórcy 

teorii aktora-sieci (ang. Actor-Network Theory, ANT)”19.

Zastanawiające jest jednak, że mimo odmiennych tradycji sta-

nowiących punkt wyjścia do refleksji nad kondycją ludzkości w do-

bie bezprecedensowych zagrożeń globalnych pojawiają się podobne 

wnioski dotyczące ponownego przemyślenia, jaka jest relacja między 

działalnością człowieka, planetą i sferą duchową.

W myśli Panikkara koncepcja uniwersalnego zbawienia jest wyni-

kiem przyjęcia założeń kosmoteandryzacji, rozumienia rzeczywistości 

jako wymieszania 3 aspektów bytu – Kosmosu, Człowieka i Boskości. 

W takim ujęciu w zbawieniu uczestniczy nie tylko człowiek, ale również 

świat (w niektórych wersjach jedynie byty ożywione). Panikkar postu-

luje, podążając duchowymi ścieżkami zarówno tradycyjnego judaizmu, 

wczesnego chrześcijaństwa, jak i wschodniej ortodoksji, buddyzmu 

mahajana i niektórych religii indyjskich, włączenie w plan zbawienia 

całego kosmosu. Taka uniwersalna transformacja całego „stworzenia” 

stanowi istotny komponent duchowości kosmoteandrycznej. Jednak, 

jak pisze Panikkar, duchowość kosmoteandryczna idzie o krok dalej, 

uznając, że „ten świat” jest jednocześnie „tamtym światem”, w takim 

sensie, że altera terra jest czasowiecznie (ang. tempiternal) obecna. 

W wymiarze praktycznym oznacza to, że ziemskie, świeckie zaan-

gażowanie, praca nad poprawą sposobu funkcjonowania świata, ma 

17 Bińczyk, E. (2013), Ocalić Gaję i zbawić zbiorowość, „Stan Rzeczy”, 2 (5), s. 138.
18 Latour, B. (2017), Facing Gaia. Eight Lectures on the New Climatic Regime. Cambridge: 

Polity Press.
19 Bińczyk, E. (2013), Ocalić Gaję…, s. 137.
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transcendentalne reperkusje, prowadzi do transformacji kosmosu. 

W kontekście zagrożeń ekologicznych oraz nuklearnych Panikkar pi-

sze, iż przedmiotem religii nie jest Bóg, tylko przeznaczenie Człowieka. 

I to nie tylko jako jednostki, ale również jako społeczeństwa, gatunku 

i rodzaju. Panikkarowi chodzi tu o rozumienie człowieka jako mikro-

kosmosu, jako jednego z konstytutywnych elementów rzeczywistości, 

który odzwierciedla i kształtuje rzeczywistość.

Według niektórych tradycji życie na Ziemi może nie być osta-
tecznym przeznaczeniem człowieka, ale nawet vita eterna, 
nirwana i brahman już z definicji zależą od dalszego trwania 
ziemskiego życia. Jeśli planeta jest w jakiś sposób zagrożona 
albo może zostać zniszczona, nie oznacza to ostatecznej tra-
gedii dla całej galaktyki, ale bez wątpienia jest to powszechny 
problem religijny na Ziemi20.

Dla wyrażenia intuicji ścisłego związku między stanem świata rozu-

mianym w kategoriach świeckich a przeznaczeniem człowieka w sensie 

religijnym Panikkar używa określenia „święta sekularność” (ang. sacred 

secularity). Obecnie jesteśmy zbyt świadomi – także dzięki zwrotowi 

postsekularnemu – wzajemnego przenikania się różnych obszarów 

ludzkiej aktywności, aby utrzymywać ścisły rozdział na działalność 

świecką i sakralną. Propozycja Panikkara polega na wprowadzeniu 

korekty w obszar tego, co tradycyjnie od starożytności nazywa się 

życiem teoretycznym (gr. bios theoretikos), życiem skoncentrowanym 

na czystej kontemplacji bytu – poprzez rozszerzenie takiego modelu 

życia o sferę praktycznych działań mających na celu poprawę kondycji 

całego stworzenia.

20 Panikkar, R. (1987), Foreword…, s. xxvI.
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Wielkie Dzieło, Nowa Narracja, ekozoik –  
w poszukiwaniu kompasu 

Relacja między aktywną, działającą Ziemią a ludzkością jako siłą zmie-

niającą funkcjonowanie obiegów chemicznych planety, niszczącą bio-

sferę, zmieniającą topografię oraz geologiczną strukturę Ziemi jest 

centralnym zagadnieniem wizji amerykańskiego ekoteologa – Thomasa 

Berry’ego. W swoich dociekaniach pyta on o historyczną wizję, która 

zainicjowałaby nowy twórczy okres (ekozoik) nie tylko w obszarze 

kultury, ale również w samym sposobie funkcjonowania Ziemi. Po-

dobnie jak Panikkar Berry kładzie nacisk na wzajemne przenikania 

się dwóch rzeczywistości, koncentrując się przy tym na zdolności 

do snucia opowieści, którą przypisuje zarówno ludziom, jak i bytom 

pozaludzkim. Tak należy odczytać tytuł chyba najważniejszej książki 

Berry’ego – The Dream of the Earth. Jego dwuznaczność jest kluczem 

do myśli amerykańskiego ekoteologa – oznacza zarówno marzenie 

o Ziemi, jakiej pragnie ludzkość, jak i marzenie samej Ziemi rozumiane 

jako opowieść, którą można odczytać dzięki nowoczesnym metodom 

naukowym ukazującym ewolucję wszechświata. 

Według Berry’ego kluczowe zadanie stojące przed ludzkością 

związane jest z wykorzystaniem jej symbolicznego dziedzictwa w celu 

zapewnienia stabilnej przyszłości planety. Opiera on swoją myśl na ko-

nieczności harmonizowania 3 heterogenicznych elementów. Nawią-

zując do tradycji konfucjanizmu, myśli Pierre’a Teilharda de Chardina 

i metafizyk mieszkańców rdzennych, Berry wskazuje te elementy jako 

człowieka, Ziemię i kosmos. Pracę nad głęboką przemianą kultury, 

której efektem miałoby być odzyskanie związków między człowiekiem, 

Ziemią i kosmosem, nazywa on Wielkim Dziełem (ang. The  Great Work). 

Według Berry’go celem Wielkiego Dzieła jest przejście „od epoki, w któ-

rej ludzkość jest niszczącą siłą na planecie Ziemia do epoki, w której 

relacja między człowiekiem a planetą będzie skutkowała wzajemnym 



50313. Resakralizacja Ziemi

wzmacnianiem”21. Tę nową epokę nazywa on ekozoikiem (ang.  Ecozoic). 

Zdaniem amerykańskiego badacza najgłębsza przyczyna obecnej de-

wastacji świata przyrody leży w formie 

świadomości, która doprowadziła do rady-

kalnej nieciągłości między ludźmi a resztą 

stworzenia oraz do nadania wszelkich 

praw wyłącznie ludziom (więcej na temat 

związków prawa i natury w rozdziale 14). 

Radyklana nieciągłość, separacja, oddzie-

lenie to kluczowe terminy opisujące aktu-

alny stan relacji ludzkość – Ziemia (więcej 

na temat zerwania więzi z naturą w roz-

dziale 8). Antidotum ma stanowić Nowa 

Narracja (ang. New Story), której wyłania-

nie się obserwujemy obecnie. W swojej The Dream of Earth Berry pisze 

w ten sposób o przyczynach kryzysu ekologicznego:

Mamy kłopoty, ponieważ brakuje nam odpowiedniej narracji. 
Znaleźliśmy się pomiędzy narracjami. Stara Narracja – opowia-
dająca, w jaki sposób świat powstał i jakie jest nasze w nim 
miejsce – nie funkcjonuje we właściwy sposób, z kolei Nowej 
Narracji jeszcze się nie nauczyliśmy22.

W swojej koncepcji Nowej Narracji Berry łączy ze sobą 2 tradycje filo-

zoficzne. Z jednej strony sięga do przednowożytnego symbolicznego 

dziedzictwa, które wskazuje na świat jako na księgę albo opowieść, 

którą można odczytywać przy wykorzystaniu alegorycznej metody. 

Warto zauważyć, że sposób rozumienia wszechświata jako opowieści 

21 Tucker, M.E., Grim, J., Angyal, A. (2019), Thomas Berry. A Biography. New York:  
Columbia University Press, s. 220.

22 Berry, T. (1988), The Dream of Earth. San Francisco: Sierra Club Books, s. 123.

Najgłębsza przyczyna 
obecnej dewastacji 
świata przyrody leży 
w formie świadomości, 
która doprowadziła 
do radykalnej niecią-
głości między ludźmi 
a resztą stworzenia oraz 
do nadania wszelkich 
praw wyłącznie ludziom.
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można odnaleźć we wcześniejszych fazach rozwoju kultury zachodniej 

(i nie tylko zachodniej), jednak stwierdzenie, że historia „opowiadana” 

przez wszechświat oraz historia ludzka przeplatają się, że Ziemia oraz 

wszechświat są właśnie opowiadanymi narracjami, a nie stabilnym tłem, 

na którego temat ludzie snują opowieści, można rozumieć jako symbo-

liczny wyraz nowej sytuacji charakterystycznej dla antropocenu – Zie-

mia jest aktywnym, działającym podmiotem, natomiast ludzkość siłą 

geologiczną. Mimo że Berry formułował swoją myśl jeszcze przed wy-

łonieniem się paradygmatu o systemach planetarnych, miał świadomość 

przełomowego charakteru obecnej transformacji, w wyniku której ludz-

kość zaczyna ingerować w procesy planetarne. Jednocześnie podkreślał, 

że charakter tych ingerencji jest – i będzie również w przyszłości – kształ-

towany  przez rodzaj narracji, w której ludzkość określa swoje miejsce 

w świecie oraz wyznacza sobie zadania. Dlatego 

kluczowym aspektem nowego „porządku wyobra-

żonego” powinien być imperatyw dopasowania 

ludzkości do ziemskiej wspólnoty, którego brakuje 

w obecnie obowiązujących narracjach.Krytykując 

tradycyjne kosmologie, wizje religijne, ale również 

współczesne ideologie technologicznych utopii czy 

nacjonalizmu z jego błędnie zdefiniowanym poczu-

ciem przynależności, Berry wskazuje ich dysfunk-

cjonalność, niezdolność do zapewnienia stabilnej 

przyszłości. Stąd konieczność wypracowania nowego wzoru rozumie-

nia zarówno tego, jak powstał świat, jakie jest miejsce ludzkości w tym 

kosmicznym dramacie oraz w jaki sposób możemy uzgodnić cele ludz-

kości z ziemską wspólnotą. 

Warto jednak podkreślić, że według Berry’ego Nowa Narracja po-

winna mieć charakter pluralistyczny: ludzie na całym świecie powinni 

móc opowiadać ją z perspektywy własnych kultur czy religii. Z kolei 

Sam Mickey – komentator Berry’ego – zwraca uwagę na partycypacyjny 

charakter Nowej Narracji. Zauważa on, że właściwą metaforą oddającą 

Kluczowym 
aspektem nowego 
„porządku wyobra-
żonego” powinien 
być imperatyw 
 dopasowania 
ludzkości do ziem-
skiej wspólnoty.
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zależności między nową opowieścią a ziemską wspólnotą nie jest mapa, 

tylko kompas:

Podczas gdy mapa jest czymś wyraźnie oddzielonym od tery-
torium, które odwzorowuje i od tego, kto z niej korzysta, kom-
pas ma bardziej partycypacyjny związek z terytorium i każdym, 
kto go używa. Kompas jest zbudowany z materiałów, które 
uczestniczą w polu magnetycznym planety, tak jak nowa nar-
racja uczestniczy w opowieści, na którą składają się powstanie 
i rozwój wszechświata. Co więcej, igła kompasu porusza się 
zgodnie z konkretnym miejscem, w którym używa jej człowiek, 
tak jak nowa narracja jest opowiadana inaczej, w zależności 
od kontekstu, który określa opowiadającego23.

Propozycje Berry’ego można rozumieć jako przywrócenie sakralne-

go i podmiotowego charakteru Ziemi, a przez to ekologiczną korektę 

chrześcijaństwa. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującą w chrze-

ścijaństwie teologią stworzenia „świat nie ma boskiej natury, ponieważ 

otrzymuje istnienie za sprawą woli i słowa Boga”24. Wydaje się, że 

Berry, tworząc wizję „intymnej ziemskiej wspólnoty” składającej się 

z komponentów geologicznych, biologicznych i ludzkich, odchodzi 

od ortodoksyjnego chrześcijaństwa. Jego wizja inspirowana jest raczej 

intuicjami mieszkańców rdzennych, których „mistyka Ziemi może być 

naszym najpewniejszym przewodnikiem prowadzącym ku stabilnej 

przyszłości”25.

23 Mickey, S. (2017), For an Emerging Earth Community. Thomas Berry and a Shared 
Dream, w: Mickey, S., Kelly, S., Robbert, A. (red.), The Variety of Integral Ecologies. 
Nature, Culture and Knowledge in the Planetary Era. New York: SUNY Press, s. 37.

24 Ferguson, D. (2016), Stworzenie. Tłum. Gomola, G., Gomola, A. Kraków:  
Wydawnictwo M, s. 23.

25 Berry, T. (1988), The Dream…, s. 5.
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Od kryzysu wyobraźni do kryzysu planetarnego
Katastrofa ekologiczno-klimatyczna ujawnia głębszy kryzys niż ten 

związany z naszą niezdolnością do aranżowania warunków, które 

umożliwiłyby stabilną przyszłość naszej planety. Najpoważniejszy kry-

zys to nie kryzys ekologiczny, tylko kryzys wyobraźni. Zbiorowa nie-

umiejętność wyobrażania sobie naszej planety jako złożonego systemu, 

który z jednej strony  posiada moc wpływania na nasze formy organi-

zowania świata ludzkich spraw, z drugiej 

jest tak czuły, iż nasze głęboko zakorzenio-

ne przekonania – religijne, ekonomiczne 

i inne – zaczynają zmieniać samą historię 

Ziemi, leży u podstaw kryzysu planetarne-

go. Wzmocnienie naszego potencjału do wyobrażania sobie nowego 

rodzaju powiązań między duchowością, kondycją planety i ludzkością 

może mieć kluczowe znaczenie dla naszej zdolności do adap towania 

się do zmian zachodzących w świecie. Skuteczne przeciwdziałanie 

katastrofie ekologiczno-klimatycznej będzie zależeć zarówno od dzia-

łań w sferze twardych uwarunkowań wyznaczanych przez innowacje 

naukowe, techniczne, prawne i polityczne, jak i od wyartykułowania 

nowego porządku symbolicznego. 

Najpoważniejszy kryzys 
to nie  kryzys  ekologiczny, 
tylko kryzys wyobraźni.
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Zaproszenie do dyskusji
W 2017 r. parlament Nowej Zelandii przyznał rzece Wanganui status 

osoby prawnej. Maorysi z Wyspy Północnej, którzy wnieśli ten pro-

jekt, argumentowali, że rzeka jest ich przodkiem, więc powinna mieć 

takie same prawa jak ludzie. Gerard Albert, jeden z liderów Maorysów, 

oświadczył: „Możemy prześledzić swoją genealogię aż do początków 

wszechświata. Dlatego nie jesteśmy panami świata przyrody, jesteśmy 

jego częścią. Chcemy żyć w zgodzie z tą prawdą”26. Wkrótce potem par-

lament Nowej Zelandii ponownie przyznał podobne prawa obszarowi, 

na którym znajdował się Park Narodowy Te Urewera oraz pewnej górze.

Zastanów się, czy podobne działania legislacyjne byłyby możliwe 

u nas, w Polsce, na przykład w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej? 

A może warto przemyśleć nadanie statusu osoby prawnej całej plane-

cie? Abstrahując od zawiłości prawnych, zastanów się, jak mogłaby 

wyglądać taka argumentacja? I najważniejsze: do jakiego porządku sym-

bolicznego odwoływałaby się taka argumentacja, tzn. jakie koncepcje 

dotyczące relacji między światem, boskością i człowiekiem mogłyby 

zostać przywołane, żeby uzasadnić taki pomysł?
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Wstęp1

Początek wykładniczego wzrostu stężenia gazów cieplarnianych niemal 

idealnie odpowiada początkowi rewolucji przemysłowej w Europie 

Zachodniej2, a tym samym początkowi gospodarki wolnorynkowej 

o kształcie zbliżonym do tego, który znamy. Zalążki mechanizmów 

rynkowych, a nawet uprzemysłowienia na dużą skalę pojawiały się już 

setki lat wcześniej3. Jednak dopiero na przełomie XVIII i XIX w. zużycie 

paliw kopalnych radykalnie wzrosło, a pod koniec XIX w. emisje CO2 

spowodowane spalaniem węgla przewyższyły emisje związane ze zmia-

ną użytkowania terenu (np. wylesianiem)4. 

Skutki rosnących emisji i spowodowanej 

nimi katastrofy klimatyczno-ekologicznej 

już są odczuwalne.

Rozwiązania techniczne napędza-

ne energią pochodzącą ze spalania paliw 

kopalnych i prawne instytucje spajające 

współczesną gospodarkę łączy nieoczy-

wista cecha, która – jak się wydaje – ma 

związek z ich genezą. Jak wiadomo, XVIII-

-wieczna maszyna parowa nie była par ex-

cellence wynalazkiem nowoczesnym, lecz 

udoskonaloną postacią mechanizmu zna-

nego już wcześniej. Ani James Watt, ani tym 

bardziej jego poprzednicy nie mogli się nawet domyślać, jakie skutki 

będzie mieć masowe wdrożenie udoskonalonych wersji ich wynalaz-

ków. Jednak nawet teraz, kiedy te konsekwencje są już doskonale znane, 

1 Dziękuję adw. dr Zuzannie Warso, r. pr. Miłoszowi Jakubowskiemu i panu Bartoszowi 
Kwiatkowskiemu za cenne uwagi i sugestie.

2 Malinowski, S., Popkiewicz, M., Kardaś, A. (2018), Nauka o klimacie. Katowice–War-
szawa: Wydawnictwo Sonia Draga – Wydawnictwo Nieoczywiste, s. 231.

3 Pobłocki, K. (2017), Kapitalizm. Historia krótkiego trwania. Warszawa: Bęc Zmiana, 
s. 332–334.

4 Malinowski, S., Popkiewicz, M., Kardaś, A. (2018), Nauka o klimacie…, s. 232.

Treść norm, a w konse-
kwencji to, w jaki spo-
sób kształtują system 
gospodarczy, od dawna 
opiera się na dychotomii 
natura—kultura (w tym 
wypadku natura—gospo-
darka). Środowisko natu-
ralne jest w nich trakto-
wane jako byt nadający 
się do zawłaszczenia 
i wykorzystania.
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wykorzystanie paliw kopalnych na masową skalę w celu napędzania 

gospodarki opiera się na założeniu, że środowiskowe efekty emisji 

są obojętne, względnie można je zdyskontować5. Podobnie prawne 

instytucje, bez których gospodarka wolnorynkowa nie byłaby w sta-

nie funkcjonować, nieraz powstawały na fundamentach istniejących 

od setek lub wręcz tysięcy lat. Oczywiście nie oznacza to, że można 

po prostu „wymienić” je z nadzieją, że system będzie nadal działał. 

Jednak również one borykają się z problemem zbliżonym do tego, który 

wiąże się z technologiami opartymi na paliwach kopalnych. Treść norm, 

a w konsekwencji to, w jaki sposób kształtują system gospodarczy, 

od dawna opiera się na dychotomii natura – kultura (w tym wypadku 

natura – gospodarka). Środowisko naturalne jest w nich traktowane jako 

byt nadający się do zawłaszczenia i wykorzystania. Normy prawne nie 

tylko wpływają na stopień tych zjawisk, ale w dodatku je legitymizują6. 

Skoro bowiem mamy regulacje, które ograniczają intensywność eks-

ploatacji zasobów naturalnych, znaczy to, że eksploatacja jako taka jest 

w tym zakresie dozwolona. Jednocześnie nie było do tej pory czynnika, 

który w dostatecznie silny sposób skłaniałby do odejścia od uprzed-

miotowienia natury. System prawa ewoluował przecież w warunkach 

stabilnego klimatu i po prostu nie był to problem wymagający uwagi7.

Pierwszym celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie nie-

których unormowań, które są tak ściśle powiązane z obecnym syste-

mem gospodarczym, że odejście od nich byłoby rewolucyjną zmianą. 

Choć wywód będzie odwoływał się do konkretnych przepisów prawa, 

5 Por. Stern, N. (2007), The Economics of Climate Change. Cambridge: Cabinet Office–
HM Treasury, s. 31–32; Nordhaus, W. (2007), A Review of the Stern Review on the Econo-
mics of Climate Change, „Journal of Economic Literature”, 45 (3) oraz przykłady poda-
ne w Malinowski, S., Popkiewicz, M., Kardaś, A. (2018), Nauka o klimacie…, s. 480.

6 Borràs, S. (2016), New Transitions from Human Rights to the Environment to the Rights 
of Nature, „Transnational Environmental Law”, 5 (1), s. 114.

7 J.G. Sprankling wypowiedział tę uwagę na gruncie amerykańskiego i angielskiego 
prawa własności, jednak jego obserwacja ma zastosowanie także do instytucji praw-
nych funkcjonujących w polskim prawie. Zob. Sprankling, J.G. (2017), Property Law 
for the Anthropocene Era, „Arizona Law Review”, 59 (3), s. 737.
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chciałbym skupić się na pewnych ogólnych wzorcach uznawanych 

w kulturze prawnej, których cechy powtarzają się w różnego rodzaju 

aktach normatywnych, orzeczeniach sądów czy wypowiedziach osób 

zajmujących się prawem naukowo. Wzorce te będę roboczo określał 

jako paradygmaty. W drugiej i trzeciej części rozdziału skoncentruję 

się na problematyce archetypicznego prawa majątkowego, czyli prawa 

własności, w kontekście relacji z naturą. Drugim celem jest przybliżenie 

wybranych koncepcji odejścia od dotychczasowych paradygmatów, 

które zostały sformułowane jako propozycje naukowe lub polityczne, 

albo wprowadzone już do systemów prawnych niektórych państw. 

Zagadnieniem tym zajmuję się w częściach czwartej i piątej rozdziału8.

Własność jako instytucja prawna
Choć wydaje się, że intuicyjnie „czujemy”, na czym polega istota włas-

ności, na poziomie języka prawnego9 i prawniczego10 problem jest 

bardzo złożony. Gdy sięgniemy do Kodeksu cywilnego11, w art. 140 

znajdziemy definicję własności sformułowaną z perspektywy upraw-

nień właściciela:

W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia 
społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, ko-
rzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym prze-
znaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać 

8 Niniejszy tekst ma przedstawić niektóre kierunki debaty na temat kształtu prawa 
w antropocenie. Jestem świadomy, że dla osoby posiadającej wykształcenie praw-
nicze niektóre moje uwagi będą zbędne lub nie dość pogłębione, jednak tekst nie 
jest kierowany tylko do osób zajmujących się prawem zawodowo. Mam nadzieję, że 
udało mi się zachować tu równowagę. 

9 Języka, którym posługują się przepisy prawa: Konstytucja, ustawy itd.
10 Języka, którym posługują się osoby stosujące prawo (np. sędziowie, adwokaci, rad-

cowie prawni) i badające prawo (tzw. doktryna prawnicza).
11 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145.
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pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach 
może rozporządzać rzeczą.

Istotą tak zdefiniowanego prawa własności jest zatem prawo korzy-

stania z rzeczy i posiadania jej12, pobierania z niej pożytków13 oraz 

rozporządzania rzeczą, a właściciel może nie dopuścić, aby inne osoby 

podejmowały takie działania w odniesieniu do jego rzeczy.

Ten stosunkowo klarowny obraz komplikuje się, kiedy przyjrzymy 

się hierarchicznie ważniejszym aktom prawnym. W samej Konstytu-

cji RP można doszukać się wzmianek o „własności prywatnej” (art. 20), 

„własności” (art. 21, 64 ust. 2 i 3), „prawie własności” (m.in. art. 64 ust. 3) 

oraz „prawie do własności” (art. 64 ust. 1). Dość powszechnie przyjmu-

je się, że nie są to pojęcia tożsame. Dwa z wymienionych przepisów – 

art. 20 i art. 21 – odnoszą się do podstawowych zasad ustrojowych. 

„Własność prywatna” w art. 20 Konstytucji to jeden z fundamentów 

społecznej gospodarki rynkowej. Z kolei w myśl art. 21 ust. 1 Konsty-

tucji „Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia”. 

Zastosowane tu pojęcie własności ma charakter autonomiczny. Ozna-

cza to, że w sensie konstytucyjnym własność nie musi być tym samym 

co własność zdefiniowana w Kodeksie cywilnym. Według Trybunału 

Konstytucyjnego „własność” w rozumieniu art. 21 to synonim cało-

kształtu praw majątkowych14, a art. 64 ust. 1 przyznający każdemu 

„prawo do własności i innych praw majątkowych” powtarza i rozwija tę 

ogólną zasadę15. Nie oznacza to, że tradycyjne ujęcie, z którym mamy 

12 W tym przetworzenia, zużycia, porzucenia czy nawet zniszczenia.
13 Przykładem pożytków mogą być płody rolne, drewno uzyskane z wyrębu (jeśli wyrąb 

przeprowadzono „według zasad prawidłowej gospodarki leśnej, w ramach której do-
konuje się planowej wycinki oraz nowych nasadzeń” – por. wyrok Sądu Najwyższego 
z 10 października 2014 r., III CSK 238/13), ale także czynsz uzyskany z dzierżawy.

14 Na przykład wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 kwietnia 2008 r., sygn. K 6/05 
i wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2012 r., P 12/11.

15 Na przykład wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2011 r., P 31/10 i cytowane 
tam wcześniejsze orzeczenia.
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do czynienia w Kodeksie cywilnym, zupełnie traci znaczenie przy in-

terpretacji Konstytucji – można spotkać się nawet z poglądem, w myśl 

którego art. 140 k.c. wyraża istotę prawa własności16. Z kolei o tym, 

jakie inne prawa majątkowe mają funkcjonować obok własności, de-

cyduje treść ustaw17. Na to nakładają się 

przepisy Protokołu nr 1 do Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka (art. 1) i Karty 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

(art. 17), które także posługują się pojęciem 

włas ności w bardzo szerokim znaczeniu18.

Rozplątywanie tego pojęciowego wę-

zła gordyjskiego na szczęście nie jest w tym 

miejscu konieczne. Niezależnie od tego, 

który aspekt własności spróbujemy głę-

biej przeanalizować, napotkamy tę samą 

cechę: własność definiowana jest antro-

pocentrycznie, tzn. natura i jej elementy nie są tu stroną stosunku 

prawnego, a jedynie przedmiotem prawa, które przysługuje ludziom. 

Konsekwentnie antropocentryczny charakter mają regulacje dotyczące 

innych praw majątkowych.

Antropocentryczny paradygmat własności
Nie oznacza to, że zagadnienia związane z szeroko rozumianymi rela-

cjami między człowiekiem a środowiskiem nie mają wpływu na treść 

16 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 maja 1999 r., SK 9/98.
17 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 marca 2008 r., K 32/05. Katalog tych 

praw jest różnorodny. Prawo majątkowe w znaczeniu art. 64 ust. 1 Konstytucji będzie 
dotyczyć zarówno użytkowania wieczystego (odnoszącego się do nieruchomości), 
jak i majątkowych praw autorskich czy praw wynikających z akcji lub udziałów 
w spółkach.

18 Sermet, L. (1998), The European Convention on Human Rights and Property Rights. 
Strasbourg: Council of Europe Press, s. 11–18. Z kolei art. 17 ust. 1 KPP UE był wzoro-
wany na art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC.
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prawa własności. Już z art. 140 k.c. dowiadujemy się, że właściciel może 

wykonywać swoje uprawnienia w granicach wynikających z ustaw. Tak-

że Konstytucja dopuszcza ograniczenia prawa własności w celu ochrony 

środowiska (art. 31 ust. 3)19. Podobne regulacje znajdziemy też w Euro-

pejskiej Konwencji Praw Człowieka czy Karcie Praw Podstawowych UE.

Istota zagadnienia leży jednak gdzie indziej. Nawet jeśli kodekso-

we przepisy określające granice prawa własności chociażby pośrednio 

odnoszą się do działań mających wpływ na środowisko, wciąż czynią to 

z perspektywy innego człowieka20. Chodzi tu zwłaszcza o przepisy do-

tyczące działań utrudniających korzystanie z sąsiednich nieruchomości 

(art. 144 k.c.), prowadzenia robót ziemnych (art. 147 k.c.) czy usuwania 

gałęzi (art. 149 k.c.) i korzeni (art. 150 k.c.), które tradycyjnie nazywa 

się prawem sąsiedzkim. Podobny charakter ma wspomniana wcześniej 

regulacja dotycząca pobierania pożytków z nieruchomości. To, że tzw. 

normalna gospodarka leśna jest pobieraniem pożytków, a wykarczowa-

nie lasu już nie jest tak kwalifikowane, nie wynika z troski o ekosystem, 

tylko z rozliczeń między właścicielami nieruchomości a korzystającymi 

z nich (więcej na temat gospodarki leśnej w rozdziale 9).

Istotniejsze unormowania wpływające na treść prawa własności, 

a dotyczące relacji między człowiekiem a naturą, pochodzą z prawa 

publicznego (administracyjnego), a nie prawa prywatnego21. Przykła-

dowo: to publicznoprawne przepisy decydują o tym, czy i kiedy do-

19 Na przykład wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 maja 2001 r., SK 15/00.
20 Posługuję się tu skrótem myślowym: „człowiekiem” może być tu zarówno osoba 

fizyczna, jak i inny podmiot prawa cywilnego, który pozwala ludziom prowadzić 
działalność: osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, 
uczelnia wyższa) lub tzw. ułomna osoba prawna (np. spółka jawna, wspólnota miesz-
kaniowa).

21 Prawo prywatne reguluje stosunki między – przynajmniej w sensie prawnym – rów-
nymi podmiotami. Filarem prawa prywatnego jest prawo cywilne, które odnosi się 
do relacji między osobami fizycznymi, osobami prawnymi i tzw. ułomnymi osobami 
prawnymi. Nie ma pomiędzy nimi relacji władczej. Z kolei w prawie publicznym takie 
relacje władcze są standardem. Publicznoprawny charakter ma przytłaczająca więk-
szość przepisów związanych z ochroną środowiska.
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zwolone jest wycięcie drzewa rosnącego w obrębie nieruchomości22, 

jakiego rodzaju zabudowa jest dopuszczalna na danym obszarze23 czy 

też jakie sposoby ingerowania przez właściciela w wody znajdujące się 

w obrębie nieruchomości24. Jednak także w tym wypadku ani natura, 

ani jej elementy nie są podmiotami stosunku prawnego.

Najważniejsze akty prawne ograniczające treść prawa własności 

ze względu na ochronę środowiska odwołują się, przynajmniej w sferze 

deklaracji, do zasady zrównoważonego rozwoju. Doczekała się ona 

definicji ustawowej – zgodnie z art. 3 pkt 50 ustawy – Prawo ochrony 

środowiska jest to

rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces in-
tegrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości pod-
stawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczegól-
nych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego po-
kolenia, jak i przyszłych pokoleń 25.

W ustawie Prawo ochrony środowiska zrównoważony rozwój odno-

szony jest zarówno do ochrony, jak i do korzystania ze środowiska 

(art. 1), a zgodnie z art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym tak rozumiany zrównoważony rozwój jest jedną z pod-

staw polityki przestrzennej. Z kolei w art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie 

22 Art. 83 i nast. ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 55).

23 Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 293).

24 Ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 310). Przy-
kładowo zgodnie z art. 33 ust. 4 lit. b) tej ustawy właściciel w ramach zwykłego 
korzystania z wód stanowiących jego własność może wprowadzać ścieki do wód lub 
do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m sześc. na dobę.

25 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1219).
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przyrody „zrównoważone użytkowanie” stanowi element definicji 

ochrony przyrody.

Także obowiązująca Konstytucja RP uznaje zrównoważony rozwój 

za jedną z zasad ustrojowych (art. 5)26, a władzę obliguje do prowadze-

nia polityki zapewniającej „bezpieczeństwo ekologiczne współczesne-

mu i przyszłym pokoleniom” (art. 74 ust. 1). 

Ujęcie to w chwili powstawania przytoczo-

nych aktów prawnych (ostatnie lata XX w. 

i pierwsze lata XXI w.) mogło być stosun-

kowo nowoczesne27. Nie ulega jednak wąt-

pliwości, że także przy stosowaniu tej za-

sady środowisko jest traktowane jako 

zasób, który nadaje się do zawłaszczenia 

i wykorzystania. Potwierdzają to orzecze-

nia wydane w sprawach, w których powo-

ływano się na konflikt planowanych inwestycji z zasadą zrównoważo-

nego rozwoju. Zarówno Trybunał Konstytucyjny28, jak i Naczelny Sąd 

Administracyjny29 uznały, że „w ramach zasady zrównoważonego 

rozwoju mieści się nie tylko ochrona przyrody, ale i troska o rozwój 

społeczny i cywilizacyjny, związany z koniecznością budowania sto-

sownej infrastruktury”.

26 Podobnie w myśl art. 11 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej „przy ustalaniu 
i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważone-
go rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska”.

27 Twórcy Konstytucji opierali się na aktualnych wówczas tendencjach w prawie mię-
dzynarodowym. Zob. np. biuletyny Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodo-
wego: nr xxxvII, s. 54–55; nr xxxIx, s. 15; nr xLIv, s. 6–7.

28 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 czerwca 2006 r., K 23/05, w którym uznano 
za zgodne z Konstytucją m.in. przepisy pozwalające uniknąć stosowania przepisów 
o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów na obszarze inwestycji drogowych.

29 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2011 r., II OSK 1820/11, 
dotyczący rozbudowy lotniska w Modlinie.
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Nie brakuje zresztą argumentów za tym, że wobec paradygmatu 

prawa własności przyjmowanego w polskiej praktyce nawet tak rozu-

miana zasada zrównoważonego rozwoju jest co najmniej niedocenia-

na30. Według niektórych zasada ta nie ma zresztą charakteru norma-

tywnego, a jest jedynie ideą31. Praktycznym przykładem stosowania 

skrajnie antropocentrycznego paradygmatu może być orzecznictwo 

dotyczące planowania przestrzennego. Dylemat w tym przypadku 

wiąże się, w pewnym uproszczeniu, z wyborem jednego z konkuren-

cyjnych podejść: albo konieczną cechą prawa własności nieruchomości 

jest prawo zabudowania jej, a wymogi planistyczne to ograniczenie 

tego prawa, które powinno być interpretowane jak najwęziej, albo 

traktujemy zabudowę przestrzeni jako sprawę publiczną, nawet jeśli 

dotyczy prywatnej nieruchomości, a zatem dopuszczalna jest tylko 

zabudowa planowa32. Choć ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wymienia prawo własności tylko jako jeden z czynni-

ków, które powinny być uwzględniane (art. 1 ust. 2), to w praktyce sądy 

akceptują pierwsze z wymienionych podejść i wątpliwości rozstrzygają 

często na korzyść właściciela (inwestora)33. Także Trybunał Konstytu-

cyjny dołożył swoją cegiełkę do takiego podejścia, uznając, że „każde 

ograniczenie prawa zabudowy jest pośrednio ograniczeniem prawa 

własności nieruchomości”34. 

Polska regulacja nie różni się tu od regulacji wypracowanych w wie-

lu innych systemach prawnych. Jak zauważa Jorge E. Viñuales, zarówno 

systemy definiujące własność w oparciu o uprawnienia do  korzystania, 

30 Olejarczyk, E. (2016), Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego. 
Wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska”, 2.

31 Trafną argumentację krytyczną wobec takich tez sformułował A. Krzywoń. 
Zob.  tenże (2012), Konstytucja RP a środowisko, „Państwo i Prawo”, 8, s. 9–11.

32 Obszernie o tym: Izdebski, H. (2013), Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. 
 Warszawa: Wolters Kluwer, wszędzie.

33 Na przykład wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 maja 2010 r., II OSK 
860/09; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2016 r., II OSK 1139/14 
i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca 2016 r., II OSK 2622/14.

34 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2011 r., Kp 7/09.
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pobierania pożytków i rozporządzania nią, jak i systemy definiujące 

składowe elementy własności w bardziej skomplikowany sposób nie 

uwzględniają w rzeczywisty sposób potencjalnych szkód wyrządzonych 

przyszłym pokoleniom albo środowisku jako takiemu35. Odmienne 

tradycje prawne operują tu w ramach tego samego paradygmatu, w któ-

rym prawo własności nie zawiera „nieodłącznych ani wewnętrznych 

mechanizmów ograniczania kumulatywnych zniszczeń do poziomu, 

który jest ekologicznie możliwy do utrzymania”36.

Próby przełamania antropocentrycznego paradygmatu
Prawa majątkowe, w tym własność, są definiowane po to, by mogły 

istnieć dobra, które mogą być przedmiotami transakcji (rozumianych 

ekonomicznie). Jednak nawet prawo własności nie jest monolitem 

niezmiennym w czasie: to konstrukt ściśle związany z systemem gospo-

darczym i społecznym37. Przykładowo, mieszkańcom średniowiecznej 

i wczesnonowożytnej Europy dzisiejsze rozumienie własności mogłoby 

wydawać się egzotyczne, zwłaszcza w odniesieniu do nieruchomości. 

Cechą systemu feudalnego było funkcjonowanie własności podzielo-

nej, w której tzw. własność użytkowa należała do wasala, a własność 

zwierzchnia do jego lennego pana. Tylko w niektórych miejscach funk-

cjonowała tzw. własność alodialna, wolna od feudalnych ciężarów 

(jednym z tych miejsc była Polska)38. Podobnie egzotyczne z obecnej 

perspektywy, a  spójne z  punktu widzenia ówczesnego ustroju go-

spodarczego, były nieobowiązujące już od dziesięcioleci art. 126–139 

35 Viñuales, J.E. (2016), Law and the Anthropocene. Cambridge: C-EENRG Working Papers, 
2016-4 – Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Gover-
nance – University of Cambridge, s. 16–17.

36 Taylor, P., Grinlinton, D. (2011), Property Rights and Sustainability. Toward a New  
Vision of Property, w: tychże (red.), Property Rights and Sustainability. The Evolution of 
Property Rights to Meet Ecological Challenges. Leiden: Martinus Nijhoff, s. 9. Jeśli nie 
podano inaczej, tłum. B.W.

37 Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2006), Prawo rzeczowe. Warszawa: Lexis Nexis, s. 44–45.
38 Sójka-Zielińska, K. (2005), Historia prawa. Warszawa: Lexis Nexis, s. 142–143.
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Kodeksu cywilnego, które wyróżniały własność społeczną, własność 

państwową, własność indywidualną i własność osobistą.

W tej sytuacji nie powinno dziwić, że niektóre propozycje przefor-

mułowania relacji między prawem własności a naturą dotyczą zmiany 

sposobu rozumienia własności jako takiej. Ma to stanowić odpowiedź 

na niedostatki publicznego prawa ochrony środowiska, które – jak ujął 

to jeden z nowozelandzkich sądów – „unosi się na wodzie niczym ropa, 

ponad prawami właścicielskimi, bez wpływu na ich substancję znajdu-

jącą się głębiej”39. Jednocześnie nie ma zgody co do tego, jak to zrobić.

Trzeba tu zastrzec, że są to propozycje formułowane w kontekście 

różnych tradycji prawnych, niejednokrotnie bardzo odległych od pol-

skiej, choć godzą w ten sam wszechobecny 

antropocentryczny paradygmat. Według 

części z nich inspiracją dla przyszłego pra-

wa własności powinny być tradycje spo-

łeczności rdzennych, w których kładzie się 

nacisk na duchową łączność z naturą i ko-

nieczność zachowania jej dla przyszłych 

pokoleń40. Sugestie niektórych badaczek 

zmierzają do przeformułowania własności 

jako prawa o charakterze powierniczym, 

w którym na właścicieli nakładane są obo-

wiązki obejmujące nie tylko zakaz niszczenia jej przedmiotu, ale także 

utrzymywania w niepogorszonym stanie lub wręcz ulepszania41, a uza-

sadnienia dla takich zmian poszukiwane są w argumentach odwołu-

jących się do solidarności międzypokoleniowej, potrzeby odejścia 

39 Wyrok z 3 kwietnia 2001 r. w sprawie Coleman v. Kingston ([2001] 4 BRMB 59). Podaję 
za: Taylor, P., Grinlinton, D. (2011), Property Rights and Sustainability…, s. 12.

40 Na przykład: Toki, V. (2010), Adopting a Maori Property Rights Approach to Fisheries, 
„New Zealand Journal of Environmental Law”, 14 (1), s. 200.

41 Lees, E. (2019), Property in the Anthropocene, „William & Mary Environmental Law 
and Policy Review”, 43 (2), s. 593.
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od antropocentryzmu na rzecz ekocentryzmu, a nawet do argumentów 

natury religijnej czy teologicznej (więcej na temat duchowości natury 

w rozdziale 13)42. O ile jednak zidentyfikowanie antropocentrycznego 

paradygmatu powtarzającego się w wielu tradycjach prawnych nie 

stanowi problemu, o tyle przedefiniowanie prawa własności byłoby 

olbrzymim wyzwaniem nawet w ramach jednej z nich. Omawiając to 

zagadnienie z perspektywy amerykańskiej, Carl J. Circo twierdzi, że 

konieczna byłaby mało prawdopodobna rewolucja w obrębie teorii 

własności43. W podobnym duchu można odczytać wypowiedź Erica 

Freyfogle’a, który zwraca uwagę, że odpowiednie skalibrowanie praw 

majątkowych to w znacznej mierze po prostu kwestia polityczna44. 

Biorąc pod uwagę, jak mocno zakorzeniony w normach najwyższej 

rangi (prawa konstytucyjnego i prawa międzynarodowego) jest antro-

pocentryczny paradygmat własności, ich uwagi można wprost odnieść 

także do prawa polskiego.

Znacznie dalej posunięte w praktyce są próby przyznania naturze 

lub jej elementom (np. zwierzętom, roślinom, elementom przyrody 

nieożywionej albo konkretnym ekosystemom) podmiotowości prawnej, 

co mogłoby uczynić je nie przedmiotami, ale stronami stosunków 

prawnych, także tych wynikających z prawa własności. Podobnie jak 

własność, także podmiotowość prawna jest przyznawana w zależności 

od potrzeb wynikających z panującego systemu społeczno-gospodar-

czego. Oczywiste z dzisiejszej perspektywy jest przyznanie podmioto-

wości każdemu człowiekowi, jednak przecież jeszcze relatywnie nie-

dawno wcale nie należało do rzadkości pozbawianie podmiotowości 

całych grup (więcej na ten temat w rozdziałach 5 i 6). Od razu nasuwa 

42 Tamże, s. 553–555.
43 Circo, C.J. (2009), Does Sustainability Require a New Theory of Property Rights?, 

„The Kansas Law Review”, 58 (1), s. 152.
44 Freyfogle, E. (2011), Taking Property Seriously, w: Taylor, P., Grinlinton, D. (red.), 

Property Rights and Sustainability. The Evolution of Property Rights to Meet Ecological 
Challenges. Leiden: Martinus Nijhoff.
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się tu oczywisty przykład osób niewolnych, jednak nawet oświecenio-

wy kodeks Napoleona przewidywał w art. 25 śmierć cywilną (trakto-

wanie żywej osoby tak, jakby zmarła), a za-

mężną kobietę traktował jak „wieczyście 

małoletnią”. Z drugiej strony znacznie 

wzrosło znaczenie osób prawnych, których 

„istota” pozostaje sporna od kilku stuleci45. 

Nie zmienia to faktu, że tego typu kreacje 

prawa rodzą się z potrzeb dyktowanych 

przez system gospodarczy (np. ograniczenie 

ryzyka związanego z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej).

Szerokim echem odbił się artykuł Christophera Stone’a opu-

blikowany w 1972 r. Autor przedstawił w nim argumentację za uzna-

niem podmiotowości „lasów, oceanów, rzek i innych tzw. naturalnych 

obiektów przyrody; w istocie środowiska naturalnego jako takiego”46. 

Wskazywał, że pozwoliłoby to szerzej uwzględniać interesy przyrody 

przy ocenie ludzkiej działalności bez potrzeby udowadniania, że jed-

nocześnie szkodę poniósł człowiek. Odpowiadając na zarzuty doty-

czące braku możliwości samodzielnego działania takiego podmiotu, 

wskazywał na analogię do osób z niepełnosprawnościami, dla których 

ustanawia się kuratelę47. 

W tym samym czasie podobna propozycja znalazła zwolennika 

w amerykańskim Sądzie Najwyższym, który rozstrzygał spór między 

organizacją Sierra Club a inwestorami zamierzającymi wybudować 

ośrodek narciarski w górach Sierra Nevada48. Sąd niewielką większością 

45 Szeroko o sporach o naturę osoby prawnej i mechanizmach nadużywania tej instytu-
cji: Targosz, T. (2004), Nadużycie osobowości prawnej. Kraków: Zakamycze.

46 Stone, C. (1972), Should Trees Have Standing? – Towards Legal Rights for Natural 
 Objects, „Southern California Law Review”, 45, s. 454.

47 Tamże, s. 464.
48 Sierra Club v. Rogers Clark Ballard Morton, Secretary of the Interior i in. (405 U.S. 727).

Podobnie jak własność, 
także podmiotowość 
prawna jest przyzna-
wana w zależności 
od potrzeb wynikają-
cych z panującego sys-
temu społeczno-gospo-
darczego.
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głosów (4 do 3) uznał, że Sierra Club nie miał zdolności procesowej ze 

względu na brak szkody po jego stronie. W zdaniu odrębnym sędziego 

Williama Douglasa znalazło się bezpośrednie nawiązanie do propozycji 

Stone’a. Douglas pisał:

Głos nieożywionych przedmiotów nie może być uciszany. Nie 
oznacza to, że sądownictwo ma przejąć funkcje zarządcze 
od agencji federalnych. Oznacza to tylko, że zanim bezcenne 
obszary amerykańskiego kontynentu (doliny, wysokogórskie 
łąki, rzeki czy jeziora) zostaną bezpowrotnie utracone lub prze-
kształcone tak bardzo, że w końcu staną się ruinami w naszym 
miejskim środowisku, głos obecnych beneficjentów tych cudów 
środowiska powinien być usłyszany. Możliwe, że nie wygrają. 
Być może buldożery „postępu” przetrzebią wszystkie cuda tej 
pięknej ziemi. Ale nie o to tu chodzi. Jedyne pytanie brzmi: kto 
ma tu zdolność procesową?49

Choć Sierra Club przegrał proces, wypowiedź sędziego Douglasa 

na dłuższą metę okazała się bardziej wpływowa (jeśli wpływ mierzyć 

liczbą odwołań do niej) niż opinia większości. Zarówno uwagi C. Sto-

ne’a, jak i opinia Douglasa zmierzały przede wszystkim do praktycznego 

wzmocnienia możliwości domagania się ochrony środowiska na dro-

dze sądowej. Ich teksty są jednak wykorzystywane w dyskusjach jako 

argumenty za prawnym upodmiotowieniem natury i jej elementów.

Za przykłady uznania podmiotowości natury mogą służyć normy 

prawne niektórych państw południowoamerykańskich. Pachamama, 

czyli Matka Ziemia, jest tu podmiotem praw. Zgodnie z art. 71 Kon-

stytucji Ekwadoru z 2008 r. Pachamama ma prawo do „uznania jej 

istnienia i zachowania oraz regeneracji jej cykli życia, struktury, funkcji 

i procesów ewolucyjnych”, a „wszystkie osoby, społeczności ludzkie 

49 Tamże, zdanie odrębne Williama O. Douglasa. 
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i nacje mogą domagać się od władz publicznych, aby egzekwowały 

prawa natury”. Z kolei art. 3 boliwijskiej Ustawy o prawach Matki Ziemi 

definiuje ją jako „dynamiczny, żywy system stworzony z niepodzielnej 

wspólnoty wszystkich powiązanych, współzależnych i komplemen-

tarnych żywych systemów i żywych istot, które dzielą wspólny los”50. 

Mimo niewątpliwego symbolicznego znaczenia tych norm otwartą 

kwestią pozostaje to, czy w praktyce przekładają się one na zmianę 

podejścia do natury. Nie brakuje głosów, że nowe przepisy wprowa-

dzone w Ekwadorze i Boliwii nie przyniosły oczekiwanych efektów51. 

Podobnie jest w Indiach – choć wyroki Sądu Najwyższego dla stanu 

Uttarakhand są uznawane za przykłady rewolucyjnego uznania oso-

bowości prawnej lodowców, rzek i innych elementów natury52, same 

w sobie nie przyniosły systemowych zmian, które uchroniłyby rzeki 

Jamunę i Ganges przed katastrofą ekologiczną.

Z tej perspektywy bardziej obiecujące, bo oparte na konkretniej-

szej i systemowej regulacji, wydają się inicjatywy nowozelandzkie. 

 Obszar Te Urewera do 2014 r. był jednym z kilkunastu tamtejszych 

parków narodowych. Sytuacja zmieniła się po wejściu w życie Te Ure-

wera Act. Zgodnie z jego art. 3 (3) Te Urewera posiada tożsamość „sama 

w sobie”. W myśl art. 11 Te Urewera jest osobą prawną, przy czym wszel-

kie jej prawa, obowiązki i kompetencje są wykonywane w jej imieniu 

i na jej rzecz przez organ (Te Urewera Board), w którym zasiadają ludzie. 

Szczególnego znaczenia nabiera jednak art. 12, zgodnie z którym 

Te Urewera przestaje być przedmiotem własności państwowej – wska-

zano wprost, że własność nieruchomości składających się na Te Ure-

wera należy do niej samej. Niedługo później w podobny sposób zmie-

50 Obszernie o tym: Berros, M.V. (2019), Rights of Nature in the Anthropocene. Towards 
the Democratization of Environmental Law?, w: Lim, M. (red.), Charting Environmental 
Law Futures in the Anthropocene. Singapore: Springer, s. 24–27.

51 Borràs, S. (2016), New Transitions from Human Rights…, s. 136–137.
52 Lalit Miglani v. State of Uttarkhand, Writ Petition (PIL) No. 140 of 2015, 64 oraz Mohd 

Salim v. State of Uttarkhand & Others, Writ Petition (PIL) No. 26 of 2014.
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niono status prawny rzeki Whanganui i rozciągających się nad nią 

terenów. Uchwalony w 2017 r. Te Awa Tupua (Whanganui River Claims 

Settlement) Act 2017 uznaje za osobę prawną Te Awa Tupua, czyli „nie-

podzielną i żywą całość składającą się z rzeki 

Whanganui od gór do morza, zawierającą wszystkie 

jej elementy fizyczne i metafizyczne” (art. 12). Po-

dobnie jak w przypadku Te Urewera, przyznano 

Te Awa Tupua własność „jej samej”, jednak tylko 

w zakresie, w jakim dotychczas prawo własności 

należało do państwa (art. 41). Nie wywłaszczono 

zatem prywatnych właścicieli.

Obydwa akty prawne są o tyle obiecujące, 

że regulują kwestię podmiotowości w bardziej 

kompleksowy sposób, a nie ograniczają się tylko 

do symbolicznego zadeklarowania podmiotowości. 

Choć zarówno ich geneza, jak i niektóre zawarte 

w nich treści są ściśle związane ze specyfiką no-

wozelandzką, zwłaszcza znaczeniem Te Urewera 

i Te Awa Tupua dla Maorysów, to wiele regulacji 

ujętych w tych ustawach dotyczy zagadnień, które 

równie dobrze mogłyby pojawić się gdzie indziej: 

zasad działania organów osoby prawnej i powoły-

wania zasiadających w nich osób, granic ich kompe-

tencji czy wytycznych dla ich działania. Co więcej, 

sam mechanizm przyznania „samowłasności” ele-

mentom natury jest tu odstępstwem od tradycji maoryskich na rzecz 

mechanizmów funkcjonujących w obecnym systemie prawa53. W tym 

sensie przyznanie Te Urewera i Te Awa  Tupua osobowości prawnej jest 

53 Iorns Magallanes, C.J. (2015), Nature as an Ancestor. Two Examples of Legal Personality 
for Nature in New Zealand, „VertigO – La revue électronique en sciences de l’environ-
nement”, 22.

Nowozelandzka 
kraina Te Urewera 
od wejścia w życie 
Te Urewera Act posia-
da tożsamość „sama 
w sobie”. Jest osobą 
prawną, a wszelkie 
jej prawa, obowiązki 
i kompetencje są 
wykonywane w jej 
imieniu i na jej rzecz 
przez organ, w któ-
rym zasiadają ludzie. 
Nie jest przedmiotem 
włas ności pań-
stwowej – własność 
nieruchomości 
składających się na 
Te Urewera należy 
do niej samej.
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rezultatem kompromisu, który nie różni się w zasadniczych kwestiach 

od przyznania takiego statusu spółce, fundacji czy uczelni wyższej, 

co – mimo rewolucyjnego charakteru samej koncepcji uznania pod-

miotowości elementu natury – ułatwia przejście od dotychczasowego 

systemu do nowej rzeczywistości prawnej54. Dlatego choć kilkuletnia 

perspektywa jest chyba za krótka, aby całościowo ocenić nowoze-

landzkie inicjatywy, zdecydowanie warto obserwować, jak przełożą 

się na praktykę.

Zarys polskiej perspektywy
Nasuwa się pytanie, czy podobne postulaty mogłyby zostać urzeczy-

wistnione w polskim prawie. Mając na uwadze przytoczone wcześniej 

poglądy, które zdecydowanie dominują w orzecznictwie i literaturze 

prawniczej, trzeba chyba pogodzić się z wnioskiem,  że radykalne prze-

formułowanie prawa własności byłoby 

niemożliwe bez rewolucyjnej zmiany my-

ślenia o tym prawie, i to nie tylko na pozio-

mie polskiego prawa konstytucyjnego, ale 

także prawa międzynarodowego.

Znacznie łatwiejsze wydaje się upod-

miotowienie natury i jej elementów przy-

najmniej w pewnym stopniu. Postulaty 

w tym zakresie zgłaszane są głównie w od-

niesieniu do praw zwierząt. Polski system 

prawny zatrzymał się „wpół drogi” w odniesieniu do ich podmiotowości. 

Już w 1997 r. doszło do tzw. dereifikacji. W myśl art. 1 Ustawy o ochronie 

54 W tym kontekście warto przywołać uwagi sformułowane przez Visę Kurkiego. Autor 
ten, nie kwestionując sensu uchwalenia Te Awa Tupua Act, sceptycznie odnosi się 
do tezy, w myśl której element przyrody nieożywionej jest osobą prawną taką samą 
jak spółka tworzona przez ludzi. Jego zdaniem mamy tu do czynienia raczej z sytuacją, 
w której beneficjentem stworzenia osoby prawnej jest nie tyle element przyrody, ile 
rozumne istoty, których los zależy od utrzymania rzeki w dobrym stanie. Zob. Kurki, V. 
(2019), A Theory of Legal Personhood, Oxford: Oxford University Press, s. 172–173.

radykalne przeformu-
łowanie prawa własno-
ści wymaga rewolucyjnej 
zmiany myślenia o nim. 
Łatwiejsze wydaje się 
upodmiotowienie natury 
i jej elementów przynaj-
mniej w pewnym stopniu.
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zwierząt55 zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpie-

nia, nie jest rzeczą (choć przepisy dotyczące rzeczy stosuje się do nich 

„odpowiednio”), a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę 

i opiekę. Co za tym idzie, choć „własność” zwierzęcia nie jest tą samą 

własnością, o której mowa w art. 140 Kodeksu cywilnego, zwierzę po-

zostaje przedmiotem stosunku  prawnego56.

Formułowane są jednak idące dalej postulaty, wśród których 

na szczególną uwagę zasługuje koncepcja uznania zwierząt za nie-

osobowe podmioty prawa. Jak argumentują Tomasz Pietrzykowski 

i Andrzej Elżanowski, choć nie chodzi tu o żądanie bezwzględnego 

zaprzestania eksploatacji zwierząt, następstwem ich upodmiotowienia 

powinno być

co najmniej zasadnicze przeobrażenie systemu nadzoru i eg-
zekucji obowiązków człowieka wobec zwierząt hodowlanych, 
doświadczalnych czy wykorzystywanych do celów rozrywko-
wych, a także ograniczenie lub zniesienie tych form eksploatacji 
zwierząt, które drastycznie naruszają ich podstawowe interesy 
w imię ludzkich zachcianek (jak np. noszenie naturalnych futer 
zwierzęcych przy obecnej dostępności innej ciepłej odzieży)57.

Autorzy zaznaczają, że uprawnienia zwierząt nie byłyby równoważ-

ne uprawnieniom osobowych podmiotów prawa. Jednocześnie ich 

zdaniem sytuacja prawna upodmiotowionych zwierząt byłaby zbli-

żona do sytuacji małych dzieci czy osób pozbawionych świadomości 

z powodu choroby. Trzeba zgodzić się z ich obserwacją, że upodmio-

towienie pozwoliłoby przynajmniej stopniowo zniwelować „bagaż 

55 Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 638).
56 Zob. Kuszlewicz, K. (2019), Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik. Warszawa: Wol-

ters Kluwer, s. 55–73 i cytowaną tam obszerną literaturę.
57 Elżanowski, A., Pietrzykowski, T. (2013), Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa, 

„Forum Prawnicze”, 15 (1), s. 25.
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przedmiotowego traktowania zwierząt”58. Na uwagę zasługują też 

propozycje wzmocnienia ochrony zwierząt z perspektywy prawa kar-

nego, które wysuwa Mikołaj Małecki. Autor dostrzega, że obecnie 

Kodeks karny „zdaje się otaczać większą ochroną prawną stosunki 

właścicielskie wynikające z samego faktu posiadania zwierzęcia niż 

dobrostan istoty żywej”. Dlatego proponuje nie tylko zmianę kodek-

sowej nomenklatury, tak aby przepisy wprost mówiły o zranieniu 

czy zabiciu zwierzęcia, a nie o „zniszczeniu go”, ale także sugeruje 

zabronienie pod groźbą kary nieudzielenia pomocy zwierzęciu czy 

porzucenia zwierzęcia59.

Trzeba przy tym pamiętać, że w realiach polskiego ustroju upod-

miotowienie natury na poziomie ustawy oznacza narażenie jej na ka-

prysy ustawodawcy, który – jak pokazują doświadczenia ostatnich lat – 

może w ekspresowym tempie uchylić nawet te niedoskonałe przepisy, 

które obecnie chronią jej dobrostan. 

Jednak nawet w obecnych przepisach istnieje niewykorzystany po-

tencjał. W samym przepisie definiującym prawo własności wciąż tkwi 

odesłanie do społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. Klauzula 

ta ma swoje korzenie w systemie obowiązującym do 1989 r., w związku 

z czym w literaturze dominuje obecnie stanowisko umniejszające jej 

znaczenie lub wręcz postulujące jej usunięcie60. Warto jednak przyjrzeć 

się możliwości zastosowania tej klauzuli w realiach antropocenu. Bez 

zmiany litery prawa nadanie treści klauzuli społeczno-gospodarcze-

go przeznaczenia może przecież uwzględniać postulat zachowania 

przyrody dla przyszłych pokoleń także na gruncie cywilnoprawnym. 

Choć takie „wskrzeszenie” zapomnianej klauzuli wydaje się obiecujące, 

58 Tamże, s. 26–27.
59 Małecki, M. (2020), Przestępstwa przeciwko zwierzętom w nomenklaturze Kodeksu 

karnego, maszynopis artykułu po konferencji Odpowiedzialność prawna o charakterze 
penalnym za delikty przeciwko środowisku naturalnemu (Poznań 2019) udostępniony 
przez autora.

60 Gniewek, E. (red.) (2020), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. T. 3. Warszawa: 
C.H. Beck, s. 146–147.
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trzeba przyznać, że wymagałoby ono mentalnego przewrotu w litera-

turze i orzecznictwie.

Warto też pamiętać, że nawet w przypadku upodmiotowienia natu-

ry lub jej elementów konieczne byłoby działanie ludzi reprezentujących 

jej interesy. To jest z kolei możliwe, przynajmniej do pewnego stopnia, 

na gruncie przepisów obowiązujących. Na gruncie prawa karnego można 

wymienić art. 39 Ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którym organi-

zacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

może w odniesieniu do niektórych czynów wykonywać prawa pokrzyw-

dzonego. Specyficzną skargę zbiorową, składaną co prawda przez ludzi, 

ale „w imieniu środowiska”, przewiduje także art. 323 Ustawy „Prawo 

ochrony środowiska”. Przepis ten dotyczy cywilnej odpowiedzialności 

w ochronie środowiska. Pozwala dochodzić zaprzestania działalności 

powodującej zagrożenie lub naruszenie, przywrócenia stanu zgodnego 

z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez 

zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagro-

żeniem lub naruszeniem. Katalog środków zapobiegawczych jest zatem 

otwarty. O ile generalnie roszczenie to przysługuje osobie, której przez 

bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda 

lub została wyrządzona szkoda, o tyle gdy zagrożenie lub naruszenie 

dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem może wy-

stąpić także Skarb Państwa (czyli, z cywilnoprawnego punktu widzenia, 

państwo), jednostka samorządu terytorialnego, a także organizacja eko-

logiczna. Na rozstrzygnięcie czekają precedensowe sprawy przeciwko 

spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z powództwa 

Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi61 i Green peace62. Obie organi-

61 [Brak inf. o aut.] (2019), ClientEarth pozywa Elektrownię Bełchatów za przyczynianie 
się do kryzysu klimatycznego, Clientearth.pl: pl.clientearth.org/clientearth-po-
zywa-elektrownie-belchatow-za-przyczynianie-sie-do-kryzysu-klimatycznego 
 [dostęp: 13.08.2021].

62 [Brak inf. o aut.] (2020), Greenpeace pozywa PGE za zmiany klimatu. Koncern musi 
odejść od węgla do 2030 r., Greenpeace.org: greenpeace.org/poland/aktualno-

https://www.pl.clientearth.org/clientearth-pozywa-elektrownie-belchatow-za-przyczynianie-sie-do-kryzysu-klimatycznego
https://www.pl.clientearth.org/clientearth-pozywa-elektrownie-belchatow-za-przyczynianie-sie-do-kryzysu-klimatycznego
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/27697/greenpeace-pozywa-pge-za-zmiany-klimatu-koncern-musi-odejsc-od-wegla-do-2030-r
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zacje domagają się od spółki osiągnięcia neutralności emisyjnej odpo-

wiednio do 2035 r. i 2030 r. Jeśli przesłanki zagrożenia dobra wspólnego 

i bezprawności oddziaływania na środowisko będą interpretowane 

przez sądy tak, jak wymagają tego wyzwania kryzysu klimatyczno-

-ekologicznego, powództwa oparte na wspomnianym przepisie mogą 

okazać się nie mniej przydatnym narzędziem niż upodmiotowienie 

natury i jej elementów.

Nie oznacza to oczywiście, że z postulatów upodmiotowienia na-

tury i zmiany myślenia o treści prawa własności należy rezygnować, nie 

tylko z uwagi na symboliczne znaczenie odejścia od dotychczasowych 

paradygmatów. Nawet pełne wykorzystanie możliwości tkwiących 

w obecnych przepisach może, w realiach kryzysu klimatyczno-ekolo-

gicznego, po prostu nie wystarczyć.

sci/27697/greenpeace-pozywa-pge-za-zmiany-klimatu-koncern-musi-odejsc-od-
-wegla-do-2030-r [dostęp: 13.08.2021].

https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/27697/greenpeace-pozywa-pge-za-zmiany-klimatu-koncern-musi-odejsc-od-wegla-do-2030-r
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/27697/greenpeace-pozywa-pge-za-zmiany-klimatu-koncern-musi-odejsc-od-wegla-do-2030-r
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Zaproszenie do dyskusji
Zakwestionowanie obecnego modelu prawa własności byłoby rewo-

lucyjną zmianą. Zakładając, że jest to właściwa ścieżka postępowania, 

zastanów się, jak przekonać społeczeństwo, że wprowadzenie takiej 

zmiany jest uzasadnione.
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dla ludzkości w obliczu kryzysu klimatyczno-

-ekologicznego stanowi zmiana sposobu myślenia 
o tym, jak możemy się organizować w sprawiedliwszy 

i bardziej zrównoważony sposób, i wprowadzanie 
tych rozwiązań w życie.
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Wprowadzenie
Od czasów rewolucji przemysłowej w niespotykanym wcześniej tempie 

eksploatujemy planetę i zasoby naturalne. Po 200 latach niepohamo-

wanego rozwoju sytuacja jest opłakana. Kapitalizm, a szczególnie jego 

neoliberalne korporacyjne wydanie, zmienił system wartości w go-

spodarce, ale także szerzej, w społeczeństwie. Ciągły gospodarczy 

wzrost, a przede wszystkim zysk, często za wszelką cenę, kształtują 

sposób myślenia i wyznaczają priorytety (więcej na temat współczesnej 

fazy kapitalizmu i kryzysu klimatyczno-ekologicznego w rozdziale 

9 i 11). Nowo czesne społeczeństwa, szczególnie te zachodnie, wpadły 

w błędne koło nadmiernego wytwarzania i konsumpcjonizmu. W do-

minującym dyskursie dobro wspólne, dbałość o siebie nawzajem i o śro-

dowisko naturalne stały się kwestiami marginalnymi. Jednocześnie 

dla coraz większej liczby osób staje się jasne, że dominujący obecnie 

system nie ma przyszłości, zdewaluował się. Widać to szczególnie 

w obliczu wielkich kryzysów, w tym tego spowodowanego pandemią 

COVID-19, która obnażyła nietrwałość podstawowych założeń współ-

czesnej gospodarki zbudowanych na filozofii just-in-time1 i złożonych 

łańcuchów dostaw minimalizujących koszty2. Systematycznie rośnie 

świadomość nierówności społecznych, niezadowolenie z „elastycz-

1 Popularna metoda zarządzania stosowana w celu minimalizacji poziomu zapasów 
w procesach produkcyjnych. Polega na tym, że firmy zamawiają tylko tyle materia-
łów, ile potrzebne jest do produkcji w krótkiej perspektywie czasowej. W stabilnych 
warunkach zastosowanie tej metody pozwala obniżyć koszty poprzez minimalizację 
kosztów magazynowania. W kryzysach jednak znacząco uwrażliwia organizacje 
na wstrząsy. Problemy związane ze stosowaniem just-in-time unaoczniła pandemia 
COvID-19, kiedy firmy w Stanach Zjednoczonych i w Europie były zmuszone przerwać 
produkcję po wstrzymaniu dostaw z Wuhanu w Chinach, jeszcze zanim pandemia 
na dobre rozprzestrzeniła się na świecie. Spowodowało to ogromne straty i zwolnie-
nia pracowników w wielu firmach. 

2 Kostera, M., Sroczyński, G. (2020), Prof. Kostera: Większość edukacji na wydziałach 
zarządzania to pseudonauka. Uczymy, jak psuć świat, Gazeta.pl Next: next.gazeta.pl/
next/7,151003,25899197,prof-kostera-wiekszosc-edukacji-na-wydzialach-zarzadza-
nia.html [dostęp: 21.08.2021].

https://next.gazeta.pl/next/7,151003,25899197,prof-kostera-wiekszosc-edukacji-na-wydzialach-zarzadzania.html
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,25899197,prof-kostera-wiekszosc-edukacji-na-wydzialach-zarzadzania.html
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,25899197,prof-kostera-wiekszosc-edukacji-na-wydzialach-zarzadzania.html
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nego”, a w rzeczywistości prekaryjnego3 zatrudnienia, braku ochrony 

pracowników, a ostatnio dochodzi do tego także obawa o środowisko 

naturalne i przyszłość planety.

Zygmunt Bauman twierdził wręcz, że późny kapitalizm już się 

skończył, choć jeszcze nie ukształtował się nowy system4. Za Antoniem 

Gramscim Bauman nazwał aktualny stan rzeczy „interregnum”, a więc 

bezkrólewiem. Nie jest jasne, co przyjdzie, w jaki 

sposób system i instytucje ewoluują, widać jednak 

wyraźnie, że stary system dogorywa. Jest on coraz 

częściej kontestowany, wciąż jednak rzadko mówi 

się o alternatywie. Jest to więc dobry moment, żeby 

się nad tym zastanowić, i taki cel stawiam sobie 

w tym rozdziale. Rozważam potencjał spółdzielni, 

zamiennie kooperatyw, w kontekście stworzenia 

sprawiedliwszego systemu gospodarczo-społecz-

nego. Skupiam się na formie, którą nazwałam Kooperatywą 2.0. Nazwę 

tę ukułam na podstawie konceptu Demokracji 2.0 Joyce Rothschild5 

oraz teorii koprodukcji (samozarządzania) laureatki Nagrody Banku 

Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, Elinor Ostrom6. 

 Kooperatywa 2.0 jest stosunkowo nową formą, opartą na partycypacyj-

nym samozarządzaniu. Różnicę między koncepcjami 1.0 i 2.0 zilustro-

wałam przykładem argentyńskich kooperatyw stworzonych w latach 

2000–20137. Nie jest to przykład jedyny, ale na pewno jeden z najcie-

kawszych i stosunkowo najlepiej przebadanych w ostatnich latach. 

3 Standing, G. (2011) The Precariat. The New Dangerous Class. London–Oxford: Blooms-
bury Academic.

4 Bauman, Z. (2012), Times of Interregnum, „Ethics and Global Politics”, 5 (1).
5 Rothschild, J. (2016), The Logic of A Co-operative Economy and Democracy 2.0. 

 Recovering the Possibilities for Autonomy, Creativity, Solidarity, and Common Purpose, 
„The Sociological Quarterly”, 57 (1). 

6 Ostrom, E. (1990), Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective 
Action. Cambridge: Cambridge University Press.

7 Ozarow, D., Croucher, R. (2014), Workers’ Self-management, Recovered Companies and 
the Sociology of Work, „Sociology”, 48 (5). 
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Przed omówieniem charakteru kooperatyw warto prześledzić pro-

ces ewolucji organizacji w ostatnich 200 latach. Taka refleksja pozwoli 

na głębsze zrozumienie tego, jak znaleźliśmy się w obecnej sytuacji ro-

snących nierówności społecznych i degradacji środowiska naturalnego. 

Ewolucja organizacji
W XIX w. nastąpiło wiele procesów zapoczątkowanych przez rewolu-

cję przemysłową. Migracje ze wsi do miast, rozwój technologii oraz 

środków produkcji, a także inny sposób organizacji pracy diametralnie 

zmieniły życie ludzi. Według Karla Polanyiego nowo powstały sys-

tem rynkowy doprowadził do przeformułowania dotychczasowych 

norm i zasad organizacji życia społecznego, przekształciwszy niemal 

wszystkie relacje społeczne w monetarne8. W rezultacie tego dehu-

manizującego procesu rozpadły się fundamenty wcześniejszego życia 

zasadzającego się na wspólnym uprawianiu ziemi, poczuciu sensowno-

ści własnej pracy oraz społecznej przynależności i tożsamości. Zmiany 

te spowodowały sztywne rozdzielenie sfer społecznej i gospodarczej, 

które wcześniej były nierozerwalnie ze sobą połączone9.

Stopniowo zmieniała się natura pracy. Praca w małych grupach – 

czy to w niewielkich spółkach, czy w warsztatach rzemieślniczych, czy 

w małych sklepikach – była stopniowo wypierana przez stale rosnące 

organizacje. Idealnym modelem stała się weberowska biurokracja, for-

ma bezosobowa, pozbawiona emocji, zbudowana na kompetencjach, 

specjalizacji i podziale zadań10. Koncepcja ta, choć nie do końca reali-

styczna, miała ogromną siłę oddziaływania. W połączeniu z innymi 

procesami stworzyła model pracy zorientowany na cele i efektywność, 

8 Polanyi, K. (1944), The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our 
Time. New York: Farrar & Rinehart. 

9 Tamże; Restakis, J. (2010), Humanizing the Economy. Co-operatives in the Age of 
 Capital. Gabriola Island, British Columbia: New Society Publishers.

10 Weber, M. (1978), Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: 
University of California Press; tenże (2009), The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism. New York: W.W. Norton.
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w którym relacje międzyludzkie stały się kwestią drugorzędną. Biuro-

kratyczny ideał Maxa Webera z biegiem czasu oczywiście ewoluował. 

Teraz możemy mówić o wielu różnych formach organizowania, ale 

fundament, na którym została zbudowana ta koncepcja, pozostał, i to 

na nim stoją nasze współczesne systemy gospodarcze.

Biurokracja jako sposób organizowania pogłębiła proces rozdzie-

lenia życia prywatnego i emocjonalnego od tego, co zaczęło być po-

strzegane jako profesjonalne i racjonalne11. Pośrednio  oznaczało to 

początek rozdzielenia moralności i go-

spodarki, które stało się jedną z waż-

niejszych przyczyn degenerowania się 

kapitalizmu jako systemu12. Potrzeba 

równości, dbałości o dobro wspólne 

i o środowisko były w gospodarce stop-

niowo wypierane przez „racjonalne” 

dążenie do zaspokajania indywidualnych interesów i maksymalizacji 

zysków13. Jednak prawdziwe spustoszenie w systemie poczynił rozwój 

korporacji jako formy organizacji. Dopóki własność była w rękach po-

jedynczych osób lub małych grup wspólników, istniało poczucie bez-

pośredniej odpowiedzialności i zobowiązanie do etycznego działania. 

Rozwój korporacji, opartych na fragmentacji własności, rozmył tę od-

powiedzialność14.

Pierwsze korporacje powstały już pod koniec XVI w., było ich 

jednak niewiele. Miały za to wielu przeciwników, ponieważ ze wzglę-

du na swoją specyfikę były kojarzone z nieuczciwością i spekulacjami. 

Po upadku South Sea Company w 1720 r. w Wielkiej Brytanii zabronio-

no tworzenia korporacji na przeszło 100 lat. Korporacje zaczęły rosnąć 

11 Restakis, J. (2010), Humanizing the Economy…
12 Bakan, J. (2005), The Corporation. The Pathological Pursuit of Profit and Power. London: 

Constable & Robinson.
13 Polanyi, K. (1944), The Great Transformation…
14 Bakan, J. (2005), The Corporation…
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w siłę dopiero wraz ze zmianą prawa w Wielkiej Brytanii i w Stanach 

Zjednoczonych w drugiej połowie XIX w. Pierwsza zmiana wprowadza-

ła zasadę ograniczonej odpowiedzialności (w 1856 r. w Wielkiej Bryta-

nii i nieco później w Stanach Zjednoczonych), druga zaś umożliwiła 

fuzje organizacji (ostatnia dekada XIX w.). W krótkim czasie rynek 

diametralnie się zmienił, a jego dotychczasową strukturę opartą na wie-

lu małych spółkach zastąpiły wielkie, choć mniej liczne korporacje. 

Rozproszona własność akcjonariuszy oznaczała również  rozproszoną 

odpowiedzialność, a co za tym idzie, dalsze 

osłabienie moralnej odpowiedzialności za 

przedsięwzięcia gospodarcze15. Założenia 

Rooseveltowskiego Nowego Ładu w latach 

30. XX w.16 oraz powojenne „złote lata ka-

pitalizmu”17 do pewnego stopnia hamowa-

ły zapędy korporacji przez kilka dekad, 

jednak wszystkie zapory runęły wraz z roz-

wojem ideologii neoliberalnej, która zdo-

minowała ekonomię po kryzysie naftowym w połowie lat 70.18 Od tego 

czasu korporacje stały się monstrami niszczącymi system gospodar-

czo-społeczny i środowisko naturalne w imię zysku, wzrostu gospo-

darczego i efektywności19. I choć w tej chwili to one są najsilniejszymi 

istniejącymi instytucjami, które dyktują warunki wszystkim innym 

podmiotom – instytucjonalnym i indywidualnym – to powyższa ana-

liza pokazuje, że nie zawsze tak było, więc i być nie musi. Powstanie 

i rozwój obowiązującego systemu były konsekwencją wyborów ideolo-

15 Tamże.
16 Tamże.
17 Marglin, S.A., Schor, J.B. (red.) (1992), The Golden Age of Capitalism. Reinterpreting the 

Postwar Experience. Oxford: Oxford University Press.
18 Harvey, D. (2011), The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. London: Profile 

Books.
19 Bakan, J. (2005), The Corporation…; Hochschild, A. (2016), Strangers in Their Own 

Land. New York: The New Press; Restakis, J. (2010), Humanizing the Economy…
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gicznych. Istnieją przecież bardziej komunitarne wizje człowieka i jego 

instytucji20. To właśnie kooperatywy lub spółdzielnie proponują alter-

natywny model, potencjalnie bliższy naturalnym predyspozycjom 

człowieka jako istoty społecznej.

Kooperatywy – własność wspólnotowa zamiast 
indywidualnej

Wbrew przekazowi płynącemu z mediów i literatury głównego nurtu 

forma organizowania oparta na indywidualnej własności, mimo że 

dominująca, nie jest jedyną możliwością. Choć model wspólnotowy 

praktycznie nie istnieje w wyobraźni publicznej, a jeśli ktoś już o nim 

wspomina, to raczej w kategoriach działania peryferyjnego czy cie-

kawostki, kooperatywy zrzeszają miliony członków w wielu rejonach 

świata. Charakter przynależności zależy od typu organizacji – istnieją 

kooperatywy pracownicze, konsumenckie, producenckie i nabywcze. 

Ze względu na wspomnianą wyżej peryferyjność trudno jest o całościo-

we dane na temat tej formy organizowania. Istnieje wiele opracowań21, 

jednak zazwyczaj dotyczą one poszczególnych branż w wybranych kra-

jach lub regionach. Najlepszymi zbiorczymi informacjami statystyczny-

mi dysponuje Międzynarodowa Organizacja Pracy (ang. International 

Labour Organization, ILO), agencja afiliowana przy ONZ. To głównie 

dzięki jej działaniom, do których wlicza się powstała w 2018 r. inicjaty-

20 Ostrom, E. (1990), Governing the Commons…; Polanyi, K. (1944), The Great Transforma-
tion …; Sen, A. (2000), Development as Freedom. New York: Anchor Books.

21 Brusco, S. (1982), The Emilian Model. Productive Decentralisation and Social Integration, 
„Cambridge Journal of Economics”, 6 (2); Errasti, A.M. i in. (2003), The Internationa-
lisation of Cooperatives. The Case of the Mondragon Cooperative Corporation, „Annals 
of Public and Cooperative Economics”, 74 (4); Ławrynowicz, M. (2012), Tożsamość 
organizacyjna banków spółdzielczych w narracjach prezesów, „Współczesne Zarządza-
nie”, 4; Kostera, M. (2017), Adventurers and Lovers. Organizational Heroines and Heroes 
for a New Time, „Journal of Genius and Eminence”, 2 (2); Ozarow, D., Croucher, R. 
(2014), Workers’ Self-management…; Peltonen, T. (2019), A Global History of Consumer 
Co-operation since 1850. Movements and Businesses, „Scandinavian Economic History 
Review”, 67 (2). 
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wa gromadzenia i łączenia statystyk na temat kooperatyw na świecie22, 

wiemy, że ta wspólnotowa forma organizacyjna zapewnia ok. 10% 

wszystkich miejsc pracy na świecie23. Kooperatywy szczególnie prężnie 

działają w Szwajcarii, Finlandii, we Włoszech, Francji, a poza Europą 

w Kanadzie, Kolumbii, Indiach, Argentynie i w niektórych stanach 

USA. W Japonii cały sektor rybołówstwa jest oparty na spółdzielczo-

ści24. W Hiszpanii kooperatywa Mondragon, siódma pod względem 

wysokości obrotów firma w kraju, działa w gałęziach finansów, prze-

mysłu, sprzedaży detalicznej, ale i edukacji25. Warto podkreślić, że 

kooperatywy nie funkcjonują tylko w sferze produkcji dóbr lub usług 

społecznych, jak często próbuje się je przedstawiać, ale we wszystkich 

obszarach gospodarki26.

W Polsce zrzeszonych w Krajowej Radzie Spółdzielczej jest ok. 

10 tys. spółdzielni. Według danych z 2016 r. większość stanowią 

spółdzielnie mieszkaniowe (3722), chłopskie i rolne (odpowiednio 

1115 i 682) oraz socjalne (1054). Istnieje też sporo spółdzielni produk-

cyjnych, w tym do niedawna szeroko rozpoznawalna, funkcjonująca 

od 1951 r. Muszynianka (do 2005 r. działająca jako Spółdzielnia Po-

stęp), która niestety w 2019 r. została przekształcona w spółkę z o.o. 

Zakres samozarządzania w starszych polskich spółdzielniach wydaje 

się ograniczony27, natomiast według innych norm zdają się funkcjo-

nować kooperatywy zakładane niedawno, zazwyczaj przez młodych 

ludzi. Organizacjami tymi zarządza się według zasad demokracji par-

tycypacyjnej – to właśnie je nazwałam Kooperatywami 2.0 i omawiam 

szerzej poniżej. Do polskich najbardziej udanych inicjatyw tego typu 

22 Statistics on Cooperatives [b. r.]: ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/
WCMS_550541/lang--en/index.htm [dostęp: 21.08.2021].

23 Cooperatives [b. r.]: ilo.org/global/topics/cooperatives/lang--en/index.htm  
[dostęp: 21.08.2021].

24 Restakis, J. (2010), Humanizing the Economy…
25 Errasti, A.M. i in. (2003), The Internationalisation of Cooperatives…
26 Restakis, J. (2010), Humanizing the Economy…
27 Ławrynowicz, M. (2012), Tożsamość organizacyjna…

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_550541/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_550541/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/lang--en/index.htm
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należą warszawska kooperatywa „Dobrze” i krakowska „Kooperatywa 

Wawelska”28. Wydaje się, że partycypacyjne zarządzanie w nowych 

kooperatywach, odróżniające je od wcześniejszych form, opartych 

często na jakiejś formie reprezentacji, jak na przykład rady pracow-

nicze, zyskuje popularność również w innych krajach, jak Finlandia29 

czy Argentyna30.

Dawne czy najnowsze, kooperatywy zbudowane są na innych 

wartościach niż korporacje. Podczas gdy te ostatnie zorientowane są 

na zysk akcjonariuszy, podstawą działania tych pierwszych ma być 

paradygmat „dobrej pracy”, czyli sprawiedliwych wynagrodzeń, sta-

bilności zatrudnienia, zabezpieczeń społecznych, przynajmniej czę-

ściowej partycypacji i współdecydowania oraz równości szans. W kor-

poracji o decyzyjności przesądza posiadany kapitał, według zasady 

„1 akcja – 1 głos”. Im więcej zatem akcjonariusz_ka posiada akcji, tym 

większą będzie miał_a moc decyzyjną, co prowadzi do zaburzenia 

równowagi władzy w organizacji. Z punktu widzenia pracownika_cy 

nie ma on_a praktycznie żadnego wpływu na kierunek rozwoju przed-

siębiorstwa, nie uczestniczy też w zyskach. Natomiast we wspomnia-

nych wyżej Kooperatywach 2.0, a więc tych zorganizowanych według 

zasad demokracji partycypacyjnej, dzięki zastosowaniu reguły „1 czło-

nek – 1 głos” każda stowarzyszona osoba ma realny wpływ na decyzje 

podejmowane przez przedsiębiorstwo. Uzgodnienia podejmowane są 

w drodze dialogu i głosowania, czego konsekwencją jest poczucie od-

powiedzialności za dobro wspólne, co dotyczy także środowiska na-

turalnego. Najlepszym przykładem troski o środowisko są japońskie 

spółdzielcze łowiska, które jako jedne z niewielu zachowały zrówno-

28 Firak, P. i in. (2016), Organizacja wspólnego dobra: Kooperatywa Wawelska, Magazyn 
Kontakt: magazynkontakt.pl/organizacja-wspolnego-dobra-kooperatywa-wawelska 
[dostęp: 21.08.2021].

29 Peltonen, T. (2019), A Global History…
30 Ozarow, D., Croucher, R. (2014), Workers’ Self-management…

https://magazynkontakt.pl/organizacja-wspolnego-dobra-kooperatywa-wawelska
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ważony ekosystem31. Badania pokazują również, że organizowanie 

spółdzielcze ma sens z czysto  ekonomicznego punktu widzenia pro-

duktywności i stabilności przedsięwzięcia. Okazu-

je się, że kooperatywy mają większe szanse na prze-

trwanie32.

W pozostałej części rozdziału chciałabym 

skupić się na Kooperatywach 2.0. Zagadnienia teo-

retyczne przedstawione są w kolejnych 2 sekcjach, 

tekst zaś kończy analiza kooperatyw utworzonych na skutek przejęć 

upadłych fabryk w Argentynie w latach 2000–201333.

Demokracja 2.0 – partycypacja zamiast reprezentacji
Joyce Rothschild porównuje dominujący obecnie model demokracji re-

prezentatywnej, którą nazywa Demokracją 1.0, z Demokracją 2.0, a więc 

modelem partycypacyjnym. Autorka przywołuje wczesnych teoretyków 

i praktyków demokracji, takich jak George Washington, Thomas Jeffer-

son czy John Adams, którzy rozważali obie wersje. W wyniku złożonych 

procesów model reprezentatywny, powszechny również w ekonomii, 

wyparł w XIX w. model partycypacyjny. Rothschild przekonuje jednak, 

że od lat 70. demokracja partycypacyjna znów się rozwija.

U źródeł Demokracji 2.0 leżą indywidualna opinia i współpraca34. 

To niełatwa fuzja. W praktyce oznacza długie deliberacje, do których 

niezbędne są cierpliwość, otwartość i wysokie umiejętności komuni-

kacyjne35. Trudność takiego rozwiązania zastosowanego w praktyce 

31 Restakis, J. (2010), Humanizing the Economy…
32 Ozarow, D., Croucher, R. (2014), Workers’ Self-management…; Restakis, J. (2010), Hu-

manizing the Economy…; Wilson, A. (2009), Bendable Business. Cooperatives Less Likely 
to Break in Economic Crises, The Dominion: dominionpaper.ca/articles/3039  
[dostęp: 21.08.2021].

33 Ozarow, D., Croucher, R. (2014), Workers’ Self-management…
34 Rothschild, J. (2016), The Logic of a Co-Operative…
35 Leach, D.K. (2013), Culture and the Structure of Tyrannylessness, „The Sociological 

Quarterly”, 54 (2); taż (2016), When Freedom Is Not an Endless Meeting. A New Look at 
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http://www.dominionpaper.ca/articles/3039
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doskonale ilustruje polski przykład NSZZ „Solidarność”. Wspaniały 

zryw w 1980 r., który połączył robotników z zakładów w całym kraju 

oraz intelektualistów, studentów i przedstawicieli różnych – niemal 

wszystkich – zawodów stał się częścią polskiej pamięci i tożsamości. 

Pamięć ta jest jednak fragmentaryczna. Znamy w szczegółach wyda-

rzenia sierpniowe i wiemy, że związek został zdelegalizowany wraz 

z wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 r., bardzo rzadko 

jednak mówi się o tym, co działo się w międzyczasie. Spektakl per-

formatywny TR Warszawa zatytułowany Solidarność. Nowy Projekt36 

skupia się na tym brakującym elemencie, odtwarzając I Zjazd Delegatów 

NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1981 r. Głównym celem zjazdu było 

uchwalenie Deklaracji Programowej Związku, w tym zasad, na jakich 

związek będzie uczestniczył w zarządzaniu swoimi zakładami. Jedna 

z części Deklaracji nosiła nazwę Samorządna Rzeczpospolita i miała 

wyznaczać ramy nowego ustroju opierającego się na samorządności, 

samoorganizacji, autonomii i kontroli pracowniczej. Robotnicy dysku-

towali o konkretnych kwestiach organizacyjnych, np. jak ma wyglądać 

procedura wyboru rotacyjnych dyrektorów zakładów.

Kiedy siedziałam w oświetlonej na czerwono – solidarnościowo – 

hali fabrycznej, słuchałam archiwalnych głosów delegatów i oglądałam 

nagrane wówczas materiały, a na żywo ich aktorską  interpretację, 

zaczęłam powoli pojmować, jakiego wysiłku wy-

magała ta próba wsłuchania się w każdy głos i prze-

łożenia go na działania. Widać jednak nie tylko 

trudności, ale też zaangażowanie i refleksję nad 

najmniejszymi szczegółami programowymi. Pośród 

materiałów archiwalnych znalazły się wywiady z robotnikami, którzy 

elokwentnie wyrażają swoje stanowisko na temat szczegółów samo-

Efficiency in Consensus-based Decision Making, „The Sociological Quarterly”, 57 (1); 
Ozarow, D., Croucher, R. (2014), Workers’ Self-management…

36 Solidarność. Nowy Projekt. Spektakl teatralny TR Warszawa (2017): biennalewarszawa.
pl/solidarnosc-nowy-projekt [dostęp: 21.08.2021].

ludzie są zaanga-
żowani, jeśli czują 
swoją sprawczość.

https://biennalewarszawa.pl/solidarnosc-nowy-projekt/
https://biennalewarszawa.pl/solidarnosc-nowy-projekt/
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zarządzania swoich przedsiębiorstw. Na tym przykładzie, tak jak na in-

nych opisanych w literaturze37, widać, że ludzie są zaangażowani, jeśli 

czują swoją sprawczość. Wydaje się, że zastosowanie ma zasada 

„wszystko albo nic” – albo to my sami decydujemy o sobie, albo nie 

jesteśmy zainteresowani, niech inni się tym zajmą.

Polski przykład nie ma, jak wiemy, szczęśliwego zakończenia – za-

ledwie parę miesięcy po opisywanym zjeździe wprowadzono w Polsce 

stan wojenny, a po transformacji w 1989 r. procesy samozarządzania nie 

odrodziły się w tak zaawansowanej formie. Trudno powiedzieć, co by-

łoby dalej, ale analizy działań innych organizacji zdają się potwierdzać 

prawidłowość, że pracownicy aktywnie uczestniczą w zarządzaniu, 

jeśli czują swoją sprawczość. Darcy Leach38 przebadała kooperatywy 

różnego typu i zauważyła, że te, w których decyzje były podejmowane 

na drodze konsensusu (a więc według zasad Demokracji 2.0), pomimo 

początkowych trudności długofalowo radziły sobie lepiej. Z drugiej 

strony kooperatywy, które ze względu na trudności w podejmowaniu 

decyzji stawiały na jakąś formę reprezentacji, np. poprzez rady pra-

cownicze czy zespół kierowniczy (powrót do Demokracji 1.0), z czasem 

stawały się nieco sprawiedliwszymi, ale jednak konwencjonalnymi 

biznesami, w których pracownicy byli zaangażowani w zarządzanie 

w minimalnym stopniu.

Zarówno koncepcja Demokracji 2.0 Rothschild, jak również opi-

sany przykład Solidarności odnoszą się do rozwiązań systemowych. 

Koncept Kooperatywy 2.0, który proponuję, jest węższy, można go na-

zwać operacjonalizacją Demokracji 2.0 w wybranym typie organizacji. 

W ostatniej części rozdziału analizuję go na przykładzie argentyńskich 

kooperatyw w ramie teorii koprodukcji Elinor Ostrom39.

37 Ostrom, E. (1990), Governing the Commons…; Leach, D.K. (2013), Culture and the Struc-
ture of Tyrannylessness…; Ozarow, D., Croucher, R. (2014), Workers’ Self-management…

38 Leach, D.K. (2016), When Freedom Is Not an Endless Meeting…
39 Ostrom, E. (1990), Governing the Commons…
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Koprodukcja/samozarządzanie
Badania Elinor Ostrom, kanadyjskiej laureatki Nagrody Banku Szwecji 

im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii z 2009 r., choć nie dotyczą 

wyłącznie kooperatyw, pozwalają je lepiej zrozumieć dzięki analizie 

mechanizmów koprodukcji lub, jak chcą inni, samozarządzania40. 

Ostrom ogłosiła swój model koprodukcji dóbr wspólnych w 1990 r. 

Był on rezultatem wielu dekad badań nad samoorganizacją w różno-

rodnych sytuacjach zarządzania zasobami wspólnymi, tzn. zasobami 

dostępnymi dla wszystkich, takimi jak lasy czy łowiska, w różnych 

rejonach świata41.

Impulsem do rozpoczęcia badań nad samoorganizacją był dla 

Ostrom artykuł The Tragedy of the Commons [Tragedia wspólnego 

pastwiska], opublikowany przez ekologa Garretta 

Hardina w „Science” w 1968 r. W tym jednym z naj-

bardziej wpływowych tekstów XX w. Hardin pisał 

o problemie dóbr wspólnych podlegających wy-

czerpaniu. Rozważał hipotetyczną sytuację, w któ-

rej pasterze korzystający bez kontroli i umiaru ze 

wspólnego pastwiska w celu maksymalizacji włas-

nego zysku dołączają do swoich stad krowy, które 

ostatecznie wyjaławiają pastwisko. Artykuł zakłada, 

że pasterzami powodują indywidualne interesy, 

które przesłaniają im dobro wspólne. Tekst ten był 

istotny dla sformułowania założeń ideologii neoli-

beralnej opartej na przekonaniu, że ludzie będą zawsze dążyć do reali-

zacji własnego interesu, także kosztem innych. 

Ostrom wspomina, że kluczowa w artykule Hardina była dla niej 

hipotetyczność opisywanej sytuacji. Hardin pisze: „W y o b r a ź m y 

40 Bevir, M. i in. (2019), Inside Co-production. Ruling, Resistance, and Practice, „Social 
Policy & Administration”, 53 (2), s. 197–202. 

41 Ostrom, E. (1990), Governing the Commons…

ludzie chcą i po-
trafią współpra-
cować dla dobra 
wspólnego, a chęć 
maksymalizacji 
zysku i indywidu-
alnego interesu 
nie jest uniwersal-
ną ludzką moty-
wacją.



555 15. Kooperatywy 2.0

sobie pastwisko otwarte dla wszystkich. M o ż n a  s i ę  spodziewać, 

że każdy pasterz będzie chciał wypasać jak najwięcej bydła na wspól-

nym pastwisku”42. Autor nie opiera się na badaniach, tylko na domys-

łach. Jedna z najbardziej wpływowych teorii XX w. zasadza się zatem 

na intuicji jej autora, niewątpliwie prawdziwej w niektórych sytuacjach, 

ale z całą pewnością niedającej się zastosować do wszystkich. To właś-

nie było punktem wyjścia dla Ostrom, której intuicja podpowiadała 

zgoła co innego – że ludzie chcą i potrafią współpracować dla dobra 

wspólnego, a chęć maksymalizacji zysku i indywidualnego interesu nie 

jest uniwersalną ludzką motywacją.

Począwszy od lat 70., Ostrom zajmowała się badaniami nad samo-

organizacją. W niektórych przypadkach indywidualnie, lecz również 

często we współpracy z innymi, prześledziła liczne przypadki zarzą-

dzania zasobami wspólnymi przez koalicje interesariuszy w systemach 

policentrycznych, w których uczestnikami byli obywatele, społeczno-

ści, różnego rodzaju organizacje i administracja publiczna. Znaczący 

postęp w badaniach nastąpił w połowie lat 80., kiedy grupa naukowców, 

w tym Ostrom, zrealizowała projekt, w ramach którego przeanalizo-

wała ponad 500 przypadków samozarządzania zasobami wspólnymi 

w różnych częściach świata43. „Wyłonił się klarowny zestaw wyników 

pokazujący czynniki strukturalne wpływające na prawdopodobieństwo 

zwiększenia poziomu współpracy”44, który z kolei posłużył jako pod-

stawa dla modelu koprodukcji stworzonego przez Ostrom w kolejnych 

latach dzięki bardziej doprecyzowanym badaniom.

Model przedstawiający główne zasady charakteryzujące udane 

przypadki samoorganizacji, w często bardzo różnych kontekstach, zo-

stał oparty na obserwacji, że użytkownicy zasobów są jednocześnie ich 

42 Hardin, G. (1968), The Tragedy of the Commons, „Science”, 162 (3859); tłum. i wyróż-
nienie K.W.

43 Ostrom, E. (2010), Beyond Markets and States. Polycentric Governance of Complex 
Economic Systems, „The American Economic Review”, 100 (3).

44 Tamże, s. 642.
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producentami, a każde rozwiązanie jest dostosowane do specyficznych 

lokalnych warunków. Użytkownicy indywidualni i organizacje osiągali 

rezultaty poprzez współpracę polegającą na współtworzeniu i kopro-

dukcji zadzierzgniętą z innymi aktorami45. W wielu przypadkach, choć 

nie we wszystkich, taka koprodukcja była udana. Przykłady obejmują 

zarządzanie lasami w Szwajcarii i Japonii, systemami irygacyjnymi 

w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i na Filipinach oraz łowiskami 

w Turcji i Kanadzie oraz wiele innych46. Główną cechą tych systemów 

samozarządzania była ich różnorodność. Zamiast uniwersalnych roz-

wiązań obowiązywały złożone zasady i strategie, właściwe dla danej 

społeczności i danego środowiska47. Z punktu widzenia badań ta róż-

norodność oznaczała, że sformułowanie uniwersalnych zasad instytu-

cjonalnych nie było możliwe. Zamiast tego analiza została przeniesiona 

na wyższy poziom „ogólniejszych instytucjonalnych prawidłowości 

międzysystemowych podtrzymywanych w dłuższych okresach”48. 

Ostrom sformułowała 8 takich prawidłowości:

1. Jasno wyznaczone granice,

2. Dopasowanie zasad do lokalnych warunków,

3. Rozwiązania wspólnotowe,

4. Monitoring,

5. Stosowanie stopniowych sankcji,

6. Stworzenie narzędzi rozwiązywania konfliktów,

45 Ostrom, E. (1990), Governing the Commons…; Bevir, M. i in. (2019), Inside Co-production…
46 Ostrom, E. (1990), Governing the Commons…
47 McGinnis, M.D. (red.) (1999), Polycentric Governance and Development. Readings from 

the Workshop in Political Theory and Policy Analysis. Ann Arbor, Michigan: University 
of Michigan Press; Ostrom, E. i in. (1978), Patterns of Metropolitan Policing. Cambridge, 
Massachusetts: Ballinger; taż (1990), Governing the Commons…; taż (2002), Common-

-pool Resources and Institutions. Toward a Revised Theory, w: Gardner, B.L., Rausser, G.C. 
(red.), Handbook of Agricultural Economics. T. 2, cz. A. Amsterdam: North-Holland.

48 Poteete, A. i in. (2010), Working Together. Collective Action, the Commons, and Multiple 
Methods in Practice. Princeton: Princeton University Press, s. 99.
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7. Minimalne uznanie praw do organizowania się,

8. Organizowanie w systemach policentrycznych49,

a więc takich, w których zasób jest ściśle powiązany z szerszym syste-

mem społeczno-ekologicznym, a działania związane z zarządzaniem 

są realizowane w wielu policentrycznych warstwach50. Oznacza to, że 

system funkcjonuje według zasad stworzonych przez wielu aktorów 

na wielu poziomach (lokalnym, regionalnym, centralnym), które razem, 

w sposób skoordynowany lub nieskoordynowany, pozwalają na za-

rządzanie danym dobrem. Poszczególne zbiory zasad wzajemnie się 

uzupełniają, regulując część zamiast całości systemu – „«Policentrycz-

ne» oznacza wiele centrów podejmowania decyzji, które formalnie są 

od siebie niezależne”51. W takich złożonych, choć nie chaotycznych, jak 

podkreśla Ostrom, systemach, komunikacja i analityczna deliberacja 

są kluczowe52. Prawidłowości sformułowane przez Ostrom stanowią 

użyteczną ramę teoretyczną dla poniższej analizy Kooperatyw 2.0 

w Argentynie.

Przejęcie – argentyńskie Kooperatywy 2.0
Argentyńskie przejęcia firm po bankructwie w latach 2000–2013 to 

najciekawszy w ostatnich latach przypadek tworzenia Kooperatyw 2.0. 

Argentyna weszła w XXI w. głębokim kryzysem spowodowanym latami 

nieprzemyślanych neoliberalnych programów i interwencji53. Niemal 

z dnia na dzień tysiące ludzi straciły pracę. Kiedy po wielu miesiącach 

usilnych poszukiwań nowego zatrudnienia stało się jasne, że pracy nie 

ma i w najbliższym czasie nie będzie, zdesperowani robotnicy postano-

49 Ostrom, E. (1990), Governing the Commons…, s. 90.
50 Taż (2010), Beyond Markets and States…
51 Ostrom, V. i in. (1961), The Organization of Government in Metropolitan Areas. A Theo-

retical Inquiry, „The American Political Science Review”, 55 (4), s. 831. 
52 Dietz, T. i in. (2003), The Struggle to Govern the Commons, „Science”, 302 (5652).
53 The Take (2004). Reż. Lewis, A. Scen. Klein, N. Film dokumentalny.
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wili sięgnąć po radykalne rozwiązanie. Pracownicy rozpoczęli przejęcia 

swoich upadłych firm, zakład po zakładzie. Przejmowane fabryki – bo 

głównie o nich mowa – były w pełni wyposażone i sprawne, rynki zbytu 

nadal istniały, pracownicy stwierdzili więc, że skoro prawowici właści-

ciele nie są zainteresowani produkcją, to oni „wezmą sprawy w swoje 

ręce”. Argentyńskie prawo umożliwiało przejęcie opuszczonych firm, 

choć procedury nie były oczywiste, a przeprowadzenie całego procesu 

wymagało wiele wysiłku i czasu54.

W efekcie powstały „firmy bez szefów”, Kooperatywy 2.0, w któ-

rych pracownicy rotacyjnie wykonywali zadania na różnych stano-

wiskach, łącznie z funkcjami zarządczymi, a decyzje podejmowali 

w procesie większościowym lub w drodze konsensusu. Do 2004 r. 

powstało 161 takich organizacji, a w 2013 r. było ich już ponad 300. 

Choć w skali całej argentyńskiej gospodarki nie jest to wiele, a według 

danych z 2013 r. kooperatywy tego rodzaju zatrudniały ok. 13,5 tys. 

pracowników i wytwarzały 0,1% PKB55, to ich powstanie i sukces miały 

wielkie znaczenie polityczne. Początkowo rząd Argentyny próbował 

zahamować ten proces, jednak szybko okazało się, że powstały ruch ma 

ogromne poparcie społeczne. Nowe kooperatywy wyrastały ze swoich 

społeczności i mogły liczyć na ich wsparcie. Rząd zmienił więc strate-

gię i zamiast zwalczać ten rodzaj organizacji, postanowił go wspierać 

poprzez narodowy program. Powstało ok. 16 tys. kolejnych kooperatyw 

zatrudniających przeszło 300 tys. pracowników i wytwarzających 10% 

argentyńskiego PKB. Choć w sposobie zarządzania przedsiębiorstwa 

wyrosłe na narodowym programie są raczej Kooperatywami 1.0 niż 

2.0, to jednak jest to forma sprawiedliwsza niż konwencjonalne firmy 

oparte na własności indywidualnej. Koncept „firm bez szefów” został 

znormalizowany w wyobraźni publicznej56 i umożliwia rozwój nowego 

54 Tamże.
55 Ozarow, D., Croucher, R. (2014), Workers’ Self-management…
56 Tamże.
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sektora, co jest ogromną wartością, nawet jeśli sektorowi temu daleko 

jeszcze do doskonałości. Narodowy program nie tylko stworzył wa-

runki dla rozwoju Kooperatyw 1.0, ale wspierał również radykalniejsze 

 Kooperatywy 2.0 dzięki rozwiązaniom prawnym, ulgom i zamówieniom 

publicznym57. Kooperatywy te rozwijały się więc w opisanym przez 

Ostrom58 systemie policentrycznym, w którym aktorami oprócz nich 

były lokalne społeczności i administracja publiczna.

Analiza argentyńskich kooperatyw 2.0 pozwala lepiej zrozumieć 

elementy zarządzania partycypacyjnego/samozarządzania. Pierwszy 

z nich to organizacja pracy w systemie rotacyjnym. Oznacza to brak 

specjalizacji, każdy pracownik musi być w stanie wykonać każde zada-

nie, łącznie z zadaniami kierowniczymi czy finansowymi. Taki model 

ma zalety i wady. Rozumiejąc każdy etap produkcji, pracownicy czują 

się bardziej zaangażowani, mniej prawdopodobne staje się poczucie 

alienacji. Podejście takie jest również bardziej równościowe, pozwala 

uniknąć tworzenia sztywnych hierarchii, a co za tym idzie, stosunków 

zależności i władzy. Z drugiej strony z powodu braku specjalizacji może 

dochodzić do powstawania większej liczby błędów, konieczne jest 

również stałe dokształcanie. Kolejną cechą samozarządzania jest po-

dejmowanie decyzji w procesie partycypacyjnym, poprzez głosowanie. 

Kooperatywy stosują tu różne rozwiązania, w niektórych obowiązuje 

system większościowy, a w innych decyzje podejmowane są w drodze 

konsensusu. Plusem takiego modelu decyzyjnego jest poczucie spraw-

czości pracowników, a co za tym idzie – ich zaangażowanie. Minusami 

są długi proces decyzyjny i nieuniknione konflikty, choć badania poka-

zują, że z czasem organizacje uczą się sprawnie podejmować decyzje 

i tworzą mechanizmy rozwiązywania konfliktów59. Kolejną cechą cha-

rakterystyczną Kooperatyw 2.0 jest równość płac. Niezależnie od akurat 

57 Tamże.
58 Ostrom, E. (1990), Governing the Commons…
59 Leach, D.K. (2016), When Freedom Is Not an Endless Meeting…



560 Za pięć dwunasta…

zajmowanego stanowiska pracownicy otrzymują wynagrodzenie tej 

samej wysokości. Niektóre organizacje stosują niewielką gradację wy-

nagrodzeń, płacąc za pracę na bardziej wymagających stanowiskach 

więcej. Ponieważ jednak obowiązuje ich rotacyjność, równość płac 

jest zachowana – każdy_da pracownik_ca na pewnym etapie będzie 

otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Oczywistym plusem jest równość, 

potencjalnie jednak niektórzy mogą czuć się pokrzywdzeni. Inne ważne 

elementy to otwartość informacji i relacji60.

W sposobie zarządzania argentyńskich Kooperatyw 2.0 opisanych 

przez Ozarowa i Crouchera61 obserwujemy niemal wszystkie pryn-

cypia samozarządzania sformułowane przez Ostrom62. Obowiązują 

jasno wytyczone granice wskazujące, kto przynależy do organizacji. 

Każda kooperatywa ustala własne zasady, które pasują do lokalnego 

kontekstu i preferencji członków, rozwiązania są więc zróżnicowane. 

Pracownicy_ce stosują zasady, które wspólnie stworzyli_ły, więc jako 

ich twórcy_czynie czują się silniej zmotywowani_ne do ich przestrze-

gania, mają też narzędzia do rozwiązywania konfliktów. Ich zdolność 

do samozarządzania została prawnie usankcjonowana, a ich organi-

zacje funkcjonują w policentrycznym systemie.

Jako członkowie_kinie argentyńskich Kooperatyw 2.0, ich pracow-

nicy_ce są ich współgospodarzami_dyniami i współwłaścicielami_lka-

mi. Zysk z działalności takich firm jest dzielony między członków_kinie, 

a nadwyżki często są przeznaczane na cele społeczne, takie jak poprawa 

lokalnej infrastruktury, organizacja wydarzeń dla społeczności czy 

na granty dla lokalnych organizacji pozarządowych. Kooperatywy te 

łączą ekonomiczne i społeczne sfery życia, sztucznie rozłączone przez 

rosnący w siłę kapitalizm63. Konsekwencją tego jest poczucie odpo-

wiedzialności za dobro wspólne, łącznie ze środowiskiem naturalnym.

60 Ozarow, D., Croucher, R. (2014), Workers’ Self-management…
61 Tamże.
62 Ostrom, E. (1990), Governing the Commons…
63 Polanyi, K. (1944), The Great Transformation…
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Podsumowanie
Jednym z argumentów przemawiających w XIX w. za wyższością De-

mokracji 1.0 nad Demokracją 2.0 było to, że nie   każdy ma wystarcza-

jące kompetencje do podejmowania decy-

zji64. Wybieranie reprezentantów jako osób, 

z którymi dzielimy poglądy, a które są le-

piej przygotowane do rządzenia (czy za-

rządzania), wydawało się rozwiązaniem 

efektywniejszym, choć mniej równościowym. Demokracja 2.0, w któ-

rej w proces decyzyjny zaangażowani są wszyscy, wydawała się nie-

praktyczna albo wręcz nierealistyczna. Wydaje się jednak, że ten mo-

del, stosowany od przeszło 100 lat, wyczerpuje się. Coraz rzadziej 

czujemy, że jesteśmy rzeczywiście reprezentowani_ne. Wydaje się, że 

decydenci – czy to w polityce, czy w miejscach pracy – troszczą się 

przede wszystkim o własne interesy, a większości z nas brakuje poczu-

cia sprawczości. Widzimy problemy, które zrodziły się z obowiązują-

cego systemu, nierówności i degradację środowiska naturalnego, i od-

nosimy wrażenie, że poza protestami na ulicach i online niewiele 

możemy zrobić.

W takiej sytuacji rozważania nad alternatywą stają się palącą kwe-

stią, i to właśnie było celem niniejszego rozdziału. Chciałam pokazać, 

że inne, sprawiedliwsze sposoby organizowania 

istnieją, a co więcej, są stosowane od dawna i z po-

wodzeniem. Połączenie konceptu Kooperatyw 2.0 

z badaniami Elinor Ostrom nad samozarządzaniem 

poniekąd legitymizują tę nową formę. Setki przy-

kładów przebadanych przez Ostrom65 dostarczają dowodów na to, że 

zarządzanie w sposób partycypacyjny jest możliwe, pokazują również, 

na jakich zasadach może się ono odbywać. Kluczem wydają się samo-

64 Rothschild, J. (2016), The Logic of A Co-operative…
65 Ostrom, E. (1990), Governing the Commons…
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stanowienie, mechanizmy wspólnotowe, zagnieżdżenie w systemach 

policentrycznych i wypracowanie mechanizmów rozwiązywania kon-

fliktów. Ważna jest również akceptacja różnorodności – różne kontek-

sty będą wymagały różnych rozwiązań. Można mówić o prawidłowo-

ściach, jednak dogmaty zarządzania nie będą miały zastosowania. 

Ze względu na wspomniany wcześniej problem ze zbiorczymi 

danymi trudno jednoznacznie stwierdzić, ile kooperatyw działa według 

zasad Demokracji 1.0, a ile według Demokracji 2.0. Wiemy jednak, że 

Kooperatywy 2.0 istnieją i dobrze sobie radzą. Warto się im przyglą-

dać, ponieważ to one mogą wyznaczyć nową jakość i stanowić realną, 

sprawiedliwszą i bardziej zrównoważoną alternatywę dla dominują-

cego systemu.



563 15. Kooperatywy 2.0

Zaproszenie do dyskusji
Czy zgadzasz się z tezą, że dyskutowane w tym rozdziale Koopera-

tywy 2.0 mogą być realną alternatywą dla obecnego systemu? Jakie 

zmiany musiałyby nastąpić? Czy ty byłbyś_abyś zainteresowany_a 

pracą w tego typu organizacji i dlaczego tak/nie?
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Nie będzie natury bez sprawiedliwości. […] 
razem wyginą lub razem przetrwają.

Donna Haraway1

Wprowadzenie
W Polskim, a także światowym dyskursie naukowym, można współ-

cześnie – trzeba jednak pamiętać przy tym, że jest to konieczne uprosz-

czenie – wyróżnić 2 nurty zarządzania. Dominujące zarządzanie eko-

nomiczne dba o rynkowe dobro organizacji. Alternatywne zarządzanie 

humanistyczne troszczy się o ludzi w rzeczywistości organizacyjnej. 

Pierwsze eksploatuje człowieka, swoje otoczenie i zasoby, w tym przy-

rodę. Drugie wykorzystywanie człowieka zastępuje używaniem organi-

zacji dla jego dobra, a jednocześnie pozostaje praktyką eksploatacyjną 

względem aktorów pozaludzkich, ożywionych i nieożywionych. Za-

rządzanie ekonomiczne jest dehumanizujące, zarządzanie humani-

styczne – antropocentryczne. Nie są to praktyki na miarę wyzwań 

antropocenu, w szczególności kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

W rozdziale zderzam powyższe nurty zarządzania, aby wyarty-

kułować2, z pomocą teorii aktora-sieci i krytycznego posthumanizmu, 

koncepcję odmienną. Wychodzę od zwięzłego opisu wybranych prób 

humanizowania zarządzania na gruncie etyki biznesu, społecznej 

odpowiedzialności biznesu, teorii interesariuszy, zrównoważonego 

rozwoju, nurtu krytycznego w zarządzaniu, zarządzania humani-

stycznego. Następnie rozwijam wątek genezy, rozwoju i problemów 

tego ostatniego w Polsce. W obliczu eksploatacyjności istniejących 

1 Haraway, D. (1992), The Promises of Monsters. A Regenerative Politics for Inappropriate/d 
Others, w: Grossberg, L. i in. (red.), Cultural Studies. New York–London: Routledge, 
s. 311; jeśli nie podano inaczej, tłum. M.P.

2 Artykulacja w duchu opisanej w dalszej części rozdziału teorii aktora-sieci może być 
rozumiana jako relacja między propozycjami, wynik ich zestawienia. Gromadzenie 
artykulacji jest potrzebne do określenia nowego aktora czy pojęcia: Abriszewski, K. 
(2012), Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura.  
Kraków: Universitas, s. 87–89.
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zarządzań – ekonomicznego i humanistycznego – w ostatniej części 

tekstu proponuję humanistycznie3 zdeantropocentryzowane4 zarzą-

dzanie posthumanistyczne, wywodzące się z nurtu humanistycznego, 

lecz adekwatniejsze do wyzwań współczesności i, co istotne w obliczu 

nasilającego się marginalizowania tegoż prądu, stabilniejsze, mające 

większe szanse na przetrwanie niż zarządzanie humanistyczne. Wy-

chodzę więc od zarządzania bardziej ludzkiego, podążam przez ludzkie, 

kończę zaś na więcej-niż-ludzkim.

Przedmiotem badania jest zarządzanie w antropocenie, a w grun-

cie  rzeczy – dlatego że zarządzanie nie jest homogeniczne – obecne 

i potencjalne „zarządzania” w antropoce-

nie. Problem badawczy obejmuje eksplo-

rację aktorów-sieci odgrywających5 wa-

rianty owych „zarządzań” oraz zastaną 

humanizację i potencjalną posthumaniza-

cję zarządzania. Celem badania jest uza-

sadnienie i wskazanie jednej z możliwych 

nowohumanistycznych ścieżek reform 

zarządzania. Pod względem metodologicz-

nym bazuję na studium przypadku, anali-

zie literatury, obserwacji oraz autoetnografii, przyjmując w rozdziale 

postawę zaangażowaną, gdyż wyrastam z zarządzania  humanistycz-

nego6, jestem także przekonany, że reforma zarządzania w kontekście 

kryzysu klimatyczno-ekologicznego jest konieczna. Rozdział ma cha-

rakter wprowadzający i sygnalizuje istotność opisywanych zjawisk.

3 „Humanistycznie” – aby zaradzić dehumanizującym aspektom zarządzania ekono-
micznego.

4 „Zdeantropocentryzowane” – aby odejść od antropocentryzmu zarządzania humani-
stycznego.

5 Składających się na nie, sprawiających, że działają. Terminy z zakresu teorii aktora-
-sieci powinny stać się jaśniejsze w ostatniej części rozdziału.

6 Jestem ostatnim doktorem tej dyscypliny w Polsce (z uwagi na zmiany instytucjonal-
ne opisane dokładniej w podrozdziale „Zarządzanie ludzkie”).

Zarządzanie ekonomiczne 
jest dehumanizujące, zarzą-
dzanie humanistyczne – 
antro pocentryczne. Nie są 
to praktyki na miarę wyzwań 
antropocenu, w szczegól-
ności kryzysu klimatyczno- 

-ekologicznego.
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Zarządzanie bardziej ludzkie
Zarządzanie (organizowanie)7, choć bez wątpienia towarzyszy organi-

zującym się dla rozmaitych celów ludziom8 od tysiącleci, systematycz-

nej refleksji naukowej poddawane jest przez nich dopiero od ok. wieku9. 

Co sprawiło, że się jej podjęli? „Można użyć odpowiedzi eleganckiej 

i powiedzieć: «potrzeba zwiększenia wydajności pracy», lub nazwać 

rzecz po imieniu i stwierdzić, że «była to chciwość»”10. Choć zarządzać 

można każdym dobrem11, indywidualnie lub zespołowo12, we współ-

czesnym – biznesowym – sensie zarządzanie odnosi się najczęściej 

do organizacji: do działań wykorzystujących zasoby dla realizacji ce-

lów organizacji13 czy też do sposobów zapewniania rezultatów zgod-

nych z działalnością organizacji14. Celów, zaznaczmy, dowolnych, lecz 

najczęściej w gospodarkach kapitalistycznych zgodnych z propozycją 

laureata Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla, Miltona Friedma-

na, opublikowaną najpierw w jego książce Capitalism and Freedom 

w 1962 r., a następnie upowszechnioną w artykule „New York Times” 

z 1970 r.: „Istnieje jedna i tylko jedna społeczna odpowiedzialność biz-

nesu – wykorzystać swoje zasoby i angażować się w działania mające 

na celu zwiększanie zysków tak długo, jak długo postępuje się zgodnie 

7 Relacje zarządzania z organizowaniem są skomplikowane. Organizowanie bywa 
rozumiane jako jedno z działań w ramach zarządzania: Griffin, R.W. (1998), Podstawy 
zarządzania organizacjami. Tłum. Rusiński, M. Warszawa: PWN, s. 38., ale zarządzanie 
bywa też opisywane jako szczególny przypadek organizowania: Kostera, M. (2012), 
Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: PWN, s. 72. W tym 
rozdziale chodzi mi o najszersze rozumienie, więc nie rozstrzygam i traktuję te poję-
cia jako synonimy.

8 Rzecz jasna nie tylko im, ale dla jasności wywodu pozostańmy przy nich.
9 Nierenberg, B. (2015), O potrzebie humanistycznego zarządzania mediami, w: Nieren-

berg, B. i in. (red.), Zarządzanie humanistyczne. Kraków: WUJ, s. 108.
10 Tamże.
11 Nierenberg, B. (2013), Zarządzanie mediami – geneza, istota, koncepcje badawcze, 

„Problemy Zarządzania”, 11 (44), s. 153.
12 Kostera, M. (2012), Antropologia organizacji…, 73.
13 Griffin, R.W. (1998), Podstawy zarządzania…, s. 38.
14 Drucker, P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku. Tłum. Kacprzyńska, B. Warszawa: Muza, 

s. 39.
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z regułami gry, to znaczy konkuruje się w sposób otwarty i wolny, bez 

oszukiwania”15.

W obliczu hegemonii dyskursu ekonomicznego oraz centralnego 

znaczenia zarządzania i osób je odgrywających dla współczesności16 

ogólna wiedza na jego temat jest powszechna i w zasadzie zgodna 

z doktryną Friedmana, w skrócie: społeczną odpowiedzialnością biz-

nesu jest maksymalizacja zysku.

Jakkolwiek napięcie „między ekonomicznymi i ludzkimi stronami 

tego procesu”17 i prądy podejmujące wysiłek uczłowieczania go są obec-

ne na gruncie nauk o zarządzaniu niemal od samych ich początków18, 

w szczególności w postaci cokolwiek konserwatywnego humanizmu, 

wybrzmiewającego w refleksji etycznej dotyczącej napięcia między 

interesami człowieka a interesami organizacji, przejawiając się głównie 

w przesuwaniu priorytetu zarządzania z maksymalizacji zysku ku do-

bru ludzi19. W kolejnych akapitach omawiam w skrócie wybrane z nich.

Etyka zarządzania to pojęcie często stosowane wymiennie z po-

jęciem etyki biznesu, jednak szersze, ponieważ obejmuje także aktyw-

ności poza biznesem – aczkolwiek częściej mówi się o etyce biznesu20. 

Postuluje się w jej ramach m.in. organizację nieszkodliwą i służebną 

względem społeczeństwa, zaspokajającą nie dowolne, a godne potrze-

by, ustępującą w obliczu konfliktu interesów ze społeczeństwem21, 

15 Friedman, M. (1970), A Friedman Doctrine. The Social Responsibility of Business Is to 
Increase Its Profits, „The New York Times”: nytimes.com/1970/09/13/archives/a-fried-
man-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html [dostęp: 24.09.2021].

16 Hatch, M.J i in. (2010), Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan. 
Tłum. Wrzesiewski, T. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 190.

17 Hatch, M.J. (2002), Teoria organizacji. Tłum. Łuków, P. Warszawa: PWN, s. 45.
18 Kostera, M., Szeluga-Romańska, M. (2014), Komunikowanie a humanistyczne aspekty 

roli profesjonalnej menedżera. Studium etnograficzne, „Przedsiębiorczość i Zarządza-
nie”, cz. 3: Zarządzanie humanistyczne, 15 (11), s. 20.

19 W ostatniej części tego rozdziału staram się przesunąć te priorytety w kierunku 
dobra nie tylko ludzi, ale też aktorów pozaludzkich.

20 Kuzior, A. (2017), Etyka zarządzania i etyka biznesu. Zagadnienia podstawowe, „Etyka 
Biznesu i Zrównoważony Rozwój”, (2), s. 70.

21 Salomon, R.C. (1997), Etyka biznesu. Tłum. Pucek, R., „Etyka”, (30), s. 171, 174.

https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html
https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html
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uznającą działania moralne za leżące w długoterminowym interesie 

organizacji w myśl tzw. koncepcji oświeconego interesu własnego22.

Za pierwszą doktrynę pokrewnego nurtu pragnącego uczynić 

zarządzanie bardziej ludzkim, czyli społecznej odpowiedzialności 

biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR), uznaje się artykuł 

z 1889 r. zatytułowany Ewangelia bogactwa, którego autorem był słyn-

ny przemysłowiec i filantrop Andrew Carnegie23. Sam termin ukuto 

jednak dopiero w latach 50. XX w., a systematyczna refleksja na ten 

temat, podobnie jak w przypadku etyki biznesu, rozwinęła się w la-

tach 70.–80. XX w.24 Społeczna odpowiedzialność biznesu akcentuje 

obowiązek służenia społeczeństwu i ochrony społeczeństwa ze strony 

organizacji. Nawet jeśli decyzje wychodzą poza pole ich bezpośredniego 

interesu, postuluje powinność rozważania skutków decyzji i działań 

dla otoczenia25. Zgodnie z „żelaznym prawem odpowiedzialności” spo-

łeczna odpowiedzialność przedsiębiorców powinna być współmierna 

do ich siły społecznej26. Wyróżnia się modele after profit obligation 

( obowiązek po osiągnięciu zysku) i before profit obligation (obowiązek 

przed osiągnięciem zysku). Ten ostatni kładzie nacisk na wartości 

moralne w działalności gospodarczej, zaś zobowiązania wobec inte-

resariuszy traktuje na równi z celami organizacji27.

Wedle innej idei dążącej do uczłowieczania zarządzania, koncepcji 

interesariuszy (ang. stakeholders), organizacja dba o relacje z aktorami 

niezwiązanymi z nią bezpośrednio, gdyż, po pierwsze, od ich wsparcia 

22 Stoner, J.A.F. i in. (red.) (1998), Kierowanie. Tłum. Ehrlich, A. Warszawa: PWE, s. 95, 521.
23 Rybak, M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. 

Warszawa: PWN, s. 15.
24 Jemielniak, D., Latusek, D. (2005), Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw. Ćwicze-

nia. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ, s. 135.
25 Hys, K. (2014), Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu – okres wyobra-

żeń przedoperacyjnych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, (11), s. 112–113.
26 Carroll, A.B. (2008), A History of Corporate Social Responsibility. Concepts and Prac-

tices, w: Crane, A. i in. (red.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. 
Oxford: Oxford University Press.

27 Kuzior, A. (2017), Etyka zarządzania i etyka biznesu…, s. 75–76.
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zależy jej istnienie, a po drugie, ponoszą oni ryzyko jej działania28. 

Samo pojęcie „interesariuszki_sza” ukuto w 1967 r. w Stanford Re search 

Institute. Miało wtedy obejmować „udziałowców, pracowników, klien-

tów, dostawców, pożyczkodawców i społeczeństwo”. Wartość nowego 

ujęcia polega przede wszystkim na poszerzeniu wachlarza aktorów 

branych pod uwagę przez przedsiębiorstwa z tylko akcjonariuszy 

(ang. stockholders) na właśnie interesariuszy, do których akcjonariu-

sze wszak należą29.

Także zrównoważony rozwój można uznać za dążenie do zarzą-

dzania (rządzenia)30 bardziej ludzkiego: za uogólnioną odpowiedzial-

ność organizacji, nie tylko prywatnych, ale przede wszystkim państw 

i wspólnot ponadnarodowych; nie tylko społeczną, ale również wzglę-

dem natury; nie tylko doraźną, a długoterminową. W 1987 r. sprecy-

zowano go po raz pierwszy: jako „rozwój, który zaspokaja dzisiejsze 

potrzeby bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania potrzeb przy-

szłych pokoleń”31. Współcześnie rozumie się przezeń dążenie do pokoju 

i rozkwitu, dla ludzi i planety, teraz i w przyszłości32. W 2015 r. wszystkie 

państwa członkowskie ONZ przyjęły Rezolucję Przekształcamy nasz 

świat. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (tzw. Agen-

da 2030), zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju do reali-

zacji w latach 2015–2030, wraz z wynikającymi z nich 169 zadaniami 

28 Freeman, E.E., Reed, D.L. (1983), Stockholders and Stakeholders. A New Perspective on 
Corporate Governance, „California Management Review”, 25 (3), s. 89.

29 Salomon, R.C. (1997), Etyka biznesu…, s. 170.
30 Rzecz jasna nie są to synonimy. Na potrzeby tego rozdziału uznaję, że relacje zrów-

noważonego rozwoju tak z zarządzaniem (świat biznesu), jak i rządzeniem (świat 
polityki) nie wymagają uzasadnień.

31 Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future 
(1987): sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-futu-
re.pdf [dostęp: 24.09.2021].

32 United Nations [b. r.], The 17 Goals, Department of Economic and Social Affairs – 
 Sustainable Development: sdgs.un.org/goals [dostęp: 24.09.2021].

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sdgs.un.org/goals
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szczegółowymi33. Choć licząca sobie wiele dekad koncepcja powinna 

być krytykowana np. w kwestii skuteczności, czyli (nie)radzenia sobie 

z kryzysem klimatyczno-ekologicznym, nie można zapomnieć, że w du-

żej mierze to działaniom ONZ na tym polu świat zawdzięcza istnienie 

utworzonego w 1988 r. Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu 

(IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change)34 czy odbywających 

się od 1995 r. Konferencji Stron (COP, Conference of the Parties)35.

Na teorii krytycznej szkoły frankfurckiej opiera się powstały w la-

tach 90. XX w.36 krytyczny nurt zarządzania (Critical Management 

Studies, CMS), poddający refleksji sytuację człowieka w kontekście orga-

nizowania. Critical Management Studies podważają panujący w świecie 

pracy status quo, dążą do emancypacji (ludzkich) aktorów organizacyj-

nych względem opresyjnych struktur i działań37. „Krytyczność” tego 

prądu polega nie na negowaniu (potoczne rozumienie „krytyki) rze-

czywistości zarządczej, a na dogłębnej ocenie (kantowskie rozumienie 

„krytyki”) sposobu zorganizowania społeczeństwa na tym polu38. Choć 

to nurt badawczy, ma ambicje reformatorskie – w jego ramach „rolą 

badacza jest poznanie mechanizmów społecznych, a przede wszyst-

33 Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Transforming Our 
World. The 2030 Agenda for Sustainable Development (2015): un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E [dostęp: 24.09.2021].

34 About the IPCC [b. r.]: ipcc.ch/about [dostęp: 24.09.2021].
35 Conference of the Parties (COP) [b. r.]: unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/

conference-of-the-parties-cop [dostęp: 24.09.2021]. Podczas COP24 w Katowicach 
pierwszy raz na szerokim forum międzynarodowym przemawiała Greta Thunberg, 
od sierpnia tegoż roku prowadząca Strajk Szkolny dla Klimatu (szw. Skolstrejk för 
klimatet; zob. Kraemer, D. (2021), Greta Thunberg. Who Is the Climate Campaigner 
and What Are Her Aims?, BBC: bbc.com/news/world-europe-49918719 [dostęp: 
24.09.2021]) – źródło inspiracji dla globalnego ruchu znanego w Polsce jako Mło-
dzieżowy Strajk Klimatyczny.

36 Za datę jego narodzin przyjmuje się rok opublikowania książki: Alvesson, M., Will-
mott, H. (1992), Critical Management Studies. London–Newbury Park–New Delhi: SAGE.

37 Zawadzki, M. (2014), Nurt krytyczny w zarządzaniu. Kultura, edukacja, teoria. 
 Warszawa: Sedno, s. 30–37.

38 Hylewski, M., Burdzik, T. (2014), Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka 
kultury masowej, „Kultura – Historia – Globalizacja”, (15), s. 117.

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.ipcc.ch/about
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://www.bbc.com/news/world-europe-49918719
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kim zmiana rzeczywistości społecznej”39. Istotę ducha relacji teorii 

krytycznej z teorią tradycyjną, analogicznej do relacji krytycznych 

nauk o zarządzaniu z ich dominującą, ekonomiczną wersją można 

określić następująco:

Teoria tradycyjna odznacza się wymierną użytecznością – 
znajduje zastosowanie w praktyce systemowej, przyczynia się 
do reprodukcji istniejących stosunków społecznych, służy 
samozachowaniu. Jednak w sytuacji, gdy palącą potrzebą 
staje się jakościowa zmiana całego systemu, gdyż jego dalsze 
odtwarzanie zagraża interesom ludzkości, użyteczność teorii 
tradycyjnej zawodzi40.

Istnieje wreszcie nurt ludzki, jeśli rozpatrywać sprawę z perspektywy 

nazewnictwa, czyli zarządzanie humanistyczne. W międzynarodowym 

wymiarze41 jest to konsultingowo-badawcza próba zreformowania za-

rządzania oparta na bezwarunkowym szacunku dla godności ludzkiej, 

integracji refleksji etycznej z decyzjami menedżerskimi, aktywnym 

i trwałym zaangażowaniu w relacje z interesariuszami42. Pouczająca 

wydaje się polska historia tego nurtu, dlatego dalej omawiam ją dokład-

niej – jako przykład zarządzania nie „bardziej ludzkiego”, a „ludzkiego”.

39 Sułkowski, Ł. (2013), Paradygmaty nauk o zarządzaniu, „Współczesne Zarządzanie”, 
12 (2), s. 22.

40 Walentowicz, H. (2001), Program teorii krytycznej Maxa Horkheimera, „Nowa Krytyka”, 
(12), s. 9.

41 Bazującym na działaniach przede wszystkim Humanistic Management Network 
i International Humanistic Management Association.

42 von Kimakowitz, E. (2016), About Humanistic Management, Humanistic Manage-
ment Network: humanisticmanagement.network/wp-content/uploads/2020/07/
2020-HMN-Conference-About-HM.pdf [dostęp: 24.09.2021].

http://humanisticmanagement.network/wp-content/uploads/2020/07/2020-HMN-Conference-About-HM.pdf
http://humanisticmanagement.network/wp-content/uploads/2020/07/2020-HMN-Conference-About-HM.pdf
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Zarządzanie ludzkie. Zarządzanie humanistyczne w Polsce
U źródeł zarządzania humanistycznego w Polsce leży związana z trans-

formacją ustrojową lat 90. XX w. profesjonalizacja sektorów gospodarki 

nienastawionych na zysk, w tym sektora kultury. Zapotrzebowanie 

na umiejętności menedżerskie u osób zarządzających w instytucjach 

kultury przy jednoczesnej oczywistej konieczności posiadania przez 

nie kompetencji humanistycznych zaowocowało ofertą kształcenia 

kadr kultury w obrębie „zarządzania kulturą” – ścieżki zarazem hu-

manizującej zarządzanie i menedżeryzującej sektor kultury. Polskie 

zarządzanie humanistyczne wyrasta więc z zarządzania kulturą43.

Za jego ojca założyciela należy uznać Emila Orzechowskiego, 

z którego inicjatywy w 1994 r. utworzono Zakład Organizacji Życia 

Kulturalnego w ramach Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskie-

go. Zakład ów w 1995 r. przekształcono w Szkołę Zarządzania Kulturą, 

a następnie w Katedrę Zarządzania Kulturą, działającą od 1997 r. w In-

stytucie Spraw Publicznych UJ, z którego (bazując na owej Katedrze) 

w 2009 r. wyłoniono Instytut Kultury UJ – oba instytuty to główne 

centra badań z zakresu zarządzania humanistycznego w Polsce. Z ko-

lei Szkoła Zarządzania UJ w 1996 r. stała się Wydziałem Zarządzania 

i Komunikacji Społecznej UJ, którego Orzechowski był pierwszym 

dziekanem (piastował ten urząd przez 2 kadencje). W strukturach tej 

jednostki funkcjonują wspomniane instytuty44.

Powstają wówczas zręby tego, co dziś nazywa się zarządza-
niem humanistycznym […], w okresie, w którym owo zarzą-

43 Orzechowski, E. (2015), Arte et ratione, w: Nierenberg, B. i in. (red.), Zarządzanie 
humanistyczne…; Barańska, K. (2013), Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspek-
tywy nauk humanistycznych. Kraków: Attyka, s. 194.

44 Orzechowski, E. (2013), Kilka uwag o zarządzaniu kulturą w Polsce. Stan na rok 2013, 
„Problemy Zarządzania”, 11 (44), s. 80; Nierenberg, B. (2015), Laudacja prof. zw. dr. hab. 
Emila Orzechowskiego, „Zarządzanie w Kulturze”, 16 (3), s. 325; Rada Instytutu Kultury 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (2018), Stanowisko Rady Instytutu Kultury wobec zmian 
wywołanych ustawą ministra Gowina. Kraków: Instytut Kultury UJ.
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dzanie humanistyczne uważano, w najlepszym wypadku, za 
dziwactwo, które z tzw. poważną nauką niewiele ma wspólnego. 
Dziś już nikt tak nie twierdzi. Dzięki profesorowi Orzechow-
skiemu powstał legion naukowców, którzy swoimi badaniami 
dowiedli zasadności powołania do życia tej dyscypliny45.

Od drugiej dekady XX w. nie do przecenienia dla rozwoju zarządzania 

humanistycznego w Polsce są zasługi wielokrotnie tu przywoływanej 

Moniki Kostery.

W kolejnych podpunktach omawiam skomplikowane dzieje za-

rządzania humanistycznego w Polsce w 4 perspektywach: (I) dydak-

tycznej – związanej z kształceniem; (II) instytucjonalnej – zależnej 

od regulacji państwowych; (III) teoretyczno-badawczej – dotyczącej 

charakteru prowadzonych dociekań; (IV) praktycznej, wiążącej się 

z faktycznymi działaniami w rzeczywistości organizacyjnej.

i. Perspektywa dydaktyczna

Pierwsze w Polsce studia (podyplomowe) z „zarządzania kulturą” uru-

chomiono w 1996 r. W ciągu 25 lat specjalizowano się w tym zakresie 

na wszystkich poziomach studiów w ramach:

• zarządzania i marketingu – co wywoływało kontrowersje ze 

strony ekonomistów „niezdolnych do przyznania, iż misja 

insty tucji kultury […] jest mocno różna od misji instytucji i orga-

nizacji działających dla materialnego zysku”;

• zarządzania w sektorze publicznym – jednak „kultura to nie tyl-

ko sektor publiczny, to nie tylko buchalteria wymagana  prawem”;

• kulturoznawstwa – przy czym „nieszczęsne zarządzanie burzy 

sielankowy spokój także tej dziedziny. Wątek zarządzania to 

coś poniżej godności antropologii, etnografii itd.”,

45 Nierenberg, B. (2015), Laudacja…, s. 325.
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a następnie, już z pewną dozą niezależności, w obrębie zarządzania 

kulturą oraz zarządzania kulturą i mediami46 i ich obecnych wariacji 

(zarządzanie kulturą współczesną, zarządzanie mediami i reklamą)47.

„(S)tudia lokują się na styku dwóch obszarów nauki, wykorzystując 

dorobek kilkunastu dziedzin i dyscyplin naukowych”48. Symbioza nauk 

o zarządzaniu, kulturze, sztuce jest substancjonalna dla zarządzania 

kulturą49, pierwszego znaczenia zarządzania humanistycznego w Pol-

sce, które wyróżnia się więc początkowo przedmiotem zarządzania – to 

sektor kultury, stricte humanistyczny, kreujący niemierzalny kapitał 

kulturowy, nie zaś sektor gospodarki generujący klasyczny kapitał.

ii. Perspektywa instytucjonalna

Dualizm ekonomiczno-humanistyczny w zarządzaniu można odnieść 

do obowiązującej w Polsce do 2018 r. oficjalnej klasyfikacji dziedzin 

nauki, w których skład wchodziły dyscypliny nauki (ilustracja 1). Otóż 

nauki o zarządzaniu przez 15 lat lokowane były zarówno w obszarze 

nauk społecznych (a w jego obrębie w dziedzinie nauk ekonomicznych), 

jak i w obszarze i dziedzinie nauk humanistycznych. Dominowało 

zarządzanie ekonomiczne50, jednak humanistyczne było osobną dys-

cypliną od 2003 r.51 Jedyną jednostką w Polsce uprawnioną do nadawa-

nia stopni i tytułów naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, 

dyscyplinie nauk o zarządzaniu, formalnie mobilizującą do uprawiania 

zarządzania humanistycznego, był Wydział Zarządzania i Komunikacji 

46 Orzechowski, E. (2013), Kilka uwag…, s. 81–82.
47 Dziś zarządzanie kulturą jest uprawiane przez wiele polskich uczelni: Kocój, E. (2018), 

Zarządzanie w sektorze kultury w Polsce – krótka historia idei i perspektyw, w: Kocój, E. i in. 
(red.), Zarządzanie w sektorze kultury. Między teorią a praktyką. Kraków: WUJ, s. 39–40.

48 Orzechowski, E. (2015), Arte et ratione…, s. 70.
49 Rada Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego (2018), Stanowisko Rady…
50 W latach 2013–2016 prawie 2 tys. osób uprawiało w Polsce akademickie zarządza-

nie ekonomiczne, zaś humanistyczne – mniej niż 100. Kulczycki, E. (2019), Wzory 
publikacyjne polskich naukowców w latach 2013–2016. Nauki humanistyczne i nauki 
 społeczne, s. 217, 226.

51 Kocój, E. (2018), Zarządzanie w sektorze kultury w Polsce…, s. 40, 43.
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Społecznej UJ, z inicjatywy badaczy ze Szkoły Zarządzania Kulturą UJ52, 

którzy w pewnym momencie paradoksalnie mogli kreować profesorów, 

ale nie magistrów53.

Regulacje tzw. Konstytucji dla nauki54 zniosły instytucjonalne 

uzasadnienie aktywności naukowych w zakresie zarządzania humani-

stycznego, jako że w nowej klasyfikacji „nauki o zarządzaniu” w dzie-

dzinie „nauk humanistycznych” przyporządkowano dziedzinie „nauk 

społecznych” w dyscyplinie „nauki o polityce i administracji”. „Nauki 

o zarządzaniu” osadzone dotąd w dziedzinie „nauk ekonomicznych” 

również przeniesiono do dziedziny „nauk społecznych”, przypisując 

je do dyscypliny „nauki o zarządzaniu i jakości”55 (ilustracja 1).

52 Tamże.
53 Orzechowski, E. (2015), Arte et ratione…, s. 70.
54 Utworzona dla potrzeb marketingu politycznego nazwa Ustawy z 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668):  
web.archive.org/web/20210815022647/http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.
xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf [dostęp: 24.09.2021].

55 Nikt z Instytutu Kultury UJ nie wskazał jako reprezentowanej dyscypliny nauk o po-
lityce i administracji, zaś 17 na 27 osób zdecydowało się na nauki o zarządzaniu i ja-
kości: Loska, K. (2021), Pracownicy Instytutu Kultury objęci ewaluacją (stan na 11 maja 
2021 roku), Seminarium Naukowe, 12.05.2021, Instytut Kultury UJ, Kraków. Prezenta-
cja prodziekańska.

https://web.archive.org/web/20210815022647/http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
https://web.archive.org/web/20210815022647/http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
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zarządzanie  
ekonomiczne

zarządzanie  
humanistyczne

2003–2018 dziedzina: nauki ekonomiczne nauki humanistyczne

dyscyplina: nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu

2018–? dziedzina: nauki społeczne nauki społeczne

(nowa)  
dyscyplina:

nauki o zarządzaniu  
i jakości

nauki o polityce  
i administracji

ilustracja 1. Nauki o zarządzaniu w Polsce względem obowiązujących kla-
syfikacji dziedzin i dyscyplin nauki w latach 2003–2018. Źródło: M.P. 
z 2005 r. nr 79 poz. 11201, Dz.U. z 2011 r. nr 179 poz. 10652, Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018)3, Kocój, E. (2018)4

_1 Uchwała Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 
2005 r. w sprawie określenia dziedzin oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(tekst ogł. M.P. z 2005 r. nr 79 poz. 1120): web.archive.org/web/20210829143245/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20050791120/O/M20051120.
pdf [dostęp: 24.09.2021].

_2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. 
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin nauko-
wych i artystycznych (tekst ogł. Dz.U. z 2011 r. nr 179 poz. 1065): web.archive.
org/web/20200616170754/http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20111791065/O/D20111065.pdf [dostęp: 24.09.2021].

_ 3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018), Zależności między nową 
klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i sys-
tematyką OECD, Internet Archive – Konstytucja dla nauki: web.archive.org/
web/20210428094312/http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/
nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf [dostęp: 24.09.2021].

_ 4 Kocój, E. (2018), Zarządzanie w sektorze kultury w Polsce…, s. 40, 43.

https://web.archive.org/web/20210829143245/http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20050791120/O/M20051120.pdf
https://web.archive.org/web/20210829143245/http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20050791120/O/M20051120.pdf
https://web.archive.org/web/20210829143245/http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20050791120/O/M20051120.pdf
https://web.archive.org/web/20200616170754/http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111791065/O/D20111065.pdf
https://web.archive.org/web/20200616170754/http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111791065/O/D20111065.pdf
https://web.archive.org/web/20200616170754/http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111791065/O/D20111065.pdf
https://web.archive.org/web/20210428094312/http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf
https://web.archive.org/web/20210428094312/http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf
https://web.archive.org/web/20210428094312/http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf
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Różnice między zarządzaniem ekonomicznym i humanistycznym 

na tym gruncie można zarysować poprzez przywołanie dyscyplin towa-

rzyszących im we właściwych dla nich dziedzinach w latach 2005–2018, 

a także dotychczasowych dyscyplin współtworzących nowe, powstałe 

w 2018 r. „nauki o zarządzaniu i jakości” (dawne zarządzanie ekono-

miczne) i „nauki o polityce i administracji” (dawne zarządzanie huma-

nistyczne), warto także wziąć pod uwagę dyscypliny odpowiadające 

tym ostatnim w klasyfikacji OECD (ilustracja 2).

iii. Perspektywa teoretyczno-badawcza

Przedmiotem badań zarządzania ekonomicznego są organizacje i za-

rządzanie w ujęciu efektywnościowym, zaś humanistycznego w per-

spektywie ludzkiej. Celem badań humanistycznych jest poprawa losu 

ludzi w organizacjach oraz poznanie mechanizmów zarządzania i or-

ganizacji z perspektywy człowieka, natomiast ekonomicznych śru-

bowanie efektywności oraz poznanie odpowiednich mechanizmów 

w optyce rynku56.

Za prekursora nauk o zarządzaniu uznaje się Adama Smitha: w za-

kresie humanistycznym w odniesieniu do jego filozofii moralnej, w eko-

nomicznym z uwagi na badania przyczyn bogactwa narodów. Pozo stali 

prekursorzy nurtu humanistycznego to m.in. Max Weber i Elton Mayo, 

zaś ekonomicznego Frederick Taylor i Henri Fayol57. Metodologia jako-

ściowa odpowiada badaniom z zakresu zarządzania humanistycznego, 

ilościowa – ekonomicznego, studium przypadku jest akceptowane 

przez obie szkoły58. Wśród metod, technik i narzędzi zarządzania hu-

manistycznego dominują antropologiczne i etnograficzne, w tym ob-

serwacja, swobodne wywiady, analiza tekstu59, ale zalicza się do nich 

56 Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, 
„Problemy Zarządzania”, 11 (44), s. 11.

57 Tamże.
58 Tamże, s. 12–13.
59 Kostera, M. (2012), Antropologia organizacji…
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zarządzanie ekonomiczne zarządzanie humanistyczne

2005–2011 towaroznawstwo, ekonomia archeologia, bibliologia, etnologia, 
filozofia, historia, historia sztuki, 
 językoznawstwo, kulturoznawstwo, 
literaturoznawstwo, nauki o polityce, 
nauki o poznaniu i komunikacji 
 społecznej, nauki o sztuce, pedagogika, 
psychologia, religioznawstwo, 
socjologia

2011–2018 towaroznawstwo, ekonomia 
+ finanse

archeologia, bibliologia i  informatologia, 
etnologia, filozofia,  historia, 
historia sztuki, językoznawstwo, 
 kulturoznawstwo,  literaturoznawstwo, 
nauki o rodzinie, nauki o sztuce, 
 religioznawstwo

2018–? nowa dyscyplina: nauki 
o zarządzaniu i jakości (nauki 
o zarządzaniu z dziedziny 
nauk ekonomicznych + 
towaroznawstwo)

nowa dyscyplina: nauki o polityce 
i administracji (nauki o zarządzaniu 
z dziedziny nauk humanistycznych 
+ nauki o polityce, nauki o polityce 
publicznej, nauki o administracji)

klasyfikacja 
OECD

ekonomia i biznes nauki o polityce

ilustracja 2. Dyscypliny towarzyszące zarządzaniu ekonomicznemu i zarzą-
dzaniu humanistycznemu w Polsce we właściwych dla nich dziedzinach 
nauki w latach 2005–2018 i w klasyfikacji OECD. Źródło: M.P. z 2005 r. 
nr 79 poz. 11201, Dz.U. z 2011 r. nr 179 poz. 10652, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (2018)3

_1 Uchwała Centralnej Komisji…
_2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego…
_3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018), Zależności…
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też m.in. autoetnografię czy teorię ugruntowaną60. Eksploracja podejść 

jakościowych w naukach o zarządzaniu, zdominowanych w XX w. przez 

pozytywistyczne ambicje ilościowe, jest zjawiskiem nowym61.

Trzy wymiary zarządzania humanistycznego mówią o człowieku 

jako o punkcie wyjścia, drodze i celu procesów zarządzania62. Człowiek, 

będący „punktem wyjścia”, jest źródłem materiału badawczego63, który 

z kolei powinien uwzględniać zaproponowany przez Floriana Znaniec-

kiego współczynnik humanistyczny – to, jak fakty jawią się badanym64: 

dane empiryczne powinny pochodzić od jednostek lub grup ludzkich, 

być niezapośredniczonymi (lub niewyłącznie zapośredniczonymi) 

przez liczby czy wykresy (zarządzanie ekonomiczne). „Człowiek jako 

droga” odnosi się do korzystania z dziedzictwa humanistyki65, orien-

tacji na badania typu emic, nie etic (z perspektywy uczestników, nie 

obsewatorki_ra); idiograficzne, nie nomotetyczne (opisowe, wyjaśnia-

jące szczegóły, a nie formułujące uniwersalne prawa)66. „Człowiek jako 

cel”, ma wymiar aksjologiczny67, co można kojarzyć – w rozumieniu 

etycznym – z Protagorasowym: „Wszystkich rzeczy miarą jest czło-

wiek”68, a także z Kantowskim imperatywem kategorycznym69, normą 

60 Kostera, M. (red.) (2015), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. 
 Warszawa: Sedno.

61 Orzechowski, E. (2015), Arte et ratione…, s. 72.
62 Batko, R. (2012), Czym jest dla mnie humanistyczne zarządzanie, w: Gaweł, Ł., Orze-

chowski, E. (red.), Zarządzanie. Kultura, media, dziedzictwo. Kraków: Attyka, s. 250.
63 Kostera, M. (red.) (2015), Metody badawcze…, s. 10–11.
64 Kacperczyk, A. (2014), Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O meto-

dologicznym statusie autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 10 (3), s. 34.
65 Kostera, M., Szeluga-Romańska, M. (2014), Komunikowanie a humanistyczne aspekty…, 

s. 20–21.
66 Sułkowski, Ł. (2014), Humanistic and Public Management in Poland – Basic Cognitive 

Assumptions, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, cz. 3: Zarządzanie humanistyczne, 
15 (11), s. 57.

67 Barańska, K. (2013), Muzeum w sieci znaczeń…, s. 29.
68 Tatarkiewicz, W. (1981), Historia filozofii. T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna. 

Warszawa: PWN, s. 69.
69 „Postępuj tak, byś człowieczeństwa […] używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko 

jako środka”. Kant, I. (1984), Uzasadnienie metafizyki moralności. Tłum. Wartenberg, 
M. Warszawa: PWN, s. 73.
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personalistyczną70 czy antropocentryzmem zarządzania humanistycz-

nego71. Cztery wymiary działalności naukowej w zakresie zarządzania 

humanistycznego obejmują72: produkcję wiedzy jako środka identyfi-

kacji problemów i rozumienia współczesności; nadawanie procesom 

zarządzania nieefektywnościowego sensu; przekształcający praktykę 

wymiar wiedzy i nadawania sensu; kształcenie menedżerów – wrażli-

wych ludzi renesansu służących całemu społeczeństwu.

iV. Perspektywa praktyczna

Jako praktyka zarządzanie humanistyczne stanowi odruch obronny 

w sytuacji pogarszania się losu człowieka w organizacji i wezwanie 

do upodmiotowienia go. Zarządzanie ekonomiczne nastawione jest 

na zysk i realizację celów organizacji, natomiast człowiek to tylko zasób 

ludzki. W organizacji zarządzanej humanistycznie najważniejszy jest 

człowiek, zaś zysk i działania przedsiębiorstw to środki pozwalające 

osiągać jego dobrostan. Kostera wyobraża sobie praktyczne humanizo-

wanie zarządzania przez realizację 5 postulatów73: (ponownie) odnale-

zienie nieefektywnościowego sensu zarządzania; zrównoważenie ko-

rzystania z zasobów – ludzkich i naturalnych; przemieszczenie źródła 

zarządzania zmianą ze szczytów hierarchii ku jej podstawom; przejście 

od zarządzania wiedzą ku tworzeniu mądrości w wyniku intensyw-

nych interakcji społecznych; detabuizację opartej na doświadczeniu 

i wrażliwości intuicji jako źródła wspomagania procesów decyzyjnych, 

co można odnieść do pojęcia wiedzy milczącej (ang. tacit knowledge)74.

70 „Każdej osobie należna jest afirmacja ze względu na nią samą”. Gronbacher, G.M.A. 
(1999), Personalizm ekonomiczny. Tłum. Merecki, J., SDS. Lublin: Instytut Liberalno-

-Konserwatywny, s. 28.
71 Czarniawska, B. (2015), Zarządzanie humanistyczne czy zarządzanie ludzkie?, w: Nie-

renberg, B. i in. (red.), Zarządzanie humanistyczne…, s. 16.
72 Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2013), Zarządzanie humanistyczne…, s. 16–17.
73 Kostera, M. (2012), Manifest humanistyczny o zrównoważone zarządzanie, w: Gaweł, Ł., 

Orzechowski, E. (red.), Zarządzanie…, s. 11–13.
74 W wielkim skrócie: „Wiemy więcej, niż potrafimy wyrazić”. Polanyi, M. (1966), 

The Tacit Dimension. Chicago: University of Chicago Press, s. 4.
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Marginalizowane jest instytucjonalne umocowanie zarządzania 

humanistycznego w Polsce, co prowadzi do jego negowania w optyce 

badawczej i jako praktyki. Mniej zagrożone jest ono na gruncie eduka-

cyjnym, jako zarządzanie kulturą czy mediami. Jednoznacznie nasila 

się jednak dominacja zarządzania ekonomicznego (business as  usual) 

i peryferyzacja nurtu humanistycznego (wraz z jego przejawami omó-

wionymi jako „zarządzanie bardziej ludzkie”). W dodatku to nie tylko 

polski problem – np. w University of Leicester School of Business w ra-

mach inicjatywy Shaping for Excellence menedżerowie uczelni zapla-

nowali (i przeprowadzają je) zwolnienia kilkunastu osób związanych 

z nurtem krytycznym w zarządzaniu i ekonomią polityczną75. Mamy 

tu do czynienia ze swoistym backlashem w wykonaniu tradycyjnej 

akademii, która wbrew górnolotnie definiowanym wartościom sama 

nie uprawia zarządzania humanistycznego, tylko ekonomiczne.

Zarządzanie więcej-niż-ludzkie
Opisane powyżej spory na pierwszy rzut oka mogą wydawać się pole-

mikami czysto akademickimi, podobnie jak ewentualne motywacje 

ratowania zarządzania humanistycznego – w imię dziedzictwa, przy-

zwoitości, unikania kulturowego marnotrawstwa, autotelicznej warto-

ści wiedzy… Największy sens ma jednak nie jego ratowanie, lecz budo-

wanie na jego gruncie, w  trosce już nie tylko o  los człowieka 

w organizacji tu i teraz, jako że nie żyjemy w czasach równowagi, w któ-

rych możemy sobie pozwolić na luksus dbania o jeden wyizolowany 

gatunek, a w czasach kryzysu klimatyczno-ekologicznego, bez wątpie-

nia stanowiącego zagrożenie dla całego świata, jaki znamy76. Chodzi 

75 ULSB16 – University of Leicester School of Business 16 (2021), A Campaign Against the 
Attack on Academic Freedom and the Targeting of CMS/PE, Internet Archive – University 
of Leicester University and College Union: web.archive.org/web/20210610131512/
https://ulsb.uculeicester.org.uk [dostęp: 24.09.2021].

76 Sekretarz Generalny ONZ, bazując na najświeższym w momencie pisania tych słów 
raporcie IPCC, mówi m.in. o „czerwonym alarmie dla ludzkości” oraz o tym, że „syg-
nały alarmu są ogłuszające”, Guterres, A. (2021), Secretary-General’s Statement on 

https://web.archive.org/web/20210610131512/https://ulsb.uculeicester.org.uk
https://web.archive.org/web/20210610131512/https://ulsb.uculeicester.org.uk
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więc o budowanie nowego zarządzania w trosce o naturękulturę77, któ-

rej człowiek jest częścią, którą współkształtuje i od której zależy. Nie 

spór akademicki powinien być więc przed-

miotem naszego zainteresowania, ale za-

rządzanie już nie tylko bardziej ludzkie czy 

ludzkie, a więcej-niż-ludzkie – troszczące 

się o więcej niż tylko ludzi. Problem jest 

palący, a propozycja zarządzania więcej-

-niż-ludzkiego stanowi obietnicę zastoso-

wania konstruktywnych rozwiązań w dobie 

kryzysu klimatyczno-ekologicznego w kon-

tekście wszystkich kluczowych organizacji 

współczesnego świata. Przekształcanie 

zarządzania humanistycznego (ludzkiego) 

w post humanistyczne (więcej-niż-ludzkie) 

można oprzeć na aplikacji wniosków pły-

nących z badań w duchu teorii aktora-sie-

ci78 i  realizacji postulatów krytycznego 

posthumanizmu.

the IPCC Working Group 1 Report on the Physical Science Basis of the Sixth Assessment, 
United Nations Secretary-General: un.org/sg/en/content/secretary-generals-state-
ment-the-ipcc-working-group-1-report-the-physical-science-basis-of-the-sixth-

-assessment [dostęp: 24.09.2021].
77 Clou pojęcia naturykultury (lub kulturonatury) stanowi unikanie dualizowania, 

sztucznego oddzielania natury i kultury – natura i kultura są tak ściśle powiązane, że 
nie sposób ich separować: Malone, N., Ovenden, K. (2016), Natureculture, w: Bezan-
son, M. i in. (red.), The International Encyclopedia of Primatology. Hoboken John Wiley 
& Sons, Inc; por. Haraway, D.J. (2000), How Like a Leaf. An Interview with Thyrza Ni-
chols Goodeve. New York–London: Routledge, s. 105 (więcej o zerwaniu więzi z naturą 
w rozdziale 8).

78 Bruno Latour podkreśla antyaplikacyjność teorii aktora-sieci, brak szans badanych 
na wykorzystanie wniosków badań – badani nie uczą się z badań, a uczą badaczy: 
Latour, B. (2005), Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory. 
Oxford: Oxford University Press, s. 141, 151. W przypadku tego badania, w którym 
badacz zalicza się do badanych, warto zaryzykować odstępstwo od tej rekomendacji.

Nie żyjemy w czasach rów-
nowagi, w których możemy 
sobie pozwolić na luksus 
dbania o jeden wyizolowany 
gatunek, a w czasach kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, 
bez wątpienia stanowiącego 
zagrożenie dla całego świata, 
jaki znamy. Chodzi więc o bu-
dowanie nowego zarządzania 
w trosce o naturękulturę, 
 której człowiek jest czę-
ścią, którą współkształtuje 
i od której zależy.

http://un.org/sg/en/content/secretary-generals-statement-the-ipcc-working-group-1-report-the-physical-science-basis-of-the-sixth-assessment
http://un.org/sg/en/content/secretary-generals-statement-the-ipcc-working-group-1-report-the-physical-science-basis-of-the-sixth-assessment
http://un.org/sg/en/content/secretary-generals-statement-the-ipcc-working-group-1-report-the-physical-science-basis-of-the-sixth-assessment
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i. Teoria aktora-sieci i posthumanizm

Teoria aktora-sieci (ANT, ang. actor-network theory) to interdyscypli-

narna orientacja badawcza, której genezy można upatrywać w studiach 

nad nauką i technologią (Science & Technology Studies, STS), w szcze-

gólności zaś w etnografii laboratorium. Do jej pionierów w latach 80. 

XX w., a następnie najbardziej znanych reprezentantów, należą Bruno 

Latour, Michel Callon i John Law79. Podstawowa dyrektywa prowa-

dzenia badań w jej duchu nakazuje podążać za aktorami80. Oznacza 

ona wezwanie do radykalnego empiryzmu, antropologii symetrycznej, 

postuluje pełną immersję i unikanie założeń tak teoretycznych, jak 

i odnoszących się do przypisywania sprawczości określonym bytom (np. 

ludziom), a odmawiania jej innym bytom (np. rzeczom). Do radykalnych 

wniosków płynących z badań w perspektywie ANT, którym z powodu 

oparcia ich na bezpośrednim doświadczeniu trudno zaprzeczyć, należy 

zaliczenie do aktorów posiadających sprawczość, a więc działających 

(nie wyłącznie intencjonalnie), nie tylko ludzi, ale też bytów pozaludz-

kich. Szczególnie istotną w perspektywie antropocentrycznej funkcją 

tych ostatnich jest stabilizowanie, podtrzymywanie, utrwalanie hetero-

genicznej zbiorowości81 – środowiska życia ludzi82. Inny oryginalny 

wniosek dotyczy charakteru samej sprawczości – działanie jest rozdys-

trybuowane: nie aktor działa, tylko sieć, która go odgrywa83, aktorzy 

zaś powinni być pojmowani nie jako byty posiadające esencję, naturę, 

79 Abriszewski, K. (2012), Poznanie, zbiorowość, polityka…, s. 8.
80 Callon, M. (2014), Wprowadzenie do socjologii translacji. Udomowienie przegrzebków 

i rybacy znad zatoki Saint-Brieuc. Tłum. Chojnacka, M.A., w: Bińczyk, E. i in. (red.), 
Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 
s. 296–297; Law, J. (2009), Actor Network Theory and Material Semiotics, w: Turner, B.S. 
(red.), The New Blackwell Companion to Social Theory. Oxford: Wiley-Blackwell, s. 147.

81 W ANT na „zbiorowość” (ang. collective) składają się nie tylko ludzie, ale też aktorzy 
pozaludzcy, w odróżnieniu od np. „społeczeństwa” czy „wspólnoty”: Abriszewski, K. 
(2012), Poznanie, zbiorowość, polityka…, s. 9.

82 Latour, B. (2005), Reassembling…, s. 63–86.
83 Tamże, s. 43–62.
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odrębność, wyraźne granice, ale jako obiekty relacyjne84, składowe 

i współtwórcy sieci heterogenicznych (możliwych między dowolny-

mi aktorami) relacji, którym to sieciom przypisuje się działanie, czyli 

sprawczość. Można powiedzieć, że każdy aktor jest odgrywany przez 

sieć innych aktorów, która go współtworzy. Aktor działa oraz aktor 

to sieć85 (stąd aktor-sieć w nazwie podejścia). Wreszcie, szczególny 

dostęp do aktorów, za którymi można relatywnie łatwo podążać, gdyż 

można ich wytropić, dają w perspektywie ANT gorące momenty powsta-

wania powiązań, a wśród nich kontrowersje, sytuacje dynamicznych 

przemian, praktyki tworzenia, sytuacje nowe oraz okoliczności awarii 

i – kryzysów86, także bezprecedensowych, jak kryzys klimatyczno-

-ekologiczny.

Posthumanizm to trudny do scharakteryzowania z uwagi na swój 

status paradygmatu w trakcie stawania się zwrot w humanistyce87 o re-

wolucyjnym potencjale poznawczym i praktycznym. Najprościej można 

go opisać przy użyciu kategorii posthumanizmu i postantropocen-

tryzmu88: chodzi o odcinanie się od oświeceniowej koncepcji czło-

wieka i „historycznych przejawów humanizmu, obu bazujących […] 

na przesłankach hierarchicznej konstrukcji społecznej i centralnej 

pozycji człowieka”89. Interesujący dla tego wywodu krytyczny posthu-

manizm narodził się w latach 90. w obrębie teorii literatury i krytyki 

literackiej z inicjatywy teoretyczek_ków feministycznych90 jako nurt 

84 Por. Bińczyk, E. (2005), Antyesencjalizm i relacjonizm w programie badawczym Bruno 
Latoura, „Er(r)go. Teoria – literatura – kultura”, (10).

85 Abriszewski, K. (2012), Poznanie, zbiorowość, polityka…, s. 74.
86 Latour, B. (2005), Reassembling…, s. 79–82; Abriszewski, K. (2012), Poznanie, zbioro-

wość, polityka…, s. 270.
87 Domańska, E. (2013), Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie”, (1–2), s. 14.
88 Braidotti, R. (2013), The Posthuman. Cambridge: Polity Press, s. 13–104.
89 Ferrando, F. (2016), Posthumanizm, transhumanizm, antyhumanizm, metahumanizm oraz 

nowy materializm. Różnice i relacje. Tłum. Sapeńko, R., „Rocznik Lubuski”, 42 (2), s. 18.
90 Tamże.
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znoszący opozycję  natura – kultura91 i szczególnie antyeksploatacyjny, 

zorientowany emancypacyjnie względem aktorów pozaludzkich, tak-

że – być może przede wszystkim – zaangażowanych w rzeczywistość 

organizacyjną. Joanna Bednarek w artykule Emancypacyjna obietnica 

posthumanizmu pisze wręcz: „Posthumanistyczna interwencja ma 

na celu właśnie upolitycznienie domeny zarządzania”92.

Emancypacyjny wymiar, czyli to, czego brakuje ANT w celu wpro-

wadzenia zarządzania więcej-niż-ludzkiego, jest obecny w krytycznym 

posthumanizmie93. Temu ostatniemu brakuje natomiast jasnego stano-

wiska antyesencjonalistycznygo, wskazującego, że nie tylko jesteśmy 

współzależni ekosystemowo, ale że w sposób ciągły odgrywamy – ak-

torzy ludzcy i pozaludzcy – siebie nawzajem. I właśnie to można od-

naleźć w ANT94. Dla potrzeb dalszych rozważań nie wystarczy zatem 

ani sama ANT, jako niezainteresowana godnością działających aktorów, 

ani sam krytyczny posthumanizm, przypisujący godność i sprawczość 

bytom z zasady posiadającym esencję, pewną odrębność, najczęściej 

zwierzętom, roślinom czy maszynom95, a nie stanowiącym rezultaty 

sieci relacji, które je odgrywają. Potrzebujemy i ANT, i krytycznego 

posthumanizmu.

ii. Trwałość zarządzania więcej-niż-ludzkiego

Spojrzenie z pozycji ANT pozwala uświadomić sobie przyczyny trwa-

łości zarządzania ekonomicznego i efemeryczności humanistycznego, 

a dzięki temu zastanowić się, w jaki sposób zaprojektować nowe, rela-

91 Żółkowska, T. (2018), Posthumanizm. Niepełnosprawność, „Niepełnosprawność”, (32), 
s. 30.

92 Bednarek, J. (2014), Emancypacyjna obietnica posthumanizmu, „Praktyka Teoretyczna”, 
14 (4), s. 175.

93 Braidotti, R. (2018), What Are the Posthumanities, w: Proceedings of the 5th World 
Humanities Forum. Busan: World Humanities Forum, s. 73.

94 Bińczyk, E. (2005), Antyesencjalizm i relacjonizm…
95 Hoffmann, K. (2014), Posthumanizm według Pramoda K. Nayara, „Czas Kultury”, (3), s. 154.
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cyjne i rezylientne (trwałe) zarządzanie humanistyczne, nowohuma-

nistyczne, więcej-niż-ludzkie czy posthumanistyczne96.

Zgodnie z ujęciem ekonomicznym zarządzanie to „zestaw dzia-

łań […] skierowanych na zasoby organizacji […] i wykonywanych z za-

miarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”97. 

Roi się w nim od sprawczych aktorów pozaludzkich, ANT uczy zaś 

(o czym już wspomniałem), że „ład jest ustabilizowany przez material-

ność tysięcy rzeczy”98, że pozaludzie „integrują i zarazem utrwalają 

nasze społeczeństwo”99. Przykładowo, czy jesteśmy sobie w stanie wy-

obrazić kształcenie akademickie w Polsce podczas pandemii COVID-19 

bez aktorów pozaludzkich, takich jak internet, oprogramowanie, sprzęt 

komputerowy, ogrzewane i oświetlone pomieszczenia, biurka, fotele, 

prąd, określone kompetencje komunikacyjne i wiele innych (pożywie-

nie, powietrze, planeta…)? To aktorom pozaludzkim zawdzięczamy 

względną trwałość instytucji takiego kształcenia w sytuacji kryzysowej. 

Bezlik zasobów100 ludzkich, finansowych (wszelkie postaci środków 

pieniężnych), rzeczowych (tereny, budynki, meble, sprzęt elektroniczny, 

oprogramowanie, pojazdy i in.), informacyjnych (dane sprzedażowe, 

prognozy gospodarcze, analizy konkurencji, publikacje i statystyki 

oficjalne, zwerbalizowany i milczący know-how i in.) i aktorów oto-

96 Termin „zarządzanie posthumanistyczne” wydaje się dobrze oddawać cechy nowej 
propozycji na gruncie akademickim, jako że sugeruje on jednoczesną kontynuację 
(trwanie) i zmianę (adaptację) w obrębie (nowego) zarządzania humanistycznego 
oraz jego posthumanistyczne inspiracje. Z kolei „zarządzanie więcej-niż-ludzkie” 
oddaje nowy zakres troski zarządzania, poszerzony o aktorów pozaludzkich, a także 
pozwala zilustrować pewną ewolucję zarządzania, od nieludzkiego (eksploatacyjne-
go względem ludzi) ku bardziej ludzkiemu, ludzkiemu i więcej-niż-ludzkiemu (anty-
eksploatacyjnemu względem dowolnych aktorów). Termin ten jest zatem blisko 
związany ze światem pracy, a nie jedynie z refleksją badawczą.

97 Griffin, R.W. (1998), Podstawy zarządzania…, s. 38.
98 Abriszewski, K. (2015), Teoria aktora-sieci jako teoria kultury, „Prace Kulturoznawcze”, 18, 

s. 113.
99 Latour, B. (2013), Technologia jako utrwalone społeczeństwo. Tłum. Afeltowicz, Ł., 

„Avant”, 4 (1), s. 17.
100 Por. Griffin, R.W. (1998), Podstawy zarządzania…, s. 36.
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czenia101 – wewnętrznego (władze, pracownicy, kultura organizacyjna), 

celowego (właściciele, akcjonariusze, konkurenci, klienci, dostawcy, 

sojusznicy strategiczni, regulatorzy, związki zawodowe), ogólnego 

(czynniki ekonomiczne, technologiczne, socjokulturowe, prawno-po-

lityczne, międzynarodowe) – oto cała armia ludzkich i pozaludzkich 

aktorów, którą ma na podorędziu zarządzanie ekonomiczne, a która 

dba o jego stabilność, tworzy i napędza sieć, którą ono jest. Zarządzanie 

humanistyczne z kolei to „stawianie człowieka w centrum, bazowanie 

na humanistycznej spuściźnie kulturowej i przyjmowanie perspektywy 

ludzkiego doświadczenia”102. W jego ramach faworyzowani są ludzie 

wraz z ich uniwersum społecznym, i choć włączeni są także wszyscy 

wymienieni wyżej aktorzy pozaludzcy, są oni – co konieczne w sytuacji 

faworyzowania ludzi – marginalizowani, a ich stabilizująca sprawczość 

maleje103.

Zarządzanie ekonomiczne jest zatem stabilniejsze niż humani-

styczne, gdyż mobilizuje więcej trwałych aktorów pozaludzkich. Zarzą-

dzanie humanistyczne można reformować więc przez heterogenizację 

jego sieci – włączenie do niej pozaludzkich sojuszników. Niektórzy 

z nich, potężni i barwni, marginalizowani przez oba nurty (choćby 

klimat i ekologia, z całym mnóstwem aktorów tworzących ich sieci, 

obecnych także w tej książce), zmuszają je wręcz do zmobilizowa-

nia ich – z powodu pilnych wyzwań antropocenu, epoki człowieka, 

w której skutki jego niezrównoważonej działalności – jakże zależnej 

od zarządzania – stały się geologicznie namacalne oraz groźne dla 

101 Por. Tamże, s. 102.
102 Kostera, M., Szeluga-Romańska, M. (2014), Komunikowanie a humanistyczne aspekty…, 

s. 37.
103 Bruno Latour i Shirley C. Strum na bazie wniosków płynących z badań grup pawia-

nów stwierdzają, że zbiorowości oparte na rozbudowanych relacjach społeczno-
-materialno-symbolicznych (współczesne ludzkie) są trwalsze niż te, które kosztem 
materii lub symboli stawiają (niekoniecznie intencjonalnie, jak w przypadku pawia-
nów) na więzi czysto społeczne: Strum, S.C., Latour, B. (1987), Redefining the Social 
Link. From Baboons to Humans, „Social Science Information”, 26 (4), s. 796. 
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stabilności życia w wymiarze planetarnym. Uznanie zasadności takiej 

heterogenizacji musi oznaczać uznanie sprawczości aktorów poza-

ludzkich, zgodnie z wnioskami ANT i z powszechnymi obserwacjami 

heterogenicznych połączeń ujawniających się w kłębowiskach kryzy-

sów antropocenu.

iii. Troska nie tylko o ludzi w zarządzaniu więcej-niż-ludzkim

Nie wystarczy jednak uznanie sprawczości aktorów pozaludzkich i włą-

czanie kolejnych w sieć zarządzania. Zarządzanie ekonomiczne in-

strumentalizuje zasoby i otoczenie organizacji względem jej celów/

zysków, zaś humanistyczne – zasoby, 

otoczenie, organizację względem czło-

wieka. Oba niekoniecznie dbają o do-

bro tego, co/kogo uprzedmiotawiają. 

Uznanie sprawczości pozaludzi i za-

wieranie z  częścią z  nich sojuszów 

(włączanie ich w sieć, współdziałanie 

z  nimi) nie implikuje ani rezygnacji 

z zarządzania eksploatacyjnego, ani 

z antropocentrycznego, ani wierności 

wartościom humanistycznym. Rewerencyjna posthumanizacja104 czy 

też humanistyczna deantropocentryzacja105 zarządzania polegałaby 

na uznaniu, że nie tylko sprawczość jest rozdystrybuowana, ale i god-

ność wszelkich organizujących, organizowanych oraz odczuwających 

organizowanie aktorów. Nie tylko działanie odbywa się dzięki sieciom 

ludzkich i pozaludzkich aktorów je  odgrywającym, ale stabilne wspól-

ne trwanie jest możliwe także wyłącznie wtedy, gdy godność jest przy-

104 Poszerzanie spektrum aktorów zarządzania o tych, którzy nie są ludźmi, z zachowa-
niem głębokiego szacunku wobec wszystkich z nich.

105 Usunięcie człowieka z centrum przy jednoczesnym zachowaniu wartości uznawa-
nych za humanistyczne, jednak stosowanych także w odniesieniu do aktorów poza-
ludzkich.

Stabilne wspólne trwanie jest 
możliwe wyłącznie wtedy, gdy 
godność jest przyznawana 
wszystkim składowym sieci, 
która pragnie trwać, a nie jedynie 
wybranym – uprzywilejowanym. 
Wydaje się to oczywiste, a daleko 
nam do tego…
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znawana wszystkim składowym sieci, która pragnie trwać, a nie jedy-

nie wybranym – uprzywilejowanym. Wydaje się to oczywiste, a daleko 

nam do tego…

Jak jednak dążyć do tego w praktyce? Inspiracji można poszukiwać 

w Tradycyjnej Wiedzy Ekologicznej (TWE): multidyscyplinarnej, inklu-

zywnej, łączącej duchowość z materialnością, która „cechuje się prak-

tyczną mądrością  opartą na prostych aksjomatach: «wszystko łączy 

się ze wszystkim», «wszystko jest jednym», 

«szacunek dla wszelkich form życia»”106. 

Wychodząc od niej, a zatem mając dowód, 

że dystrybucja sprawczości i godności 

w organizowaniu wystarczająco dobrego 

wspólnego trwania jest możliwa (przynaj-

mniej w niektórych społecznościach – źró-

dłach TWE), można zaproponować włączenie aktorów pozaludzkich – 

zasobów i elementów otoczenia wszelkich współczesnych 

organizacji – do dyskursów:

1. Różnorodności107 – akceptacja – uznanie za równych;

2. Personalizmu108 – personalizacja – upodmiotowienie 

przez uznanie za osoby;

3. Nauk o życiu109 – symboliczna animacja – uznanie za żywych;

4. Teologii/religioznawstwa110 – sakralizacja – uznanie 

za  uświęconych;

106 Domańska, E. (2013), Humanistyka ekologiczna…, s. 26.
107 Zob. Janssens, M., Steyaert, C. (2003), Theories of Diversity within Organisation Studies. 

Debates and Future Trajectories, Working Paper, „SSRN Electronic Journal”.
108 Zob. Gronbacher, G.M.A. (1999), Personalizm ekonomiczny…
109 Zob. Schrödinger, E. (1944), What Is Life? – The Physical Aspect of the Living Cell.  

Cambridge: Cambridge University Press; Lovelock, J. (1979), Gaia. A New Look at Life 
on Earth. Oxford: Oxford University Press; Maturana, H., Varela, F. (1980), Autopoiesis 
and Cognition. The Realization of the Living. Dordrecht: Reidel.

110 Zob. Bataille, G. (2007), Erotyzm. Tłum. Ochab, M. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria. 
To nie pomyłka, właśnie ta książka stanowi fascynujące studium sfer sacrum i  profanum.

Dystrybucja sprawczości 
i godności w organizo-
waniu wystarczająco 
dobrego wspólnego 
trwania jest możliwa.
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5. Panpsychizmu – psychizacja111 – uznanie za czujących 

i  świadomych;

6. Perspektywizmu antropologicznego112 – uczłowieczenie – 

uznanie za ludzi;

7. Kincentryczności113 – włączenie do rodziny – uznanie 

za  krewnych114,

ponieważ aktorów – równych sobie, będących osobami, żywych, uświę-

conych, czujących i świadomych, ludzkich lub z którymi jesteśmy 

spokrewnieni – z zasady traktujemy jako sprawczych i z szacunkiem, 

a na pewno – znowu: z zasady – jako bardziej sprawczych i z większym 

szacunkiem niż: gorszych, będących przedmiotami, martwych lub 

nieożywionych, ze sfery profanum, nieczujących i nieświadomych, 

niebędących ludźmi, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni.

Zdaję sobie sprawę z kolonizującego i mimo wszystko antropo-

centrycznego wymiaru symetryzacji „w górę”, np. uznawania aktorów 

pozaludzkich w kontekście ich godności za osoby, jednak uważam, że 

przedłożenie takiej propozycji jest konieczne, także z uwagi na krytycz-

ną dyskusję, którą może ona wywołać, a która z kolei miałaby potencjał 

zaproponowania mniej kolonizujących projektów. Przedstawione wy-

111 Zob. Skrbina, D. (2017), Panpsychism in the West. Cambridge–London: MIT Press.
112 Zob. Viveiros de Castro, E. (2017), Kosmologiczna deixis oraz perspektywizm indiański, 

„Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia”, (3); Latour, B., (2009), Perspectivism. 
‘Type’ or ‘Bomb’?, „Anthropology Today”, 25 (2).

113 Zob. Salmon, E. (2000), Kincentric Ecology. Indigenous Perceptions of the Human 
 Nature Relationship, „Ecological Applications”, 10 (5); Lewis, J.E. i in. (2018), Making 
Kin with the Machines, „Journal of Design and Science”.

114 Niektóre z tych propozycji, ich warunki i możliwe skutki omawiam szerzej tu: 
Pałasz, M. (2021), Zarządzanie posthumanistyczne, „Przegląd Kulturoznawczy”, 
1 (47). Postuluję w tym tekście także rezygnację z odnoszenia celów zarządzania 
do organizacji na rzecz dobra wspólnego, w czym również można inspirować się 
TWE, ceniącą bardziej „współpracę i symbiotyczne współbycie niż […] konkurencyj-
ność”, Domańska, E. (2013), Humanistyka ekologiczna…, s. 24. Numer „Przeglądu 
 Kulturoznawczego”, w którym opublikowany jest artykuł, w całości poświęcony jest 
zarządzaniu w antropocenie.
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liczenie to katalog otwarty i należy zarówno go poszerzać, jak i eksplo-

rować praktyczne metody wdrażania jego elementów do rzeczywistości 

organizacyjnej. Zrozumiałe może być uznanie, że potencjał włączania 

powyższych propozycji w zastany system społeczno-gospodarczy jest 

niski. Czyż dla dobra nas, ludzkich i pozaludzkich wszystkich, nie 

warto jednak spróbować przezwyciężyć ten kryzys wyobraźni? Wszak 

wspominana jako inspiracja TWE podejmuje próby alternatywnego 

rozumienia podmiotowości, sacrum, relacji między naturą i kulturą, 

jest kincentryczna, byty pozaludzkie obdarzane są w jej ramach spraw-

czością i autonomią, a nawet uznawane za osoby, np. osobo-rośliny 

czy osobo-skały115.

Podsumowanie
Teoria aktora-sieci pozwala na ustabilizowanie, stworzenie trwałego 

mechanizmu adaptacyjnego i spotęgowanie sprawczości zarządzania 

humanistycznego poprzez uznanie spraw-

czości pozaludzkich aktorów rzeczywisto-

ści organizacyjnej i budowanie z nimi trwa-

łych sojuszów umacniających sieć nurt ten 

odgrywającą. W gruncie rzeczy jako społe-

czeństwo globalne zmierzamy w tym kie-

runku – wystarczy spojrzeć, o  jak wielu 

różnorodnych aktorach, dotąd nieobec-

nych w koncepcjach zarządzania i rządze-

nia, mówi 17 Celów Zrównoważonego Roz-

woju, aby wymienić tu chociażby klimat, 

życie na lądzie i w oceanach, wodę, insty-

tucje, zrównoważone miasta i wspólnoty, 

czystą i dostępną energię, żywność. Krytyczny posthumanizm z kolei 

umożliwia adekwatne do wyzwań antropocenu deantropocentryzują-

115 Domańska, E. (2013), Humanistyka ekologiczna…, s. 23–25.

Zarządzanie więcej-niż-
-ludzkie za punkt wyjścia 
powinno brać nie zysk 
czy człowieka, a hete-
rogeniczną zbiorowość, 
czyli świat, w którym 
funkcjonujemy – ludzie 
zaś winni być aktorami 
symetrycznymi wobec 
aktorów pozaludzkich, 
sprawczych i godnych.
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ce przemieszczenie aksjologiczne zarządzania humanistycznego przy 

jednoczesnym nieodcinaniu się od jego ducha (pohumanistycznego) 

poprzez emancypację i upodmiotowienie zasobów i otoczenia organi-

zacji. Chodzi o budowanie zarządzania (po)humanistycznego, które 

jest relacyjne: świadome swego zanurzenia w sieciach aktorów ludzkich 

i pozaludzkich je tworzących, rezylientne: długotrwale odporne i re-

werencyjne: oparte na uogólnionym sza-

cunku; o uznanie, że sprawczość jest wła-

snością sieci (a nie wyłącznie ludzi), trwałą 

adaptację w wyniku działań z tego uznania 

płynących i o głęboki szacunek wobec he-

terogenicznych aktorów odgrywających 

organizujący się świat, a w efekcie o syme-

tryzację relacji między bytami, równo-

uprawnienie wszystkich i  wszystkiego, 

którzy/co tworzą/tworzy świat, w którym 

chcemy żyć.

Aby odnieść się do omówionych 

wcześ niej 3 wymiarów zarządzania huma-

nistycznego wskazujących człowieka jako 

punkt wyjścia, drogę i cel procesów zarzą-

dzania, zarządzanie więcej-niż-ludzkie za 

punkt wyjścia powinno brać nie zysk czy 

człowieka, a heterogeniczną zbiorowość, 

czyli świat, w którym funkcjonujemy – lu-

dzie zaś winni być aktorami symetrycznymi wobec aktorów poza-

ludzkich, sprawczych i godnych. Jego drogą powinna być aktywność 

maksymalnie różnorodna (praktyczna, naukowa, dydaktyczna i in-

stytucjonalna), dostosowana do problemu, nieoparta na dogmatach 

narzucanych z góry – polimetodyczna, wieloparadygmatyczna, zno-

sząca granice dyscyplin nauki i dziedzin działania. Jego celem zaś musi 

być długoterminowe planetarne dobro heterogenicznej zbiorowości, 

Celem zarządzania wię-
cej-niż-ludzkiego musi 
być długoterminowe 
planetarne dobro hete-
rogenicznej zbiorowości, 
działającej wedle anty-
eksploatacyjnego impe-
ratywu, zgodnie z którym 
dobro owej zbiorowości 
nie może być osiągane 
kosztem jakiejkolwiek 
jej podgrupy (np. ludzi), 
zaś dobro podgrupy 
(np. ludzi) nie może być 
osiągane kosztem zbio-
rowości lub jakiejkolwiek 
jej części.
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działającej wedle antyeksploatacyjnego imperatywu, zgodnie z którym 

dobro owej zbiorowości nie może być osiągane kosztem jakiejkolwiek 

jej podgrupy (np. ludzi), zaś dobro podgrupy (np. ludzi) nie może być 

osiągane kosztem zbiorowości lub jakiejkolwiek jej części. Nawet je-

śli to imperatyw utopijny, może on stanowić wzorzec, do którego – 

my, ludzie – powinniśmy dążyć, gdy w dobie kryzysu klimatyczno -

-ekologicznego podejmujemy wszelakie decyzje.

Można sobie wyobrazić, że takie sensowne zarządzanie dla wspól-

nego świata przełamuje  marazm antropocenu. Nie chodzi tu jedynie 

o narzędziowe poradzenie sobie z wyparciem, krót-

kowzrocznością, bezwładem, apatią, bezczynem 

odnoszącymi się do globalnych i lokalnych, zbio-

rowych i indywidualnych działań w zakresie bez-

pieczeństwa klimatycznego116, lecz także o ożywie-

nie refleksji klimatycznej i środowiskowej117 na polu 

organizowania wspólnego świata – a przede wszyst-

kim o akt moralny: „Marazm antropocenu to zbrod-

nia przeciwko systemom planetarnym, przeciwko życiu w obecnej jego 

postaci”118. W dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego każda decyzja, 

także zarządcza, ma wymiar moralny.

Czy nowe zarządzanie jest jednak w ogóle możliwe? Trudno 

powiedzieć. Z pewnością przedstawiona artykulacja zarządzania 

więcej-niż-ludzkiego poprzez zestawienie zarządzań ekonomiczne-

go i humanistycznego, prób czynienia zarządzania bardziej ludzkim, 

ludzkim i wreszcie otaczającym troską więcej niż tylko ludzki, dzię-

ki propozycjom nowej po- czy też posthumanistyki sugeruje, że nie 

ma dla niego szans bez żywego zaangażowania, po pierwsze, nowej 

humanistyki poza nią samą, w projektowaniu i praktykowaniu orga-

116 Bińczyk, E. (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa: PWN, s. 7.
117 Tamże, s. 9.
118 Tamże, s. 118.

W dobie  kryzysu 
klimatyczno-eko-
logicznego każda 
decyzja, także 
 zarządcza, ma wy-
miar  moralny.
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nizowania, nowego lub na nowo, po drugie, zarządzania poza jego 

rynkowymi aspektami. Jeśli nowe zarządzanie ma uzyskać sprawczość 

na miarę wyzwań antropocenu, musi otworzyć się na refleksję spoza 

niego. Jeśli nowa humanistyka ma zacząć działać poza wymiarem aka-

demickim, musi przepracować swoją rolę m.in. w ramach zarządzania. 

Nie ma na to lepszego momentu niż teraz, gdy w sytuacji kryzysowej 

uwidoczniły się powiązania między rozlicznymi dyscyplinami nauki 

i dziedzinami praktyki, gdy pojawiły się rysy na dotąd grubych i moc-

nych instytucjonalnych i społecznych murach między nimi. To chwila 

nie tylko dobra, ale być może ostatnia.



600 Za pięć dwunasta…

Zaproszenie do dyskusji
Jest to raczej prośba o pomoc niż zaproszenie do dyskusji. Opowiedz, 

proszę, jak twoim zdaniem w praktyce możliwe jest zarządzanie więcej-

-niż-ludzkie traktujące aktorów pozaludzkich uczestniczących w rze-

czywistości organizacyjnej jako: równych ludziom, będących osobami, 

żywych, uświęconych, czujących i świadomych, ludzkich lub takich, 

z którymi jesteśmy spokrewnieni? Jak wygląda dzień menedżerki_ra 

i pracownic_ków organizacji, które_rzy w taki sposób organizują swoją 

rzeczywistość? W jaki sposób przekonać do takiej reformy menedżer-

ki_rów i inne osoby, w których gestii leży podejmowanie decyzji? Jeśli 

możesz, podziel się ze mną przemyśleniami: michal.palasz@uj.edu.pl.
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Od Joanny i Katarzyny

Zajmujemy się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 

uważamy, że jest to najpoważniejsze 
wyzwanie, przed którym aktualnie stoimy 
jako istoty żyjące na Ziemi. Gdy myślimy 

o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, 
odczuwamy wiele emocji – z jednej 

strony strach i niepewność, ale ostatnio 
też sporo nadziei na lepszy świat. 

Najważniejsze wyzwanie dla ludzkości 
w obliczu kryzysu klimatyczno-

-ekologicznego stanowi, według 
nas, zachowanie człowieczeństwa 

opartego na solidarności, 
wrażliwości i życzliwości.

Joanna Grzymała-Mosz-
czyńska pracuje w Instytu-
cie Psychologii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, gdzie 
zajmuje się badaniem czyn-
ników sprzyjających zaanga-
żowaniu społecznemu, jak 
i tych utrudniających je (jak 
np. wypalenie aktywistycz-
ne). Od wielu lat włącza się 
w różne inicjatywy mające 
na celu zmienienie świata 
na lepsze. Współautorka 
książki Walcz, protestuj, 
zmieniaj świat! Psychologia 
aktywizmu (zob. Polecane 
źródła); joanna.grzymala-

-moszczynska@uj.edu.pl. 

Katarzyna Jaśko  
Psycholożka społeczna 
pracująca w Instytucie 
Psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Bada, co 
motywuje ludzi do zaanga-
żowania politycznego. Inte-
resuje ją zarówno destruk-
cyjna aktywność polityczna 
wiążąca się ze stosowaniem 
przemocy, jak i pokojowy 
aktywizm. Jest współau-
torką popularno- naukowej 
książki Walcz, protestuj, 
zmieniaj świat! Psychologia 
aktywizmu;  
katarzyna.jasko@uj.edu.pl.
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Nie akceptuję już rzeczy, których nie mogę zmienić.
Zmieniam rzeczy, których nie mogę zaakceptować.

Angela Davis, amerykańska aktywistka feministyczna

W poprzednich częściach książki mogliście i mogłyście przeczytać 

m.in. o tym, jak wygląda sytuacja związana z klimatem, a także jakie 

mechanizmy stoją za aktualnym kryzysem klimatyczno-ekologicznym. 

W tej części zajmujemy się tym, co w tej sytuacji możemy robić. W tym 

rozdziale postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań, które często 

nurtują osoby zaangażowane w działania na rzecz klimatu: dlaczego 

ludzie nie podejmują żadnych działań mimo powagi sytuacji, w której 

się znajdujemy? Co możemy zrobić, żeby przekonać ich, że działania 

na rzecz klimatu są istotne? Jak skutecznie zachęcać do podejmowania 

aktywności osoby, które już zdają sobie sprawę, że jest to konieczne? 

Zacznijmy od pierwszego pytania.

Dlaczego zmiana jest trudna?
Poczucie konieczności zmiany społecznej, niezaprzeczalnie przyświe-

cające aktywistom i aktywistkom klimatycznym, nie jest łatwe do za-

akceptowania ani oczywiste dla niezaangażowanych w walkę o klimat 

osób. Wynika to z kilku psychologicznych czynników. Po pierwsze, 

wprowadzenie zmian wymaga przyznania, że jakiś aspekt obecnej 

rzeczywistości nie funkcjonuje prawidłowo i wymaga naszej reakcji. 

Dla przykładu: dana osoba musi uznać, że ktoś cierpi, dochodzi do nie-

sprawiedliwości lub nadciąga wielkie zagrożenie. Wszystkie te sytu-

acje wymagają otwarcia się na negatywne informacje, których ludzie 

najchętniej by unikali. Zanegowanie konieczności zmiany może się 

wydawać najprostszą ścieżką do tego celu.

Oczywiście nie zawsze chodzi o proste negowanie rzeczywistości. 

Czasem informacji jest tak dużo, że trudno jest udawać, że sytuacja jest 

idealna i nie wymaga zmian. Wtedy pojawiają się inne przeszkody 

i wymówki: „Czy to ja mam brać za to odpowiedzialność?”, „Już i tak 
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nic się nie da zrobić”, „Mnie to nie dotyczy”, „Inni nic nie robią, to niby 

dlaczego ja powinienem/powinnam?”. Aktywizm jest typowym przy-

kładem dylematu społecznego, w którym strategia unikania odpowie-

dzialności może się opłacić w indywi-

dualnym wymiarze, ale jeśli stanie się 

powszechna, stracą wszyscy, bo zmia-

na społeczna nie nastąpi. Pokonanie 

tej przeszkody jest ważnym krokiem 

na drodze do zaangażowania1. 

Niestety to nie koniec. Nawet jeśli 

kolejna osoba weźmie na siebie odpo-

wiedzialność za wprowadzenie zmian, 

może nie wiedzieć, jakie konkretnie 

działania powinna podjąć, może mieć 

wątpliwości, czy ją stać na angażowa-

nie się w te działania. Przeszkodą może być też realny brak zasobów 

potrzebnych do takiego zaangażowania – czasowych, materialnych, 

społecznych. Ludzie mają wiele celów i ten związany ze zmienianiem 

świata na lepsze nie zawsze stanowi priorytet. Im bardziej i im częściej 

doświadczamy przymusu wyboru pomiędzy zaangażowaniem spo-

łecznym a innymi celami życiowymi (np. praca, rodzina, studia), tym 

mniejsza szansa, że wytrwamy w swoim zaangażowaniu2.

Wreszcie, w społeczeństwie istnieje cała masa stereotypów na te-

mat aktywistów/aktywistek, które mogą zniechęcać innych do włącze-

nia się w aktywizm. Są oni/one często widziani/widziane w niezbyt ko-

rzystnym świetle – jako osoby pełne wściekłości, głośne czy agresywne. 

Badania pokazują także, że osoby zaangażowane w działania proekolo-

1 Olson, M. (1968), The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. 
Cambridge: Harvard University Press, s. 101.

2 Bolton, M. (2018), Power Protest. Jak protestować skutecznie. Tłum. Bożek, J. 
 Warszawa: MUZA SA, s. 28.

Aktywizm jest typowym 
przykładem dylematu 
społecznego, w którym 
strategia unikania odpowie-
dzialności może się opłacić 
w indywidualnym wymia-
rze, ale jeśli stanie się po-
wszechna, stracą wszyscy, 
bo zmiana społeczna nie 
nastąpi.
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giczne są podejrzewane o brak zachowywania higieny3.  Ponadto różne 

działania podejmowane w ramach sprzeciwu część społeczeństwa 

odbiera jako obraźliwe (jak np. wieszanie tęczowych flag na figurach 

przedstawiających katolickich świętych) czy „niepatriotyczne”, np. gdy 

aktywiści informują o łamaniu pewnych praw agendy międzynarodowe. 

Temu niekorzystnemu wizerunkowi towarzyszy również przekona-

nie (prawdopodobnie nie zawsze zupełnie nieuzasadnione), że osoby 

zaangażowane społecznie mają poczucie moralnej wyższości i patrzą 

z góry na osoby, które nie spełniają ich wygórowanych standardów4. 

Gdy podsumujemy ten wizerunek – nawet jeśli w dużej mierze jest on 

niespójny z naszymi doświadczeniami – to trzeba stwierdzić, że rzeczy-

wiście niekoniecznie chciałoby się od razu dołączyć do grupy aktywi-

stów. Można rozważyć unikanie kategorii „aktywistki” w związku z jej 

negatywnym nacechowaniem, np. poprzez mówienie o konkretnych 

działaniach podejmowanych przez daną grupę.

Ogólnie rzecz ujmując, zaangażowanie w działania zbiorowe 

w społeczeństwie polskim, ale nie tylko, jest relatywnie niskie. Oczy-

wiście bywa i tak, że duża część społeczeństwa wychodzi na ulice 

w ramach protestu, ale zazwyczaj nawet najpopularniejsze działania, 

takie jak podpisywanie petycji czy kontaktowanie się z politykiem lub 

urzędnikiem, są podejmowane stosunkowo rzadko. W pozostałe zba-

dane formy zaangażowania, takie jak demonstrowanie czy działanie 

w organizacji społecznej, w 2018 r. włączało się przeciętnie ok. 6% 

Polek i Polaków5. Powszechne protesty, których byłyśmy i byliśmy 

3 Bashir, N.Y. i in. (2013), The Ironic Impact of Activists. Negative Stereotypes Reduce 
Social Change Influence, „European Journal of Social Psychology”, 43, s. 614.

4 Besta, T. i in. (2019), Walcz, protestuj, zmieniaj świat! Psychologia aktywizmu. Sopot: 
Smak Słowa, s. 88.

5 Tamże, s. 14.
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świadkami w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 

października 2020 r.6, stanowiły nową jakość zaangażowania.

Kogo przekonywać?
Jak zatem sprawić, żeby inni chcieli włączyć się w działania na rzecz 

walki z kryzysem klimatyczno-ekologicznym? Warto się najpierw za-

stanowić, do kogo kierujemy nasz komunikat i kogo konkretnie chcemy 

zachęcić. Pomóc w tym może podział potencjalnych odbiorców na kilka 

kategorii ze względu na to, jaki mają stosunek do ważnej dla nas sprawy 

i jaki jest ich obecny poziom zaangażowania. 

Pierwsza grupa to ludzie niezaangażowani i nieprzekonani, że 

mają do czynienia z realnym problemem. Co ważne, te osoby nie prze-

jawiają silnego stanowiska przeciwnego. Być może zaczynają dopiero 

do nich docierać informacje o kryzysie klimatyczno-ekologicznym i nie 

wiedzą, co o tym sądzić, bo nigdy wcześniej nie zastanawiały się nad tą 

kwestią. W związku z tym nie są wystarczająco zmotywowane, aby coś 

z tym zrobić. W przypadku tej grupy osób naszym celem powinno być 

przekonanie ich, że jest to ważna kwestia wymagająca działania. Druga 

kategoria to osoby przekonane, że problem istnieje i być może jest on 

nawet poważny, ale które do tej pory nie włączały się w żadne działania 

na rzecz poprawy sytuacji. W odniesieniu do nich trzeba się dowiedzieć, 

z czego wynika ich dotychczasowy brak zaangażowania – z poczucia 

bezsilności, niewiedzy, jak się zaangażować, czy z braku możliwości. 

Ostatnią interesującą nas grupę stanowią osoby przekonane i zaan-

gażowane, którym należy umożliwić jak najlepsze wykorzystanie ich 

motywacji i potencjału oraz przeciwdziałać ich wypaleniu. 

Jest jeszcze jedna grupa, o której warto wspomnieć. To osoby 

nam nieprzychylne i aktywnie zaangażowane w zwalczanie naszego 

6 Zagadnienie rzetelnie udokumentowano w Wikipedii (wersja hasła z daty dostępu): 
Protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji w Polsce (2021): 
pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_przeciwko_zaostrzeniu_przepisów_dotyczących_
aborcji_w_Polsce [dostęp: 1.02.2021].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_przeciwko_zaostrzeniu_przepisów_dotyczących_aborcji_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_przeciwko_zaostrzeniu_przepisów_dotyczących_aborcji_w_Polsce
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stanowiska. Mogą np. twierdzić, że tezy, że zmiany klimatu są wyni-

kiem działań ludzi, to pochodne spisku lub po prostu są motywowa-

ne interesem własnym, więc nie chcą dołączyć do walki. W naszej 

ocenie na przekonywanie osób z tej grupy najlepiej nie tracić czasu. 

Nie twierdzimy, że rozmowa z osobami, z którymi się absolutnie nie 

zgadzamy, co do zasady jest pozbawiona sensu i nie może doprowa-

dzić do zmiany ich zdania. Jednak warto mieć świadomość, że nasze 

czas i energia są również ograniczone i angażując się w przekonywanie 

jednego zdeklarowanego przeciwnika (więc szanse powodzenia są 

niewielkie), być może tracimy okazję do zaangażowania 10 już prze-

konanych sojuszników. 

Skoro mamy rozrysowaną mapę grup docelowych, w dalszej czę-

ści tekstu skupimy się na mechanizmach psychologicznych, których 

znajomość może przysłużyć się sprawie klimatyczno-ekologicznej, 

najpierw w odniesieniu do pierwszej i drugiej grupy: zajmiemy się 

tym, jak przekonywać osoby nieprzekonane do tego, że kryzys klima-

tyczno-ekologiczny jest poważnym problemem, oraz jak mobilizować 

i organizować osoby, które już zdają sobie sprawę z sytuacji. Na koniec 

wspomnimy o trzeciej grupie – osobach już zaangażowanych. Czwar-

tej – zgodnie z własną sugestią i dlatego że chcemy się skoncentrować 

na priorytetowych odbiorcach – poświęcimy tu najmniej miejsca. Poza 

opisem mechanizmów psychologicznych zachęcimy cię do udzielenia 

odpowiedzi na różne pytania – tak jak robimy to podczas warsztatów 

na ten temat, które prowadzimy. Mają one za zadanie ułatwić refleksję 

nad emocjami i myślami sprzyjającymi zaangażowaniu.

Zanim przejdziemy dalej, spróbuj odpowiedzieć na następujące 

pytania:

Co cię przekonało do zainteresowania się kwestiami klimatycznymi?

Co sprawiło, że uznałeś/uznałaś, że ta sprawa jest ważna?

Czy łatwo jest przekonać innych do zmiany zdania?

Jeśli nie, to co, twoim zdaniem, jest tego przyczyną?
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Z jakimi kontrargumentami spotykasz się, kiedy usiłujesz namó-

wić kogoś do działania?

Szkoda, że nie możemy posłuchać twoich odpowiedzi, ale podzie-

limy się tym, co wynika z badań naukowych na ten temat.

Przekonać nieprzekonanych 1/3:  
pokaż związek z interesem własnym

Aktywiści/aktywistki często patrzą na sprawę przez pryzmat wartości 

moralnych. Uważają, że należy działać, bo tak jest słusznie i właściwie, 

a pozostawienie spraw własnemu biegowi byłoby niesprawiedliwe. Ro-

bią tak często kosztem wielu wyrzeczeń, bywa, że zaniedbują własne 

potrzeby (jeszcze wrócimy do tego tematu!). Dlatego tak trudno może 

być czasem zaakceptować im fakt, że większość ludzi tak nie robi. Nie 

działają, bo im się po prostu nie chce, i nie wprowadzają zmian, bo 

nie widzą bezpośredniej korzyści dla siebie. Możemy się na to zżymać 

i uznać, że w konfrontacji z takim poziomem egoizmu sprawa jest 

przegrana, albo możemy to zaakceptować i zacząć działać w takich 

nieidealnych warunkach. Badania pokazują bowiem, że interes własny 

jest bardzo silnym źródłem motywacji i jeśli tylko jesteśmy w stanie 

z niego skorzystać, nie ma powodu, żeby się wahać7. 

Przytoczyć tu można ciekawe badanie dotyczące poparcia dla 

walki ze zmianami klimatu8. Wzięły w nim udział zarówno osoby 

przekonane do tego, że zachodzą zmiany klimatu, jak i podające to 

w wątpliwość. Osoby badane miały zastanowić się nad korzystnymi 

skutkami „ubocznymi” działań podejmowanych w celu walki z kryzy-

sem klimatycznym. Przykłady takich efektów to rozwój technologiczny, 

nowe miejsca pracy, czystsze powietrze. Co ciekawe, pod wpływem 

myślenia o tych dodatkowych korzyściach poparcie dla działań klima-

7 Smith, H.J. i in. (2012), Relative Deprivation. A Theoretical and Meta-analytic Review, 
„Personality and Social Psychology Review”, 16 (3), s. 203.

8 Bain, P. i in. (2016), Co-benefits of Addressing Climate Change Can Motivate Action 
around the World, „Nature Climate Change”, 6 (5), s. 154.
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tycznych wzrosło zarówno wśród tych, którzy mieli świadomość, że 

zmiany klimatu są poważnym problemem, jak i wśród tych, którzy im 

zaprzeczali. Jest to dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że można za-

chęcić osoby skoncentrowane na własnym interesie do działań na rzecz 

naszej sprawy, gdy jesteśmy w stanie pokazać im, jakie bezpośrednie 

korzyści mogą odnieść. 

Do jakich zatem aspektów interesu własnego możemy się odwołać, 

chcąc przekonać kogoś, że zmiany klimatu są poważnym problemem? 

Koszty ekonomiczne i rosnące z powodu zmian klimatu ceny żywności 

to z pewnością jeden z takich argumentów. Drugi czynnik to zdrowie 

i negatywny wpływ, jaki mogą wywierać na nie rosnące temperatury. 

Trwała przemiana otoczenia czy negatywny wpływ zmian klimatu 

na świat, w którym będą żyły dzieci i wnuki, to także konsekwencje, 

do których możemy się odnieść. Ważne jest, aby nie tylko aktywizo-

wać myślenie o unikaniu strat, ale także podkreślić potencjalne zyski 

z zielonej polityki. Generalnie, usiłując przekonać ludzi do zrozumienia 

wagi problemu, dobrze jest zastanowić się, jakie przełożenie ma ten 

problem bezpośrednio na ich codzienne funkcjonowanie. Jak dotknie 

ich dzieci i inne bliskie osoby? Być może będzie mieć to wpływ na ich 

lokalną społeczność, co też warto podkreślić. Uświadomienie ludziom, 

co stracą, jeśli nic się nie zmieni, i co mogą zyskać dzięki wspomaga-

niu zmiany, pozwala pozyskać nam nowych i nie zawsze oczywistych 

sojuszników. 

Przekonać nieprzekonanych 2/3:  
daj poczuć, że dzieje się krzywda

Często zaangażowanie na rzecz sprawy wiąże się z dostrzeżeniem cier-

pienia ludzi, zwierząt, przyrody. Widząc je, nieraz mamy poczucie, że 

to niesprawiedliwe, że dzieje się im krzywda. Refleksja nad tym, kto 

w danej sytuacji cierpi, kto jest ofiarą, a kto opresorem, kto jest odpo-

wiedzialny za tę sytuację, jest silnie związane z naszymi wartościami 

moralnymi. Badania pokazują, że połączenie silnych emocji i treści 
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moralnych motywuje do działania i ma silny wpływ na rozprzestrze-

nianie się treści w sieciach społecznych9. Wynika z nich także, że 

to właśnie wartości moralne mogą skłonić osoby uprzywilejowane 

do zaangażowania się na rzecz grup o niższym statusie10. Sygnalizują 

ponadto, że wartości moralne są blisko związane z aktywizmem klima-

tycznym. Przekonanie, że mechanizmy, które prowadzą do katastrofy 

klimatycznej, oraz jej konsekwencje stoją w sprzeczności z ważnymi 

normami moralnymi, wywoływało chęć większego zaangażowania 

w demonstracje klimatyczne11.

Ludzie w różny sposób reagują na taką świadomość cierpienia – 

niektórzy się angażują, inni wycofują. Pojawia się pytanie, co możemy 

zrobić, aby zmotywować ich do działania, gdy widzą cierpienie. Przede 

wszystkim musimy pokazać, kto cierpi. Kiedy chcemy walczyć z sys-

temową niesprawiedliwością, dobrym pomysłem może być rozpoczę-

cie działań od odpowiedzi na bardzo konkretną, w oczywisty sposób 

krzywdzącą sytuację. Pokazanie konkretnego cierpienia może wzbu-

dzić empatię i chęć udzielenia pomocy. Możemy też zwrócić uwagę 

na wspólnotę doświadczeń, które podzielamy z cierpiącą osobą/istotą 

i zachęcić do solidarności lub odwołać się do moralnych zasad, które 

ta osoba wyznaje. Wzbudzenie empatii może prowadzić do większego 

zaangażowania, warto jednak zdawać sobie sprawę z jej potencjalnych 

ograniczeń. Paul Bloom12 zwraca uwagę na to, że opieranie naszych 

decyzji dotyczących zaangażowania głównie na empatii może pro-

wadzić do mniejszej chęci pomocy ofiarom, z którymi trudno nam 

9 Brady, W.J. i in. (2017), Emotion Shapes the Diffusion of Moralized Content in Social 
Networks, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, 114 (28), s. 7313.

10 van Zomeren, M. i in. (2011), Can Moral Convictions Motivate the Advantaged to Chal-
lenge Social Inequality? Extending the Social Identity Model of Collective Action, Group 
Processes & Intergroup Relations, 14 (5), s. 735.

11 Barth, M. i in. (2015), Absolute Moral Standards and Global Identity as Independent 
Predictors of Collective Action against Global Injustice, „European Journal of Social 
Psychology”, 45 (7), s. 918.

12 Bloom, P. (2017), Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem. 
Tłum. Chojnacki, M. Kielce: Wydawnictwo Charaktery, s. 53.
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się zidentyfikować. Może też być nam trudniej włączyć się w sprawy, 

w których konkretne ofiary są mniej oczywiste, jak w wypadku kryzy-

su klimatyczno-ekologicznego. Wreszcie, oparcie działań na empatii 

na dłuższą metę może prowadzić do wyczerpania emocjonalnego. 

Drugim krokiem będzie wskazanie, kto jest odpowiedzialny za 

to cierpienie. Czy jest to rząd, prezes firmy, w której pracujemy, czy 

przemysł futrzarski albo paliwowy. Jasne wskazanie osoby odpowie-

dzialnej za niesprawiedliwość może ułatwić działanie w obronie ważnej 

dla nas wartości. 

Kiedy już jesteśmy świadomi/świadome cierpienia, pojawia się 

pytanie: „Czy j a  mogę coś zrobić, aby pomóc?”. Nasze zaniepokojenie, 

współczucie, poczucie moralnego zobowiązania może obrać różne 

kierunki. Możemy zwrócić się w stronę działań indywidualnych, czysto 

pomocowych – wziąć udział w zbiórce ubrań dla osób poszkodowanych 

przez katastrofę naturalną, wrzucić drobniaki do puszki, do której 

fundacja XYZ zbiera fundusze na operację małego Jasia, dołożyć się 

do lodówki dla pani Kazi. Działania te mogą przynosić bardzo dużo 

szybkich wzmocnień. Właściwie od razu dostajemy informację zwrotną, 

że zrobiliśmy coś, co przyniosło komuś ulgę. Drugą drogą rozwiązania 

tych problemów będzie działanie na poziomie systemowym – udział 

w pracach zbiorowych mających na celu zmianę polityki klimatycznej, 

zdrowotnej i społecznej. Tego typu aktywność z jednej strony umoż-

liwia rozwiązanie problemu u jego źródła, a z drugiej nie uzależnia 

pomocy od spełnienia określonych wymogów. Możemy wreszcie nie 

podejmować żadnego działania, sądząc, że – z różnych przyczyn – nie 

jesteśmy w stanie temu zaradzić. Wtedy może pojawić się redukcja 

dysonansu poznawczego, np. poprzez umniejszanie wagi problemu. 

Kiedy mówi się o moralności w działaniach na rzecz zmiany świa-

ta, nie sposób nie wspomnieć o zagrożeniu, jakim jest cenienie nade 

wszystko „czystości moralnej” w obrębie grupy. Może to utrudniać 

nawiązywanie szerokich koalicji, odstraszać osoby chcące dołączyć 
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do naszej grupy (przekonane, że nie spełniają wygórowanych standar-

dów moralnych), a niekiedy prowadzić do rozpadu grupy.

Przekonać nieprzekonanych 3/3:  
odwołaj się do norm społecznych

Normy to jedno z najpotężniejszych narzędzi wpływu. Jako ludzie 

jesteśmy szalenie wrażliwi na to, co jest zachowaniem akceptowanym 

w naszej grupie, a co nie. Dlatego jeśli chcemy przekonać kogoś, kto 

jeszcze ma wątpliwości odnośnie do znaczenia zmian klimatu, można 

zacząć od zaprezentowania danych dotyczących społecznej percepcji 

problemu. Dla przykładu: 93% Europejczyków uważa, że zmiany kli-

matu są poważnym problemem. To samo badanie wskazuje, że w 2019 r. 

70% Polek i Polaków uważało, że zmiany klimatu są bardzo poważnym 

problemem13.

Co ciekawe, w ciągu 2 lat wskaźnik ten wzrósł o 12 punktów pro-

centowych. Podobnie, o 9 p.p. wzrosła liczba osób, które uważają, że 

jest to najważniejszy problem, przed którym stoi aktualnie świat. I to 

właśnie normy dynamiczne, czyli informacje na temat trendów, są 

jednym z najefektywniejszych sposobów zachęcania do zmiany zacho-

wań. Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnim czasie sugerują, że 

prezentowanie norm dynamicznych ma silniejszy wpływ na popieranie 

organizacji ekologicznych lub indywidualne zachowania prośrodowi-

skowe niż sama informacja o normie dotyczącej takiego zachowania14. 

Podobne efekty zaobserwowano w przypadku informowania ludzi 

o spadającej konsumpcji mięsa – nie tylko byli w większym stopniu 

zainteresowani redukowaniem ilości mięsa w swojej diecie, ale także 

13 Eurobarometer (2019), Climate Change. Poland, Europa.eu – Web Archive: web.archi-
ve.org/web/20200914101600/https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/
docs/pl_climate_2019_en.pdf [dostęp: 30.11.2021].

14 Mortensen, C.R. i in. (2019), Trending Norms. A Lever for Encouraging Behaviors Perfor-
med by the Minority, „Social Psychological and Personality Science”, 10 (2), s. 201.

https://web.archive.org/web/20200914101600/https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/pl_climate_2019_en.pdf
https://web.archive.org/web/20200914101600/https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/pl_climate_2019_en.pdf
https://web.archive.org/web/20200914101600/https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/pl_climate_2019_en.pdf
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zamawiali wegetariańskie dania15. Badacze tłumaczą ten mechanizm 

prekonformizmem, a więc dostosowywaniem się do zmian, które zajdą 

w przyszłości. Jeśli więc widzimy, że coraz więcej ludzi silnie angażuje 

się w kwestie związane z ochroną przyrody i klimatu, możemy uznać, 

że także warto się zainteresować tą kwestią.

Zastanów się teraz nad swoją historią.

Co cię zmobilizowało do działania w jakiejś ważnej dla ciebie 

sprawie? 

Co sprawiło, że zacząłeś/zaczęłaś sprzeciwiać się czemuś, co cię 

złościło?

Tutaj opiszemy 3 główne czynniki, które sprzyjają zaangażowaniu 

osób popierających sprawę klimatyczno-ekologiczną, lecz niedziałają-

cych na jej rzecz (świadomych nieaktywnych) – oczekiwanie sukcesu, 

łatwość działań i rolę emocji.

Mobilizowanie świadomych nieaktywnych 1/3:  
cele i sukcesy, które wzmacniają

Stosunkowo rzadko poświęcamy energię na działania, które nie mają 

określonego celu, szczególnie w kontekście prób zmieniania świata. 

Działania w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego są o tyle 

poważnym wyzwaniem, że trudno się łudzić, że rozwiążemy tę kwestię 

definitywnie w ciągu kilku miesięcy. W jaki sposób zatem oczekiwanie 

sukcesu wpływa na zaangażowanie w aktywizm klimatyczny? I co mo-

żemy zrobić, aby zachęcać innych ludzi do włączenia się w działania 

o tak niepewnych szansach powodzenia? 

Dwoma podstawowymi czynnikami wpływającymi na to, czy 

się angażujemy, są poczucie indywidualnej i zbiorowej skuteczności. 

Generalnie osoby, które doświadczają wysokiego poczucia własnej 

skuteczności, częściej biorą udział w wyborach, kampaniach spo-

15 Sparkman, G., Walton, G.M. (2017), Dynamic Norms Promote Sustainable Behavior, 
Even If It Is Counternormative, „Psychological Science”, 28 (11), s. 1663.
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łeczno-politycznych czy protestach16. Z drugiej strony w działaniach 

politycznych rzadko jesteśmy w stanie osiągnąć realną zmianę dzię-

ki wysiłkowi jednej osoby. Dlatego też szalenie istotne jest poczucie 

kolektywnej skuteczności, które odzwierciedla np. przekonanie, że 

jako grupa jesteśmy w stanie znacząco ograniczyć konsekwencje kry-

zysu klimatyczno-ekologicznego. Badania poświęcone temu zagad-

nieniu wskazują, że wysokie poczucie zbiorowej skuteczności łączy 

się z większą skłonnością do uczestnictwa w działaniach zbiorowych, 

np. w protestach17. Co ciekawe – szczególnie w kontekście aktywizmu 

klimatycznego – nie zawsze niskie poczucie zbiorowej skuteczności 

zniechęca nas do działania. Wiele badań wskazuje też, że przekonanie 

o skuteczności grupowej niekoniecznie musi wpływać na zaangażowa-

nie się w faktyczne działania ruchu18. Co zatem w takiej sytuacji skłania 

ludzi do zaangażowania?

Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że szybkie poradzenie 

sobie z kryzysem klimatyczno-ekologicznym jest nierealne. Dlatego 

jedną z podstawowych kwestii jest to, jakie stawiamy sobie cele oraz 

jak definiujemy sukces. Stawianie sobie celów, na których realizację 

mamy wpływ, jest tu kluczowe. Możemy zorganizować demonstrację, 

kampanię pisania listów do polityków czy akcję obywatelskiego niepo-

słuszeństwa, ale nie do końca mamy wpływ na to, czy decydenci nas 

posłuchają albo czy w naszym wydarzeniu weźmie udział 10 tys. osób. 

Z udanej realizacji danej akcji nie tylko możemy, ale wręcz powinni-

śmy czerpać zadowolenie, poczucie sensu i znaczenia, bo pomogą nam 

one angażować się nadal mimo niepowodzeń. Badania nad motywacją 

16 Rosenstone, S.J., Hansen, J.M. (1993), Mobilization, Participation, and Democracy in 
America. New York: Macmillan, s. 100.

17 van Zomeren, M. i in. (2004), Put Your Money Where Your Mouth Is! Explaining Col-
lective Action Tendencies through Group-based Anger and Group Efficacy, „Journal of 
Personality and Social Psychology”, 87 (5), s. 649.

18 Stürmer, S., Simon, B. (2004), The Role of Collective Identification in Social Movement 
Participation. A Panel Study in the Context of the German Gay Movement, „Personality 
and Social Psychology Bulletin”, 30 (3), s. 263.
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jasno pokazują, że częste i szybkie wzmocnienia sprzyjają podtrzymy-

waniu zaangażowania na rzecz „dużych” celów, które są odroczone 

w czasie19. Bardzo ważnym, choć nie zawsze uświadamianym celem jest 

także budowanie wspólnoty, uczenie się współpracy, które ma szansę 

sprawić, że w przyszłości nasze działania będą jeszcze skuteczniej-

sze. Doskonale opisuje to metafora grzybni stosowana przez Rebeccę 

Solnit w świetnej książce Nadzieja w mroku20. Solnit pisze o tym, że 

nasze różne działania mające na celu „podgryzanie” systemu, stawia-

nie niewygodnych pytań, drążenie skały kroplami naszego sprzeciwu 

tworzą grzybnię zmieniania świata. Ta sieć – choć niewidoczna na po-

wierzchni – rozciąga się na ogromne przestrzenie, a w odpowiednich 

warunkach zaczyna wydawać swoje owoce. Tezę tę potwierdzają rów-

nież niedawno przeprowadzone badania pokazujące, że ok. 25% grupy 

ma szansę zmienić normy i zachowania pozostałych osób, jeśli tylko 

będą konsekwentnie prezentować odmienne zachowanie21. Dlatego też, 

gdy napotykamy jakieś przeszkody, pamiętajmy, że wszystkie działania, 

które podejmujemy z myślą o odroczonym w czasie celu, przyczyniają 

się do urzeczywistnienia go.

Mobilizowanie świadomych nieaktywnych 2/3:  
zróżnicuj i ułatw zaangażowanie

Udało nam się już przekonać jakąś osobę, że ma do czynienia z po-

ważnym problemem wymagającym interwencji i że jej zaangażowa-

nie ma sens. Jednocześnie samo rozpoznanie powagi sytuacji może 

nie wystarczyć do przekucia intencji w czyn. Wynika to z powodów, 

o których pisałyśmy wcześniej. Często nawet zatroskane losami świa-

ta osoby mają inne cele i zadania do zrealizowania, z którymi trudno 

19 Huang, S.C. i in. (2017), Step by Step. Sub-goals as a Source of Motivation, „Organiza-
tional Behavior and Human Decision Processes”, 141, s. 1.

20 Solnit, R. (2019), Nadzieja w mroku. Tłum. Dzierzgowska, A., Królak, S. Kraków: Karakter.
21 Centola, D. i in. (2018), Experimental Evidence for Tipping Points in Social Convention, 

„Science”, 360 (6393), s. 1116.
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jest takie zaangażowanie pogodzić. Nie każda z nich czuje się gotowa 

podejmować wyrzeczenia, z którymi ich zdaniem aktywizm się łączy. 

Nie wszyscy też wiedzą, jak właściwie się zaangażować. Jak zatem 

wspomóc tych, którzy chcieliby się zaangażować, ale powstrzymuje 

ich niewiedza o możliwościach włączenia się w sprawę?

Odnieśmy się do pierwszej z tych kwestii – braku form zaangażo-

wania, które leżą w zasięgu zainteresowanej osoby. Aktywizm kojarzyć 

się może z działaniami wymagającymi poświęcenia dużej ilości czasu 

lub ogromnej odwagi. Kiedy widzi się aktywistki ekologiczne przyku-

wające się do harwesterów wycinających puszczę lub aktywistów po-

święcających każdą wolną godzinę na działanie na rzecz sprawy, łatwo 

dojść do wniosku, że jest to poza zasięgiem przeciętnego człowieka. 

Nie musi tak być! Zadajmy sobie pytanie, co może zrobić dla sprawy 

ktoś, kto zgadza się, że sprawa jest ważna, ale kto dysponuje tylko jedną 

wolną godziną tygodniowo. Lub ktoś, kto ma czas, ale nie może wyjść 

z domu, bo opiekuje się dziećmi. A co może dla nas zrobić ktoś, kto 

nie ma czasu, ale dysponuje zasobami materialnymi lub kontaktami 

społecznymi, które jest gotowy uruchomić dla sprawy? Osoba, która 

niekomfortowo czuje się na demonstracji, być może potrafi zaprojek-

tować piękny plakat, a jeśli nie ma zdolności artystycznych, może jest 

gotowa moderować grupę w mediach społecznościowych. 

Generalnie, im szerszy zakres działań, w które mogą się włączyć 

osoby mające różne zasoby, możliwości i zdolności, tym większe szan-

se, że uda nam się je wciągnąć do ruchu. Może to również wpłynąć 

na oceny efektywności ruchu, jeśli widać, że grupa podejmuje róż-

ne działania przynoszące efekty. Ważne, żeby każde – nawet małe – 

działanie się liczyło i było doceniane. Kiedy zastanawiamy się, jakie 

działania chcemy zaproponować zainteresowanym osobom, musimy 

oczywiście pamiętać o tym, by te działania nie tylko były dopasowane 

do możliwości zaangażowanych, ale przede wszystkim realizowały cele 

związane ze sprawą. 
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Samo stworzenie szerokiego wachlarza działań może jednak 

nie wystarczyć, jeśli potencjalnie zainteresowani się o nas nie dowie-

dzą. Szerzenie wiedzy o naszych działaniach i sposobach dołączenia 

do grupy jest bardzo ważne i warto włączyć w to jak najwięcej osób. 

Z badań wynika, że jednym z silniejszych czynników mobilizujących 

do zaangażowania jest znajomość z kimś, kto już jest zaangażowany, 

czy wręcz zaproszenie ze strony takiej osoby. Co więcej, taka wiedza 

żyje własnym życiem i rozprzestrzenia się w sieciach społecznych. 

Dla przykładu: badanie na ponad 60 mln użytkowników Facebooka 

pokazało, że informacja o tym, że ich znajomy/znajoma wziął/wzięła 

udział w wyborach, wpłynęła nie tylko na te osoby, które taką wiado-

mość otrzymały, ale także na ich znajomych i znajomych znajomych22. 

Co ciekawe, efekt przekazu społecznego był silniejszy niż bezpośredni 

efekt samej wiadomości. Wcześniej sygnalizowałyśmy już rolę norm 

społecznych w budowaniu pozytywnej postawy wobec sprawy – za-

chowanie innych ludzi także dostarcza nam informacji o tym, czy i jak 

powinniśmy się włączyć. W następnym podrozdziale zajmiemy się tym, 

jak różne emocje wpływają na nasze zaangażowanie.

Mobilizowanie świadomych nieaktywnych 3/3:  
emocje dla zaangażowania

Praktycznie każdego dnia podejmowane są na świecie decyzje, któ-

re szkodzą przyrodzie, ludziom, pogłębiają problem kryzysu klima-

tyczno-ekologicznego. Często te działania (lub brak działań, których 

oczekujemy) budzą w nas wiele negatywnych emocji – złość, gniew, 

oburzenie. Jeśli widzimy, że możemy mieć jakiś wpływ na tę sytuację, 

zaczynamy rozmawiać z osobami, które myślą podobnie. Komentuje-

my posty w mediach społecznościowych, być może konsultujemy się 

z osobami, które w przeszłości zajmowały się podobnymi kwestiami. 

22 Bond, R.M. i in. (2012), A 61-million-person Experiment in Social Influence and Political 
Mobilization, „Nature”, 489, s. 295.
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A czasem idziemy o krok dalej, organizujemy spotkanie, na którym 

zastanawiamy się, co konkretnie możemy zrobić i jaki ma być pożądany 

skutek. Przygotowujemy wydarzenie, wiele osób cieszy się z tego, że coś 

wspólnie robimy. Niektóre osoby w trakcie tego typu działań odczuwają 

bardzo specyficzny stan pobudzenia, nieco przypominający zakochanie. 

Dużo pozytywnej energii, euforia, a niekiedy nie do końca realistyczna 

ocena sytuacji sprzyjają realizacji naszych celów. Natomiast wskazane 

jest zachowanie pewnej czujności, bo kiedy nie dajemy sobie przerwy 

na regenerację i odpoczynek, możemy w którymś momencie doznać 

znaczącego spadku energii, a nawet stanów depresyjnych. Dobrym 

porównaniem jest używanie środków pobudzających – wprawdzie kawa 

będzie nam krótkoterminowo dodawała energii, ale nie zastąpi nam snu, 

a po jej przedawkowaniu możemy doświadczyć skutków ubocznych.

Nikogo nie zaskoczymy, kiedy napiszemy, że emocje są bardzo 

istotnym elementem działań zbiorowych. Do tej pory większość badań 

psychologicznych wskazywała, że najważniejszą funkcję w aktywizmie 

pełnią emocje, takie jak złość, gniew i lęk. Złość jest reakcją na niespra-

wiedliwość, która sprzyja włączaniu się w działania zbiorowe23. Daje 

ona energię potrzebną do podjęcia działań mających na celu zmianę 

sytuacji, na którą się nie zgadzamy, i motywuje nas do podjęcia kon-

kretnych kroków. Inaczej z kolei jest ze smutkiem czy lękiem, które 

częściej sprzyjają wycofaniu i bierności. Negatywne emocje często 

odgrywają ważną rolę na początku zaangażowania, dają impuls ko-

nieczny do podjęcia istotnych działań. Natomiast jeśli chcemy budować 

długoterminowe działania, w które ludzie będą się angażować przez 

dłuższy czas, potrzebne są emocje bardziej pozytywne24. Coraz więcej 

23 van Zomeren, M. i in. (2008), Toward an Integrative Social Identity Model of Collective 
Action. A Quantitative Research Synthesis of Three Socio-psychological Perspectives, 

„Psychological Bulletin”, 134 (4), s. 504.
24 Brown, G., Pickerill, J. (2009), Space for Emotion in the Spaces of Activism, „Emotion, 

Space and Society”, 2 (1), s. 24; Tausch, N., Becker, J.C. (2013), Emotional Reactions 
to Success and Failure of Collective Action as Predictors of Future Action Intentions. 
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badań poświęconych udziałowi w działaniach zbiorowych pokazuje, 

że są one nagradzające same w sobie – mogą stanowić źródło przyjem-

ności, poczucia sensu i poczucia spraw-

czości. Światło na ten mechanizm rzu-

ca teoria poszukiwania znaczenia25. 

Według niej jedną z fundamentalnych 

potrzeb ludzkich jest poczucie, że na-

sze życie ma znaczenie, że mamy istot-

ny wkład w rzeczywistość. Założenia 

tej teorii udało się nam potwierdzić 

w serii badań z udziałem aktywistów 

i aktywistek działających w Polsce, 

m.in. w kontekście czarnych protestów, 

strajków i protestów przeciw wycince 

Puszczy Białowieskiej26. Wyniki serii 

6 badań są spójne i pokazują, że im ważniejsze dla działaczy/działaczek 

były wartości reprezentowane przez dany ruch protestacyjny, tym 

więcej poczucia dumy, siły i znaczenia osoby te czerpały z tych działań. 

Ponadto osoby te były bardziej skłonne podejmować się akcji wyma-

gających dużych poświęceń w przyszłości, takich jak np. uczestnictwo 

w strajku głodowym czy działaniach zagrożonych wysokimi karami 

finansowymi. Opisany tu mechanizm umożliwia podtrzymanie zaan-

gażowania w działanie na rzecz danej sprawy mimo braku krótkoter-

minowych sukcesów. 

Czy to oznacza, że zaangażowanie społeczne może prowadzić 

do szczęścia? Wiele na to wskazuje. Okazuje się, że różne wskaźniki 

A  Long i tudinal Investigation in the Context of Student Protests in Germany, „British 
Journal of Social Psychology”, 52 (3), s. 525. 

25 Kruglanski, A.W. i in. (2017), To the Fringe and Back. Violent Extremism and the Psycho-
logy of Deviance, „American Psychologist”, 72 (3), s. 217.

26 Jaśko, K. i in. (2019), Rebel with a Cause. Personal Significance from Political Activism 
Predicts Willingness to Self-sacrifice, „Journal of Social Issues”, 75 (1), s. 314.

Negatywne emocje czę-
sto odgrywają ważną rolę 
na początku zaangażowa-
nia, dają impuls konieczny 
do podjęcia istotnych dzia-
łań. Natomiast jeśli chcemy 
budować długoterminowe 
działania, w które ludzie 
będą się angażować przez 
dłuższy czas, potrzebne są 
emocje bardziej pozytywne.
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zaangażowania społecznego były pozytywnie związane z poczuciem 

dobrostanu psychicznego i społecznego27. Inne badania, tym razem eks-

perymentalne, były poświęcone reakcji na seksistowski tekst. Kobiety 

uczestniczące w badaniu, które napisały tweeta w reakcji na tekst, były 

mniej smutne i ogólnie lepiej się czuły niż osoby, które tego nie zrobiły28.

Aktywisto/aktywistko, dbaj o siebie!
Omówiłyśmy mechanizmy, które sprzyjają przekonywaniu niezaanga-

żowanych i zachęcaniu do działania osób troszczących się o sprawy 

klimatu, lecz niedziałających na ich 

rzecz. Teraz, zamiast podsumowania, 

chcemy poświęcić nieco uwagi osobom, 

które już się angażują. Jako że akty-

wizm klimatyczny może być szalenie wciągający, musimy zachować 

czujność i pamiętać, że żeby dbać o świat, musimy też dbać o siebie!

Kiedy bardzo intensywnie angażujemy się w działania prze-

ciw pogłębianiu się kryzysu klimatyczno-ekologicznego, nietrudno 

o przeciążenie, zmęczenie czy nawet wypalenie. Oczywiście jest to 

bardzo szeroki temat, któremu można poświęcić całą książkę, tu jednak 

chcemy zasygnalizować kilka praktycznych kwestii, które warto wpro-

wadzić w swoje życie, aby móc działać możliwie długo i bezpiecznie 

przy zachowaniu zdrowia psychicznego. Wypalenie pojawia się naj-

częściej wtedy, gdy doświadczamy przewlekłego stresu. Poczucie, że 

sprawy, na rzecz których działamy, są palące, niekiedy powoduje, że 

nie  możemy odpocząć. Konieczność szybkiego reagowania na trudne 

sytuacje, wymagające akcji, naciski ze wszystkich stron powodują, że 

utrzymujemy nasz organizm w stanie nieustannego pobudzenia. Stre-

sujemy się, ale ze względu na różne sytuacje – czy to własne przekona-

27 Klar, M., Kasser, T. (2009), Some Benefits of Being an Activist. Measuring Activism and 
Its Role in Psychological Well-being, „Political Psychology”, 30 (5), s. 755.

28 Foster, M.D. (2015), Tweeting about Sexism. The Well-being Benefits of a Social Media 
Collective Action, „British Journal of Social Psychology”, 54 (4), s. 629.

Żeby dbać o świat, musimy 
też dbać o siebie!
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nia na temat odpoczynku, czy „kulturę męczeństwa”29 propagowaną 

w niektórych grupach działających dla zmiany świata – nie mamy moż-

liwości doprowadzić naszego organizmu do stanu wyciszenia i relaksu. 

Jak mogę odpoczywać, gdy zostało nam już tylko kilka lat na uratowanie 

planety? Odpowiedzi można udzielić, odnosząc się do koncepcji bli-

skiej osobom działającym w ruchu klimatycznym. Podobnie jak pla-

neta i my mamy ograniczone zasoby i skończone możliwości trwania 

w równowadze. Jeśli będziemy w naszym zaangażowaniu nadmiernie 

siebie eksploatować, wkrótce może okazać się, że nie ma już z czego 

czerpać, że ciało – jak planeta w kryzysie – odmówi nam współpracy. 

Nie będziemy mieć sił, żeby dbać o to, co dla nas ważne, żeby budować 

taki świat, o jakim marzymy.

Co zatem robić? Przede wszystkim pamiętaj, że jesteś ssakiem. Jak-

kolwiek zabawnie to brzmi, wiąże się to z wieloma kwestiami, o które 

musimy zadbać, aby się nie wypalić. Ssaki potrzebują snu, pokarmu 

i odpoczynku. Gdy goni nas tygrys, nasz organizm przygotowuje się 

do tego, aby walczyć lub uciekać, a gdy nic z tego nie wchodzi w grę – 

„zamraża się”. Koniecznie trzeba dbać o to, aby hormony stresu – adre-

nalina i kortyzol – opadły, co możemy robić na kilka sposobów. Przede 

wszystkim pomaga ruch fizyczny – bieg, szybki marsz, pływanie, joga, 

w zasadzie cokolwiek, co pozwoli nam trochę zmęczyć się fizycznie. 

Ponadto zachowania, które pozwolą nam „wypuścić” nadmiar trud-

nych emocji – płacz, rozładowanie złości przez uderzanie w poduszki 

czy posłużenie się wyobraźnią w celu „rozprawienia się” ze źródłem 

naszego stresu. Trzecią kategorią działań jest to, co pozwala nam się 

uspokoić – ćwiczenia oddechowe, medytacja, pielęgnowanie relacji 

z innymi ludźmi (np. już dwudziestosekundowe przytulenie się do ko-

goś bliskiego znacząco może podnieść poczucie bezpieczeństwa) czy 

spędzenie dnia pod kocem. Bardzo ważny jest też kontakt z przyro-

29 Gorski, P. i in. (2019), “Nobody’s Paying Me to Cry”. The Causes of Activist Burnout in 
United States Animal Rights Activists, „Social Movement Studies”, 18 (3), s. 366.
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dą – uważny spacer, umożliwiający skontaktowanie się z tym, czego 

bronimy, co chcemy zachować. Wreszcie – wdzięczność i współczu-

cie. W ramach ich praktykowania możesz spróbować mówić sobie to, 

co potrzebujesz usłyszeć, gdy jest ci trudno. Jeśli masz wolną chwilę, 

spróbuj napisać list do jakiejś osoby (albo siebie), wymieniając to, za 

co jesteś jej wdzięczny/wdzięczna. Bardzo interesującym podejściem 

uwzględniającym wdzięczność i współczucie jest Praktyka Ponow-

nego Połączenia (Work That Reconnects), proponowana przez Joannę 

Macy30. Od pewnego czasu istnieje również kilka świetnych inicjatyw, 

które zajmują się tym tematem, jak np. Fundacja Klimat i Emocje czy 

RegenerAkcja – miejsce dla zmęczonych aktywistów i aktywistek.

Powodzenia, trzymamy za was kciuki!

30 Macy, J., Brown, M.Y. (2014), Coming Back to Life. The Guide to the Work That Recon-
nects. Gabriola Island, BC: New Society Publishers, s. 15.
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Od Martyny

Zajmuję się tematyką kryzysu klimatyczno-
-ekologicznego, ponieważ wiem, że 

to być albo nie być ludzkości. Gdy myślę 
o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, 

czuję niepokój, smutek i przymus zrobienia 
czegokolwiek. Najważniejsze wyzwanie dla 

ludzkości w obliczu kryzysu klimatyczno-
-ekologicznego stanowi, według mnie, 

przyjęcie i zrozumienie problemu, 
mobilizacja i solidarne działania zgodne 

z tym, co mówią naukowcy i ekolodzy.
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Martyna Słowik: Kiedy dowiedziałaś się o kryzysie 
klimatyczno-ekologicznym?

Cecylia Malik: Nie pamiętam dokładnego momentu, ale na pewno 

było to, zanim ten temat stał się modny. Dopiero od kilku lat mówi się 

w mediach o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, wcześniej zwykły 

człowiek nie dostawał niemal żadnych informacji.

W 2013 r. podczas akcji Warkocze Białki1 poznałam Jacka Bożka 

z Klubu Gaja2. Mówił o tym, że idziemy w stronę przepaści, że gatunki 

giną w zastraszającym tempie, temperatura podnosi się bardzo szybko, 

a np. świerkom już jest w Polsce za gorąco. Między innymi pod jego 

wpływem przestałam jeść mięso i zaczęłam interesować się bioróżno-

rodnością i stanem środowiska. Później poznałam Ewę Sufin-Jacque-

mart, działaczkę partii Zieloni, jedną z inicjatorek Koalicji Ratujmy 

Rzeki3. To były 2 osoby, które stały się dla mnie autorytetami.

Jakie emocje wzbudziła w tobie informacja o tym, że 
z klimatem jest bardzo źle?

Nie będę ukrywać, że jak czytałam – i czytam – na różnych fejsbuko-

wych profilach wszystkie przerażające rzeczy o katastrofie klimatycznej, 

to dopadają mnie bezradność, niepokój i lęk. Zaczynam się zastana-

wiać, co będzie z naszym światem za 10 lat, jak on będzie wyglądał. 

Mam przecież dzieci i martwię się o ich przyszłość. Ale zawsze wtedy 

przypominam sobie o mądrej maksymie Jacka Bożka4: „Jutro nowy 

dzień – zrób, co możesz”. Robię rzeczy, które mogę zrobić, i traktu-

1 Warkocze Białki (2013): warkoczebialki.blogspot.com [dostęp: 5.05.2021]. 
2 „Klub Gaja to polska organizacja ekologiczna, która buduje Pokolenie EkoxxI wieku”, 

Klub Gaja (2021), O nas: klubgaja.pl/o-nas [dostęp: 5.05.2021].
3 „Koalicja skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obsza-

rów wodno-błotnych, jak również naukowców, organizacje, osoby, samorządy i in-
stytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny”, Koalicja 
Ratujmy Rzeki (2017), Deklaracja Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR): ratujmyrzeki.pl/o-koali-
cji/deklaracja-koalicji-ratujmy-rzeki [dostęp: 5.05.2021].

4 Z Klubu Gaja – zob. przyp. 2.

http://warkoczebialki.blogspot.com
http://www.klubgaja.pl/o-nas
http://www.ratujmyrzeki.pl/o-koalicji/deklaracja-koalicji-ratujmy-rzeki
http://www.ratujmyrzeki.pl/o-koalicji/deklaracja-koalicji-ratujmy-rzeki
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ilustracja 1. Cecylia Malik, Warkocze Białki (2013). Akcja artystyczna i protest 
w obronie rzeki Białki przed regulacją, Wieża Ratuszowa na Rynku Głów-
nym w Krakowie. Współorganizacja: Galeria Bunkier Sztuki. Fot. Mieszko 
Stanisławski



63918. Zrób, co możesz

ję to jako swoją cegiełkę, własny wkład w naprawę sytuacji. Oprócz 

codziennej pracy zawodowej, różnych obowiązków każdy może taką 

cegiełkę dołożyć. Każde drzewo, najmniejsza rzeczka, każda zielona 

polana, każda petycja wysłana w obronie czystego powietrza to już 

bardzo dużo. Warto o tym pamiętać. 

Ktoś może stwierdzić, że to przesada – jedno uratowane 
drzewo nie zatrzyma przecież katastrofy klimatycznej. 

Nieprawda, nie ma w tym żadnej przesady! Jeśli gdzieś zostały las, mo-

kradło, bagno czy drzewo, które obniżają temperaturę i magazynują 

wodę, to w czasach zmian klimatycznych jest to zupełnie bezcenne. 

Nie możemy pozwolić sobie na zniszczenie żadnego obszaru natury. 

To właśnie te konkretne drzewa, rzeki, mokradła w miejscach, w któ-

rych żyjemy, mieszkamy, będą nas realnie chronić. Bardzo w to wierzę. 

Takie podejście jest mi bliskie nie tylko na poziomie umysłu, ale na po-

ziomie emocji i uczuć. Piękno i wynikające z niego miłość i szczęście 

to podstawowe rzeczy, które trzymają mnie przy życiu. Zajmuję się 

ochroną pięknego krajobrazu i pięknego świata, bo jest mi niezbęd-

ny do szczęścia. Wierzę, że to, co mam najbliżej i o co dbam, uratuje 

mnie, gdy świat stanie się nieznośnie gorącą, czteropasmową betonową 

 auto stradą.

Która z klimatycznych kwestii jest dla ciebie 
najważniejsza?

Każda, która dotyczy piękna. Nie zajmuję się transformacją energe-

tyczną, bo na tym się nie znam. 
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ilustracja 2. Cecylia Malik, 365 drzew (2009–2010). Sto  dziewięćdziesiąte 
pierwsze drzewo, buk, 3 kwietnia 2010 r., Las Wolski w Krakowie. 
 Źródło: archiwum artystki
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Zaczęło się w 2010 r. od akcji artystycznej i performansu 
365 drzew5. Dlaczego zaczęłaś chodzić po drzewach?

Inspiracją stała się dla mnie powieść Itala Calvina z 1957 r. Baron 

drzewołaz 6. Akcja książki dzieje się w XVIII w. w Ligurii w fikcyjnym 

miasteczku Omborosa. To historia barona, który jako chłopiec zbun-

tował się przeciwko rodzinie, wszedł na drzewo i postanowił nie zejść 

do końca życia.

Ta akcja była moją prywatną rebelią i małym buntem. Od września 

2009 r. codziennie wspinałam się na inne drzewo. Akcja trwała rów-

no rok, zdobyłam 365 drzew. Rezultatem projektu jest 365 barwnych 

fotografii i album wydany przez Fundację Bęc Zmiana7. Codziennie 

długo szukałam drzewa, odpowiedniego tła i kontekstu, w którym się 

ono znajduje. Następnie dobierałam ubrania – to był ważny, kolorowy 

akcent. Wspinałam się na drzewa i doświadczałam przyrody wszyst-

kimi zmysłami.

Już wtedy myślałaś o ochronie klimatu i obronie drzew 
przed wycinką?

Nie, ale dzięki tej akcji poznałam ekologów, przyrodników, aktywistów 

miejskich walczących o zieleń. Od jednego z nich, Mariusza Wasz-

kiewicza z Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody8, dowiedziałam 

się o planach zniszczenia krakowskiego Zakrzówka. Spory dotyczące 

zabudowy okolicznych działek toczyły się już od lat i toczą się nadal. 

Wraz z innymi mieszkańcami miasta nieraz brałam udział w protestach 

przeciwko tej zabudowie, na której zyskują tylko deweloperzy i urzęd-

5 Malik, C. [b. r.], 365 Drzew to akcja artystyczna, performens w przestrzeni publicznej 
i fotografia: cecyliamalik.pl/365Drzew.html [dostęp: 5.05.2021].

6 Calvino, I. (1957/1964), Baron drzewołaz. Tłum. Sieroszewska, B. Warszawa: Czytelnik.
7 Malik, C. (2011), 365 drzew. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
8 „Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest powszechnie uznane za organizację 

o największym doświadczeniu i skuteczności w działaniach strażniczych związa-
nych z ochroną przestrzeni publicznej w okolicach Krakowa”. Towarzystwo na Rzecz 
Ochrony Przyrody [b. r.]: tnrop.most.org.pl [dostęp: 5.05.2021].

http://www.cecyliamalik.pl/365Drzew.html
http://tnrop.most.org.pl
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nicy miejscy, a mieszkańcy tracą – zabiera się nam dostęp do pięknego 

zalewu, w dodatku plany zabudowy zagrażają występującemu na tym 

terenie gatunkowi chronionego węża – gniewosza plamistego. 

W 2011 r. w obronie Zakrzówka przeprowadziłaś 
akcję społeczno-artystyczną Modraszek Kolektyw9. 
Na czym polegała?

Ten przepiękny protest wymyśliłyśmy razem z moją siostrą Justyną 

Koeke – sztuka została wykorzystana do mówienia o czymś ważnym. 

Modraszek Kolektyw to grupa artystów i aktywistów, która bez żadnej 

instytucji, bez żadnego budżetu, tylko za pośrednictwem Facebooka 

i bloga namówiła całe miasto, by wzięło udział w zlocie i manifestacji, 

które były zarazem performansem w przestrzeni publicznej.

Plan był taki, żeby zebrać kilkaset osób z błękitnymi skrzydłami 

na Zakrzówku, tam nakręcić wideoklip pokazujący piękno zalewu i jego 

okolicy, a następnie sfrunąć pod Urząd Miasta i podczas błękitnej mani-

festacji upomnieć się o prawo do ogólnodostępnej zieleni. Uświadomić 

sprawującym władzę, że miasto to nie firma, a krajobraz nie jest rzeczą 

na sprzedaż. Zrobiliśmy kilkadziesiąt par skrzydeł, ale okazało się, że 

ludzie – dzięki mediom społecznościowym – odpowiedzieli na apel 

i wielu z nich przyszło z już własnoręcznie zrobionymi skrzydłami. 

To było niesamowite! Te skrzydła stały się symbolem demokracji i wia-

ry, że mamy wpływ na rzeczywistość, w której żyjemy. Miasto nie jest 

własnością urzędników i deweloperów, tylko wszystkich mieszkańców. 

9 Modraszek Kolektyw (2012): modraszekkolektyw.blogspot.com [dostęp: 5.05.2021]; 
„A dlaczego motylki modraszki? Bo to one właśnie zamieszkują sporną łąkę między 
ulicą Wyłom i św. Jacka. […] Teraz ważą się losy modraszkowej łąki, czy będzie tere-
nem budowlanym czy zielenią publiczną”, Modraszek Kolektyw (2011), Zaczynamy!: 
modraszekkolektyw.blogspot.com/2011/05/zaczynamy_15.html [dostęp: 5.05.2021].

http://modraszekkolektyw.blogspot.com
http://modraszekkolektyw.blogspot.com/2011/05/zaczynamy_15.html
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ilustracja 3. Cecylia Malik i Justyna Koeke, Modraszek Kolektyw (2011).  
Akcja w obronie krakowskiego Zakrzówka przed zabudową.  
Fot. Bogdan  Krężel
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To podczas obrony Zakrzówka postanowiłaś, że będziesz 
bronić rzek, jezior, zalewów i wszystkiego, co jest 
związane z dostępem do wody?

Nie, takiego postanowienia nie było. Nie mam przygotowanej żadnej 

listy najważniejszych dla mnie problemów klimatycznych, ale rzeczy-

wiście jedna akcja prowadzi mnie często płynnie do drugiej – poznaję 

ludzi z pasją, ekspertów od ochrony przyrody, którzy opowiadają mi 

coś, co mnie porusza, kierują moją uwagę na kolejne ważne tematy 

i palące kwestie.

Podczas akcji Modraszek Kolektyw konsultowałam swoje wypo-

wiedzi z doktorem Kazimierzem Walaszem, który jest jednym z najlep-

szych znawców krakowskiej przyrody. Powiedział, że jeśli interesuje 

mnie dzikie życie miasta, to ono najlepiej widoczne jest nad rzekami. 

Zapytał, czy wiem, ile w Krakowie jest rzek. Nie potrafiłam wymienić 

wszystkich. Doktor Walasz opowiedział mi, że aby je wszystkie policzyć, 

wraz z gatunkami zwierząt, które w nich występują, wędrował wzdłuż 

nich, bo to one są korytarzami przyrodniczymi. Rzeki są też niestety 

wysypiskami śmieci i miejscem nielegalnego odprowadzania ścieków, 

niedostępnymi kulisami miasta. Po tej opowieści postanowiłam, że 

spłynę wszystkimi krakowskimi rzekami, a doktor Walasz został moim 

przewodnikiem. Podczas tych wypraw opowiadał o planie przeciwpo-

wodziowym dla górnej Wisły i tym, jak za pieniądze Unii Europejskiej 

betonujemy i dewastujemy rzeki, strumyki i potoki. Dla wykonawców 

i podwykonawców to świetne zlecenia, kasa płynie szerokim strumie-

niem, w przeciwieństwie do rzek, które już ledwo płyną. Firma ma 

zlecenie na rok i betonuje, interes się kręci, a nikt nie reaguje.

No właśnie, dlaczego nikt nie reaguje?
Ludzie nie mają świadomości, co się dzieje. Jesteśmy bardzo oderwani 

od przyrody, często nie wiemy, że betonowanie czy regulowanie rzeki 

szkodzi jej i nam. Prowadzi do susz i powodzi, wymierania gatunków 

ryb, zaburzenia naturalnej retencji, uciekania wody z krajobrazu. Nie 
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ilustracja 4. Cecylia Malik, 6 rzek (2011–2012). Fot. Piotr  Dziurdzia
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mamy też świadomości, że polityka może w jakikolwiek sposób od nas 

zależeć. 

Polityka rzeczna i wodna naszego kraju stosuje rozwiązania 

z XIX w., co w dobie zmian klimatu jest niedopuszczalne. Polecam 

świetny film dokumentalny Wisła. 

Między rzeką a kanałem10. Niemieccy 

eksperci opisują w nim, na czym pole-

ga efektywne ratowanie miast przed 

powodzią. Jedynym opłacalnym spo-

sobem jest przywrócenie meandrów, 

mokradeł, odtworzenie terenu, zosta-

wienie trochę naturalnej przestrzeni 

rzece. W innych krajach europejskich, 

takich jak Niemcy czy Litwa, rzeki się rozkuwa, uwalnia od betonu, 

likwiduje zapory i sztuczne zbiorniki retencyjne, bo już od dawna 

eksperci mówią, że one szkodzą, pozbawiają nas wody, a ich utrzyma-

nie pochłania ogromne pieniądze. Z powodu naszej ludzkiej ignoran-

cji pozbawiamy się wody, przekreślamy też istnienie stworzeń, które 

są potrzebne w ekosystemie.

Co zobaczyłaś podczas tamtego spływu 
krakowskimi rzekami?

Płynęłam ręcznie robioną łódką albo pontonem. Nazwałam ten projekt 

6 rzek11. Na przedmieściach, zanim rzeki wpływały w miejską prze-

strzeń, meandrowały przez las, były czyste, widać było na ich dnie 

kamyki. Czułam się jak na wakacjach. W miejscu, gdzie rzeka wpływała 

do miasta i jej koryto przechodziło w wybetonowane, wyregulowa-

ne, od razu robił się z niej śmierdzący ściek, śliski i obleśny. Wtedy 

10 Wisła. Między rzeką a kanałem (2014). Scenariusz i realizacja Krzyżański, M. Film 
dokumentalny: youtube.com/watch?v=QgGgd8x3PMU [dostęp: 5.05.2021].

11 Malik, C. [b. r.], 6 Rzek: cecyliamalik.pl/6rzek.html [dostęp: 5.05.2021].

ludzie nie mają świado-
mości, co się dzieje. 
 Jesteśmy bardzo oderwani 
od przyrody. Nie mamy też 
świadomości, że polityka 
może w jakikolwiek sposób 
od nas zależeć.

https://www.youtube.com/watch?v=QgGgd8x3PMU
http://www.cecyliamalik.pl/6rzek.html
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ilustracja 5. Wodna Masa Krytyczna (2012–obecnie). Akcja rozpoczęła się 
podczas Festiwalu Artboom jako happening Cecylii Malik, Małgorzaty 
Niecieckiej i Martyny Niedośpiał. Stała się coroczną krakowską imprezą, 
obecnie organizowaną przez Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka. 
Przez lata tworzyli ją: Bartolomeo Koczenasz, Jakub Wesołowski, Ce-
cylia Malik, Piotrek Dziurdzia i Małgorzata Nieciecka-Mac. Fot. Mateusz 
Torbus (2014) 
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na własne oczy przekonałam się, że regulacja rzek niszczy ich zdolność 

do samooczyszczania. Tracą niesamowite życie, które mają w sobie.

Wyprawy tropem krakowskich rzek były początkiem twoich 
akcji i projektów związanych z rzekami w całej Polsce. 
Kilka lat po tej powstały Siostry Rzeki12, czyli głośna akcja 
w obronie Wisły i polskich rzek przed planami regulacji 
i przegradzania.

Najpierw były wspomniane już Warkocze Białki. Upletliśmy w obronie 

rzeki Białki 6 km warkoczy, które wieźliśmy na przyczepie samocho-

dowej. Wcześniej zrobiliśmy z tych uplecionych warkoczy wodospad 

z wieży ratuszowej w Krakowie – nawet ona upominała się o rzeki. 

Później była Wodna Masa Krytyczna13, działy się różne rzeczy w moim 

życiu, aż przyszedł rok 2016 i nastały rządy osławionego ministra śro-

dowiska Jana Szyszki. To był czas skandalicznych wycinek w Puszczy 

Białowieskiej14 na podstawie tzw. lex Szyszko15. Polacy mogli bez żad-

nych zezwoleń i kontroli wycinać drzewa, gdzie tylko chcieli. Urodziłam 

wtedy mojego syna Ignacego. Mimo że byłam już znana w całej Polsce 

z ekologicznych happeningów, trudno było mi z małym dzieckiem 

zrobić coś wielkiego. Jednocześnie czułam, że nie mogę bezczynnie 

na to patrzeć. Przyszedł mi do głowy pomysł na performans z Ignasiem 

na rękach. Usiadłam na pniu ściętego drzewa, zaczęłam karmić syna. 

12 Siostry Rzeki (2020): siostryrzeki.wordpress.com [dostęp: 5.05.2021].
13 Malik, C. [b. r.], Wodna Masa Krytyczna – obywatelski performans na Wiśle od 2012 

roku: cecyliamalik.pl/WodnaMasa.html [dostęp: 5.05.2021].
14 Por. Nauka dla przyrody (2017), Naukowcy za ochroną Puszczy Białowieskiej przed 

wycinką: naukadlaprzyrody.pl/2017/01/07/naukowcy-za-ochrona-puszczy-bialowie-
skiej-przed-wycinka [dostęp: 5.05.2021].

15 Tak zwane lex Szyszko obowiązywało w Polsce od stycznia do czerwca 2017 r. i „na-
zywano tak nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która zwalniała osoby fizyczne 
z uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na cele niezwiązane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej”. Szacuje się, że ścięto w tym czasie nawet 
do 3 mln drzew. Jurszo, R. (2019), Długi cień „lex Szyszko”. Wycinki drzew wciąż bez 
kontroli [RAPORT], OKO.press: oko.press/dlugi-cien-lex-szyszko-wycinki-drzew-wcia-
z-bez-kontroli-raport [dostęp: 5.05.2021].

https://siostryrzeki.wordpress.com/
http://www.cecyliamalik.pl/WodnaMasa.html
https://naukadlaprzyrody.pl/2017/01/07/naukowcy-za-ochrona-puszczy-bialowieskiej-przed-wycinka
https://naukadlaprzyrody.pl/2017/01/07/naukowcy-za-ochrona-puszczy-bialowieskiej-przed-wycinka
https://oko.press/dlugi-cien-lex-szyszko-wycinki-drzew-wciaz-bez-kontroli-raport
https://oko.press/dlugi-cien-lex-szyszko-wycinki-drzew-wciaz-bez-kontroli-raport
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ilustracja 6. Cecylia Malik, współorganizacja: Anna Grajewska, Matki Polki na 
wyrębie (2017) . Akcja społeczno-artystyczna przeciwko lex  Szyszko – 
liberalizacji prawa do wycinek drzew. Performans w Parku Lotników 
w Krakowie, 4 marca 2017 r. Fot. Tomasz Wiech
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Dołączyły do mnie inne matki karmiące i tak powstały Matki Polki 

na wyrębie16. Ikoniczną fotografię 9 mam karmiących swoje dzieci 

na pniach ściętych drzew zrobił Tomasz Wiech17. Opublikowały ją 

najważniejsze media w Polsce. To zdjęcie stało się ilustracją protestu 

wobec tego, co robił ówczesny minister środowiska.

Matki Polki na wyrębie pojechały nawet na skargę 
do papieża Franciszka18. Dlaczego?

Chciałyśmy nagłośnić to bezprawie, które działo się w Polsce. Wręczy-

łyśmy papieżowi Franciszkowi raport, w którym była mowa zarówno 

o wycinkach drzew, jak i tym, w jaki sposób – w majestacie prawa – rzeki 

i wody w Polsce są dewastowane. Wtedy też wraz z innymi matkami 

Polkami podjęłyśmy decyzję, że zajmiemy się walką o polskie rzeki. 

W 2017 r. powstały Siostry Rzeki.

Dlaczego tak się nazwałyście?
Nazwa się utarła, gdy z moją przyjaciółką, dziennikarką Gosią Nie-

ciecką-Mac, robiłyśmy program o Wiśle dla TVP Kultura19. Kiedy go 

przygotowywałyśmy, jeździłyśmy po całym kraju. Trafiłyśmy m.in. 

do Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Znalazłam w nim niesły-

chaną, przepiękną drewnianą figurkę, która była personifikacją Wisły 

oraz jej dopływów: z dziobu łódki wyrastała figura kobiety z otwartą 

buzią, mokrymi włosami, a po obu stronach burty znajdowały się głowy 

bliźniaczo do siebie podobnych kobiet-dopływów Wisły. Byłam zachwy-

16 Malik, C. [b. r.], Matki Polki na Wyrębie: cecyliamalik.pl/matkiPolkiNaWyrebie.html 
[dostęp: 5.05.2021].

17 Zob. wini//ec/jb (2017), Karmią piersią na pniach ściętych drzew. Protest przeciwko 
wycince, TvN24: tvn24.pl/krakow/matki-polki-na-wyrebie-protestuja-przeciwko-wy-
cince-ra720931-2461046 [dostęp: 5.05.2021].

18 RR (2017), Matki Polki na wyrębie już u Franciszka! Przekazały mu raporty [ZDJĘCIA], 
Gazeta Wyborcza: krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21925178,matki-polki-na-

-wyrebie-juz-u-franciszka-przekazaly-mu-raporty.html [dostęp: 5.05.2021].
19 Vistuliada (2017). Reż. Malik, C., Nieciecka-Mac, M. Serial dokumentalny: vod.tvp.pl/

website/vistuliada,34272130 [dostęp: 5.05.2021].

http://www.cecyliamalik.pl/matkiPolkiNaWyrebie.html
https://tvn24.pl/krakow/matki-polki-na-wyrebie-protestuja-przeciwko-wycince-ra720931-2461046
https://tvn24.pl/krakow/matki-polki-na-wyrebie-protestuja-przeciwko-wycince-ra720931-2461046
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21925178,matki-polki-na-wyrebie-juz-u-franciszka-przekazaly-mu-raporty.html
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21925178,matki-polki-na-wyrebie-juz-u-franciszka-przekazaly-mu-raporty.html
https://vod.tvp.pl/website/vistuliada,34272130
https://vod.tvp.pl/website/vistuliada,34272130
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ilustracja 7. Antoni Kamiński, Wiślany orszak, rzeźba ludowa, woj. mazowiec-
kie, Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Rzeźba przedstawia Wisłę oraz jej 
lewe i prawe dopływy, zainspirowała Cecylię Malik do wymyślenia akcji 
Siostry Rzeki. Fot. Cecylia Malik
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cona i powiedziałam do Gochy: „Zobacz, siostry-rzeki!”. Ogromnie się 

wzruszyłam, gdy zobaczyłam rzeki jako kobiety. Pomyślałam wtedy, 

że na ratunek Wiśle nie przybędą ludzie, tylko inne rzeki wezmą ją 

w obronę, a my udzielimy tym rzekom głosu. Później była rozkmina, 

jak to zrobić. Wymyśliłam tabliczki z nazwami rzek, podobne do tych, 

które widzimy, gdy przejeżdżamy nad jakąś rzeką.

Skończyłaś Akademię Sztuk Pięknych, jesteś artystką, 
a od pewnego czasu – artystką-aktywistką. Twoim zdaniem 
sztuka powinna być zaangażowana?

Sztuka nie może być inna niż ludzie, którzy ją robią, więc wszystko 

zależy od tego, jak zaangażowany/zaangażowana jest artysta/artystka. 

Dużo zależy od jego/jej osobowości. Sztuka musi po prostu mówić 

o jakiejś prawdzie, być autentyczna. Ale jak popatrzymy szerzej, to 

widać, że sztuka bardzo często jest zaangażowana. Artyści walczący 

istnieli od zawsze. Lubię przypominać przykład Jana Matejki, który 

bardzo się wkurzył, gdy w Krakowie postanowiono zburzyć klasztor 

Duchaków w miejscu, gdzie dziś stoi Teatr im. Juliusza Słowackiego. 

Z tego powodu zrzekł się honorowego obywatelstwa miasta Krakowa 

i podobno przeklął miejsce nowej budowy. To pokazuje, że był spo-

łecznikiem i aktywistą20. 

Takie postacie stanowią dla ciebie inspirację?
Matejko akurat nie, ale ucieszyłam się, gdy dowiedziałam się o jego 

buncie. 

Bardzo lubię artystów społecznie zaangażowanych. W liceum 

plastycznym zafascynowałam się pracami Krzysztofa Wodiczki. Poru-

szyła mnie zwłaszcza ta, w której ożywił Wieżę Ratuszową w Krakowie 

głosem polskich Innych: narkomanów, homoseksualistów, bezdom-

20 Ziejka, F. (2008), Ocalić dla potomnych narodowe pamiątki… O społecznym ruchu odno-
wy zabytków w Krakowie w XIX wieku, „Małopolska”, 10, s. 19.
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nych, zarażonych wirusem HIV, na sam budynek rzutując jedynie gesty 

ich rąk21. Jego prace wykorzystują przestrzeń publiczną do projekcji, 

w których poruszane są tematy społeczne i polityczne. Wielkie wra-

żenie zrobiły też na mnie prace Pawła Althamera22. Taka sztuka mnie 

porusza, jest głęboko humanistyczna. 

Żeby w cokolwiek się zaangażować, trzeba chyba 
przełamać obojętność, a trudno oprzeć się wrażeniu, 
że to choroba XXI w. 

To prawda, często pozostajemy obojętni. Czasami trudno się dziwić – 

zewsząd zalewa nas masa informacji, czasami zupełnie ze sobą sprzecz-

nych. Nie wiemy, komu i w co wierzyć, co jest ważne, a co nie. Wolimy 

się więc wycofać, nie wychylać. 

Wystarczy pomyśleć tylko o ostatnich 10 latach, żeby zauważyć, 

jak bardzo rzeczywistość się zmieniła. Gdy organizowaliśmy Modraszek 

Kolektyw w 2011 r., bez problemu mogliśmy się przebić do mediów 

z przekazem. Wtedy w telewizji pokazywali wszystko, co działo się 

w kraju, byle była jakaś sensacja. Teraz jest mnóstwo przemilczeń, ktoś 

politycznie decyduje, co się pokaże, a co zupełnie pominie i o czym 

świat się nie dowie. Dzisiaj nie ma żadnej gwarancji, że uda się nagłośnić 

to, co jest ważne. Konkurujących mediów i przekazów jest ogromnie 

dużo, algorytmy mediów społecznościowych się zmieniają. Facebook 

z jednej strony umożliwia nam, aktywistom, organizowanie się i wal-

kę, ale jest też wykorzystywany przez populistów, którzy głoszą tezy 

sprzeczne z tym, co mówi nauka. To bardzo trudna rzeczywistość dla 

prawdy i aktywizmu. 

21 Zob. Czubiak, B., Wodiczko, K. (2011), Krzysztof Wodiczko. Sztuka domeny publicznej. 
Sopot: Państwowa Galeria Sztuki, s. 11, s. 116–119: issuu.com/fundacjaprofile/docs/
krzysztof_wodiczko._sztuka_domeny_publicznej_pl_en [dostęp: 5.05.2021].

22 Zob. np. Culture.pl [b. r.], Paweł Althamer, Culture: culture.pl/pl/tworca/pawel-altha-
mer [dostęp: 5.05.2021].

https://issuu.com/fundacjaprofile/docs/krzysztof_wodiczko._sztuka_domeny_publicznej_pl_en
https://issuu.com/fundacjaprofile/docs/krzysztof_wodiczko._sztuka_domeny_publicznej_pl_en
https://culture.pl/pl/tworca/pawel-althamer
https://culture.pl/pl/tworca/pawel-althamer
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Może aktywizm wcale nie jest tym, czego ludzie 
chcą i potrzebują?

Elity polityczne na całym świecie chcą utrzymać stary porządek rze-

czywistości. Walczą, żeby było tak, jak było, ponieważ tak było im 

wygodnie. Ale starego porządku nie da się i nie 

można utrzymać, bo wtedy świat się skończy. 

Wszystko musi się zmienić. Indywidualizm w bu-

dowanie wspólnoty i opiekę. Hierarchia – we współ-

pracę. Rywalizacja – we wrażliwość i solidarność. 

Inne wartości muszą zyskać na znaczeniu. Tylko 

wtedy jest szansa na to, że jako gatunek przetrwamy. 

Żeby doszło do tej zmiany, musimy działać, więc 

aktywizm jest bardzo potrzebny. 

Może nasze czasy są trudniejsze, a może wcale 

nie? Czasami myślę, że każde pokolenie ma swoje 

wyzwania. W każdym stuleciu byli ludzie, którzy 

się organizowali, żeby coś zmienić. Może walka 

dobra ze złem nieustannie się toczy i każde poko-

lenie musi mieć swoją bitwę?

Jak zatem, twoim zdaniem, przełamać obojętność – własną, 
innych – i zachęcić ludzi do działania?

Ludzie nie wierzą, że oni coś mogą, że coś od nich zależy. Nie wiedzą, 

że są np. instytucje, do których można napisać, żeby się poskarżyć, 

i dzięki temu coś się może zmienić. Dlatego dobrze jest zrobić coś, co 

przypomni nam o naszej sprawczości i mocy. Można zacząć od drob-

nych rzeczy, np. listu do spółdzielni mieszkaniowej z apelem, aby nie 

koszono tak często trawy, stworzono łąkę kwietną itd. Dobrze, jeżeli 

ludzie na swoim podwórku, swojej ulicy zaczną się z czymś nie zgadzać 

albo będą się wkurzać o to, że np. park jest betonowany, przy ulicy 

wycinane są drzewa albo powstaje kolejna inwestycja deweloperska. 

Niezgoda, wkurzenie i znalezienie pierwszej instancji, do której można 

Starego porządku 
nie da się i nie 
można utrzymać, 
bo wtedy świat się 
skończy. Wszystko 
musi się zmienić. 
Indywidualizm 
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inne wartości muszą 
zyskać na znaczeniu.
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się z tym problemem zwrócić, zwykle przywraca poczucie sprawczo-

ści. Nabieramy wtedy przekonania, że razem kreujemy rzeczywistość, 

a nasza demokracja nie ogranicza się tylko do chodzenia na wybory raz 

na 4 lata. Na zachodzie Europy, gdy odbywają się jakieś manifestacje 

czy protesty w sprawie, która dotyczy ludzi bezpośrednio, na ulicę wy-

chodzi znacznie więcej osób niż w Polsce. Obywatelskości u nas wciąż 

jest bardzo mało, choć to zaczyna się powoli zmieniać. Dlatego dobrze 

jest tej sprawczości doświadczyć najpierw na poziomie klasy, szkoły, 

spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty pracowników. Od tego zacząć. 

Wierzysz, że zdążymy i uda nam się przezwyciężyć kryzys 
klimatyczno-ekologiczny?

Nie wiem. Niektórzy znajomi eksperci zajmujący się środowiskiem 

mówią, że za 10 lat wszystko pieprznie. Mimo tej smutnej wiedzy wy-

nikającej z badań żyją dalej, awanturują się o reszt-

ki przyrody, które zostały i kawałek pięknego świa-

ta dla naszych dzieci. 

Z natury jestem optymistką. Wierzę, że uda 

nam się spowolnić proces ocieplania klimatu i za-

adaptować do zmian, które już zaszły. Staram się 

mieć nadzieję, że nasze dzieci będą jeszcze dobrze, 

pięknie i bezpiecznie żyły. Robię, co mogę, żeby tak 

było. Myślę, że trzeba cieszyć się z tego, co jest, z tego, co mamy. Rze-

czywistość tak mnie zaskakuje, że nie mam siły myśleć o przyszłości.

Pamiętasz jakieś przykre sytuacje, których doświadczyłaś 
z powodu bycia artystką-aktywistką? Zdarzało się, że ktoś 
krzyczał np.: „Wynoś się, nie chcemy tutaj twojej akcji”?

Najbardziej przykrych zachowań doświadczam od urzędników miej-

skich. Łatwiej jest walczyć z deweloperem niż z urzędnikami miejski-

mi, którzy są przecież opłacani z naszych podatków i powinni wspierać 

nasze działania. W Krakowie spotkaliśmy się ze straszną arogancją 

Staram się mieć na-
dzieję, że nasze dzieci 
będą jeszcze dobrze, 
pięknie i bezpiecznie 
żyły. robię, co mogę, 
żeby tak było.
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władzy. Gdy robiliśmy pokojową pikietę na Zakrzówku w ramach od-

dolnego ruchu, Akcja Ratunkowa dla Krakowa23, który powstał, aby 

ratować krakowską przyrodę, ktoś nasłał na nas policję24. To było bar-

dzo przykre. Jako aktywistki i aktywiści bardzo często doświadczamy 

ze strony urzędników miejskich arogancji, buty, 

ignorancji, obśmiewania. A przecież wyręczamy 

urzędników w bardzo wielu kwestiach. Teraz oni 

chwalą się na całą Polskę, że np. Kraków stał się 

wolny od smogu, a to przecież zasługa ruchów miej-

skich i obywateli miasta. Władza przez długi czas 

ignorowała ten problem, udawała, że go nie ma. 

Gdyby sami mieszkańcy i aktywiści uporczywie nie walczyli o czyste 

powietrze, nie pracowali po nocach, nie protestowali, nie składali pe-

tycji, to zakazu palenia węglem by nie było. Ci sami ludzie, którzy 

sprzedali Zakrzówek deweloperom, chwalą się, że robią tam park dla 

mieszkańców. Takie sytuacje bolą. 

Komu jest łatwiej zajmować się aktywizmem: 
kobiecie czy mężczyźnie?

Nie uważam, że istnieje jakaś różnica, ale intuicja mówi mi, że zmianę 

i rewolucję muszą przeprowadzić dziewczyny i kobiety. 

23 „Jesteśmy apartyjną grupą aktywistów i społeczników z całego Krakowa, którzy walczą 
o rozwiązanie lokalnych problemów w swoich dzielnicach. Nasza grupa powstała w od-
powiedzi na pogłębiający się kryzys klimatyczno-ekologiczny i brak realnych działań 
władz Krakowa w tej kwestii”. Akcja Ratunkowa dla Krakowa (2020), O  akcji: akcjaratun-
kowadlakrakowa.pl/o-akcji [dostęp: 5.05.2021].

24 Por. an (2020), Spontaniczny happening na Zakrzówku. Na miejscu policja i straż miej-
ska, Gazeta Wyborcza: krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25722328,spontanicz-
ny-happening-na-zakrzowku-na-miejscu-policja-i-straz.html [dostęp: 5.05.2021]; 
Malik, C. (2020), A więc Miasto Kraków nazywa mnie…, Facebook: facebook.com/
cecylia.malik/posts/10221164437756167 [dostęp: 5.05.2021]; Malik, C. (2020), – Pani 
Cecylio, przysięgam, ta policja i straż jest tu dziś zupełnie przypadkowo…,  Facebook: 
facebook.com/cecylia.malik/posts/10221287687357330 [dostęp: 5.05.2021]; 
Kempf, P. (2020), Polecam dzisiejszą rozmowę…, Facebook: facebook.com/piotrkempf/
posts/200227808052021 [dostęp: 24.01.2021].
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Dlaczego?
Bo do tej pory u władzy byli głównie mężczyźni, to oni kreowali rze-

czywistość i coś ewidentnie im nie wyszło. Mężczyźni często się spie-

rają i toczą wojenki o to, kto jest ważny, 

a kto ważniejszy. Ustalili tę hierarchię nie 

tylko między sobą, ale też w przyrodzie. 

Ważniejsza jest dla nich bezsensowna dro-

ga wodna i  to, żeby statek płynął przez 

Odrę, bo to pokazuje rzekomą potęgę kra-

ju, niż milion ryb, które zapewniają rów-

nowagę ekosystemu. Takie podejście wy-

nika z ignorancji, niewiedzy, ale i pychy. 

Przecież ryby są częścią naszego życia, 

a gdy umrą, to i my umrzemy. 

Żeby coś się zmieniło, trzeba więc 

zmienić władzę. Podejść do niej w inny 

sposób, oprzeć ją na innych wartościach – empatii, trosce, wrażliwo-

ści na innych, chęci współpracy. I zrezygnować w dużej mierze z „ja”, 

a skoncentrować się na „my”. 

Neoliberalny indywidualizm pod wieloma względami był wspa-

niały, bo mówił, że każdy człowiek jest wolny i może do wszystkiego 

dojść sam. To było coś bardzo ważnego, ale teraz trzeba ratować świat 

i nasze życie, więc ta wartość się wyczerpała, musi ustąpić miejsca 

innym. Wiem, że kobiety mają siłę, mądrość, doświadczenie i intuicję, 

żeby tę zmianę dobrze przeprowadzić.

Żeby coś się zmieniło, 
trzeba zmienić władzę. 
Podejść do niej w inny 
sposób, oprzeć ją na in-
nych wartościach – em-
patii, trosce, wrażliwości 
na innych, chęci współ-
pracy. i zrezyg nować 
w dużej mierze z „ja”, 
a skoncentrować się 
na „my”. 
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 Praca powstała dzięki dofinansowaniu z subwencji Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na realizację zadań badawczych doktorantów. 

radosław Nawojski

http://za512.uj.edu.pl
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Od radosława

Zajmuję się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, 

ponieważ łączy ona w sobie różne 
problemy społeczne oraz rodzi nowe 

formy obywatelskiego działania. 
Gdy myślę o kryzysie klimatyczno-

ekologicznym, to czuję jednocześnie 
złość i nadzieję. Najważniejsze 

wyzwanie dla ludzkości w obliczu 
kryzysu klimatyczno-ekologicznego 
stanowi, według mnie, globalne i zrównoważone 

podejście do przeciwdziałania mu, 
uwzględniające reprezentacje i doświadczenia 

grup społecznie marginalizowanych.

ilustracja 1. „Niszcz patriarchat, nie planetę” – jedno z haseł widocznych 
na transparentach podczas wrocławskiej Manify 2020. Źródło: Opraco-
wanie własne

radosław Nawojski  
Socjolog, doktorant w Insty-
tucie Socjologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Zajmuje 
się studiami nad obywatel-
stwem i ruchami społecz-
nymi. W pracy doktorskiej 
skupia się na badaniu 
ruchów kobiecych w Polsce 
oraz ich wpływu na prakty-
kowanie i (re)definiowanie 
obywatelstwa. Współtworzy 
społeczne archiwum online 
Nieposłuszne. Obywatelskie 
rewolucje w Polsce oraz 
Bunt Kobiet; radek.nawoj-
ski@doctoral.uj.edu.pl.
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Jesteśmy silne, razem silniejsze1

Jest 8 marca 2020 r., na wrocławskim rynku rozpoczyna się Manifa 

pod hasłem: „Matka Ziemia, nie ojciec kapitalizm”. Wśród stałych 

haseł feministycznej walki w Polsce, takich jak: „Żądamy pełni praw 

reprodukcyjnych”, „Mamy dość”, „Jest opresja, jest opór”, „Miejsce 

kobiet jest w rewolucji”, na transparentach pojawiają się slogany na-

wiązujące do katastrofy klimatyczno-ekologicznej: „Niszcz patriarchat, 

nie  planetę”, „Carbon nara”. Pośród tłumu manifestantek i rytmicznych 

dźwięków bębnów wybrzmiewających w tle cztery osoby w krwisto-

czerwonych pelerynach i rękawiczkach oraz ciężkim teatralnym maki-

jażu rozpoczynają prawie dziesięciominutowy perfomans2. W zwolnio-

nym tempie poruszają ciałami, skupiając się przede wszystkim na ruchu 

rąk, a nieprzylegające części stroju powiewają na wietrze:

Jesteśmy w czerwieni. Ten kolor symbolizuje krew, która 
łączy nas ze wszystkimi gatunkami, gatunkami, które 
są ofiarami szóstego masowego wymierania. Milczymy. 
To niemy krzyk. To sposób na wyrażenie żalu i smut-
ku, gniewu i rozpaczy nad losem wszystkich stworzeń, 
w tym nas – ludzi, w obliczu umierania życia na Ziemi. 
Jesteśmy też przepełnieni miłością do wszystkich istot 
dzielących ten los. Wychodzimy na ulice, aby pokazać 
swój sprzeciw wobec bierności rządów i korporacji 
w obliczu zbliżającej się katastrofy klimatycznej. Nie ob-
winiamy ciebie ani żadnej innej jednostki za to, co robi, 
jak żyje i co je. Zapraszamy was do refleksji i wspólnego 

1 Tytuły podrozdziałów – poza drugim i ostatnim – są hasłami skandowanymi lub poja-
wiającymi się na transparentach w trakcie analizowanych wystąpień demonstracyjnych. 

2 To czerwone wdowy – Red Rebel Brigade, zob. Łukasiak, L., Czyżewska, B. (2020), 
Red Rebel Brigade: Kim są czerwone wdowy na protestach?, Vogue: vogue.pl/g/10164/
red-rebel-brigade-kim-sa-czerwone-wdowy-na-protestach [dostęp: 4.09.2021].

https://www.vogue.pl/g/10164/red-rebel-brigade-kim-sa-czerwone-wdowy-na-protestach
https://www.vogue.pl/g/10164/red-rebel-brigade-kim-sa-czerwone-wdowy-na-protestach
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buntu przeciwko wymieraniu. Działając razem, możemy 
zmienić ten system. 

(Manifestantka_Extinction Rebellion, Wrocław 2020)3

Narracje dotyczące szóstego wymierania i katastrofy klimatycznej sta-

ją się coraz istotniejszą ramą obywatelskich mobilizacji. Impulsem 

do wzmożonego zaangażowania był raport Międzyrządowego Zespo-

łu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC), w którym naukowcy ostrzegli, że pozostało 12 lat, by zapobiec 

tragicznym i nieodwracalnym skutkom podwyższenia globalnej tem-

peratury Ziemi4. W odpowiedzi na poczucie braku odpowiedzialności 

rządzących, wciąż zauważalny w przestrzeni publicznej denializm 

klimatyczny oraz świadomość nadchodzących niebezpieczeństw zwią-

zanych ze skutkami globalnego ocieplenia powstają nowe działające 

oddolnie grupy obywatelskie. Sprzeciw nastoletniej Szwedki – Grety 

Thunberg – wobec braku adekwatnej polityki klimatycznej Szwecji, 

który stał się zalążkiem inicjatywy Fridays for Future (Młodzieżowy 

Strajk Klimatyczny), a także narodziny Extinction Rebellion to wyda-

rzenia, które otworzyły nowy rozdział w historii globalnych ruchów 

społecznych działających na rzecz środowiska5. Jego potencjał był 

3 Wykorzystywane w tekście fragmenty przemówień z analizowanych demonstracji 
opisane są na podstawie informacji zawartych w przekazach audiowizualnych we-
dług schematu: imię_nazwa inicjatywy (jeśli się pojawia), miasto i rok wydarzenia. 
Jeżeli nie pojawiło się imię, to stosuję określenie „Manifestantka”. 

4 IPCC (2018), Global Warming of 1.5ºC, IPCC: ipcc.ch/sr15 [dostęp: 4.09.2021].
5 Zob. Doherty, B. i in. (2018), The „New” Climate Politics of Extinction Rebellion?, openDe-

mocracy: opendemocracy.net/en/new-climate-politics-of-extinction-rebellion [do-
stęp: 4.09.2021]; Holmberg, A., Alvinius, A. (2020), Children’s Protest in Relation to the 
Climate Emergency. A Qualitative Study on a New Form of Resistance Promoting Political 
and Social Change, „Childhood”, 27 (1); Martínez García, A.B. (2020), Constructing an 
Activist Self. Greta Thunberg’s Climate Activism as Life Writing, „Prose Studies”, 41 (3).

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.opendemocracy.net/en/new-climate-politics-of-extinction-rebellion
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szczególnie widoczny we wrześniu 2019 r., gdy w Globalnym Strajku 

w ponad 150 krajach wzięło udział kilka milionów osób6.

Priorytetami klimatycznego aktywizmu są propagowanie wiedzy 

na temat zagrożeń związanych z globalnym ociepleniem, wywieranie 

wpływu politycznego, a przede wszystkim żądanie natychmiastowych 

zmian systemowych7. Takie działania widać również w Polsce – często 

podejmuje je młodzież, dotąd nieobecna na taką skalę w ruchach spo-

łecznych. Po bezprecedensowej mobilizacji obywatelskiej, której wzrost 

widać wyraźnie od 2016 r., kiedy to odbyły się pierwsze Ogólnopolskie 

Strajki Kobiet i czarne protesty8, okazuje się, że to kobiety stają na linii 

frontu. Tym razem są to przede wszystkim młode obywatelki, które 

przeważają wśród osób uczestniczą-

cych w demonstracjach na rzecz kli-

matu9. Przeciwstawienie się bierności 

i nieadekwatnym działaniom instytu-

cjonalnym łączą z feministyczną teorią 

i praktyką ruchów kobiecych. W ich 

działaniu można zaobserwować rosną-

cą świadomość dotyczącą zazębiania się form wykluczenia i opresji 

oraz znaczenia orędowania za przeciwdziałaniem im. Inicjatywy, 

6 Taylor, M. i in. (2019), Climate Crisis. 6 Million People Join Latest Wave of Global Protests, 
Guardian: theguardian.com/environment/2019/sep/27/climate-crisis-6-million-pe-
ople-join-latest-wave-of-worldwide-protests [dostęp: 4.09.2021]; Chase-Dunn, C., 
Almeida, P. (2020), Global Struggles and Social Change. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press.

7 Zob. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: msk.earth/postulaty [dostęp: 4.09.2021]; 
Extinction Rebellion Polska: extinctionrebellion.pl/pl/about-us [dostęp: 4.09.2021].

8 Zob. Kowalska, B., Nawojski, R. (2019), Uwaga, uwaga, tu obywatelki! Obywatelstwo 
jako praktyka w Czarnych Protestach i Strajkach Kobiet, w: Korolczuk, E., Kowalska, B., 
Ramme, J., Snochowska-Gonzalez, C. (red.), Bunt kobiet. Czarne Protesty i Strajki 
Kobiet. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.

9 de Moor, J. i in. (red.) (2020), Protest for A Future II. Composition, Mobilization and 
Motives of the Participants in Fridays for Future Climate Protests on 20–27 September, 
2019, in 19 Cities around the World. Stockholm: Swedish Research Council for Sustain-
able Development, FORMAS: gup.ub.gu.se/file/208059 [dostęp: 4.09.2019].

W centrum zmagań o prawa 
kobiet i na rzecz klimatu 
znajdują się te same pro-
blemy strukturalnej opresji, 
dominacji i wyzysku.

https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/27/climate-crisis-6-million-people-join-latest-wave-of-worldwide-protests
https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/27/climate-crisis-6-million-people-join-latest-wave-of-worldwide-protests
https://www.msk.earth/postulaty
https://www.extinctionrebellion.pl/pl/about-us/
https://gup.ub.gu.se/file/208059
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w  których uczestniczą, dowodzą, że w centrum zmagań o prawa kobiet 

i na rzecz klimatu znajdują się te same problemy strukturalnej opresji, 

dominacji i wyzysku. Działaczki wykazują, że podejmowane dzisiaj 

działania mające przybliżyć nas do realizacji idei sprawiedliwości spo-

łecznej muszą obejmować uwrażliwienie na zmiany klimatu. Współ-

czesne ruchy klimatyczne i kobiece to podobne do siebie zjawiska 

„połączone przez systemy, które starają się przekształcić, i wartości, 

którymi się kierują”10. Jednak nawet postępowe ruchy obywatelskie, 

w których to kobiety stanowią większość, odzwierciedlają wewnątrz 

dynamikę nierówności płciowych, które są obecne w społeczeństwach11. 

W rozdziale skupiam się na zrekonstruowaniu wizji i narracji do-

tyczących zagrożeń związanych z katastrofą klimatyczno-ekologiczną 

z perspektywy 3 feministycznych wydarzeń demonstracyjnych, które 

odbyły się marcu 2020 r. w ramach corocznych Manif. Poprzez analizę 

wygłoszonych w ich trakcie przemówień dążę do wskazania dyskur-

sywnych ram przyczyn globalnego ocieplenia oraz jego społecznych 

konsekwencji. Jednocześnie poszukuję wyłaniających się w obywa-

telskim współdziałaniu idei lub projektów społecznych transformacji. 

Moim zdaniem tego typu badanie pozwala uchwycić ducha nowych 

opowieści ruchów społecznych, które powstają w opozycji do domi-

nujących dyskursów medialnych i politycznych.

Feministyczne manifestacje – perspektywa badawcza
Manify są feministycznymi inicjatywami, które odbywają się corocznie 

w marcu w kilku największych polskich miastach. Ich początek sięga 

2000 r., kiedy w Warszawie odbyła się pierwsza tego typu demonstracja, 

która przeszła pod hasłem: „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”, 

zorganizowana przez wtedy powstałą i działającą do dziś nieformalną 

10 Johnson, A.E., Wilkinson, K.K. (red.) (2020), All We Can Save. Truth, Courage, and Solu-
tions for the Climate Crisis. New York: One World. Jeśli nie podano inaczej, tłum. R.N.

11 Smyth, I., Walters, L. (2020), „The Seas Are Rising and So Are We!” – A Conversation 
Between Two Women in Extinction Rebellion, „Gender & Development”, 28 (3).
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inicjatywę Porozumienie Kobiet 8 Marca12 (dalej jako PK8M). O tym 

początku przypomniała jedna z obecnych członkiń grupy w trakcie 

tegorocznego wydarzenia:

Warszawska Manifa rusza dzisiaj już po raz dwudziesty 
pierwszy. i 20 lat temu zaczęło się od walki o dostęp 
do bezpiecznej i godnej aborcji. Ale w ciągu tego cza-
su Manifa stała się ruchem. ruchem, który upomina 
się o każdą kluczową dla nas kwestię. i na przestrzeni 
lat chodziłyśmy w imieniu walki o edukację seksualną, 
o dostęp do antykoncepcji, o łatwy dostęp do aborcji, 
ale też solidaryzowałyśmy się w kryzysie, i chodziły-
śmy po to, żeby zaprotestować przeciwko przemocy 
i  przeciwko władzy. 

(Florentyna_PK8M, Warszawa 2020)

Z roku na rok w demonstracjach w stolicy uczestniczy coraz więcej 

osób, a w kolejnych miejscowościach powstają lokalne komitety orga-

nizacyjne. W 2019 r. manifestacje przeszły ulicami parunastu polskich 

miast: Warszawy, Poznania, Katowic, Trójmiasta, Kielc, Lublina, Łodzi, 

Torunia, Wrocławia, Bydgoszczy, Krakowa i Rzeszowa13. W haśle prze-

wodnim i manifestach ich organizatorki odwołują się do zróżnicowa-

nych kwestii i problemów uznawanych w danym roku za najistotniejsze. 

Manify stały się dla różnych grup społecznie marginalizowanych prze-

strzenią do nagłośnienia systemowych trudności, z którymi zmagają się 

w Polsce. Izabela Desperak stwierdza, że „to dzięki Manifom przekaz 

12 Zob. Desperak, I. (2013), Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy 
gender. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

13 Reiter, P. (2019), Manifa 2019. „To my jesteśmy rewolucją. Dość litości dla przemocowych 
gości”, Wysokie Obcasy: wysokieobcasy.pl/ wysokie-obcasy/7,100865,24507489,ma-
nifa-2019-to-my-jestesmy-rewolucja-dosc-litosci-dla-przemocowych.html  
[dostęp: 4.09.2021].

https://www.wysokieobcasy.pl/%20wysokie-obcasy/7,100865,24507489,manifa-2019-to-my-jestesmy-rewolucja-dosc-litosci-dla-przemocowych.html
https://www.wysokieobcasy.pl/%20wysokie-obcasy/7,100865,24507489,manifa-2019-to-my-jestesmy-rewolucja-dosc-litosci-dla-przemocowych.html
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równościowy i feministyczny dociera do szerszej publiczności, a udział 

w Manifie to aktywność niezależna od przynależności organizacyj-

nej – bywa niekiedy jedyną systematyczną formą udziału w ruchu 

kobiecym”14.

W tekście opieram się na badaniach protestów kobiet w Polsce, 

które realizuję od 2016 r.15 Prowadzę je poprzez kolekcjonowanie, 

archiwizowanie i analizę materiałów z wydarzeń demonstracyjnych, 

w tym przede wszystkim wygłaszanych w ich trakcie przemówień oraz 

skandowanych haseł16. 

Wychodzę z założenia, że wydarzenia demonstracyjne to klu-

czowe perfomatywne przestrzenie sfery publicznej (oraz budowania 

kontrpublik), które umożliwiają uchwycenie zróżnicowania ruchów 

i inicjatyw obywatelskich, poruszanych przez nie problemów społecz-

nych oraz momentów włączania nowych kwestii do politycznej agendy 

w szerszej perspektywie. Osoby uczestniczące w demonstracjach często 

redefiniują dominujące podstawy rzeczywistości politycznej lub im 

przeczą. W ten sposób wpływają na przesunięcie tego, co w danym mo-

mencie najmocniej porusza opinię publiczną, a za sprawą zwiększającej 

się liczby osób zaangażowanych i ich dalszych działań wprowadzają 

do tego dyskursu nowe zagadnienia. W ten sposób „wspólne działanie 

może stanowić ucieleśnioną formę podawania w wątpliwość pewnych 

14 Desperak, I. (2013), Płeć zmiany…, s. 225.
15 Zob. Nawojski, R. (2019), Nasza (bez)nadzieja. W poszukiwaniu utopii w obywatelskim 

współdziałaniu w trakcie Czarnych Protestów i Strajków Kobiet, w: Slany, K. i in. (red.), 
Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918–2018). Kraków: WUJ; Nawojski, R. 
i in. (2018), The Black Protests. A Struggle for (Re)Definition of Intimate Citizenship, 

„Praktyka Teoretyczna”, 30 (4). 
16 Niektóre z archiwizowanych materiałów, jak fragmenty przemówień z demonstracji 

czy pojawiające się na nich hasła, udostępniane są w ramach internetowego archi-
wum oddolnych mobilizacji w serwisach społecznościowych Facebook (Nieposłuszne. 
Obywatelskie rewolucje w Polsce) oraz Instagram (Bunt Kobiet): Nieposłuszne: facebook.
com/nieposluszne [dostęp: 4.09.2021]; nieposłuszne: instagram.com/nieposluszne 
[dostęp: 4.09.2021].

https://www.facebook.com/nieposluszne
https://www.facebook.com/nieposluszne
https://www.instagram.com/nieposluszne
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nowych, jak również zakorzenionych, wymiarów dominujących ujęć 

tego, co polityczne”17. 

Odwołuję się do Manif 2020, które w swym głównym haśle lub 

opisie bezpośrednio nawiązywały do zagadnień zmian klimatu. Na tej 

podstawie do analizy włączyłem demonstracje, które odbyły się w War-

szawie, Wrocławiu i Trójmieście18. Zebrany materiał stanowiący au-

diowizualny zapis wydarzenia pozwolił na dokonanie transkrypcji 

wygłaszanych przemówień oraz skandowanych haseł. Całość dopełniły 

zdjęcia zamieszczone w serwisach społecznościowych i w mediach 

tradycyjnych, które pozwoliły rozszerzyć zbiór sloganów, a tym sa-

mym nakreślić pełniejszy obraz wydarzenia. Na ostateczny materiał 

empiryczny składa się 45 przemówień (19 z Wrocławia, 16 z Warszawy 

oraz 10 z Trójmiasta).

W procesie badawczym czerpię ze zbioru zasad i praktyk pro-

ponowanych do konstruowania teorii ugruntowanej, które określają 

sposób, w jaki osoby uczestniczące „konstruują znaczenia i działania 

w konkretnych sytuacjach”19. W pierwszym etapie analizy skupiłem 

się na kodowaniu wstępnym, którego efektem było stworzenie wielu 

kodów tematycznych, które z czasem, wraz z kolejnymi odczytaniami 

oraz porównywaniem relacji między kodami, łączyłem, tworząc szersze 

kategorie.

17 Butler, J. (2016), Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń. Tłum. Bednarek, J.  
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 12.

18 Demonstracje przeszły też ulicami: Bydgoszczy, Krakowa, Kielc, Lublina, Łodzi i Ka-
towic. Na zdjęciach z tych wydarzeń w serwisach społecznościowych widać transpa-
renty odnoszące się do katastrofy klimatycznej. W przypadku Krakowa problem był 
obecny w przemówieniu przedstawicielki klimatUJ, oddolnej inicjatywy powstałej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim – klimatUJ: facebook.com/klimatUJ  
[dostęp: 11.01.2021]. W niektórych miejscowościach z powodu zagrożenia epide-
micznego COvID-19 w 2020 r. odwołano Manifę.

19 Charmaz, K. (2006), Constructing Grounded Theory. A Practical Guide through Qualita-
tive Analysis. London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage, s. 130.

https://www.facebook.com/klimatUJ
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Zmiana systemu, nie klimatu
Manifowe demonstracje, które odbyły się w Trójmieście, Warszawie 

i Wrocławiu przeszły pod hasłem bezpośrednio odnoszącym się do ka-

tastrofy klimatyczno-ekologicznej. W ich trakcie wybrzmiały głosy 

przedstawicielek_li różnych grup i inicjatyw obywatelskich w sprawie 

kwestii związanych z postępującą zmianą klimatu. Tematykę tę podej-

mowały zarówno osoby niezrzeszone, jak i przemawiające w imieniu:

1. Organizacji i inicjatyw bezpośrednio związanych z klimatem 

(Obóz dla klimatu – Warszawa, Wrocław; Extinction Rebellion – 

Wrocław; Stowarzyszenie Solidarności Globalnej – Wrocław),

2. Organizacji i inicjatyw kobiecych (Sex Work Polska – Warsza-

wa, Trójmiasto; Porozumienie Kobiet 8 Marca – Warszawa; TAK 

Trójmiejska Akcja Kobieca – Trójmiasto; Manifa – Wrocław),

3. Partii politycznych (Partia Zieloni – Trójmiasto),

4. Związków zawodowych (Inicjatywa Pracownicza – Warszawa)20. 

XXI Warszawska Manifa, która przeszła ulicami stolicy 8 marca 2020 r., 

odbyła się pod hasłem bezpośrednio łączącym kwestie praw kobiet 

i klimatu: „Feminizm dla klimatu, klimat na antykapitalizm”. Uza-

sadnienie wyboru tego wzajemnego powiązania, które pojawiło się 

w opisie inicjatywy przed samym wydarzeniem, konstruuje określoną 

narrację o kluczowych przyczynach globalnego ocieplenia21:

20 Osoby „niezrzeszone” rozumiem jako przemawiające w trakcie analizowanych wy-
darzeń demonstracyjnych w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu, przy których nie 
została podana informacja o inicjatywie, którą reprezentują, i takie, które w treści 
przemówienia nie wskazały organizacji, do której przynależą. Nie jest dla mnie istot-
ne, czy osoba przemawiająca w rzeczywistości jest w jakikolwiek sposób zrzeszona 
formalnie bądź nieformalnie, a w jaki sposób ujawniają się pewne reprezentacje 
oraz struktury działania w obrębie samych demonstracji. Pokazuje to – jak uważam – 
również specyfikę uwikłania lokalnego aktywizmu, otwierania przestrzeni dla innych 
grup oraz tworzenia sojuszy pomiędzy inicjatywami.

21 Więcej o argumentacji wyboru hasła przewodniego warszawskiej Manify 2020: 
Kuźnicka, A. i in. (red.) (2020), „Gazeta Manifowa”. Warszawa: Porozumienie Kobiet 
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Chcemy zwrócić szczególną uwagę na katastrofę kli-
matyczną, która dzieje się tu i teraz, dotyczy każdej 
i każdego z nas. Chcemy stanąć ramię w ramię z akty-
wistkami i aktywistami klimatycznymi, prozwierzęcymi, 
pokazać, że klimat jest również naszą sprawą – sprawą 
feministyczną. Chcemy pokazać, że system kapitali-
styczny niszczy tę planetę, korporacje zawłaszczają 
dobra wspólne, jednocześnie prowadząc narrację, która 
spycha odpowiedzialność na jednostki, a władze państw, 
pod wpływem właścicieli i prezesów tych korporacji, nie 
podejmują zmian systemowych, które są główną drogą 
na ratunek dla naszego gatunku.

(xxI Warszawska Manifa! – strona wydarzenia na Facebooku22)

Podczas tegorocznych Manif jako główny czynnik zmian klimatu wska-

zano zatem kapitalizm, którego zasady ciągłego  wzrostu zysków i aku-

mulacji kapitału dyscyplinują i kontrolują 

funkcjonowanie systemu ekonomiczno-

-politycznego i  społecznego. To przede 

wszystkim – jak stwierdzają uczestniczki 

manifestacji – doprowadza do degradacji 

środowiska naturalnego oraz niekontrolo-

wanej emisji gazów cieplarnianych. Funk-

cjonowanie systemu kapitalistycznego jest 

nie do pogodzenia z realnym przeciwdzia-

łaniem nadmiernej eksploatacji planety, ponieważ jest ona jego nieod-

łącznym składnikiem:

8 Marca: manifa.waw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Gazeta_Manifowa_2020.pdf 
[dostęp: 4.09.2021]. 

22 XXI Warszawska Manifa! (2020): facebook.com/events/1095628110787212  
[dostęp: 4.09.2021].

Funkcjonowanie systemu 
kapitalistycznego jest nie 
do pogodzenia z realnym 
przeciw działaniem nadmier-
nej eksploatacji planety, po-
nieważ jest ona jego nieod-
łącznym składnikiem.

https://manifa.waw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Gazeta_Manifowa_2020.pdf
https://www.facebook.com/events/1095628110787212


672 Za pięć dwunasta…

Po pierwsze i najważniejsze, trzeba to powiedzieć głoś-
no i wyraźnie: do kryzysu klimatycznego doprowadził 
nas kapitalizm, doprowadziła nas logika nieskończo-
nego wzrostu na ograniczonej planecie. i właśnie ten 
kapitalizm przez całe wieki brał i brał, i brał z zasobów 
planety, ukrywając wszystkie koszty, które płacimy teraz 
wszyscy i wszystkie. To są ogromne emisje dwutlenku 
węgla, to jest degradacja środowiska naturalnego, to jest 
ginięcie gatunków i wiele, wiele innych rzeczy, których 
doświadczamy już dzisiaj.

(Ida_Obóz dla Klimatu, Warszawa 2020)

Podobnie traktowana jest planeta Ziemia, na której ży-
jemy, która nas karmi i poi. Obchodzimy się z nią jak 
z obiektem, z którego możemy brać bez opamiętania, nie 
dając nic w zamian. Za pomocą medialnej propagandy 
próbuje się nas przekonać, że można dalej bezkarnie 
spalać węgiel, zużywać tony plastiku, nieustannie kupo-
wać i konsumować.

(Joanna_Partia Zieloni, Trójmiasto 2020)

Podobną opowieść konstruowano na wrocławskiej Manifie, która prze-

szła pod hasłem: „Matka Ziemia, nie ojciec kapitalizm”. Kwestie planety 

i kapitalizmu zostały tu upersonifikowane w rolach patologicznej, pa-

triarchalnej rodziny. Kwintesencją wizerunku ojca jest wzrost gospodar-

czy mierzony jedynie ekonomicznymi wskaźnikami, „zielone mydlenie 

oczu” (ang. greenwashing), ciągłe napędzanie konsumpcjonizmu:

Ojciec Kapitalizm to fanatyk wzrostu gospodarczego. Pół 
mieszkania zajebane wykresami PKB – najgorsze. Stare 
maszyny wyrzuca do ostatniego pokoju, żeby nie było 
ich widać. Odpady zamiata pod łóżko. Wszędzie zalegają 
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gnijące resztki jedzenia, mimo że wielu z nas jest głod-
nych. Z kranu ledwie leci brudna woda, a powietrzem 
nie da się oddychać. Ojciec powołuje się na jakieś stare 
bajki i twierdzi, że Matka jest od tego, żeby to wszyst-
ko sprzątać. […] Nie patrzcie na moje kopalnie, fabryki 
i prywatne odrzutowce. Zignorujcie moje strategie mar-
ketingowe, kampanie reklamowe, wydatki na lobbing 
i kolekcje. To wszystko jest mi potrzebne dla uzyskania 
potrzebnego wzrostu – a wzrost jest najważniejszy. Jak 
długo nie będziecie mu zagrażać, pozwolę wam bawić 
się w to całe ratowanie planety.

(Wiktoria_Manifa Wrocław, Wrocław 2020)

Jednocześnie wyłania się druga z kluczowych kategorii opisu – domina-

cja, precyzyjniej określana również terminem „patriarchat”. Co istotne, 

nie pojawia się ona jedynie w przemówieniach aktywistek feministycz-

nych, ale również działaczek prozwierzęcych i osób reprezentujących 

inicjatywy klimatyczne. W przytoczonym przemówieniu patriarchat 

pojawia się w klasycznym ujęciu rządów ojca, które odzwierciedlają 

„męską dominację” regulującą stosunki władzy i podporządkowania23. 

Oddziałują na siebie z kapitalizmem, stale reprodukując system nie-

równości i wyzysku:

ich wspólnym mianownikiem jest system kapitalistyczny. 
On troszczy się jedynie o ciągły wzrost, który nie będzie 
możliwy bez darmowych pracownic w domach, nisko 
opłacanych pracowników w fabrykach czy zwierząt 
w rzeźniach. Dlatego granicą walki z dominacją nie powi-

23 Ortner, S.B. (2014), Too Soon for Post-feminism. The Ongoing Life of Patriarchy in Neo-
liberal America, „History and Anthropology”, 25 (4).
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nien być gatunek ludzki. W tę relację wpisane są również 
zwierzęta, kulturowo uznane za gorsze i  podległe.

(Manifestantka, Warszawa 2020)

[A]le też wiemy, że […] degradacja planety, wykorzysty-
wanie jej do maksimum wpisuje się w długie trwanie pa-
triarchatu i długie trwanie wykorzystywania wszystkiego 
do samego sedna.

(Asia_Extinction Rebellion, Wrocław 2020)

Nie możemy skutecznie walczyć z przemocą wobec ko-
biet, jeśli nie dostrzegamy cierpienia innych istot, które 
równolegle padają ofiarą tego samego sprawcy, zwierząt 
towarzyszących. Czasami są niezależną ofiarą. Nieraz też 
ich dręczenie albo zabijanie jest dodatkową przemocą 
wobec partnerki. Mechanizmy przemocy są takie same, 
niezależnie od tego, kto jest ofiarą. To poczucie władzy 
i poczucie bezkarności jednocześnie.

(Karolina, Warszawa 2020)

Kluczowym zagadnieniem narracji o patriarchacie jest jego wpływ 

na kształtowanie systemu za pośrednictwem hierarchicznych struktur 

podporządkowania i bezpośrednio wpisanych w nie relacji opresji:

Pragniemy wpływu, kontroli, ulegamy sugestiom. Te ego-
istyczne potrzeby ludzi wykształciły opresyjne, hierar-
chiczne systemy, które generują różne role. role, które 
sankcjonują nierówne traktowanie wynikające z płci, 
rasy, pochodzenia, wyznania, niepełnosprawności czy 
gatunku. Tak powstał patriarchat. Dokładnie w ten sam 
sposób powstał antropocentryzm. Trudno go zrozumieć, 
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ponieważ trzeba wyjść z uprzywilejowanej pozycji bycia 
człowiekiem i spojrzeć szerzej.

(Manifa 2020 // Matka Ziemia,  

nie ojciec kapitalizm – strona wydarzenia na Facebooku24)

Patriarchat i oparty na nim kapitalistyczny rynek go-
spodarki globalnej bazuje na hierarchii, w której to my, 
kobiety, zajmujemy niższą pozycję. Utrzymywanie nas 
tam pozwala systemowi w ogóle funkcjonować. Nasza 
codzienna, nieodpłatna praca jest fundamentem społe-
czeństwa, a nie oferuje nam w zamian poczucia bezpie-
czeństwa czy niezależności.

(Joanna_Partia Zieloni, Trójmiasto 2020)

Dość już mamy patriarchalnej hierarchii. Potrzebujemy 
nowego porządku, bo kobiety i Ziemia mają za dużo 
do zniesienia.

(Lidka_TAK, Trójmiasto 2020)

Ta wyłaniająca się z przemówień opowieść, w której najważniejsze miej-

sce zajmuje wzajemne oddziaływanie na siebie kapitalizmu i patriar-

chatu, jest próbą zrozumienia i wzmocnienia dyskursu o systemowych 

i strukturalnych przyczynach katastrofy klimatyczno-ekologicznej. Za 

jej pośrednictwem akcent odpowiedzialności przesuwany jest z abs-

trakcyjnej jednostki na sposób działania systemu, przy jednoczesnym 

silnym podkreśleniu zgubności antropocentryzmu.

Żądamy szacunku do Ziemi i ich mieszkańców, w tym 
zwierząt. Dość niszczenia środowiska i naturalnych za-

24 Manifa 2020 // Matka Ziemia, nie ojciec kapitalizm (2020): facebook.com/
events/138235790763828 [dostęp: 4.09.2021].

https://www.facebook.com/events/138235790763828
https://www.facebook.com/events/138235790763828
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sobów, wycinania drzew oraz bezsensownego zabijania 
zwierząt dla przyjemności i prywatnych zysków. Mówimy 
dość selekcji i zabijaniu zwierząt. Mówimy dość ginięciu 
kolejnych gatunków zagrożonych wskutek ludzkiej dzia-
łalności i chciwości. Żądamy zmian systemowych, które 
realnie wpłyną na zatrzymanie katastrofy klimatycznej. 
Nie godzimy się na narrację, która spycha odpowiedzial-
ność na jednostki, kiedy to chciwość szefów korporacji 
i koncernów jest realną przyczyną negatywnych zmian 
klimatycznych.

(Manifestantka_PK8M, Warszawa 2020)

W tej wyłaniającej się z demonstracji wizji system, którego podstawo-

wą wartością jest konsumpcjonizm, dążenie do maksymalizacji zysków 

oraz struktury dominacji i opresji, jest 

z założenia sprzeczny z ochroną dobra 

wspólnego. Tak postrzegany problem 

zmian klimatu coraz mocniej wykracza 

poza ruch feministyczny, obejmuje 

także inicjatywy klimatyczne. Podczas 

madryckiej Konferencji Narodów Zjed-

noczonych w sprawie Zmian Klimatu 

w 2019 r. (COP25) Greta Thunberg stwierdziła, że „kryzys klimatyczny 

nie dotyczy wyłącznie środowiska naturalnego. To kryzys praw czło-

wieka, sprawiedliwości i woli politycznej. Stworzyły go i napędzają 

systemy kolonialnego, rasistowskiego i patriarchalnego ucisku. Musi-

my je obalić25.

25 Thunberg, G. i in. (2019), Why We Strike Again, Social Europe: socialeurope.eu/why-
-we-strike-again [dostęp: 4.09.2020]. 

System, którego podstawową 
wartością jest konsumpcjonizm, 
dążenie do maksymalizacji zy-
sków oraz struktury dominacji 
i opresji, jest z założenia sprzecz-
ny z ochroną dobra wspólnego.

https://www.socialeurope.eu/why-we-strike-again
https://www.socialeurope.eu/why-we-strike-again
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Nie ma równości płci na martwej planecie
Zilustrowana przemówieniami narracja o przyczynach zmian klimatu 

ma bezpośredni wpływ na budowany w czasie analizowanych demon-

stracji obraz społecznych konsekwencji tych zmian. Dobrze widoczne 

jest to w przemówieniu Aleksandry, autorki zina poświęconego pracow-

nicom_kom seksualnym. Wychodzi ona od sposobu funkcjonowania 

kapitalizmu:

Dziś przede wszystkim stajemy ramię w ramię przeciwko 
wyzyskowi, wyzyskowi, który jest sednem kapitalizmu. 
Wyzysk, który ma miejsce w różnych kontekstach, to jest 
eksploatacja przyrody, niszczenie jej w imię chciwości 
i zysku, bez oglądania się na koszty i konsekwencje. Dziś 
widzimy konsekwencje tych działań w postaci katastrofy 
klimatycznej. Ona prowadzi zarówno do wyniszczenia 
natury, ale też cierpienia ludzi i narażenia na jeszcze 
większe ryzyko przemocy, przede wszystkim tych, którzy 
już teraz doświadczają braku uznania.

(Aleksandra, Warszawa 2020)

Osoby uczestniczące w Manifach zwracają uwagę, że globalne ocie-

plenie nie jest jedynie problemem ekologicznym, ale również społecz-

nym. Jego skutki wpływają zarówno na naturę, jak 

i na łączące nas relacje społeczno-gospodarcze, 

prowadząc do wzmocnienia obecnego systemu 

nierówności i opresji oraz wytwarzania nowych 

mechanizmów wykluczenia. Na tę współzależność 

wskazuje Maria ze związku zawodowego Inicjaty-

wa Pracownicza:

Chciałam wam powiedzieć, że na całym świecie to kobie-
ty z klasy pracującej ponoszą największe koszty zmian 

Globalne ocieple-
nie nie jest jedynie 
problemem ekolo-
gicznym, ale rów-
nież społecznym.
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klimatycznych. To one najbardziej odczuwają skutki 
zniszczonych upraw i drożejącej żywności. To kobiety… 
no dobra. To w nas najmocniej uderzają kryzysy gospo-
darcze i katastrofy naturalne. To kobiety najczęściej wy-
konują pracę na umowach śmieciowych albo w sektorze 
nieformalnym, a ich warunków zatrudnienia nie reguluje 
Kodeks pracy. To one pierwsze stracą pracę w przy-
padku kryzysu gospodarczego, wywołanego zmianami 
klimatu. To kobiety częściej wykonują płatną i nieodpłat-
ną pracę opiekuńczą, sprzątając, opiekując się dziećmi, 
osobami starszymi, w miejscach pracy niedostoso-
wanych do wzrostu temperatur. To praca opiekuńcza 
sprawia również, że kobietom trudniej jest uciec przed 
katastrofami naturalnymi, takimi jak sztormy,  pożary 
i  powodzie.

(Maria_Inicjatywa Pracownicza, Warszawa 2020)

Analizy dotychczasowych skutków zmian klimatu oraz różnego rodzaju 

klęsk wyraźnie pokazują, że zarówno bezpośrednie następstwa, jak i ich 

długofalowy wpływ na poszczególnych członków społeczeństw nie są 

równomiernie rozłożone (więcej na temat skutków zmian klimatu dla 

kobiet w rozdziale 6). Są one determinowane m.in. przez pochodzenie 

etniczne26, klasę społeczną27, stopień sprawności, płeć28. Widać to tak-

26 Hartman, C., Squires, G. (red.) (2006), There Is No Such Thing as a Natural Disaster. 
Race, Class, and Hurricane Katrina. New York–London: Routledge.

27 Bradshaw, S. (2004), Socio-economic Impacts of Natural Disasters. A Gender Analy-
sis. Santiago: United Nations Publications: repositorio.cepal.org/bitstream/han-
dle/11362/5596/S045330_en.pdf [dostęp: 1.12.2021].

28 Khondker, H.H. (1996), Women and Floods in Bangladesh, „International Journal of Mass 
Emergencies and Disasters”, 14 (3); Neumayer, E., Plümper, T. (2007), The Gendered 
Nature of Natural Disasters. The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life 
Expectancy, 1981–2002, „Annals of the Association of American Geographers”, 97 (3).

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5596/S045330_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5596/S045330_en.pdf
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że w analizowanych materiałach z kolejnych wydarzeń. W Warszawie 

zwróciła na to uwagę Ida z nieformalnej inicjatywy Obóz dla Klimatu:

Katastrofa klimatyczna wcale nie spadnie na wszystkich 
po równo. A wręcz przeciwnie. W pierwszej kolejności 
tragedii doświadczać będą te, które już wcześniej cier-
piały najbardziej. To są osoby nieheteronormatywne, 
to są osoby ubogie, to są osoby wykluczone, osoby z nie-
pełnosprawnościami, osoby niebiałe, a nie szefowie wiel-
kich korporacji, którzy dążąc do maksymalizacji swoich, 
i tylko swoich zysków, sprowadzili na nas katastrofę.

(Ida_Obóz dla Klimatu, Warszawa 2020)

Tak konstruowana narracja uwidacznia i wzmacnia obraz, który po-

kazuje, że „zmiany klimatu stanowią bezpośrednie i dalekosiężne za-

grożenie dla ludzi i społeczności na całym świecie oraz mają wpływ 

na pełne korzystanie z praw człowieka”29. Dochodzi do tego zarówno 

wewnątrz społeczeństw, w których osoby gorzej sytuowane oraz wy-

kluczane mierzą się z kolejnymi formami opresji, jak i w skali global-

nej – np. w relacjach między państwami30. W tym drugim przypadku 

kraje globalnego Południa ponoszą najpoważniejsze konsekwencje 

wzrostu globalnej temperatury Ziemi, co jest zarzewiem wewnętrznych 

konfliktów związanych z ograniczeniami w dostępie do wody i gruntów 

rolnych zapewniających dotychczas wyżywienie oraz pracę.

Będzie coraz więcej uchodźców i uchodźczyń.  Coraz 
więcej ludzi będzie chciało się dostać do Europy.  Takie 

29 Raworth, K. (2008), Problem klimatu a prawa człowieka. Tłum. KONTEKST Translations. 
Oxfam International: Polska Zielona Sieć, Polska Akcja Humanitarna: zielonasiec.pl/
IMG/pdf/cwhr_PL.pdf [dostęp: 4.09.2021].

30 Kaniewska, M. (2013), Zmiany klimatyczne jako czynnik pogłębiający nierówności spo-
łeczne, „Journal of Modern Science”, 17 (2).

http://zielonasiec.pl/IMG/pdf/cwhr_PL.pdf
http://zielonasiec.pl/IMG/pdf/cwhr_PL.pdf
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schematy będą się powielać, bo żyjemy w świecie, 
w którym trzeba definiować takie zagadnienia, jak 
np. „uchodźca klimatyczny”. i to jest przerażające, że 
to ciężko zrozumieć.

(Iza_Obóz dla Klimatu, Wrocław 2020)

Z omawianych materiałów wyłania się obraz niesprawiedliwości zwią-

zanej ze zmianami klimatu na wielu płaszczyznach. Poszczególne 

narracje tworzą szerszą intersekcjonalną perspektywę, która ujawnia 

wyzwania wynikające z krzyżowania się różnych kategorii społecznych, 

takich jak kolor skóry, klasa, płeć, położenie geograficzne oraz to, jak 

oddziałując na siebie, potęgują wykluczenie (więcej na temat niespra-

wiedliwości klimatycznej w ujęciu intersekcjonalnym w rozdziale 5).

Dlaczego utrzymujemy system, który prowadzi nas 
do skrajnej przepaści? Dlatego że kapitalizm ma świet-
nie zorganizowane mechanizmy antagonizowania po-
szczególnych grup. i tak prawicowi ekstremiści walczą 
z uchodźcami, osobami LGBT+. Państwo zwalcza akty-
wistki i aktywistów działających dla przyrody, a także nie-
zależne grupy wolnościowe. Kościół straszy „ekologista-
mi”, jak ich nazywa, i próbuje kontrolować nas, kobiety. 
robi to za pomocą idealnie skonstruowanego systemu 
opresji, który odbiera nam nasze prawo o decydowaniu 
o własnym ciele, jednocześnie narzucając nam normy 
i role, które dla nas przygotował.

(Manifestantka, Warszawa 2020)

Solidarność naszą siłą
Zmiany klimatyczno-ekologiczne są najpoważniejszym zagrożeniem 

XXI w. Ich katastrofalny obraz, który wyłania się ze słów uczestniczek 

i uczestników wzmiankowanych demonstracji, może wywoływać nie-
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chęć do podejmowania jakichkolwiek działań (więcej o psychologii 

aktywizmu klimatycznego w rozdziale 17). Jednak w wyniku wciąż 

nieadekwatnych reakcji rządów i międzynarodowych instytucji za-

wiązują się oddolne inicjatywy na rzecz realizacji prawa do  przyszłości.

Potrzebujemy systemowych, strukturalnych zmian. 
W logice krótkoterminowego zysku nie będziemy miały 
gdzie mieszkać. Spłoniemy wszystkie i wszyscy, a ci, 
dla których dużo ważniejsze jest pomnażanie kapitału 
i utrzymanie swojego statusu, po prostu nas spalą. Cały 
ten system oparty jest na wyzysku pracującej większo-
ści, po to żeby zysk miały tylko te/ci nieliczne/nieliczni. 
Ten system dojeżdża nas już, kurwa, teraz. i tylko zjedno-
czone możemy doprowadzić do tego, żeby nasz głos był 
słyszalny, a każdy nasz postulat spełniony.

(Florentyna_PK8M, Warszawa 2020)

Uczestniczki i uczestnicy przemawiający podczas manifestacji podkreś-

lają konieczność wspólnej walki, wykraczającej poza dotychczasowe 

podziały, oraz połączenia działań różnych ruchów 

społecznych na gruncie wspólnych wartości. Te 

nawoływania są próbą ucieleśnienia dążeń do szer-

szych zmian systemowych. W tym ujęciu samoor-

ganizacja obywatelska na rzecz przeciwdziałania 

katastrofie klimatyczno-ekologicznej jest ruchem 

odrzucenia dotychczasowych porządków kapita-

listycznych i patriarchalnych. Wspólna i solidarna 

walka obywatelska ma urzeczywistnić te cele.

Samoorganiza-
cja obywatelska 
na rzecz przeciw-
działania katastro-
fie klimatyczno-
-ekologicznej jest 
ruchem odrzuce-
nia dotychczaso-
wych porządków 
kapitalistycznych 
i patriarchalnych.
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Wartość jednostki w tym systemie zależy od jej użytecz-
ności, dlatego świadome wielowymiarowości systemu 
opresji, w jakim żyjemy, coraz częściej podnosimy kwe-
stie łączenia naszych walk. Wspólnym mianownikiem dla 
nich jest system kapitalistyczny. 

(Manifestantka, Warszawa 2020)

[B]ardzo się cieszę, że doszło do takiej sytuacji, gdzie 
wszystkie środowiska aktywistyczne, czy to feministycz-
ne, równościowe, antyfaszystowskie, ruchy klimatyczne 
i środowiskowe, i ekologiczne działają razem, przeciwko 
kapitalizmowi, przeciwko patriarchatowi, bo doszliśmy 
do takiego momentu, w którym widzimy, jak te naczynia 
są połączone, i że nie ma jednego bez drugiego, że wie-
my, że na martwej planecie nie będzie feminizmu, miłości, 
równości.

(Asia_Extinction Rebellion, Wrocław 2020)

Nie możemy skutecznie walczyć, tak jak mówiła moja 
przedmówczyni, z opresyjnym językiem wobec kobiet, 
jeśli nie zawalczymy z krzywdzącym językiem w ogóle. 
To potężne narzędzie umniejszania krzywd, umniejszania 
wagi, odbierania głosu i uprzedmiotawiania. Wszystkie 
dobrze wiemy, jak to jest.

(Karolina, Warszawa 2020)

Na pierwszy plan wysuwa się przekonanie, że walka z katastrofą kli-

matyczną jest nierozerwalnie związania z kampanią na rzecz kształtu 

systemu społecznego. Dlatego pod wspólnym sztandarem walki o jej 

zmaterializowanie muszą stanąć zarówno nowe ruchy klimatyczne, 

jak i dotychczasowe ruchy i inicjatywy feministyczne, pracownicze 
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oraz prozwierzęce, ponieważ w codziennym działaniu skupiają się one 

na innym wymiarze tego samego zjawiska.

W swojej działalności chcemy się skupiać m.in. na kła-
dzeniu nacisku na powiązanie różnych ruchów progre-
sywnych: feministycznych, propracowniczych, loka-
torskich, ekologicznych, chłopskich, prozwierzęcych, 
ponieważ uważamy, że te wszystkie, pozornie oderwane 
od siebie organizacje walczą o jedno – o zaprzestanie 
wykorzystywania kobiet, biednych ludzi, całego eko-
systemu przez patriarchalny, globalny kapitalizm. […] Aby 
stworzyć realną, systemową alternatywę, gdzie nikt już 
nie będzie wyzyskiwany, my wszystkie musimy połączyć 
siły, bo los kobiet i Matki Ziemi jest wspólny.

(Ania_Towarzystwo Solidarności Globalnej, Wrocław 2020)

Potrzebujemy działać razem, pomagać sobie nawzajem 
i wyciągać ręce wszędzie tam, gdzie nie dotarł ten czy 
inny przywilej. […] Walka o sprawiedliwość klimatyczną 
to jest, była i zawsze będzie walka polityczna. i jest ona 
powiązana z innymi ruchami emancypacyjnymi.

(Ida_Obóz dla Klimatu, Warszawa 2020)

By skutecznie walczyć z ich przemocą, musimy walczyć 
z każdym jej rodzajem. Dlatego apeluję o siostrzeństwo 
ponadgatunkowe. Nie możemy też skutecznie walczyć 
z uprzedmiotowieniem kobiet w sferze publicznej, jeżeli 
godzimy się na to, aby inne istoty traktować jak rzeczy.

(Karolina, Warszawa 2020)

W tym wyobrażeniu oddolne inicjatywy i ruchy obywatelskie łączą 

się we wspólnym działaniu, wzajemnie się przenikają, by oddziaływać 
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na różnych płaszczyznach realizacji wspólnego celu. W ten sposób 

ożywiają proces obywatelskiego wpływu, wypracowując kolejne spo-

soby zaangażowania i budowania politycznej sprawczości, a poprzez 

tworzenie przestrzeni do wybrzmienia różnych głosów wzajemnie 

się uświadamiają w kwestii zróżnicowanego doświadczenia opresji 

i wykluczenia.

Dlatego dziś szczególnie ważne są solidarność i wzajem-
ne wsparcie. Tylko będąc razem i wspierając się w róż-
nych życiowych sytuacjach, wyborach, możemy wspólnie 
przeciwstawić się przemocy, seksizmowi, patriarchatowi, 
rasizmowi i kapitalizmowi.

(Manifestantka_Sex Work Polska, Trójmiasto 2020)

Podsumowanie. Zmiany społeczne, nie klimatyczne
Przedstawione w tym rozdziale narracje z manifowych demonstracji 

pokazują wysoką wrażliwość na społeczne i nierówno rozkładające się 

konsekwencje katastrofy klimatyczno-ekologicznej, a także na jej źród-

ła i przyczyny. Z jednej strony są one ukierunkowane na zaprezentowa-

nie różnych doświadczeń wykluczenia i opresji, z drugiej są politycznie 

zorientowane na wypracowanie wizji zmian systemowych, które „dążą 

do podważenia hegemonicznych schematów i dostarczenia alternatyw-

nych wiarygodnych sposobów pojmowania  rzeczywistości”31. 

Poszukiwanie przyczyn obecnego stanu oraz społecznej alterna-

tywy zasadza się na feministycznej teorii i praktyce, a włączenie per-

spektywy narracyjnej przyczynia się do poszerzenia debaty publicznej 

i zwrócenia uwagi na szerszy kontekst systemowy. Kluczowy problem 

zmian klimatu doprecyzowywany w kolejnych przemówieniach staje 

się częścią obszerniejszej i złożonej opowieści o dominacji i opresji 

31 de Sousa Santos, B. (2020), Gdyby Bóg był aktywistą praw człowieka. Tłum. Barsz-
czewski, J.P. Kraków: ZW Nomos, s. 20.
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wpisanych w system kapitalistyczny i patriarchalny. Wspólne demon-

strowanie staje się przestrzenią produkcji określonych znaczeń, a rama 

narracyjna uwzględniająca przyczyny i skutki katastrofy klimatyczno-

-ekologicznej pozwala na zintegrowanie różnych środowisk i inicjatyw. 

W przypadku inicjatyw feministycznych nie było to nowe ujęcie, 

lecz raczej spojrzenie na inne zagadnienie z dotychczasowej perspek-

tywy. Umożliwiło to połączenie pod jednym sztandarem różnych ini-

cjatyw obywatelskich, które w tym zbiorowym działaniu skonstruowa-

ły wspólną narrację. Jej sednem jest dążenie do bardziej sprawiedliwego 

i zrównoważonego społeczeństwa, co jest niemożliwe bez radykalnego 

przekształcenia systemu gospodar-

czego i społecznego. To wszechobecny 

kapitalizm wraz z patriarchalną domi-

nacją doprowadził do największego 

w historii kryzysu klimatyczno-ekolo-

gicznego i zbudowania społeczeństw 

opartych na nierównościach. Dlatego 

w  tych wyobrażeniach nie chodzi 

o zmianę poszczególnych elementów 

tego systemu, tylko o głęboką transfor-

mację, całościową przebudowę, przy 

jednoczesnym urzeczywistnianiu idei 

sprawiedliwości społecznej.

Dążenie do bardziej spra-
wiedliwego i zrównoważo-
nego społeczeństwa jest 
niemożliwe bez radykalne-
go przekształcenia systemu 
gospodarczego i społeczne-
go. To wszechobecny kapi-
talizm wraz z patriarchalną 
dominacją doprowadził 
do największego w historii 
kryzysu klimatyczno-eko-
logicznego i zbudowania 
społeczeństw opartych 
na nierównościach.
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Zaproszenie do dyskusji
Dziękuję za przeczytanie rozdziału, w którym starałem się odtworzyć 

zbiorowo wytwarzane narracje o katastrofie klimatyczno-ekologicznej. 

Wsłuchując się w głosy uczestniczek_ków tego typu wydarzeń, może-

my dowiedzieć się o różnych doświadczeniach i czasami przekonać 

się, że pewne kwestie nie są tylko naszymi indywidualnymi troskami, 

lecz głębszym problemem, z którym mierzą się również inni. Dlatego 

jestem ciekaw, która z przedstawionych tu perspektyw lub kwestii jest 

dla ciebie szczególne istotna? Dlaczego?

Ten rozdział kończy się wnioskiem o zbiorowym dążeniu do głę-

bokiej przebudowy obecnego systemu, więc chciałbym zapytać, jak 

wyobrażasz sobie społeczeństwo twoich marzeń? Co według ciebie 

musiałoby się stać, aby to wyobrażenie mogło się spełnić?

Polecane źródła
Mitchell, D.O., Abujbara, J., Boyd, A., Taminato, M. (red.) (2018), 

 Beautiful Rising. Creative Resistance from the Global South. 

New York, London: OR Books.

Boyd, A., Mitchell, D.O. (2012), Beautiful Trouble. A Toolbox for Revo-

lution. New York, London: OR Books.

Johnson, A.E., Wilkinson, K.K. (red.) (2020), All We Can Save. Truth, 

Courage, and Solutions for the Climate Crisis. New York: 

One World.

Solnit, R. (2019), Nadzieja w mroku. Tłum. Dzierzgowska, A., Kró-

lak, S. Kraków:  Karakter.

Wyjaśnione w słowniku
czerwone wdowy, denializm klimatyczny, globalne Południe, 

greenwashing/ekościema, intersekcjonalna perspektywa/intersekcjonalnie, 

kontrpubliki, Manifa, opresja, patriarchat, siostrzeństwo, sprawiedliwość 

klimatyczna, teoria ugruntowana, uchodźczyni_ca klimatyczna_ny



68719. Ten system dojeżdża nas już teraz. Feministyczne narracje…

BiBliOGrAFiA
Butler, J. (2016), Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń. Tłum. Bednarek, J. 

Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Charmaz, K. (2006), Constructing Grounded Theory. A Practical Guide through 

Qualitative Analysis. London–Thousand Oaks, New Delhi: Sage.
Chase-Dunn, C., Almeida, P. (2020), Global Struggles and Social Change. Balti-

more: Johns Hopkins University Press.
Desperak, I. (2013), Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy 

gender. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 
Hartman, C., Squires, G. (red.) (2006), There Is No Such Thing as a Natural Disa-

ster. Race, Class, and Hurricane Katrina. New York–London: Routledge.
Holmberg, A., Alvinius, A. (2020), Children’s Protest in Relation to the Climate 

Emergency. A Qualitative Study on a New Form of Resistance Promoting 
Political and Social Change, „Childhood”, 27 (1), s. 78–92:  
doi.org/10.1177%2F0907568219879970.

Johnson, A.E., Wilkinson, K.K. (red.) (2020), All We Can Save. Truth, Courage, and 
Solutions for the Climate Crisis. New York: One World.

Kaniewska, M. (2013), Zmiany klimatyczne jako czynnik pogłębiający nierówności 
społeczne, „Journal of Modern Science”, 17 (2), s. 439–452.

Khondker, H.H. (1996), Women and Floods in Bangladesh, „International Journal 
of Mass Emergencies and Disasters”, 14 (3), s. 281–292.

Kowalska, B., Nawojski, R. (2019), Uwaga, uwaga, tu obywatelki! Obywatelstwo 
jako praktyka w Czarnych Protestach i Strajkach Kobiet, w Korolczuk, E., Ko-
walska, B., Ramme, J., Snochowska-Gonzalez, C. (red.), Bunt kobiet. Czarne 
Protesty i Strajki Kobiet. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, s. 45–81.

Martínez García, A.B. (2020), Constructing an Activist Self. Greta Thunberg’s Cli-
mate Activism as Life Writing, „Prose Studies”, 41 (3), s. 1–18: doi.org/10.108
0/01440357.2020.1808923.

Nawojski, R. (2019), Nasza (bez)nadzieja. W poszukiwaniu utopii w obywatelskim 
współdziałaniu w trakcie Czarnych Protestów i Strajków Kobiet, w: Slany, K., 
Struzik, J., Ślusarczyk, M. i in. (red.), Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych 
kobiet (1918–2018). Kraków: WUJ, s. 231–247.

Nawojski, R., Pluta, M., Zielińska, K. (2018), The Black Protests. A Struggle for 
(Re)Definition of Intimate Citizenship, „Praktyka Teoretyczna”, 30 (4), 
s. 51–74: doi.org/10.14746/prt.2018.4.2.

Neumayer, E., Plümper, T. (2007), The Gendered Nature of Natural Disasters. 
The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 
1981–2002, „Annals of the Association of American Geographers”, 97 (3), 
s. 551–566: doi.org/10.1111/j.1467-8306.2007.00563.x.

Ortner, S.B. (2014), Too Soon for Post-feminism. The Ongoing Life of Patriarchy in 
Neoliberal America, „History and Anthropology”, 25 (4), s. 530–549: doi.org/
10.1080/02757206.2014.930458.

https://doi.org/10.1177%2F0907568219879970
https://doi.org/10.1080/01440357.2020.1808923
https://doi.org/10.1080/01440357.2020.1808923
https://doi.org/10.14746/prt.2018.4.2
https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2007.00563.x
https://doi.org/10.1080/02757206.2014.930458
https://doi.org/10.1080/02757206.2014.930458


688 Za pięć dwunasta…

Smyth, I., Walters, L. (2020), „The Seas Are Rising and So Are We!” – A Conversa-
tion Between Two Women in Extinction Rebellion, „Gender & Development”, 
28 (3), s. 617–635: doi.org/10.1080/13552074.2020.1833481.

de Sousa Santos, B. (2020), Gdyby Bóg był aktywistą praw człowieka. Tłum. Barsz-
czewski, J.P. Kraków: ZW Nomos.

Raporty
Bradshaw, S. (2004), Socio-economic Impacts of Natural Disasters. A Gender 

Analysis. Santiago: United Nations Publications: repositorio.cepal.org/bit-
stream/handle/11362/5596/S045330_en.pdf.

IPCC (2018), Global Warming of 1.5ºC, IPCC: ipcc.ch/sr15.
de Moor, J., Uba, K., Wahlström, M. i in. (red.) (2020), Protest for a Future II. Com-

position, Mobilization and Motives of the Participants in Fridays for Future 
Climate Protests on 20–27 September, 2019, in 19 Cities around the World. 
Stockholm: Swedish Research Council for Sustainable Development, FOR-
MAS: gup.ub.gu.se/file/208059.

Raworth, K. (2008), Problem klimatu a prawa człowieka. Tłum. KONTEKST Transla-
tions. Oxfam International: Polska Zielona Sieć, Polska Akcja Humanitarna: 
zielonasiec.pl/IMG/pdf/cwhr_PL.pdf.

Źródła internetowe
Doherty, B., de Moor, J., Hayes, G. (2018), The „New” Climate Politics of Extinction 

Rebellion?, openDemocracy: opendemocracy.net/en/new-climate-politics-
-of-extinction-rebellion.

Extinction Rebellion Polska: extinctionrebellion.pl/pl/about-us.
klimatUJ: facebook.com/klimatUJ.
Kuźnicka, A. i in. (red.) (2020). „Gazeta Manifowa”. Warszawa: Porozumienie Ko-

biet 8 Marca: manifa.waw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Gazeta_Manifo-
wa_2020.pdf.

Łukasiak, L., Czyżewska, B. (2020), Red Rebel Brigade: Kim są czerwone wdowy 
na protestach?, Vogue: vogue.pl/g/10164/red-rebel-brigade-kim-sa-czerwo-
ne-wdowy-na-protestach.

Manifa 2020 // Matka Ziemia, nie ojciec kapitalizm (2020): facebook.com/
events/138235790763828.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: msk.earth/postulaty. 
Nieposłuszne: facebook.com/nieposluszne.
nieposłuszne: instagram.com/nieposluszne.
Reiter, P. (2019), Manifa 2019. „To my jesteśmy rewolucją. Dość litości dla 

przemocowych gości”, Wysokie Obcasy: wysokieobcasy.pl/ wy-
sokie-obcasy/7,100865,24507489,manifa-2019-to-my-jestesmy-

-rewolucja-dosc-litosci-dla-przemocowych.html.

https://doi.org/10.1080/13552074.2020.1833481
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5596/S045330_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5596/S045330_en.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://gup.ub.gu.se/file/208059
http://zielonasiec.pl/IMG/pdf/cwhr_PL.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/new-climate-politics-of-extinction-rebellion
https://www.opendemocracy.net/en/new-climate-politics-of-extinction-rebellion
https://www.extinctionrebellion.pl/pl/about-us/
https://www.facebook.com/klimatUJ
https://manifa.waw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Gazeta_Manifowa_2020.pdf
https://manifa.waw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Gazeta_Manifowa_2020.pdf
https://www.vogue.pl/g/10164/red-rebel-brigade-kim-sa-czerwone-wdowy-na-protestach
https://www.vogue.pl/g/10164/red-rebel-brigade-kim-sa-czerwone-wdowy-na-protestach
https://www.facebook.com/events/138235790763828
https://www.facebook.com/events/138235790763828
https://www.msk.earth/postulaty
https://www.facebook.com/nieposluszne
https://www.instagram.com/nieposluszne
https://www.wysokieobcasy.pl/%20wysokie-obcasy/7,100865,24507489,manifa-2019-to-my-jestesmy-rewolucja-dosc-litosci-dla-przemocowych.html
https://www.wysokieobcasy.pl/%20wysokie-obcasy/7,100865,24507489,manifa-2019-to-my-jestesmy-rewolucja-dosc-litosci-dla-przemocowych.html
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Od Anny i Macieja1

Zajmujemy się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, 

ponieważ kiedy myślimy o sytuacji, 
w której znajduje się obecnie 

ludzkość, z jednej strony czujemy 
bezradność, z drugiej natomiast 

ogromną motywację do działania 
i odpowiedzialność spoczywającą 

na nas za przyszłość naszą i naszych 
dzieci. To powód, dla którego 

pośrednio zajmujemy się tematem 
kryzysu klimatyczno-ekologicznego 

poprzez wspieranie harmonijnego 
rozwoju dzieci, między innymi za sprawą ich 

codziennego kontaktu z przyrodą. 

1 Oboje od 2013 r. aktywnie działają na rzecz wspierania rozwoju dziecka w kontakcie 
z naturą. Są twórcami pierwszych w Polsce półkolonii leśnych i leśnych ferii zimo-
wych, założycielami Fundacji Q’Naturze i Waldorfsko-Leśnego Niepublicznego 
Punktu Przedszkolnego MOMO w Krakowie (2018); kontakt: qnaturze@gmail.com.
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Naszym zdaniem najważniejszym 
wyzwaniem dla ludzkości w obliczu 

kryzysu klimatyczno-ekologicznego jest 
zmiana systemu wartości na bardziej 

ekologiczny, holistyczny, rewerencyjny, 
a co się z tym wiąże – wypracowanie 

nowego paradygmatu edukacji. Obecny 
system kształcenia (na każdym 

szczeblu) nie jest, naszym zdaniem, 
adekwatny do wyzwań, z jakimi musimy 

się zmierzyć w związku z kryzysem klimatyczno-
-ekologicznym, i wymaga restrukturyzacji. Świat 

potrzebuje, jak określił to Henryk Skolimowski, 
„stworzenia nowej świadomości, nowego systemu 

myślenia, nowej koncepcji człowieka, nowego 
systemu wartości”2, a nade wszystko odwagi i woli 

do wprowadzenia wyznawanych idei w życie.

2 Skolimowski, H. (1993), Eseje o ekologii. Nadzieja matką mądrych. Łódź: Akapit Press.
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Wprowadzenie
Żyjemy w czasach globalnej przemiany. Nie powinniśmy już dysku-

tować o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, bo na dywagacje jest za 

późno – teraz trzeba działać3. Od czasu opublikowania słynnego ra-

portu Klubu Rzymskiego Granice wzrostu (1972) ten planetarny kryzys 

się pogłębia, oddziałując (również pośrednio) na rzeczywistość: ekolo-

giczną, ekonomiczną, społeczną. Jak słusznie zauważył George Picht:

Fizycznego środowiska człowieka nie można rozpatrywać 
w izolacji od środowiska społecznego, ponieważ wszystkie pro-
cesy zmieniające nasze środowisko fizyczne mają swe źródło 
w procesach socjoekonomicznych. Chcąc u korzeni i na długo 
zwalczyć niebezpieczeństwo zagrażające naszemu środowisku 
fizycznemu, trzeba odmienić mechanizmy socjoekonomiczne, 
które ich niebezpieczeństwo wytwarzają4.

Kult pozornego postępu, krótkowzroczna pogoń za zyskiem oraz wzro-

stem rujnującym Ziemię doprowadziły nas do punktu, w którym na-

ukowcy mówią o nowej epoce w dziejach globu – antropocenie5, czyli 

czasie, w którym działalność człowieka doprowadza do przekształceń 

na planecie na skalę geologiczną. Współczesność należy zatem rozpa-

trywać jako czas przełomu, wymagający nowych perspektyw i punktów 

odniesienia w stosunku do życia pojmowanego autotelicznie: nie tylko 

mojego – ludzkiego, ale ogólnoziemskiego. Jaki kierunek musiałby być 

3 Między innymi: IOŚ-PIB (2018), Raport specjalny „Globalne ocieplenie o 1,5°C” przed 
grudniowym szczytem klimatycznym COP 24, ios.edu.pl: ios.edu.pl/brak-kategorii/io-
s-pib-o-najwazniejszych-aspektach-raportu-ipcc [dostęp: 28.04.2020]; UNEP (2007), 
Global Environment Outlook – Environment for Development (GEO-4). Nairobi: United 
Nations Environment Programme; Rumjaun, A.B. i in. (2018), IPCC Special Report 

„Global Warming of 1,5°C”. Summary for Teachers. Paris: Office for Climate Education.
4 Picht, G. (1981), Odwaga utopii. Tłum. Maurin, K., Michalski, K., Wolnicki, K. Warsza-

wa: PIW, s. 313. 
5 Wolff, L.-A. i in. (2020), The Mission of Early Childhood Education in the Anthropocene, 

„Education Sciences”, 10 (2).

https://ios.edu.pl/brak-kategorii/ios-pib-o-najwazniejszych-aspektach-raportu-ipcc
https://ios.edu.pl/brak-kategorii/ios-pib-o-najwazniejszych-aspektach-raportu-ipcc
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nadany tej przemianie? A raczej: co miałoby być fundamentem nad-

chodzącego przełomu? Jakim kijem zawrócić tę rwącą rzekę?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedna z dróg prowadzi ku 

dzieciństwu (które pod wieloma względami także jest zagrożone) 

jako okresowi nabywania życiowych doświadczeń, kształtowania po-

staw i wartości oraz umacniania swojej pozycji w otoczeniu poprzez 

odkrywanie własnej tożsamości i poznawanie roli, jaką odgrywamy 

w otaczającym świecie – również w świecie przyrody. Dzieciństwo jest 

„najważniejszym pojęciem ludzkości”6. Jest ono „inwestycją” i nadzieją 

na zmianę kursu naszej cywilizacji, w której na jednej szali kładzie się 

ludzki hedonizm, a na drugiej dobro planety; antropocentryzm kontra 

holizm; mieć versus być.

Moment zmian klimatycznych i zapaści ekosystemów to punkt 

krytyczny rozwoju cywilizacji, określany mianem największego dla 

niej zagrożenia od tysięcy lat7. Zachodzą one na naszych oczach i po-

stępują w tempie rodzącym trwogę o warunki, w jakich przyjdzie nam 

żyć za 30–50 lat. Można jednak domniemywać, że człowiek będzie 

musiał zdobyć umiejętności, czy raczej kompetencje, umożliwiające 

mu adaptację do tych nowych warunków życia. Jest to zatem pytanie 

o wychowanie, edukację przyszłych pokoleń, która zaczyna się już 

na etapie dzieciństwa, a która rozumiana jest najogólniej jako przygo-

towanie do przyszłych zadań życiowych8.

Rozpatrujemy tutaj wychowanie i edukację głównie na etapie 

średniego dzieciństwa w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicz-

nego i nieznanej przyszłości. Punktem wyjścia jest zarys sytuacji roz-

wojowej dzieci żyjących w obecnych czasach, z naszej (praktyków) 

6 Waloszek, D. (2006), Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu 
badań. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 49–50.

7 Gilding, P. (2019), Climate Emergency Defined. What Is a Climate Emergency and Does 
the Evidence Justify One?. Melbourne: Breakthrough – National Centre for Climate 
Restoration, s. 12.

8 Waloszek, D. (2006), Pedagogika…, s. 111.

https://www.breakthroughonline.org.au/contributors
https://www.breakthroughonline.org.au/contributors
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perspektywy, i zagrożeń, o których trzeba dziś myśleć w kontekście 

dzieciństwa. Następnie pytamy o kierunek wychowania i edukacji 

w odniesieniu do przyszłości, później zaś tłumaczymy, dlaczego za-

spokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych okresu dzieciństwa 

jest tak ważne w kontekście omawianej tematyki. Na koniec opisujemy 

funkcjonowanie krakowskiej placówki przedszkolnej i przedstawiamy 

ją jako propozycję modelu edukacyjnego konieczniej zmiany.

Współczesność a potrzeby dzieciństwa
Świat dorosłych – kierunek polityczny i ekonomiczny wpływający 

na trendy edukacyjne9, wyznawane wartości, postrzeganie rzeczywi-

stości, postawa i stosunek do otaczającego 

świata ludzi i przyrody itd. – determinuje 

kierunek rozwojowy małego człowieka. 

W ciągu kilku ostatnich dekad „zmieniły 

się diametralnie warunki życia dziecka, ale 

przecież nie zmieniła się jego natura”10. 

Dzieci wciąż potrzebują warunków wspie-

rających ich harmonijny, a nie przyspiesza-

ny, głównie kognitywnie, rozwój – niestety 

w  naszej tradycji oświatowej dominuje 

przeświadczenie, że do szkoły (czy przedszkola) chodzi mózg11. Ilustra-

cja 1 przedstawia najistotniejsze, z punktu widzenia harmonijnego 

9 Zob. Olubiński, A. (2017), Podmiotowa aktywność jako szansa samorealizacji – w świet-
le założeń pedagogiki humanistycznej i krytycznej, w: Olubiński, A., Zaworska-Niko-
niuk, D. (red.), Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. T.I Wyzwania i szanse eduka-
cyjne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 40–45; 
Danilewska, J. (2007), Edukacyjny doping ery globalizacji zagrożeniem dla zdrowia 
dziecka, w: Bińczycka, J. (red.), Prawo dziecka do zdrowia. Kraków: Impuls, s. 119–121.

10 Olechnowicz, H. (1999), Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku. Praca terapeutyczna z ma-
łymi dziećmi. Warszawa: WSiP, s. 6–7.

11 Czerepaniak-Walczak, M. (2007), Prawo dziecka do rozwoju, w: Bińczycka, J. (red.), 
Prawo dziecka…, s. 136.

Dzieci potrzebują warunków 
wspierających ich harmonijny, 
a nie przyspieszany, głównie 
kognitywnie, rozwój – niestety 
w naszej tradycji oświatowej 
dominuje przeświadczenie, że 
do szkoły (czy przedszkola) 
chodzi mózg.
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wybrane potrzeby 
rozwojowe okresu 

wczesnego 
i średniego 
dzieciństwa

ilustracja 1. Wybrane potrzeby okresu wczesnego i średniego dzieciństwa. 
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rozwoju dziecka, potrzeby okresu wczesnego i średniego dzieciństwa12 

(z pominięciem najbardziej podstawowych, jak miłość, a w niej relację, 

bezpieczeństwo, ciepło). Większości z nich obecnie dorośli nie poświę-

cają należytej uwagi.

i. Dbałość o zmysły

W okresie wczesnego i średniego dzieciństwa mózg dziecka inten-

sywnie się rozwija, postępuje mielinizacja13, co sprawia, że układ ner-

wowy staje się bardzo wrażliwy. Jak zauważa Martin Large, „zmysły 

potrzebują stymulacji oraz właściwego «pokarmu», lecz także muszą 

być chronione przed nieodpowiednią czy nadmierną stymulacją”14. 

Współcześnie w doświadczeniach sensorycznych dziecka dominują 

doznania zmysłów „dalekich”15, a doznania zmysłów „bliskich” ubożeją 

na skutek częstego kontaktu z materiałem jednorodnym dotykowo 

(plastik, papier, gładkie, niezróżnicowane fakturowo zabawki), jak i od-

izolowania dzieci od świata przyrody. Układ zmysłowo-nerwowy dzieci 

jest często nadwerężany w związku z dużą ilością bodźców płynących 

z otoczenia, doświadczaniem chaosu, głównie w obszarze zmysłów 

wzroku i słuchu (wyobraźmy sobie dziecko w przestrzeni centrum 

handlowego). Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed ekranami, a jak 

wiadomo, „negatywne skutki, jakie elektroniczne media wywierają 

12 Okres wczesnego dzieciństwa (okres poniemowlęcy) przypada na 1–3 rok życia; 
średniego dzieciństwa na 3–7 rok życia, czyli wiek przedszkolny.

13 Proces tworzenia osłonki tłuszczowej (mielinowej) wokół włókien nerwowych w móz-
gu warunkuje efektywny przebieg impulsów nerwowych i jest wskaźnikiem dojrzało-
ści układu nerwowego. Postęp mielinizacji wraz z tworzeniem się synaps ma decydu-
jące znaczenie dla dojrzewania funkcji mózgu. Z powstawaniem otoczki mielinowej 
łączą się szybki rozwój dziecka i możliwość zdobywania nowych umiejętności.

14 Large, M. (2006), Zdrowe dzieciństwo bez telewizora i komputera. Tłum. Karpowicz, P. 
Warszawa: Świat Książki, s. 91.

15 Zmysły dalekie: słuch, wzrok i węch; bliskie: dotyk, zmysł ruchu i  równowagi, 
propriocepcja (niezbędna w określaniu położenia części własnego ciała 
w  przestrzeni).
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na małe dzieci, znacznie przewyższają skutki pozytywne”16, powodując 

m.in. zaburzenia w obszarze układu sensorycznego.

ii. ruch

Dzieci mają coraz mniej możliwości zaspokajania potrzeb różnorodno-

ści ruchowej (wspinanie się, skakanie, czołganie, turlanie, przeskakiwa-

nie, bieganie itd.). Dzisiejsza przestrzeń publiczna zagraża swobodnej 

zabawie dziecka poza domem, przez co przemieszcza się ono, żywiąc 

strach przed wypadkami na ulicy, bądź więcej czasu spędza w prze-

strzeni „bezpiecznej” – zamkniętej. Obserwujemy tendencję bierności 

ruchowej dzieci, które często są podwożone do przedszkola samocho-

dem albo przywożone w wózku. W przedszkolach dzieci rzadko mają 

okazję wyjść na zewnątrz, zwłaszcza w dni „niesprzyjające pogodowo”. 

Ponadto ilość aktywności „stolikowych” w przedszkolu i w czasie zajęć 

dodatkowych powodują, że dzieci nie mają kiedy zaspokoić swojej pod-

stawowej potrzeby rozwojowej, jaką jest ruch. Dotyczy to także „dzieci 

ekranowych”, tkwiących przed telefonami, tabletami, komputerami.

iii. Zabawa

Zabawa jest podstawową aktywnością dziecka i fundamentem dzie-

ciństwa, jest niezbędna dla rozwoju: poznawczego, emocjonalnego, 

społecznego. Podczas zabawy dziecko „uczy się przejmować kontrolę 

nad własnym życiem”17 i rozwija kompetencje odpowiednie do swo-

jego wieku. Jest ona pokarmem dla rozwoju dziecka. W toku nieskrę-

powanej aktywności własnej właściwie przebiega kształtowanie się 

mózgu18. Dzisiaj dzieci mają coraz mniej możliwości swobodnej zabawy. 

W przedszkolach dominują aktywności zarezerwowane dla sfery kogni-

16 Large, M. (2006), Zdrowe dzieciństwo…, s. 186.
17 Gray, P. (2015), Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne 

siebie i lepiej się uczą?. Tłum. Chamielec, G. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND, s. 191.
18 Alvarez, C. (2017), Prawa naturalne dziecka. Rewolucja w edukacji dla rodziców i peda-

gogów. Tłum. Łyszkowska, B. Warszawa: Wydawnictwo CoJaNaTo, s. 43–44.
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tywnej, a czas dziecka jest zagospodarowywany od rana do wieczora. 

W przykładowym prywatnym przedszkolu w mieście średniej wielko-

ści19, otwartym w godzinach 6.00–16.00, dzieci mają dzień wypełniony 

zajęciami plastycznymi, teatralnymi, językowymi, komputerowymi, 

korekcyjnymi, rytmiką, tańcem, grami dydaktycznymi i quizami, ćwi-

czeniami z logopedą. Nawet w czasie zabawy nauczyciele podchodzą 

i tłumaczą dzieciom np. pojęcia matematyczne, starając się ciągle je 

czegoś uczyć. Po przedszkolu dzieci jeżdżą z rodzicami na dodatkowe 

zajęcia (basen, jazda konna, jazda na łyżwach, gra na instrumencie, 

zajęcia z dodatkowego języka obcego itp.) i często wracają do domu 

dopiero ok. godziny 20.00–21.00.

iV. Rytm

Wszyscy podlegamy rytmom: bicia serca, dobowemu, dnia i nocy, mie-

siąca, roku. Małemu dziecku, które nie funkcjonuje jeszcze w czasie (nie 

wie, czym jest wczoraj, jutro, za godzinę, o 14.00), rytm daje oparcie 

i poczucie bezpieczeństwa; pomaga mu odnaleźć się w czasoprzestrze-

ni, wspiera jego siły życiowe, gdyż każda przewidywalna czynność 

oznacza mniejszy wysiłek; rytm zmniejsza napięcia w życiu dziecka 

i daje przestrzeń na realizowanie zadań rozwojowych: dziecko nie musi 

trwać w napięciu i niepewności co do tego, co je za chwilę czeka. Rytm 

wspiera również rezyliencję20. Współcześni rodzice, często po prostu 

nieświadomi tego, że to my, dorośli, tworzymy strukturę codzienno-

ści dziecka adekwatną do jego potrzeb, niestety nie zawsze zwracają 

uwagę na rytm dziecka w ciągu dnia, na godziny posiłków, godziny 

zasypiania, stałość i przewidywalność aktywności. Przestrzeń życiowa 

dziecka, jego codzienność, jest coraz bardziej nieprzewidywalna. Nasze 

19 Danilewska, J. (2007), Edukacyjny doping…, s. 126.
20 Wiechert, C. (2011), Research into Resilience, w: Mitchel, D. (red.), From Images to 

Think ing. New York: AWSNA Publications; rezyliencja (pedagogika) – związana z do-
świadczeniami wczesnego dzieciństwa nabywana odporność psychiczna, umiejęt-
ność radzenia sobie z przeciwnościami i stawiania czoła wyzwaniom.
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obserwacje pokazują, że obecnie dzieci coraz częściej kładzione są 

spać w późnych godzinach wieczornych, jedzą nieregularnie, a przez 

ograniczony kontakt z przyrodą21, coraz rzadziej doświadczają zmien-

ności pór roku.

V. Poznawanie świata w toku działań własnych

Dziecko na etapie przedszkolnym uczy się świata i siebie przez kon-

takt bezpośredni, pojęcia i strukturę wiedzy o rzeczywistości buduje, 

opierając się na doświadczaniu konkretnych i namacalnych zależności. 

Uczy się poprzez działanie, a nie słuchanie22, poprzez zmysłowe – poli-

sensoryczne – uczestniczenie w świecie, poprzez własną aktywność 

i kontakt z rzeczywistością poznawaną zmysłowo (tzw. myślenie kon-

kretno-ruchowe i konkretno-obrazowe): wszelkie „procesy psychicz-

ne odzwierciedlające rzeczywistość powstają i rozwijają się w toku 

aktywnego działania”23. Niestety, obecnie wyznacznikiem rozwoju 

jest to, ile dziecko wie, a nie co potrafi. Wiele faktów oraz wyników 

badań wskazuje też na głównie adaptacyjny24 oraz odtwórczy charakter 

faktycznej realizacji zadań edukacyjnych25. Ponadto coraz częstszy i in-

tensywniejszy kontakt dziecka z mediami doprowadza m.in. do bloko-

wania twórczości i rozwoju intelektualnego26, w działaniu i odkrywaniu 

świata dominuje powierzchowność. Łatwiej jest opierać rozwój na ilości 

zdobytych informacji, wiadomości o świecie (rozwój kognitywny), niż 

zaufać procesowi, który przyniesie owoce dopiero za kilkanaście lat 

(rozwój holistyczny).

21 Louv, R. (2014), Ostatnie dziecko lasu. Tłum. Rogozińska, A. Warszawa: RELACJA.
22 Alvarez, C. (2017), Prawa naturalne dziecka…, s. 72.
23 Olubiński, A. (2017), Podmiotowa aktywność…, s. 33.
24 Edukacja (wychowanie) adaptacyjna zakłada jednolitość rezultatów końcowych 

kształcenia i wskazuje dla wszystkich te same drogi do ich osiągnięcia – wszyscy to 
samo, tak samo, w tym samym czasie.

25 Tamże, s. 45.
26 Large, M. (2006), Zdrowe dzieciństwo…, s. 169.



702 Za pięć dwunasta…

Vi. Wzór do naśladowania

Pytanie o wychowanie oraz edukację dla zrównoważonego rozwoju27 

należy rozumieć dwojako. Z jednej strony chodzi o to, w jaki sposób 

kształtować dorastające pokolenia, aby nie pogłębiać kryzysu cywi-

lizacyjno-ekologicznego28, bo przecież to, jak traktujemy przyrodę, 

zależy od tego, kim jesteśmy29. Z drugiej strony musimy zadać sobie 

pytanie, w jaki sposób przygotować dzieci do nieprzewidywalnych cza-

sów, w których przyjdzie im żyć. To wskazuje na wartości i autonomię, 

które lokują się w sferze potrzeby posiadania wzorów do naśladowa-

nia – omówimy je dokładniej.

W stronę wartości
Wychowanie poprzez oddziaływanie na osobowość człowieka, przede 

wszystkim w kontakcie z drugim człowiekiem, kształtuje jego postawę, 

wartości, nawyki myślowe i emocjonalne, zachowanie: „W wychowaniu 

chodzi przede wszystkiemu o wewnętrzną wartość człowieka”30. Tak 

sformułowana definicja kieruje uwagę na aksjologiczny aspekt wy-

chowania i na pedagogikę jako trudną sztukę przekazywania kolejnym 

pokoleniom wartości.

Wychowanie zawsze odpowiadało czasom, w których przyszło 

ludziom żyć. Jeśli zatem jesteśmy świadkami kryzysu klimatyczno -

27 Wolff, L.-A. i in. (2020), The Mission of Early Childhood…
28 Używamy sformułowania „kryzys cywilizacyjny”, bo choć człowiek żyje na Ziemi 

w większym dobrobycie, a technologia się rozwija, doszliśmy do punktu, w którym 
cywilizacja zjada własny ogon. Celem życia stało się zaspokajanie własnych potrzeb 
za wszelką cenę, głównie przez nadmierną produkcję i konsumpcję, która dopro-
wadza do dewastacji przyrody i wyczerpuje zasoby Ziemi. Obserwuje się rosnące 
nierówności ekonomiczne między globalnym Południem a globalną Północą, przy 
czym ta ostatnia dla zachowania własnego dobrostanu rujnuje przyrodę tej pierw-
szej (wycinka i pożary lasów pierwotnych pod chów bydła i plantacje roślin, kopalnie 
odkrywkowe, pozyskiwanie oleju palmowego itd.).

29 Skolimowski, H. (1993), Eseje…, s. 27.
30 Rogalska, E. (2016), Wychowanie jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna: 

elzbietarogalska.blogspot.com/2016/01/wychowanie-jako-podstawowe-pojecie-i.
html [dostęp: 28.04.2021].

http://elzbietarogalska.blogspot.com/2016/01/wychowanie-jako-podstawowe-pojecie-i.html
http://elzbietarogalska.blogspot.com/2016/01/wychowanie-jako-podstawowe-pojecie-i.html
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-ekologicznego, należałoby nadać wychowaniu kierunek ekologiczny, 

uwzględniający w swym zamyśle „człowieka ekologicznego”31. Wobec 

tego w kanonie wartości wychowawczych powinien znaleźć się aspekt 

ekologiczny, wyrażający się w poszanowaniu otoczenia,  przyrody, ży-

cia pojmowanego holistycznie i autotelicz-

nie. O tym bowiem, „jaką wartość wybierze 

jednostka, decyduje styl wychowania, do-

świadczenie i wiedza o otaczającej rzeczy-

wistości”32. Jest to odpowiedzialność, któ-

ra spoczywa na nas, dorosłych, będących 

wzorem do naśladowania dla wzrastają-

cych pokoleń; jest to odpowiedzialność 

„rewerencyjna”33, odznaczająca się czcią 

i szacunkiem dla wszystkich istnień, uzna-

jąca życie za wartość samą w  sobie.

I nie chodzi tu o kolejne wykłady czy 

pogadanki „ekologiczne”, ale o postawę 

dorosłego – wychowawcy, nauczyciela, 

rodzica. Dzieci na etapie przedszkolnym 

uczą się przede wszystkim poprzez naśla-

dowanie, a nie gdy są zmuszane do stania 

się kimś, kim nie są. Wskazuje to na defi-

nicję wychowania jako samowychowania dorosłego przed obliczem 

dziecka. Nic nie oddziałuje na dorastającego człowieka tak jak przykład 

godny naśladowania.

31 Skolimowski, H. (1991), Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszu-
kuje sensu życia. Wrocław: Astrum.

32 Pulinowa, M.Z. (2003), Ziemia jako wartość w wychowaniu dziecka, w: Śliwerski, W. 
(red.), Dziecko w świecie wartości. Kraków: Impuls, s. 104.

33 Zob. Skolimowski, H. (1993), Eseje…

i nie chodzi tu o kolejne 
wykłady czy pogadanki 

„ekologiczne”, ale o postawę 
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na etapie przedszkolnym 
uczą się przede wszystkim 
poprzez naśladowanie, a nie 
gdy są zmuszane do stania 
się kimś, kim nie są. Wskazu-
je to na definicję wychowania 
jako samowychowania doro-
słego przed obliczem dziecka. 
Nic nie oddziałuje na dora-
stającego człowieka tak jak 
przykład godny naśladowania.
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Dziecko postrzega i przyjmuje w siebie zarówno czynności, 
ruchy i gesty, jak i nastroje, emocje, a także coś zdawałoby się 
jeszcze bardziej nieuchwytnego, co można by nazwać jakością 
moralną osób z otoczenia, a mianowicie przystawalność słów 
i czynów ludzi do świata ich myśli oraz intencji34.

Dziecko uczy się życia i świata wartości w kontakcie z drugim człowie-

kiem, tym starszym, bardziej doświadczonym, wiedzącym. Zatem 

w pierwszej kolejności to my, dorośli, po-

winniśmy zmienić swoje nastawienie 

do świata przyrody, zinternalizować zrów-

noważony rozwój i inne wartości, od któ-

rych zależy przyszłość naszej planety, 

a więc nas samych, a które zaznaczają się 

w codziennym geście, w nawykach, zacho-

waniu. Jak to ujęto w raporcie UNESCO do-

tyczącym edukacji dla zrównoważonego 

rozwoju: „Rola wychowawcy jako facylita-

tora i współuczestnika procesu uczenia dziecka, który raczej prowadzi, 

niż instruuje, leży u podstaw całościowego podejścia do edukacji dla 

zrównoważonego rozwoju”35. Warto ucieleśniać zmianę, bo to właśnie 

autentyczność, o której mówimy, kształtuje postawy przyszłych  pokoleń.

To „w procesie socjalizacji i wzbogacania się o osobiste doświad-

czenia dziecko dorasta do uznawania i wyboru określonych wartości”36. 

W kontekście rozpatrywanego problemu uważamy, że dzieci powinny 

więcej czasu spędzać na łonie natury, w parku, w lesie, na łące, gdyż 

34 Kowalewska, B. (2013), Mam czas dla dziecka. Kraków: Impuls, s. 41–42.
35 Buckler, C., Creech, H. (2014), Shaping the Future We Want. UN Decade of Education 

for Sustainable Development (2005–2014). FINAL REPORT. Paris: UNESCO, s. 74: unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000230171/PDF/230171eng.pdf.multi [dostęp: 28.04.2021]. 
Jeśli nie podano inaczej, tłum. A.A. i M.M.

36 Pulinowa, N.Z. (2003), Ziemia jako wartość…, s. 106.

Jeśli dziecko doświad-
czy świata przyrody jako 
bliskiej sobie przestrzeni 
rozwojowej, to w póź-
niejszym wieku nada 
jej rangę ważności, 
a to oznacza, że będzie 
o naturę dbało.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230171/PDF/230171eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230171/PDF/230171eng.pdf.multi
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takie otoczenie stwarza cały wachlarz możliwości edukacyjno-wycho-

wawczych oraz buduje tzw. dojrzałość środowiskową37. Jeśli dziecko 

doświadczy świata przyrody jako bliskiej sobie przestrzeni rozwojowej, 

to w późniejszym wieku nada jej rangę ważności, a to oznacza, że bę-

dzie o naturę dbało. Któż chciałby niszczyć dom, w którym wzrastał 

jako dziecko? W Polsce i na świecie rozwija się ruch przedszkoli leśnych, 

zakładający m.in., że jeśli dzieci będą miały możliwość czerpania ra-

dości i pozytywnych doświadczeń z kontaktu z przyrodą, to będą się 

o nią bardziej troszczyły, gdy dorosną38.

W stronę autonomii
Drugim kierunkiem w świetle rozważań o wychowaniu i edukacji 

do przyszłości jest kontekst adaptacji i samorealizacji w bardzo szyb-

ko zmieniającym się świecie. Mowa o kompetencjach wspierających 

poczucie spełnionego życia (w tym aspekt autonomii), a w kontekście 

społeczeństwa o kompetencjach niezbędnych do stawienia czoła wy-

zwaniom przyszłości. Które z nich powinniśmy wspierać w rozwoju 

dzieci, aby w przyszłości rozwinęły rezyliencję, elastyczność i altruizm?

W stanowisku UNESCO dotyczącym (szeroko pojętej) edukacji 

na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały określone kluczowe kom-

petencje, które mają wspomagać rozwijanie umiejętności, wartości 

i postaw umożliwiających prowadzenie zdrowego i spełnionego życia, 

podejmowanie świadomych decyzji oraz reagowanie na lokalne i glo-

balne wyzwania39:

37 Frączek, M. (2018), Kształcenie edukatorów leśnych, w: Gila, W., Szewczykiewicz, J. 
(red.), Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie. Sękocin 
Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, s. 22–23.

38 Graham, J. (2018), What Happens When You Put Toddlers in a Forest to Climb Trees and 
Use Knives?, Apolitical.co: apolitical.co/en/solution_article/happens-put-toddlers-

-forest-climb-trees-use-knives [dostęp: 28.04.2021].
39 Rieckmann, M. (2018), Learning to Transform the World. Key Competencies in  Education 

for Sustainable Development, w: Leicht, A. i in. (red.), Issues and Trends in Educa-
tion for Sustainable Development. Paris: UNESCO: unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000261802/PDF/261445eng.pdf.multi.nameddest=261802 [dostęp: 28.04.2021].

https://apolitical.co/en/solution_article/happens-put-toddlers-forest-climb-trees-use-knives
https://apolitical.co/en/solution_article/happens-put-toddlers-forest-climb-trees-use-knives
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261802/PDF/261445eng.pdf.multi.nameddest=261802
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261802/PDF/261445eng.pdf.multi.nameddest=261802
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• kompetencje w zakresie myślenia systemowego (m.in. zdolność 

do rozpoznawania i rozumienia powiązań, relacji w świecie),

• kompetencje antycypacyjne (m.in. umiejętność przewidywania, 

oceny ryzyka i skutków podejmowanych działań, radzenia so-

bie z ryzykiem i zmianami),

• kompetencje normatywne (m.in. umiejętność rozumienia norm 

i wartości leżących u podstaw własnych działań i podjęcia re-

fleksji nad nimi),

• kompetencje strategiczne,

• umiejętność współpracy (m.in. uczenie się od innych, rozumie-

nie i poszanowanie potrzeb, perspektyw i działań innych osób, 

radzenie sobie z konfliktami w grupie),

• umiejętność krytycznego myślenia,

• samoświadomość,

• zintegrowana umiejętność rozwiązywania problemów (łączenie 

w tym celu wyżej wymienionych kompetencji).

Z kolei autorzy artykułu The Mission of Early Childhood Education 

in the Anthropocene40 przytaczają zakres kompetencji XXI w. podzie-

lonych na trzy kategorie:

1. Uczenie się: myślenie krytyczne, kreatywność, współpraca, 

umiejętności komunikacyjne,

2. Kompetencje językowe: umiejętność korzystania z informacji, 

mediów i technologii,

3. Kompetencje życiowe: elastyczność, przywództwo, inicjatywa, 

produktywność i umiejętności społeczne.

Dla nas, praktyków i pedagogów przedszkolnych, najważniejszy 

z perspektywy możliwości etapu rozwojowego dzieci w wieku przed-

40 Wolff, L.-A. i in. (2020), The Mission of Early Childhood…
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szkolnym jest obszar kompetencji z zakresu uczenia się, które są funda-

mentem rozkwitu składowych określonych w pozostałych kategoriach, 

a kształtujących się na kolejnych etapach rozwojowych. Kształtowanie 

owych kompetencji powinno opierać się przede wszystkim na budowa-

niu relacji i poczucia bezpieczeństwa, sprawstwa i świadomości włas-

nych możliwości („ja potrafię”), a na podstawie tego – kształtowaniu 

poczucia własnej wartości, wspieraniu motywacji wewnętrznej dzięki 

doświadczaniu świata przy okazji podejmowania własnych działań, 

wszystkimi zmysłami. Istotne jest również wspieranie umiejętności 

wyrażania własnej opinii oraz artykułowania podstawowych potrzeb. 

Wszystko to wymaga stwarzania odpowiedniej przestrzeni i wspiera-

nia swobodnej zabawy dziecka. Aby to urzeczywistniać, potrzebna 

jest zmiana kontekstu edukacyjnego okresu średniego dzieciństwa, 

a przede wszystkim należy świadomie zwracać uwagę na potrzeby 

rozwojowe dziecka na tym etapie, zwłaszcza w kontekście kryzysu 

klimatyczno-ekologicznego.

Jak zatem zadbać o potrzeby dzieci, aby zadbać o świat?
Do prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje czasu i sprzyjających wa-

runków. Człowiek jako część świata natury podlega procesom rozwojo-

wym. Jednocześnie każde dziecko przychodzi na świat ze swoją jedyną 

i niepowtarzalną indywidualnością, która w połączeniu z warunkami, 

w jakich się rozwija, może osiągnąć swoje spełnienie lub też nie. Ko-

rzystne warunki osiągania pełni rozwojowej oznaczają zatem współ-

występowanie 2 aspektów: indywidualnego i rozwojowego – w świecie, 

który jest coraz bardziej złożony, potrzebujemy istot zintegrowanych, 

które na gruncie wyznawanych wartości będą potrafiły połączyć myśli 

z emocjami, aby realizować zamierzone cele, dążąc do samospełnienia. 

O ile o indywidualnych potrzebach, możliwościach i granicach rozwo-

jowych trudno mówić bez szczegółowego studium przypadku, o tyle 

o specyfice wynikającej z potrzeb rozwojowych wczesnego i średniego 

dzieciństwa można powiedzieć bardzo wiele. Spróbujmy wybrać naj-
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ilustracja 2. Skok w nieznane. Fot. Maciej Mrozowski
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ważniejsze aspekty zdrowego i harmonijnego rozwoju okresu wcze-

snego i średniego dzieciństwa.

Kiedy dziecko przychodzi na świat, jego najważniejszą potrzebą 

rozwojową jest bezpieczeństwo, budowane poprzez relację z osobą 

dla dziecka ważną, poprzez troskliwą opiekę, pielęgnację, zaspokaja-

nie potrzeb fizjologicznych dziecka, zapewnienie mu odpowiednich 

warunków do życia i rozwoju. Dzięki tej podstawie dziecko zaczyna 

otwierać się na poznawanie świata, pełne ufności w jego dobro. I tu 

pojawia się pierwsze zadanie w obszarze wychowania i edukacji: nie 

zawieść zaufania. Postawa otwartości może zostać w dziecku na całe 

życie, jeśli będzie traktowane z miłością i szacunkiem, jeśli na swojej 

drodze będzie spotykało dorosłych, którzy w nie wierzą i dostrzegają 

jego wartość, potrzeby i możliwości. Pierwszym zadaniem jest zatem 

bycie z dzieckiem w relacji i zadbanie o jego poczucie bezpieczeństwa. 

Istotnym czynnikiem na nie wpływającym jest wspominany już rytm41, 

pozwalający dziecku rozluźnić się oraz stać się aktywnym uczestnikiem 

podejmowanych działań, a nie biernym odbiorcą zawieszonym w bliżej 

nieokreślonej, nieprzewidywalnej rzeczywistości. Jest to jeden z pierw-

szych małych wielkich kroków na drodze do rozwoju autonomii dziecka.

Kolejną kluczową potrzebą dziecka jest rozwój poczucia własnej 

wartości, który dokonuje się na drodze poczucia sprawstwa. Uwidacz-

nia się tu rozwojowa potrzeba dzieci do działania i poruszania się. Dla 

małego dziecka do siódmego roku życia nic nie jest oczywiste, wszystko 

jest warte sprawdzenia, wypróbowania, dzięki czemu możemy obser-

wować niezwykłe eksperymenty małych naukowców. Co się stanie, 

jeśli włożę rękę do miski? A kiedy dotknę lustra? Czy istnieje świat 

za moimi plecami? Co kryje się pod korą drzewa? Czy piasek umie 

latać? Czy kula toczy się pod górę? Oto problemy badawcze wczes-

41 Im młodsze dziecko, tym większe jest znaczenie stałości zdarzeń w jego otoczeniu. 
Dla niemowlęcia znaczenie ma również stałość miejsca, osób i czasu, stała kolejność 
wykonywania pewnych czynności, np. podczas pielęgnacji (przebierania, kąpania itd.).
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nego dzieciństwa. W swobodnej zabawie i w ruchu dzieci odkrywają 

nie tylko świat, ale przede wszystkim siebie. Na podstawie podążania 

dziecka za jego naturalnym impulsem do działania rozwija się szereg 

funkcji poznawczych, takich jak myślenie, uwaga, pamięć oraz bardzo 

ważna podbudowa rozwoju osobowości, jaką jest świadomość swoich 

możliwości, poczucie, że ma się wpływ na otaczający świat – jednym 

słowem, poczucie swoich kompetencji, budowanych na fundamen-

cie motywacji wewnętrznej. Podejmowanie działania jest konieczne 

do zbudowania postawy aktywnej, świadomej konsekwencji, pokonu-

jącej trudności, reagującej na wyzwania. Istotne jest zatem, aby dziecko 

miało zapewnioną możliwość podejmowania codziennej aktywności 

fizycznej w nieustrukturyzowanym otoczeniu, co najpełniej zapewnia 

przestrzeń natury. Ruch dzieci bawiących się w lesie, na łące, w parku 

jest różnorodny, ich zmysły są właściwie stymulowane, wspierana 

jest integracja sensoryczna w sytuacji niedyrektywnej aktywności, 

tzn. zabawy. Otoczenie, w którym znajdują się naturalne zagrożenia, 

jak np. gałąź, która pod ciężarem dziecka może się złamać, dodatkowo 

uczy dzieci uważności, ostrożności, korzystnie wpływa na ich percepcję, 

co pozytywnie oddziałuje na regulację zachowania. 

Zmieniające się wyzwania, które podejmują dzieci, pozwalają 

odkryć im potrzebę i wartość współdziałania. Wczesne i średnie dzie-

ciństwo jest zatem bardzo istotnym okresem dla rozwoju społeczne-

go i emocjonalnego dzieci. Doświadczenia i kompetencje zdobywane 

w grupie są nieodzowne, aby nauczyć się, jaki jest drugi człowiek, jego 

perspektywa, uczucia, potrzeby, jak się z nim komunikować, współpra-

cować, negocjować, dyskutować, protestować, zgadzać się i odmawiać, 

jak zaprosić, jak się obronić. Dzięki – akcentowanym wcześniej – po-

czuciu bezpieczeństwa i własnej wartości wypływającej ze sprawstwa, 

dzieci zyskują konieczny fundament do rozwijania kompetencji inter-

personalnych oraz wchodzenia w relacje społeczne. Znaczenie relacji 

jest kluczowe nie tylko dla zdrowego rozwoju dziecka, ale jak wskazuje 

duński badacz szczęścia Meik Wiking,
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to, czy jesteśmy zadowoleni z r e l a c j i  z innymi, jest najsilniej-
szym czynnikiem wpływającym na nasz poziom s z c z ę ś c i a. 
R e l a c j e  [wyróżnienia – A.A. i M.M.] mają nawet większy 
wpływ na nasze zadowolenie niż zdrowie czy dobrobyt42.

Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka na przykładzie 
Waldorfsko-leśnego Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego MOMO w Krakowie

Epoka nasza domaga się „osobowości”, ale będzie się 
ich domagać daremnie, póki nie damy dzieciom żyć 

i kształcić się jako indywidualnym jednostkom, póki im nie 
pozwolimy mieć własnej woli, myśleć własnymi myślami, 

dorabiać się własnych umiejętności i formułować własnych 
sądów – słowem, póki nie przestaniemy w szkołach 
dusić i tłumić surowego materiału indywidualności, 

których potem nadaremnie poszukujemy w życiu.
Ellen Key43

42 Tomala, L. (2014), Badacz: szczęście związane zwłaszcza z relacjami społecznymi, Nauka 
w Polsce: naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C403036%2Cbadacz-szcze-
scie-zwiazane-zwlaszcza-z-relacjami-spolecznymi.html [dostęp: 28.04.2021].

43 Key, E. (1928), Stulecie dziecka. Tłum. Moszczeńska, I. Warszawa: Nasza Księgarnia: 
wolnelektury.pl/katalog/lektura/key-stulecie-dziecka.html [dostęp: 28.04.2021]. 
Pedagogika dziecka Ellen Key należy do nurtu pedagogiki naturalistycznej. Autorka 
oparła swoje poglądy na wynikającym z naturalizmu pedagogicznego przekonaniu, 
że cele wychowania należy wyprowadzać z natury dziecka. Propagowała tzw. swo-
bodne wychowanie, oparte na tworzeniu warunków dla najpełniejszego rozwoju. 
Postrzegała wychowanie jako zindywidualizowany proces kształcenia, wyznaczony 
przez naturalny rozwój psychofizyczny. Swoje poglądy i wizje przedstawiła w książ-
ce Stulecie dziecka, którą wydała w 1900 r. W książce tej odniosła się krytycznie 
do ówczesnego stanu szkolnictwa i wychowania. Krytykowała politykę państw 
w odniesieniu do dzieci, uważała system szkolny za nieefektywny, a przekazywaną 
w jego ramach wiedzę za niepotrzebną w praktyce. Twierdziła, że lata szkolne to lata 
stracone, a wiedza zdobywana jest kosztem rozwijania indywidualnych zdolności.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C403036%2Cbadacz-szczescie-zwiazane-zwlaszcza-z-relacjami-spolecznymi.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C403036%2Cbadacz-szczescie-zwiazane-zwlaszcza-z-relacjami-spolecznymi.html
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/key-stulecie-dziecka.html
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ilustracja 3. Odpoczynek. Fot. Anna Andrykowska
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Wczesna edukacja dla zrównoważonego rozwoju (ang. early childhood 

sustainability education) wymaga zmiany zarówno podejścia, jak i świa-

domości wychowawców oraz nauczycieli, co przekłada się na cało-

kształt patrzenia na pryncypia rozwojowe, sposób realizowania działań 

edukacyjnych, metodykę oraz organizację kształcenia i wychowania. 

Przykłady takiej zmiany można znaleźć w wielu placówkach czerpią-

cych inspirację z obszaru pedagogiki alternatywnej. Poniżej przyta-

czamy model funkcjonowania Waldorfsko-Leśnego Niepublicznego 

Punktu Przedszkolnego MOMO w Krakowie44, który w swoich działa-

niach odwołuje się do pedagogiki waldorfskiej i koncepcji przedszkoli 

leśnych, uzupełnianych metodami Emmi Pikler45.

Celem placówki jest tworzenie przestrzeni odpowiadającej na po-

trzeby rozwojowe dziecka poprzez holistyczne wspieranie jego rozwo-

ju. Pryncypiami naszych przedszkolnych działań są: szacunek, indy-

widualność, swobodna zabawa, indywidualne tempo rozwoju, rytm, 

wspólnotowość, kontakt z przyrodą, doświadczenia i działania oparte 

na przeżyciach. Podstawą metodyczną są dla nas pedagogika waldor-

fska i fazy rozwojowe człowieka opisane przez Rudolfa Steinera, który 

podzielił je na siedmioletnie okresy (0–7; 7–14; 14–21), w ramach któ-

rych rozwijane są inne obszary, zdobywane są nowe umiejętności oraz 

44 Placówka została założona w 2018 r. przez Fundację Q’Naturze, której nadrzędnym 
celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka m.in. poprzez promowanie 
kontaktu z naturą.

45 Emmi Pikler (1902–1984) – pediatra, której dziełem życia stało się stworzenie inno-
wacyjnego podejścia do rozwoju i wychowania małego dziecka. W 1946 r. zaczęła 
prowadzić dom dziecka (Lóczy) w Budapeszcie, który bardzo szybko zasłynął ze 
szczególnej opieki i niezwykłych postępów rozwojowych jego wychowanków. Za-
łożyła również instytut prowadzący badania naukowe nad naturalnym rozwojem 
małego dziecka. Obecnie w tym miejscu znajduje się Dom Pikler – Instytut im. Emmi 
Pikler, który nadal prowadzi prace badawcze, szkoleniowe i praktykę pedagogiczną. 
Dzieło Pikler wciąż jest żywe i rozwijane w wielu miejscach na świecie. Więcej: An-
drykowska, A. [b. r.], O pedagogice Emmi Pikler, Sala Wolnej Zabawy: salawolnejzaba-
wy.wordpress.com/o-pedagogice-emmi-pikler [dostęp: 28.04.2021].

https://salawolnejzabawy.wordpress.com/o-pedagogice-emmi-pikler
https://salawolnejzabawy.wordpress.com/o-pedagogice-emmi-pikler
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którym odpowiadają inne potrzeby rozwojowe46. Szeroka perspektywa 

rozwojowa jest niezbędna dla uświadomienia sobie ewolucji etapów 

rozwojowych – osiągnięć poszczególnych okresów w przyszłości, wy-

nikających z pewnych jakości, zachowań zakorzenionych w przeszłości. 

Daje ona pedagogom oparcie oraz przestrzeń i czas, aby potrzebne 

dziecku umiejętności i kompetencje mogły dojrzeć, by wybrzmieć 

na kolejnych etapach rozwoju. 

Istotnym elementem pracy w MOMO jest wspieranie dzieci w od-

krywaniu ich potencjału, zdobywaniu siły i równowagi wewnętrznej, 

ciekawości, nawiązywaniu relacji ze światem kultury i natury. Bazując 

na naturalnej dla dziecka percepcji piękna i dobra świata, rozbudzamy 

w nim zachwyt nad tym, co jest wokół, w szczególności w kontakcie 

z naturą, w której przecież każdy kamyczek może być źródłem za-

chwytu i stanowić prawdziwy skarb. Wspieranie rozwijania więzi ze 

światem odbywa się bez wysiłku, nie jest podparte scenariuszem, pla-

nem, prezentacją czy pogadanką, jest natomiast wynikiem postawy 

i uważności dorosłego, wykorzystującego momenty dnia jako sytuacje 

edukacyjno-wychowawcze. Istotne jest zarówno kształtowanie kontak-

tu dziecka z tym, co wewnątrz, czyli z samym sobą (rozwijanie poczucia 

własnej wartości, poczucia sprawstwa, zaufania do siebie, do swoich 

kompetencji, poczucia bezpieczeństwa, świadomości swoich granic, 

autonomii), jak i ze światem na zewnątrz. Nadrzędną wartością działań 

z dziećmi jest sensowność podejmowanych czynności, realistyczny 

i użyteczny cel, ich znaczenie dla jednostki i przedszkolnej społecz-

ności. Zdecydowana większość podejmowanych aktywności dotyczy 

bieżących potrzeb, np. we wtorki myjemy, obieramy i kroimy warzywa, 

aby ugotować z nich zupę na obiad. Istotne jest również doświadczanie 

przez dzieci działań w procesach, aby w takich prostych czynnościach, 

46 Między innymi: Steiner, R. (2007), Zdrowy rozwój człowieka. Cz. 1–2. Tłum. Łyczew-
ska, E. Gdynia: GENESIS; Steiner, R. (2005), Duchowe podstawy sztuki wychowania. 
Tłum. Łyczewska, E. Gdynia: GENESIS; Steiner, R. (2015), Wychowanie dziecka z punktu 
widzenia nauki duchowej. Tłum. Łyczewska, E. Warszawa: SPEKTRUM.
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jak np. mielenie ziarna, zagniatanie ciasta, lepienie i pieczenie bułeczek, 

odkrywały zależności i powiązania i zbliżały się do odkrycia prawdy 

o tym, że świat składa się z nieskończonej ilości powiązań i zależności, 

dzięki którym może trwać. Ważny jest dla nas szacunek dla zasobów 

Ziemi, dlatego używamy niemal wyłącznie materiałów naturalnych, 

takich jak:

• drewno (meble, zabawki),

• wiklina (kosze, koszyczki),

• wełna i runo owcze (zabawki, prace ręczne),

• jedwab (płachetki do zabawy i teatrzyków),

• wosk pszczeli (kredki, świeczki, lepienie – kształtowanie dłońmi),

• miedź i inne metale (miseczki, garnuszki do zabawy),

• farby mineralne (malowanie na papierze, malowanie wnętrza 

sali przedszkolnej),

• dary natury, takie jak: szyszki, kasztany, żołędzie, muszle, duże 

pestki, piasek morski, kamienie naturalne i półszlachetne, po-

cięte gałęzie i konary.

Według badaczy „uczenie się w antropocenie wymaga holistycz-

nego podejścia i powinno odbywać się zarówno wewnątrz, jak i na ze-

wnątrz, gdzie dzieci mogą uczestniczyć w mającym dla nich sens ży-

ciu tu i teraz”47. Aby zapewnić odpowiednią jakość działań wewnątrz 

i na zewnątrz, placówkę umiejscowiono w budynku wolnostojącym 

w otoczeniu dzikich łąk, na których wypasają się konie i rosną krzewy 

róży, tarniny, głogu oraz drzewa. W nieco dalszej okolicy znajduje się 

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy oraz obszar objęty ochroną 

w ramach programu Natura 2000, dokąd dzieci wychodzą na codzienne 

wyprawy. 

47 Wolff, L.-A. i in. (2020), The Mission of Early Childhood…
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Podstawą programu przedszkola są rytmy: dnia, tygodnia i roku. 

Niezmienność aktywności powtarzających się każdego dnia pozwala 

dziecku odnaleźć się w czasie. Dzięki tej stałości łatwiej mu zrozumieć, 

że mama przyjdzie po bajce, a nie o 14.30, albo że obiad będzie po za-

bawach na dywanie, a nie o 12.00. Rytm tygodnia pozwala czuć upływ 

większej jednostki czasu. W MOMO każdy 

dzień ma swoją charakterystyczną aktyw-

ność proponowaną dzieciom: w  ponie-

działki jest to malowanie farbami, we wtor-

ki – gotowanie zupy, w środy – prace ręczne, 

w czwartki – pieczenie bułeczek, w piątki – 

porządki, naprawy i kończenie rozmaitych 

prac z tygodnia. Te działania stają się dla 

dziecka punktem odniesienia w tygodnio-

wym upływie czasu. Rytm roku, wyznaczany w przedszkolu przez pory 

roku i święta, daje dzieciom szerszą pers pektywę dostrzegania zmian 

w świecie natury i kultury.

Pierwszą część dnia dzieci spędzają w budynku, gdzie mają czas 

na swobodną zabawę, działania w kąciku stolarskim, aktywności z ryt-

mu tygodnia, porządkowanie przestrzeni po zabawie, zabawy kołowe 

i paluszkowe, obiad i odpoczynek. Po relaksie wychodzimy na zewnątrz, 

zwykle na wyprawę na łono natury, do ulubionych miejsc, nazwanych 

przez dzieci: Leśny Plac Zabaw, Wąwóz, Mały Dąb, Duży Dąb, Kraina El-

fów, Kraina Łakomczuchów, Górka Pychowicka czy Siano na Łące. Są też 

dni, kiedy zostajemy na przedszkolnym podwórku, gdzie dzieci mogą 

oddać się zabawie z piaskiem, wodą, konstruować z pieńków, huśtać się 

na huśtawkach zawieszonych na gałęziach drzewa oraz uczestniczyć 

w sezonowych pracach ogrodowych. Uprawianie grządek warzywnych, 

owocowych, ziołowych i kwiatowych jest niezwykle ważnym działa-

niem w procesie rozwijania świadomości powstawania żywności oraz 

szacunku do darów natury. Własnoręcznie przygotowana grządka 

Edukacja ekologiczna 
powinna towarzyszyć 
dziecku od najmłod-
szych lat i być jego 
codziennym doświad-
czaniem natury: sercem, 
umysłem i rękami.
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permakulturowa48, wysianie nasion, pielęgnowanie i podlewanie, co-

dzienne doglądanie roślin, wszystko to daje plon o wielkiej wartości, 

nawet jeśli skromny.

Doświadczamy świata przyrody pojmowanego holistycznie i łącz-

ności człowieka z naturą również poprzez troskę o zwierzęta. Zimą 

dokarmiamy ptaki, które licznie przylatują do karmnika, przygotowu-

jemy domki dla jeży, budujemy budki lęgowe dla ptaków (dzięki czemu 

możemy uczestniczyć w ptasich narodzinach na wiosnę), karmimy 

konie resztkami po jedzonych w przedszkolu jabłuszkach, sadzimy 

rośliny miododajne, aby obserwować zapylacze przy pracy. 

Wierzymy, że dzięki takim doświadczeniom, codziennemu kon-

taktowi z życiem i naturą dzieci stworzą z przyrodą więź na całe życie 

i będą bardziej szanowały świat, w którym żyją. Edukacja ekologiczna 

powinna towarzyszyć dziecku od najmłodszych lat i być jego codzien-

nym doświadczaniem natury: sercem, umysłem i rękami. 

Powyższy przykład jest propozycją nowego modelu edukacji śred-

niego dzieciństwa, który nie opiera się na przekazywanej wiedzy, lecz 

na przeżyciu i doświadczeniu siebie w kontakcie ze światem natury 

i kultury. Takie podejście daje możliwość ukierunkowania edukacji 

przedszkolnej na wspieranie rozwoju indywidualnej, niepowtarzalnej, 

zintegrowanej osobowości, będącej, według nas, podstawą pełnego 

człowieczeństwa. Wspierając fundamentalne komponenty zdrowej 

osobowości, takie jak poczucie własnej wartości, poczucie sprawstwa, 

szacunek dla siebie i otoczenia, motywację wewnętrzną, autentyczność, 

wspieramy autonomię i rozwój świadomości, dbamy o harmonijny 

rozwój jednostki i zrównoważony rozwój cywilizacji.

48 Podniesiona grządka przygotowana w sposób, który zapewnia uzyskanie oczeki-
wanych plonów przy jak najmniejszym nakładzie pracy, jak najmniejszej ingerencji 
w środowisko, a jednocześnie umożliwiająca utrzymanie żyzności gleby.
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ilustracja 4. Przez las. Fot. Maciej Mrozowski
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Podsumowanie
System edukacji wymaga zmiany, bowiem nie sprawdza się już nawet 

w odniesieniu do współczesnych wyzwań, a co dopiero wobec tych, 

które może przynieść niepewna przyszłość. Dzieci nie uczą się obec-

ności w świecie pełnym wyzwań, zainteresowania otaczającą rzeczy-

wistością ani chęci jej poznawania, nie uczą się 

samodzielności, rozwiązywania problemów natu-

ry pragmatycznej, zależności przyczynowo-skut-

kowych, nie doświadczają kontekstu powiązań 

opartego na poczuciu sensu. Nie pozwala się im 

realizować ich wewnętrznego planu, tylko narzuca 

im się go z zewnątrz. Nie wspiera się ich jako prze-

wodnik i towarzysz drogi, lecz ciągnie się je za sznu-

rek przykrótkiego wyobrażenia o tym, jak powinien 

wyglądać dorastający człowiek w przyszłości. Nie 

zaspokaja się potrzeb dzieci, tylko potrzeby doro-

słych. Kto z nas rozmyś la nad tajemnicą tkwiącą 

w dziecku, która czeka na tego, kto pomoże mu ją 

odkryć? Czy przestaliśmy się dziwować, zachwycać, 

podziwiać? Jeśli tak, powinniśmy chronić świat przed nami samymi. 

Edukacja i wychowanie najmłodszych w antropocenie powinny

wspierać odporność społeczno-środowiskową opartą na współ-
zależności i krytycznym myśleniu, tworzyć podstawy dla życia 
charakteryzującego się szacunkiem do samego siebie, szacun-
kiem dla innych i poszanowaniem środowiska49.

Wczesna edukacja dla zrównoważonego rozwoju (zarówno osobistego, 

jak i globalnego) nie zaczyna się jednak na zewnątrz, w stojących przed 

nami dzieciach i na kolorowych dywanach przedszkolnej sali, tylko 

49 Wolff, L.-A. i in. (2020), The Mission of Early Childhood…

System edukacji wy-
maga zmiany, bowiem 
nie sprawdza się już 
nawet w odniesieniu 
do współczesnych 
wyzwań, a co dopiero 
wobec tych, które 
może przynieść nie-
pewna przyszłość. […] 
Nie zaspokaja się 
potrzeb dzieci, tylko 
potrzeby dorosłych. 



720 Za pięć dwunasta…

w nas samych. Wychowanie jest samowychowaniem dorosłego doko-

nującym się przed obliczem dziecka. Aby dziecko mogło postrzegać 

świat przez pryzmat ważności i nadawać mu wartość nadrzędną, sami 

powinniśmy prezentować postawę, która nie odznacza się obojętnością 

na ten świat. Z niej wynikają dalsze działania. 

W rozdziale staraliśmy się nakreślić kierunek poszukiwań nowego 

modelu edukacyjnego etapu średniego dzieciństwa, opartego na patrze-

niu na dziecko i jego rozwój w kontekście zrównoważoności (ang. sus-

tainability), zaś na świat i przyszłość w perspektywie holistycznej, jako 

na całość, a nie oddzielone od siebie elementy niedającego się połączyć 

w całość obrazka. Nasza propozycja jest próbą udzielenia odpowiedzi 

na pytanie, czym powinien cechować się „obywatel zrównoważonego 

rozwoju”50 i jaka powinna być jego wczesna edukacja. Uważamy, że 

powinno być więcej przedszkoli leśnych i placówek opierających się 

na alternatywnych koncepcjach pedagogicznych, zaś wyłaniające się 

na horyzoncie edukacyjnym inne innowacyjne propozycje, jak np. sys-

tem kształcenia w Finlandii51, powinny być przedmiotem zaintereso-

wania rodziców, pedagogów i decydentów. 

50 Rieckmann, M. (2018), Learning to Transform…, s. 41.
51 „Albo przygotowujemy dzieci do życia, albo do egzaminów. My wybieramy to 

pierwsze” – tak Finowie określają swoje priorytety w edukacji: kazamo (2016), 7 naj-
ważniejszych rzeczy w systemie edukacji w Finlandii, „Joe Monster”: joemonster.org/
art/36389 [dostęp: 28.04.2021].

https://joemonster.org/art/36389
https://joemonster.org/art/36389
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Zaproszenie do dyskusji
Świat wymaga zmiany. Czy uważasz, że obecny system edukacyjny jest 

adekwatny do czasów, w których żyjemy? Jeśli nie, to dlaczego? Czy 

zgadzasz się, że najważniejszym obszarem i narzędziem rozwojowym 

dziecka na etapie przedszkolnym są zabawa i doświadczanie świa-

ta w bezpośrednim z nim kontakcie? Jak, twoim zdaniem, na rozwój 

dziecka może wpłynąć „leśna edukacja” i czy częste obcowanie dzieci 

z naturą może wpłynąć na stan naszej planety w przyszłości? Czym 

jest „leśność” w edukacji, wychowaniu dziecka? Co oznacza dla ciebie 

naturalny rozwój dziecka i czy współczesny świat wspomaga realizację 

naturalnych potrzeb rozwojowych?
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Od Kasi i Patryka

Zajmujemy się tematyką kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ 

to najważniejszy problem epoki 
antropocenu. Jego dotychczasowe 

bagatelizowanie ma dramatyczne skutki 
dla przyrody nieożywionej i ożywionej, 

w tym ludzi. Same_mi sądzimy 
natomiast, że gdy świat umiera, my nie 

będziemy czytać Webera… Gdy myślimy 
o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, 

to czujemy przerażenie motywujące 
do działania, wprowadzania zmian 

w obowiązującym aktualnie systemie 
wartości i poszukiwania sojusznika 

w każdej osobie, która czuje podobnie. 
Jesteśmy wściekłe_li, bo obecny kryzys 

doprowadza do cierpienia miliardy 
nieuprzywilejowanych na różnych 

płaszczyznach osób. Najważniejsze 
wyzwanie dla ludzkości w obliczu 

kryzysu klimatyczno-ekologicznego 
stanowi, według nas, doprowadzenie 

do tego, aby podmioty życia publicznego, takie 
jak np. uczelnie wyższe, opuściły strefę komfortu 

funkcjonującą pod hasłem: „Nie zajmujemy się 
adaptacją do kryzysu klimatyczno-ekologicznego, 

bo to jest zbyt złożony problem, którego 
rozwiązanie nie zależy od nas”.
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Interesuje się działaniami na 
styku akademii i aktywizmu, 
które stanowią odpowiedź 
na wyzwania kryzysu klima-
tyczno-ekologicznego czy 
szerzej epoki antropocenu; 
k.gilarek@uj.edu.pl.
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Kryzys klimatyczny to pierwsza sprawa, która 
zmotywowała mnie do pójścia na protest. To coś, czym 

martwię się codziennie. Coś, co zawsze jest z tyłu 
mojej głowy. To główny powód mojego niepokoju 

o przyszłość. Ważny czynnik niechęci do zakładania 
rodziny. Kryzys klimatyczny wpływa na całe moje życie 

i to wywołuje poczucie niesprawiedliwości (r_7_wiek 22)1.

Od roku (czyli odkąd naprawdę mocno weszłam w temat) 
nie jestem w stanie wyobrazić sobie siebie w przyszłości. 

Wszystko, co robię, dzieje się tu i teraz (r_11_wiek 22).

Wprowadzenie
Oddolna inicjatywa klimatUJ2 to przejaw niezadowolenia przede 

wszystkim osób studiujących3 wobec niejednoznacznego stanowiska 

krajowej akademii dotyczącego kryzysu klimatyczno-ekologicznego. 

Pomimo różnych działań odnoszących się do problemu, podejmo-

wanych przez polskie uczelnie4 w znacznej mierze mają one symbo-

1 Motto stanowią fragmenty wypowiedzi osób uczestniczących w organizowanym 
przez klimatUJ kursie akademickim: „Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klima-
tycznych: perspektywa interdyscyplinarna” (2019/20), zob. Wyzwania dla demokracji 
w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna (2020): web.archive.org/
web/20200918062009/https://socjologia.uj.edu.pl/klimatUJ/idea [dostęp: 28.09.2021]. 
Oznaczenie r_7_22 to numer respondentki_a oraz wiek. Wypowiedzi zostały zanonimi-
zowane. Pozostałe cytaty wypowiedzi w rozdziale sporządzono analogicznie.

2 klimatUJ (2021): facebook.com/klimatUJ [dostęp: 28.09.2021].
3 Akademiczki_cy stanowią jej margines (w tym część osób publikujących w tym tomie).
4 Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o podjęciu pilnych, skutecznych 

działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i środowiskowy (2019): krasp.org.pl/resour-
ces/upload/dokumenty/dokumenty_ro%C5%BCne/apele/Apel_KRASP_kryzys_kli-
matyczny.pdf [dostęp: 11.12.2019]; Uchwała Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych oraz Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w sprawie ochrony kli-
matu (2019): monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4955/M.2019.208.U.461.
pdf [dostęp: 28.09.2021]; Deklaracja Rady Wydziału Psychologii UW w sprawie zmian kli-
matu (2019): uw.edu.pl/deklaracja-rady-wydzialu-psychologii-uw-w-sprawie-zmian-

-klimatu [dostęp: 28.09.2021]; Uchwała Rady Wydziału Biologii UW w sprawie kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego (2019): uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/uchwa-

https://web.archive.org/web/20200918062009/https://socjologia.uj.edu.pl/klimatUJ/idea
https://web.archive.org/web/20200918062009/https://socjologia.uj.edu.pl/klimatUJ/idea
http://facebook.com/klimatUJ
https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_ro%C5%BCne/apele/Apel_KRASP_kryzys_klimatyczny.pdf
https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_ro%C5%BCne/apele/Apel_KRASP_kryzys_klimatyczny.pdf
https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_ro%C5%BCne/apele/Apel_KRASP_kryzys_klimatyczny.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4955/M.2019.208.U.461.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4955/M.2019.208.U.461.pdf
https://www.uw.edu.pl/deklaracja-rady-wydzialu-psychologii-uw-w-sprawie-zmian-klimatu/
https://www.uw.edu.pl/deklaracja-rady-wydzialu-psychologii-uw-w-sprawie-zmian-klimatu/
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/uchwala_01092019_rwb_uw_190924.pdf
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liczno-deklaratywny charakter. Brakuje zaplanowanych i wdrażanych 

z udziałem całego uczelnianego aparatu administracyjnego polityk 

dotyczących osiągnięcia neutralności klimatycznej, gdy tymczasem 

kryzys jest realnym zagrożeniem dla istnienia całych ekosystemów5, 

na które uniwersytety i wytwarzane przez nie wiedze mogą mieć wpływ.

Neoliberalne6 przemiany w akademii warunkują jej sposób dzia-

łania również w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Aka-

demia nie stanowi już instytucji naukowej i kulturotwórczej, do jakiej 

byłyśmy_liśmy przyzwyczajone_eni jeszcze nie tak dawno, ale raczej 

organizację funkcjonującą na wzór fabryki (tzw. proces korporatyzacji), 

la_01092019_rwb_uw_190924.pdf [dostęp: 28.09.2021]; O Uniwersytet odpowiedzial-
ny wobec społeczeństwa i wobec planety. List otwarty do środowisk akademickich. Insty-
tut Kultury Polskiej (2019): ikp.uw.edu.pl/o-uniwersytet-dla-ziemi [dostęp: 28.09.2021]; 
Stanowisko Rady Wydziału Biologii UJ w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego 
(2019): wb.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/komunikaty/-/journal_content/56_INSTAN-
CE_dfCQFl8WvJhE/41643/143050723 [dostęp: 28.09.2021]; Uchwała Rady Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w sprawie ogłoszenia klimatycznego i środowiskowego 
stanu wyjątkowego w Uniwersytecie Śląskim (2019): wbios.us.edu.pl/tl_files/wydzial/
UchwalaRW-84-2019_Klimatyczny_stan_wyjatkowy.pdf [dostęp: 28.09.2021]; 
Uchwała Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWR w sprawie ogłoszenia klimatycznego 
i środowiskowego stanu wyjątkowego w Uniwersytecie Wrocławskim (2019): uni.wroc.pl/
klimatyczny-i-srodowiskowy-stan-wyjatkowy-uchwala-wnb [dostęp: 28.09.2021]; 
Powołanie zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego na Uniwersytecie 
Warszawskim (2019): uw.edu.pl/powolanie-zespolu-doradczego-ds-kryzysu-klima-
tyczno-ekologicznego [dostęp: 28.09.2021].

5 IPBES i in. (red.) (2019), Summary for Policymakers of the Global Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn: IPBES secretariat; IPCC i in. (red.) (2014), 
Climate Change 2014. Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: 
IPCC; Trisos, C.H. i in. (2020), The Projected Timing of Abrupt Ecological Disruption from 
Climate Change, „Nature”, 580 (7804). 

6 Neoliberalizm rozumiemy tutaj jako współczesne, pejoratywne określenie odno-
szące się do polityk nastawionych na deregulację, prymat tzw. wolnego rynku 
nad kontrolą państwową, ograniczanie wydatków publicznych, zwiększanie roli 
sektora prywatnego itd. W kontekście akademii oznacza to m.in. korporatyzację 
i urynkowienie prowadzące do likwidowania nieopłacalnych kierunków studiów czy 
tzw. punktozy w kontekście działalności naukowej. Więcej o problemach ilościowej 
ewaluacji pracy akademickiej: Szczerbowski, T. (2017), Punktoza jako słowo ostatnich 
lat, „Poradnik Językowy”, (7). Więcej na temat wpływu organizacji pracy akademic-
kiej na kryzys klimatyczno-ekologiczny w rozdziale 12.

https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/uchwala_01092019_rwb_uw_190924.pdf
http://ikp.uw.edu.pl/o-uniwersytet-dla-ziemi/
https://wb.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_dfCQFl8WvJhE/41643/143050723
https://wb.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_dfCQFl8WvJhE/41643/143050723
http://www.wbios.us.edu.pl/tl_files/wydzial/UchwalaRW-84-2019_Klimatyczny_stan_wyjatkowy.pdf
http://www.wbios.us.edu.pl/tl_files/wydzial/UchwalaRW-84-2019_Klimatyczny_stan_wyjatkowy.pdf
https://uni.wroc.pl/klimatyczny-i-srodowiskowy-stan-wyjatkowy-uchwala-wnb/
https://uni.wroc.pl/klimatyczny-i-srodowiskowy-stan-wyjatkowy-uchwala-wnb/
https://www.uw.edu.pl/powolanie-zespolu-doradczego-ds-kryzysu-klimatyczno-ekologicznego/
https://www.uw.edu.pl/powolanie-zespolu-doradczego-ds-kryzysu-klimatyczno-ekologicznego/
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nastawioną na zaspokajanie zmieniających się rynkowych potrzeb 

kapitału7. Konwergencja polityk edukacyjnych, zwłaszcza w krajach 

OECD8, utwierdza hegemoniczną pozycję neoliberalnej wyobraźni 

we wszystkich sferach życia. Dlatego krytyczna refleksja nie jest już 

celem samym w sobie edukacji akademickiej9, a wykształceni ludzie, 

nawet jeśli są świadomi skali kryzysu klimatyczno-ekologicznego, czę-

stokroć nie wychodzą w swoim myśleniu i działaniach poza obezwład-

niający marazm10 i hołdowanie zasadzie business as usual. Jak piszą Joy 

James i Edmund T. Gordon: 

Instytucje szkolnictwa wyższego mają szczególny interes 
w utrzymywaniu badań tak, by były postrzegane jako „obiektyw-
ne” (mistyfikujące), „niepolityczne” (niesubwersywne) i „akade-
mickie” (elitarystyczne) oraz w dalszym rezerwowaniu najbardziej 
zaawansowanego szkolenia technicznego dla tej niewielkiej czę-
ści światowej populacji, która będzie zarządzać resztą oraz kon-
sumować lub kontrolować jej zasoby i gospodarki polityczne11.

7 Potulicka, E., Rutkowiak, J. (2010), Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls; 
Kostkiewicz, J. i in. (2011), Szkoła wyższa w toku zmian. T. 2: Debata wokół ustawy 
z dnia 18 marca 2011 roku. Kraków: Impuls; Czerpaniak-Walczak, M. (2013), Fabryki 
dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej. 
Kraków: Impuls; Blum, D., Ullman, C. (red.) (2014), The Globalization and Corporati-
zation of Education. Limits and Liminality of the Market Mantra. London–New York: 
Routledge; Szadkowski, K. (2015), Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycz-
nych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

8 Rizvi, F., Lingard, B. (2010), Globalizing Education Policy. Abingdon–New York: Routledge.
9 Giroux, H.A. (2010), Naga pedagogia i przekleństwo neoliberalizmu: przemyśleć edu-

kację wyższą jako praktykę wolności, w: Giroux, H.A., Witkowski, L. (red.), Edukacja 
i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Kraków: Impuls.

10 Bińczyk, E. (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN.

11 James, J., Gordon, E.T. (2008), Afterword. Activist Scholars or Radical Subjects?, w: Hale, 
C.R. (red.), Engaging Contradictions. Theory, Politics, and Methods of Activist Scholarship. 
Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, s. 368; tłum. P.S.
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Twierdzimy, że akademicki aktywizm klimatyczny, korzystając ze 

szczelin wolności w ramach akademii i przełamując dychotomię mię-

dzy nauką a oddolną polityką12, jest w stanie wyjść poza ograniczenia 

uniwersyteckiej korporatyzacji ku uniwersytetowi współpracującemu 

wewnątrz i na zewnątrz na rzecz sprawiedliwości klimatycznej (więcej 

na temat sprawiedliwości klimatycznej w rozdziale 5). 

W poniższym rozdziale poddamy analizie inicjatywę klimatUJ, 

którą jako osoby autorskie tego tekstu współtworzymy od jesieni 2019 r. 

Skupimy się na charakterystyce oddolnych inicjatyw akademickiego 

aktywizmu klimatycznego podejmowanych w ramach struktury Uni-

wersytetu Jagiellońskiego. Chcemy zarysować niejednoznaczną sieć 

doświadczeń, głosów oraz strategii, które, jak sądzimy, wytwarzają 

alternatywną, choć nie opozycyjną w stosunku do istniejących struktur 

wizję akademii. Nasze analizy opieramy na kilku źródłach: ankiecie 

audytoryjnej przeprowadzonej podczas Zaduszek Klimatycznych13, 

auto etnograficznych refleksjach dotyczących pracy nad Strategią Kli-

matyczną oraz nad organizowanym przez nas ogólnouczelnianym 

kursem „Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: per-

spektywa interdyscyplinarna”, w ramach którego również przeprowa-

dzono ankietę ewaluacyjną14.

Zaduszki Klimatyczne
Za pierwszy moment publicznego pojawienia się inicjatywy klimatUJ 

uważamy Zaduszki Klimatyczne, które odbyły się w październiku 2019 r. 

w Instytucie Socjologii UJ. Nazwa spotkania, podobnie jak organizo-

wana później Ostatnia Wieczerza, miała strategicznie zakorzenić nas 

w religijnym kontekście Polski i jednocześnie podkreślić katastrofizm 

12 Russell, B. (2015), Beyond Activism/Academia. Militant Research and the Radical Climate 
and Climate Justice Movement(s), „Area”, 47 (3). 

13 Ankietę audytoryjną wypełniło 49 osób.
14 Spośród 37 osób formalnie zapisanych na kurs 17 wypełniło internetową ankietę 

ewaluacyjną.
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kryzysu klimatycznego. Samo słowo „zaduszki” mogło kojarzyć się 

również z „duszeniem się” spowodowanym zanieczyszczeniami po-

wietrza związanymi z początkiem sezonu grzewczego.

Na Zaduszkach Klimatycznych zebrało się ponad 50 osób. Wśród 

nich były_li zarówno uczennice_niowie szkół średnich, jak i emeryt-

ki_ci (uczestnicy_czki w wieku od 17 do 72 lat). Osoby te pochodziły 

z kilkudziesięciu różnych miejscowości Polski, większość z nich stu-

diowała – łącznie na 18 różnych kierunkach15. Co znamienne – i zauwa-

żalne również we współczesnych ruchach klimatycznych16 – większość 

obecnych stanowiły kobiety (30 z 50 osób). Na podstawie tych danych 

można ostrożnie założyć, że problematyka klimatycznego aktywizmu 

w ramach uniwersytetu stanowi obszar zainteresowania przede wszyst-

kim studentek_tów i nie ogranicza się do osób związanych z kierunka-

mi bezpośrednio zajmującymi się studiami nad systemami ziemskimi. 

Pomimo wspomnianego zróżnicowania uczestniczki_ków łączył 

przywilej związany z ich wykształceniem oraz wiedzą o zmianach kli-

matu (zdobywaną poza akademią). Zdecydowana większość potrafiła 

poprawnie wyjaśnić związki efektu cieplarnianego ze zmianami kli-

matu, a 17 osób własnymi słowami potrafiło zdefiniować, czym jest 

antropocen. Zaduszki Klimatyczne w dużej części przyciągnęły zatem 

osoby świadome kryzysu klimatyczno-ekologicznego, w związku z nim 

podejmujące rozmaite działania w akademii bądź deklarujące taką chęć.

W wypowiedziach uczestniczek_ków uczelnia stawała się prze-

strzenią społeczno-politycznego zaangażowania. Kwestionowano 

w nich aktualną, odizolowaną pozycję akademii i postulowano po-

15 Oto wymieniane w ankiecie kierunki studiów: biofizyka, kognitywistyka, filologia 
serbska, socjologia, antropologia, ekonomia, filologia portugalska, japonistyka, 
inżynieria lądowa, filozofia, zarządzanie, fotografia i grafika, filmoznawstwo, etyka, 
prawo, biologia, psychologia, geologia, wiedza o teatrze. Trzydzieści dwie osoby 
deklarowały studiowanie na I stopniu studiów, 6 osób na II stopniu.

16 Wahlström, M. i in. (red.) (2019), Protest for a Future. Composition, Mobilization and 
Motives of the Participants in Fridays For Future Climate Protests on 15 March, 2019 in 13 
European Cities.
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trzebę zmiany rzeczywistości na taką, w której uniwersytet staje się 

nie tylko jednym z podmiotów sfery publicznej, ale przede wszystkim 

inicjatorem zmian w jej ramach. Osoby pozycjonowały siebie jako po-

ruszycielki_li uczelni. Miała ona zmienić sposób swojego funkcjono-

wania, przy czym kluczowe dla tych zmian było pełne zaangażowanie 

w nie uczestniczek_ków Zaduszek, które_rzy w aktywnym działaniu 

na uczelni odnajdywały_li swoją sprawczość. Motywacje do przyjścia 

na Zaduszki opisywano w następujący sposób:

Chcę zmieniać świat (r_22).

Działać zamiast się frustrować,  
działać zamiast gadać (r_30).

Zaproszenie studentów  
do aktywizmu klimatycznego (r_9).

irytuje mnie bezczynność uniwersytetu,  
chcę włączyć się w ruch na uczelni (r_46).

Żeby poruszyć ten uniwersytet (r_39).

Jestem aktywistką i chcę być nią również  
na uniwersytecie (r_16).

Na moim uniwersytecie ktoś podjął jeden z tematów,  
który stanowi dla mnie priorytet (r_35).

Przez podmioty inicjujące pożądane zmiany rozumiano studentki_tów 

(r_5, r_9), doktorantki_tów (r_6) czy kadrę profesorską (r_30). Tym 

samym społeczność akademicka stawała się wspólnotą aktywnie prak-

tykującą obywatelstwo na uczelni, zobligowaną swoistą odpowiedzial-
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nością i mającą wystarczające możliwości, aby kreować akademię re-

agującą na wyzwania kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Pojawiały się 

również głosy osób (r_1, r_43, r_46, r_47, r_49), które rozwiązań szukały 

we współpracy z istniejącymi strukturami władzy (co, jak sądzimy, może 

być efektem braku odpowiednich mechanizmów partycypacyjnego 

zarządzania Uniwersytetem Jagiellońskim). Mimo że doceniały one rolę 

całej społeczności, wskazywały na możliwość wprowadzania zmian 

przez działania Rektora17 lub przez powołanie nowych ciał mających 

przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu (np. specjalnej komisji). 

Stanowiska te nie były jednak zawsze rozłączne. W niektórych 

wypowiedziach podejścia „oddolne” oraz „odgórne” łączyły się za 

sprawą wskazywania na wspólną odpowiedzialność całej społeczno-

ści uniwersyteckiej, jak i wskazywania powinności konkretnych osób 

reprezentujących obecne struktury władzy:

Powinniśmy podejmować działania  
na wszystkich szczeblach (r_33).

Jesteśmy odpowiedzialni wszyscy,  
ale szczególne stanowisko i działania  
powinny przedsięwziąć władze uczelni (r_39).

Odpowiedzialny: władze instytutu,  
pracownicy i studenci (r_37).

Różnorodność w diagnozowaniu sposobów osiągania wpływu na uczel-

ni przekładała się także na to, jak osoby biorące udział w Zaduszkach 

w praktyce widziały pożądane działania klimatyczne. Spośród dekla-

racji odnoszących się do możliwych form zaangażowania w działania 

17 W tekście słowo „Rektor” odnosić będzie się do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, natomiast „rektor” ogólnie do stanowiska osoby zarządzającej uczelnią.
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klimatyczne, wyróżniłyśmy_liśmy 3 potencjalne strategie akademic-

kiego aktywizmu klimatycznego. Pierwszą grupę aktywistek_tów sta-

nowiły osoby, które można określić mianem „gotowych na wszystko”, 

opowiadających się przede wszystkim za udziałem w akcjach bezpo-

średnich, strajkach, manifestacjach, z nieposłuszeństwem obywatel-

skim włącznie.

Podejmuję działania akcyjne, jestem gotowa robić 
wszystko, co możliwe i zgodne z moimi prywatnymi  
przekonaniami (i z prawem ☺) (r_35).

Wszelkie, również obywatelskie nieposłuszeństwo (r_16).

Każde, nawet bardzo radykalne. Głównie akcje  
bezpośrednie i działania kontrowersyjne (r_30).

WSZYSTKO MOGĘ ZrOBiĆ (r_33).

Wszystko – byłam aresztowana, mam sprawy karne,  
poświęcam na aktywizm kilkanaście godzin  
w tygodniu (r_32).

Drugi rodzaj deklaracji dotyczących aktywizmu klimatycznego obej-

mował szeroko rozumiane działania edukacyjne. Obejmowały one 

również działania na rzecz podnoszenia świadomości oraz rzecznictwo.

Pisanie tekstów, streszczeń raportów naukowych (r_4).

Spotkania informacyjne, mogę zostać klimatycznym  
edukatorem, tworzenie banerów, ulotkowanie itp. (r_31).



73521. Między akademią a aktywizmem…

Prowadzenie warsztatów edukacyjnych, udział w demon-
stracjach, udział w lekcjach warsztatowych, udział w pisa-
niu pism, petycji, zbieraniu podpisów i wiele innych (r_19).

Wreszcie trzeci typ odpowiedzi odnosił się do kategorii świadomej kon-

sumpcji oraz zmiany swojego stylu życia i przekonywana do tego innych.

Przejście całkowicie na zero waste, kupowanie jedynie 
marek cruelty free, freeganizm (wszystko to robię) (r_38).

Nieużywanie plastiku, […] kupowanie ubrań z drugiej ręki, 
redukowanie śmieci (wszystko już to robię) (r_36).

Mocne ograniczenie konsumpcji, segregacja odpadów, 
wielokrotna naprawa wszystkiego, co się da, dzielenie 
się usługami i przedmiotami […] (r_8).

Najczęściej deklarowaną strategią działania były działania edukacyjne 

(28 wypowiedzi), natomiast „gotowość na wszystko” i zmiany kon-

sumenckie zadeklarowano odpowiednio w 17 i 19 wypowiedziach18. 

Niuansuje to zarówno obraz inicjatywy klimatUJ, jak i współczesnych 

ruchów klimatycznych, którym przypisuje się raczej kontestację do-

tychczasowych form działania19. Wydaje się, że uczestniczki_cy reali-

zują różne wizje aktywizmu na gruncie akademickim. W przestrzeni 

tej identyfikują szereg zróżnicowanych aktywności, które dotychczas 

nie były podejmowane w odpowiedniej skali, a które mogą doprowa-

18 Poszczególne kategorie nie sumują się do liczby 49 (liczba osób biorących udział 
w badaniu), ponieważ część osób deklarowała chęć podejmowania aktywności 
należących do więcej niż jednego rodzaju aktywistycznych działań.

19 Franssen, M.F.C. (2019), Declare Climate Emergency Now! Expressions and Strategies 
of Civil Disobedience among Extinction Rebellion Belgium Activists. Master thesis; Gun-
ningham, N. (2019), Averting Climate Catastrophe. Environmental Activism, Extinction 
Rebellion and Coalitions of Influence, „King’s Law Journal”, 30 (2).
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dzić do pożądanych zmian na uczelni. Biorąc pod uwagę stan kryzysu 

klimatyczno-ekologicznego (więcej na ten temat w pierwszej części 

książki: „Jak jest?”), tylko masowe działania we wszystkich wymiarach 

wydają się dawać szanse na realne zmiany prowadzące do neutralno-

ści klimatycznej. W przypadku klimatUJ wpływ ten chcemy osiągać 

w lokalnej skali, tj. w ramach UJ jako jednej z czołowych instytucji 

socjalizujących regionu i kraju oraz zatrudniającej ponad 7 tys. osób, 

nie licząc firm, instytucji, kontrahentów, dostawców współpracujących 

z UJ w naszym regionie.

Zarysowane powyżej potencjalne strategie aktywizmów przekła-

dają się na to, jak uczestniczki_cy Zaduszek konstruują wizje akademii 

mającej odpowiadać na wyzwania kryzysu klimatyczno-ekologicz-

nego. Grupa osób, która silnie zakorzeniała się w tradycyjnej, eduka-

cyjnej roli akademii, traktuje uczelnię przede wszystkim jako źródło 

kompleksowej informacji o zmianach klimatu. Odnosimy wrażenie, 

że w większym stopniu wykorzystywały one konwencjonalne, „apoli-

tyczne” wyobrażenia na temat akademii i nie umieszczały jej wyraźnie 

w strukturach władzy.

Muszą być wykłady, ćwiczenia i seminaria  
dla studentów, żeby zachęcić do zmiany (r_17).

Organizacja otwartych wykładów dotyczących  
klimatu i ekologii (r_42).

Powinniśmy stworzyć Międzywydziałowe Studia  
Klimatyczne (kierunek, kurs, artes liberales) obejmujące 
wiedzę interdyscyplinarną (r_22).

Silnie podkreślały one socjalizacyjną rolę uczelni. Pojawiały się jed-

nak także głosy wskazujące na konieczność zajęcia przez Uniwersytet 

Jagielloński, wzorem innych uczelni w Polsce i na świecie, oficjalnego 
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stanowiska w sprawie antropogenicznych zmian klimatu. Uczelnia 

miała stać się tym samym przestrzenią konstruktywnej dyskusji nad 

kryzysem klimatyczno-ekologicznym:

Powinna zaangażować się i podjąć poważny głos  
w dyskusji o zmianach klimatu (r_25).

Zrzeszać, jednoczyć, nagłaśniać, dawać przykład  
i stworzyć przestrzeń do dyskusji (r_27).

Uczelnia powinna powiedzieć o problemie i szukać  
innowacyjnych rozwiązań naukowych dla obecnej  
przerażającej sytuacji (r_41). 

Akademię traktowano nie tylko jako sygnalizatorkę wyzwań współ-

czesnego świata, lecz również jako instytucję pozwalającą się z nimi 

mierzyć – miałaby ona być miejscem mapowania, deliberacji i kolek-

tywnego wypracowywania rozwiązań kryzysu klimatyczno-ekolo-

gicznego. Aby zapewnić sobie wiarygodność i jednocześnie zwiększyć 

skalę wprowadzanych zmian, uniwersytet powinien rozpocząć od we-

wnętrznej transformacji:

Wdrożyć konkretne zmiany „u siebie”. Wychodzić  
z autorytetami i kadrą akademicką na zewnątrz (r_45).

Być neutralna węglowo, zrezygnować z automatów  
z butelkowanymi napojami, edukować i organizować  
studentów, wycofać mięso ze stołówek (r_28).

Zorganizowanie specjalnego audytu (r_2).

Wdrożenia kompleksowego programu (r_44).
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Z głosów tych wyłania się obraz uczelni jako instytucji odpowiedzial-

nej m.in. wobec samej siebie, co wyrażane jest za pomocą wyraźnie 

sformułowanej potrzeby wdrożenia odpowiednich polityk klimatycz-

nych na uniwersytecie, również w kontekście edukacji klimatycznej. 

Z drugiej strony podkreśla się też odpowiedzialność zewnętrzną wobec 

społeczeństwa czy całej Ziemi. Uczelnia ma nie tyle reagować na po-

trzeby zmieniającego się rynku, ile stanowić aktywną instytucję socja-

lizującą, wzywającą inne podmioty publiczne do zmiany oraz uczest-

niczącą w tym procesie zarówno na poziomie współprodukcji wiedz, 

pozwalających mierzyć się z kryzysem, 

jak również partnerstwa w trakcie im-

plementacji wytworzonych w ten spo-

sób rozwiązań. Nie jest to oczekiwanie 

spójne z wizją neoliberalnej uczelni 

wdrażanej w Polsce chociażby przez 

proces boloński czy tzw. Ustawę Gowi-

na (Ustawa 2.0). Neoliberalny uniwer-

sytet w tym ujęciu współpracuje z otoczeniem na komercyjnych zasa-

dach i  produkuje wiedzę przede wszystkim dla wąskiego 

i hermetycznego środowiska naukowego (naukowczynie_cy dla nau-

kowczyń_ców). W rezultacie prowadzi to do rozwoju wyabstrahowanej, 

specjalistycznej nauki oderwanej od codziennego doświadczenia, z któ-

rej korzyści czerpią nieliczne, uprzywilejowane kategorie osób, w tym 

same_i naukowczynie_cy. Ostatnia grupa podlega ścisłej parametry-

zacji, której wyniki przekładają się na możliwości pozyskiwania źródeł 

finasowania niezbędnych do prowadzenia kolejnych badań o kierun-

kach wyznaczanych przez instytucje grantodawcze. Rekonstrukcja 

akademii w myśl wyobrażeń uczelni sprawiedliwej klimatycznie wy-

magałaby zatem przemyślenia na nowo fundamentalnych zasad jej 

funkcjonowania oraz interesów, które ma realizować.

rekonstrukcja akademii w myśl 
wyobrażeń uczelni sprawiedliwej 
klimatycznie wymaga przemyś-
lenia na nowo fundamentalnych 
zasad jej funkcjonowania oraz 
interesów, które ma realizować.
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Strategia Klimatyczna UJ20

Zaduszki Klimatyczne pozwoliły nie tylko zachęcić różne osoby 

do działania, ale i stanowiły platformę do wspólnej diagnozy struk-

tur politycznych możliwości w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Osoby inicjujące klimatUJ oraz te uczestniczące w Zaduszkach Klima-

tycznych jako obszar potencjalnej sprawczości identyfikowały uzy-

skanie oddolnego wpływu na działania Rektora UJ. Kiedy zatem jasno 

określiłyśmy_liśmy sposoby wpłynięcia na hierarchiczne struktury 

Uniwersytetu, wspólnie przygotowałyśmy_liśmy propozycję Strategii 

Klimatycznej, która po uzyskaniu poparcia społeczności akademickiej 

i pozaakademickiej, usankcjonowanego podpisami pod petycją, ma 

zobligować Rektora do jej implementacji. Wybór adresata był uzasad-

niony strategicznie – wpływ na obecny, instytucjonalny Uniwersytet 

jest możliwy przede wszystkim poprzez odwołanie do jego struktur, 

na których czele stoi rektor (Ustawa 2.0 w znaczący sposób wzmacnia 

jego pozycję21). Niemniej praca wokół strategii miała być przejawem 

założonych wcześniej zasad klimatUJ, wypracowujących alternatywne 

sposoby organizowania się – nieformalności, niehierarchiczności oraz 

stałej partycypacji zaangażowanych w inicjatywę osób. Dlatego osta-

20 Pełna wersja strategii w formie petycji do Rektora UJ znajduje się w aneksie 
do tego rozdziału. Jest również dostępna na stronach internetowych klimatUJ, 
np. klimatUJ (2020), Jako klimatUJ żądamy…, Facebook: facebook.com/klimatUJ/
posts/183916433046611 [dostęp: 28.09.2021]. Petycja podpisana przez 1052 osoby 
została wręczona na specjalnej audiencji Rektorowi UJ prof. Jackowi Popielowi 
15 stycznia 2021. W spotkaniu uczestniczyła również Kanclerka Monika Harpula, 
Prorektor ds. Rozwoju prof. Jarosław Górniak, Prorektor ds. Dydaktyki prof. Armen 
Edigarian oraz czteroosobowa delegacja klimatUJ: prof. Katarzyna Jasikowska, 
Agnieszka Kowalczyk, Dorota Łanoszka, Małgorzata Śliż. Sprawczość petycji wyraża 
się m.in. w tym, że od listopada 2021 r. jej treść stanowi podstawę prac nad strategią 
klimatyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonych przez Radę Klimatyczną UJ, 
powołaną w maju 2021 r. przez Rektora UJ (co postulowano w petycji).

21 Kromolicka, B. (2017), „Konstytucja dla Nauki – Ustawa 2.0” szansą czy zagrożeniem 
dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, (2); Protest 
studentów. Maciej Gdula tłumaczy, o co chodzi w Ustawie 2.0 Gowina (2018): noizz.pl/
spoleczenstwo/dr-hab-maciej-gdula-opowiada-o-nowej-ustawie-gowina-i-prote-
scie-studentow/tjtwjjh [dostęp: 28.09.2021].

http://www.facebook.com/klimatUJ/posts/183916433046611
http://www.facebook.com/klimatUJ/posts/183916433046611
https://noizz.pl/spoleczenstwo/dr-hab-maciej-gdula-opowiada-o-nowej-ustawie-gowina-i-protescie-studentow/tjtwjjh
https://noizz.pl/spoleczenstwo/dr-hab-maciej-gdula-opowiada-o-nowej-ustawie-gowina-i-protescie-studentow/tjtwjjh
https://noizz.pl/spoleczenstwo/dr-hab-maciej-gdula-opowiada-o-nowej-ustawie-gowina-i-protescie-studentow/tjtwjjh
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teczna forma dokumentu, będąca rezultatem trwających 4 miesiące 

dyskusji, zawiera elementy ideowo zróżnicowane i będące efektem 

negocjacji na poziomie nie tylko interpersonalnym, ale także strate-

gicznym. Chcemy traktować ją zatem jako urzeczywistnienie dyna-

micznych relacji między osobami zaangażowanymi w jej tworzenie, 

pozostającymi w relacji do struktur władzy Uniwersytetu.

Główny punkt Strategii Klimatycznej klimatUJ stanowi odpowie-

dzialność Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie kryzysu klimatyczno-

-ekologicznego. Jej wyrazem ma być implementacja polityk adekwat-

nych do obecnych wyzwań środowiskowych i klimatycznych. Szereg 

potrzebnych działań zamykamy w kategorii zeroemisyjności22, jednak 

o wiele istotniejsze jest jej rozwinięcie. W jej ramach zarysowujemy 

kompleksową wizję odpowiedzialnego uniwersytetu, oszczędnie za-

rządzającego zasobami na swoim terenie, rezygnującego z plastiku, 

dokonującego audytu energetycznego itd. Emisja gazów cieplarnianych 

w przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego to jednak nie tylko efekt 

bezpośredniego zużycia zasobów, ale kwestia całościowo rozumia-

nego funkcjonowania uczelni. Na Uniwersytet patrzymy jak na sieć 

zależności, dlatego zeroemisyjność ma wyrażać się również w wyco-

faniu środków z banków, które przeznaczają swój kapitał na inicjatywy 

zwiększające emisje (np. kopalnie węgla) i/lub niszczące środowisko, 

w zmianach w żywieniu na terenie uczelni czy w reformie polityki 

transportowej.

W strategii wskazujemy również potrzebę powołania Rady Klima-

tycznej jako ciała nadzorującego wprowadzanie założonych działań. Jej 

zadaniem będzie dostosowywanie Uniwersytetu m.in. do perspektywy 

sprawiedliwej transformacji23. Kategoria odpowiedzialności przedsta-

wiona w strategii wychodzi poza jednokierunkową powinność Uniwer-

22 Gunningham, N. (2019), Averting Climate Catastrophe…
23 McCauley, D., Heffron, R. (2018), Just Transition. Integrating Climate, Energy and 

Environmental Justice, „Energy Policy”, 119.
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sytetu wobec reszty świata, gdyż opieramy ją na silnie usieciowionej 

wizji rzeczywistości, w której sprawczość należy do wielu podmiotów. 

Ponieważ w obrębie wszelkich polityk klimatycznych zawsze nakładają 

się na siebie rozmaite interesy, ryzyka czy wpływy różnych grup i osób, 

ich perspektywa musi być uwzględniona w działaniach uczelni. Dlatego 

w skład Rady Klimatycznej mają wchodzić nie tylko osoby reprezen-

tujące władze uczelni, lecz także przedstawicielki_le społeczności 

studenckiej, pracowniczej (w tym związków zawodowych) i ruchów 

nieformalnych skupionych wokół UJ. Strategia podkreśla zatem zna-

czenie współpracy z różnymi podmiotami, zarówno na poziomie roz-

maitych dyscyplin w ramach samego Uniwersytetu, jak i nawiązywania 

relacji z szeregiem interesariuszek_szy, takich jak władze lokalne czy 

państwowe, instytucje publiczne (np. inne instytucje edukacyjne) lub 

przedsiębiorstwa. Wyraźnie zaznaczamy to również w postulowanej 

przez nas potrzebie wypracowania zasad dobrej współpracy z podwy-

konawczyniami_cami zadań uczelni. 

Tak usieciowiony obraz Uniwersytetu silnie zmienia konwencjo-

nalną wizję akademii jako skupionej na tradycyjnej dydaktyce oraz 

produkcji społecznie wyizolowanej wiedzy naukowej. Choć w strategii 

odwołujemy się również do tego tradycyjnego wymiaru uczelni, np. 

przez postulowanie systemu grantowego na badania wielopłaszczy-

znowo analizujące kryzys klimatyczno-ekologiczny, staramy się roz-

szerzyć ją o niezbędną perspektywę działania oraz angażowania się 

w zmianę społeczną24. To ostatnie stanowi zasadnicze novum. Nie-

zbędny system finasowania badań naukowych powinien nie tylko 

24 Przykładem zaangażowania w oddolną zmianę społeczną naukowczyń_ców jest 
np. Common Resilience Hub (CoReHub) na Uniwersytecie Jagiellońskim, skupiający 
m.in. część osób będących autorkami_rami rozdziałów tej książki. Innym przykła-
dem jest domena badawcza Priorytetowego Obszaru Badawczego UJ Anthropocene 
nazwana: Adaptation, Sustainability, Advancement, Protection (ASAP), w ramach 
której studentki_ci i doktorantki_ci mogą ubiegać się o środki na działania związane 
z adaptacją, rezyliencją, współpracą uczelni z otoczeniem czy popularyzacją wiedzy 
na temat wyzwań epoki antropocenu wśród różnych grup społecznych.
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znosić podziały między dyscyplinami, ale również nadawać priorytet 

badaniom stosowanym ułatwiającym adaptację i mitygację klimatycz-

ną oraz sprawiedliwą transformację. W cieniu katastrofy klimatycznej 

to nie wyabstrahowana, teoretyczna wiedza ma znaczenie25, lecz jej 

realna praktyka. Uważamy więc,  że zaangażowanie społeczne powin-

no być nieodłączną częścią zarówno 

finansowanych przez uczelnię projek-

tów, jak i całego funkcjonowania aka-

demii. W ten sposób ujmujemy m.in. 

edukację klimatyczną na UJ, która mia-

łaby nie tylko przekazywać informacje 

studentkom_tom i pracownicom_kom, 

ale również aktywizować i wspierać w podejmowaniu działań związa-

nych z adaptacją czy mitygacją (o kursie, realizowanym w ten sposób 

w roku akademickim 2019/20 po raz pierwszy, piszemy dalej). Traktu-

jemy zatem uczelnię jako znaczący i uprzywilejowany podmiot rzeczy-

wistości społecznej, który naszym zdaniem ma możliwości związane 

z powinnościami dotyczącymi działań na rzecz klimatu. 

Niewyraźnie zaznaczonym elementem strategii jest jej partycy-

pacyjny i wspólnotowy wymiar. Angażowanie różnych grup w zarzą-

dzanie Uniwersytetem dopiero w podsumowaniu petycji przybiera 

postać postulowanej przez nas demokratyczności przemian, choćby 

przez włączanie różnych grup w procesy decyzyjne czy organizację 

panelu obywatelskiego. Wspominamy o potrzebie zapewniania wspól-

notowych, inkluzywnych przestrzeni na Uniwersytecie, w których 

różne osoby będą mogły praktykować akademickie obywatelstwo bez 

formalnych ograniczeń. Zapewnianie warunków do takiej aktywności 

25 Nie chodzi o deprecjonowanie wagi wiedzy teoretycznej w kontekście kryzysu 
klimatyczno-ekologicznego, ale o podkreślenie, że na bazie wiedzy już posiadanej 
możliwe są kompleksowe działania naprawcze, w które uczelnia powinna anga-
żować się jako liderka zaplecza infrastrukturalnego oraz adresatka społecznych 
 oczekiwań.

W cieniu katastrofy klima-
tycznej to nie wyabstraho-
wana, teoretyczna wiedza 
ma znaczenie, lecz jej real-
na praktyka.
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jest bowiem podstawą dążeń do przełomu, po którym zmiana oraz 

działania klimatyczne obejmą różne sfery życia akademickiego i poza-

akademickiego.

Kiedy pracowaliśmy nad petycją, ujawnił się też jej bardziej stra-

tegiczny charakter. Z tego powodu zdecydowałyśmy_liśmy się wspo-

mnieć o działaniach klimatycznych innych uniwersytetów z Polski 

i zza granicy, które legitymizować miały podejmowanie analogicznych 

aktywności przez UJ. Podobną funkcję miała pełnić kategoria odpowie-

dzialności, która wskazuje na konkretne obowiązki uczelni. Wdrażanie 

przez uniwersytet programów nastawionych na zmianę społeczną, 

które można traktować jako jedną z wielu możliwości działań uczelni, 

my przedstawiamy jako niecierpiącą zwłoki konieczność wynikającą 

z odpowiedzialności wobec społeczeństwa. 

W kilku przypadkach pojawiła się potrzeba negocjowania elemen-

tów strategii z uwagi na rozdźwięk między ideowym i strategicznym 

nastawieniem aktywistek_tów klimatUJ. Miało to miejsce w przypadku 

fragmentów dotyczących sprzedaży produktów odzwierzęcych oraz 

postulatów pełnej partycypacyjności zmian. Wybór między całkowitym 

usunięciem pokarmów pochodzenia zwierzęcego a ograniczeniem ich 

dystrybucji do połowy wiązał się z dyskusją rozłożoną na kilka spotkań. 

Kulturowe znaczenie mięsa wydawało się aktywistkom_tom poważnym 

zagrożeniem, które mogłoby skutkować tym, że wiele osób nie zechce 

poprzeć strategii, gdyby wiązała się ona z zupełnym zakazem sprzeda-

wania żywności odzwierzęcej (sic!). Ostateczna wersja tekstu nie tylko 

pozostała przy dopuszczalności produktów pochodzenia zwierzęcego, 

ale również zupełnie pominęła sferę etyki, nacisk położono wyłącznie 

na kwestie emisji, na których wzrost chów zwierząt ma duży wpływ. 

Partycypacyjność natomiast, mimo prób jej wprowadzenia przez pewną 

grupę osób (w tym przez osoby autorskie tego rozdziału), pozostała 

na marginesie strategii z uwagi na wskazywaną przez niektóre_rych 

powolność takiego wdrażania decyzji. Problematyka sprawiedliwości 

i demokratyczności postulowanych przez nas zmian miała zatem być 
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przeniesiona na ewentualny etap negocjacji z władzami uczelni, po-

nieważ traktowano ją jak dodatek, a nie jako fundamentalną cechę 

pożądanych przemian. Z powodu braku czasu na dalsze konsultacje 

postanowiono pozostać przy obecnej formie petycji. Za kluczowy uwa-

żamy jednak uwidaczniający się tutaj szerszy problem napięcia między 

artykułowaną przez ruchy klimatyczne potrzebą natychmiastowych 

zmian a postulowaną przez ruchy sprawiedliwości klimatycznej istotą 

demokratycznego angażowania różnych kategorii społecznych w po-

dejmowanie decyzji, przede wszystkim grup najbardziej narażonych 

na skutki kryzysu klimatycznego26.

Praca nad strategią stanowiła dla nas przestrzeń, w której stale 

uczyłyśmy_liśmy się niehierarchicznego i włączającego sposobu pracy 

aktywistycznej. Potrzeba uwzględnienia głosów różnych osób zaan-

gażowanych w jej tworzenie w pew-

nym momencie została zaadresowana 

nieadekwatnie przez niewypracowa-

nie mechanizmów, które te głosy mia-

łyby włączać i zapewniać im należytą 

przestrzeń do wybrzmienia. Ideowy 

konflikt nad wstępem petycji, który 

powstał na dzień przed jej planowaną 

publikacją27, sprawił, że musiałyśmy_

eliśmy wstrzymać pracę i pogodzić grupę. Wpływ tej sytuacji jest nie-

jednoznaczny, podobnie jak podjęte przez osoby zaangażowane w kli-

matUJ działania ewaluacyjne i naprawcze. Jest to jeden z powodów, dla 

których sądzimy, że nieformalna, niehierarchiczna i włączająca współ-

26 Foran, J. i in. (2017), „Not Yet the End of the World”. Political Cultures of Opposition and 
Creation in the Global Youth Climate Justice Movement, „Interface. A journal for and 
about social movements”, 9 (2).

27 Napięcie ideowe dotyczyło winy za kryzys klimatyczny przypisanej całej ludzkości, 
na co 2 osoby aktywistyczne (w tym osoba autorska tego rozdziału) wyraziły sprze-
ciw, sugerując zaznaczenie nierównego udziału grup społecznych w emisjach gazów 
cieplarnianych.

Nieformalna, niehierar-
chiczna i włączająca współ-
praca na Uniwersytecie 
jest wyzwaniem o wiele 
większym niż projektowa-
nie akademickich polityk 
 klimatycznych.
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praca na Uniwersytecie jest wyzwaniem o wiele większym niż projek-

towanie akademickich polityk klimatycznych.

Kurs klimatyczny
Organizacja uniwersyteckiego kursu poświęconego kryzysowi klima-

tycznemu stanowi jeden z postulatów Strategii Klimatycznej. W zespole 

złożonym z 3 osób studiujących oraz jednej pracującej w Instytucie 

Socjologii UJ (w tym osób autorskich tego rozdziału) zorganizowa-

łyśmy_liśmy ogólnouniwersytecki i  interdyscyplinarny kurs zaty-

tułowany „Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: 

perspektywa interdyscyplinarna”28. Miał on z jednej strony zapewnić 

student kom_tom szeroką wiedzę o zmianach klimatu, która wykracza-

łaby poza wdrażany w polskim szkolnictwie wyższym ścisły podział 

na dyscypliny oraz angażowałaby badaczki_czy i naukowczynie_ców 

z różnych dziedzin. Z drugiej strony wychodziłyśmy z założenia, że 

żadna wiedza oderwana od działania nie przystaje do wyzwań kryzy-

su klimatyczno-ekologicznego, dlatego kluczowym elementem kur-

su były studenckie projekty wdrożeniowe. W ten sposób zdobywana 

wiedza mogła być bezpośrednio wiązana z praktyką na rzecz zmiany 

społecznej.

Realizacja kursu miała kluczowe znaczenie dla klimatUJ, gdyż 

jako nowo powstała inicjatywa mamy ograniczone możliwości wpły-

wu na polityki uczelni. Formułowana przez działaczki_czy klimatUJ 

krytyka neoliberalnej akademii nie prowadzi do sprzeczności między 

aktywizmem a uniwersytetem, lecz kieruje nas w stronę uzyskiwania 

sprawczości w jego ramach. Organizacja formalnego kursu dała nam 

możliwość kształtowania UJ, a jednocześnie pozwoliła zaktywizować 

dziesiątki studentek_tów z różnych wydziałów oraz 14 wykładow-

czyń_ców i/lub aktywistek_tów, które_rzy prowadzą zajęcia. Próba ta-

kiego włączania działań klimatycznych w struktury UJ, choć z szerszej 

28 Wyzwania dla demokracji…
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perspektywy może jawić się jako mało wpływowa, doraźna i ograniczo-

na w swoim zakresie, w gruncie rzeczy stanowi strategię przełamującą 

dychotomię między aktywizmem a akademią.

Wspomniana doraźność takiego wdrażania zmian uwidaczniała 

się w szeregu ograniczeń instytucjonalnych, które napotykałyśmy_li-

śmy, kiedy pracowałyśmy_liśmy nad programem kursu. Pozostawanie 

na poziomie Instytutu Socjologii wiązało się m.in. z tym, że osoby 

studiujące w innych jednostkach UJ (wydziałach czy instytutach) nie 

zawsze uzyskiwały zgody potrzebne do zapisania się na kurs. W re-

zultacie kilka osób zdecydowało się uczestniczyć w nim nieformalnie, 

realizując projekty zaliczeniowe. Wymagało to znacznej motywacji 

i zasobów, jako że wówczas nie uzyskiwały one żadnej formalnej gra-

tyfikacji za swoją pracę. Dodatkowych zasobów wymagała również 

sama praca nad kursem. Uniwersytet na poziomie instytutowego kursu 

nie udostępnia adekwatnej infrastruktury pozwalającej zmierzyć się 

z organizacją zajęć, z których każde prowadzone jest przez inną osobę 

z innej jednostki UJ czy spoza uczelni. Koordynacja kursu odbywała się 

zatem na zasadach ponadprogramowego i niewidocznego dla uczestni-

czek_ków nakładu pracy29. Trzy pozostałe osoby aktywistyczne z kli-

matUJ, formalnie wyłączone z koordynacji kursu, jednak zaangażowane 

w jego organizację, łączyły uczestnictwo w nim z jego promowaniem 

oraz zapewnieniem technicznego wsparcia dla prowadzących zajęcia30. 

29 Chodzi m.in. o złożenie formalnego wniosku o możliwość przeprowadzenia kursu 
(do Rady Instytutu, uzyskania wsparcia i formalnej zgody Dyrekcji), rekrutację w cią-
gu miesiąca wykładowczyń_ców i innych osób zaangażowanych w kurs, uzgadnianie 
prezentowanych treści, harmonogramu, koordynację działań promocyjnych, testo-
wanie infrastruktury, konsultacje z Działem Prawnym UJ, regularne spotkania i dba-
nie o przepływ informacji w grupie osób organizujących cały kurs, a także o kon-
sultacje i odpowiadanie na aktualne potrzeby uczestniczek_ków kursu, wreszcie 
o organizację podsumowującej konferencji podczas ostatniego spotkania, poświę-
conej prezentacji studenckich projektów wdrożeniowych z udziałem komentatorów 
z Priorytetowego Obszaru Badawczego Anthropocene na UJ oraz University of Oslo.

30 Każde spotkanie było ogłaszane w mediach społecznościowych, poprzedzone 
projektowaniem plakatów utrzymanych w spójnej szacie graficznej, testowaniem 
informatycznej infrastruktury (w tym szkoleniami na platformie do prowadzenia 
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Fundamentem kursu miała być również jego dostępność dla 

wszystkich osób studiujących na UJ oraz wychodzenie poza mury (fi-

zyczne i metaforyczne) Uniwersytetu. Dlatego podjęto starania, żeby 

każdy wykład miał formę nagrań udostępnianych na żywo w mediach 

społecznościowych klimatUJ. Do realizacji rejestrowanych spotkań, 

zgodnie ze wszystkimi prawno-formalnymi wymogami, niezbędne 

byłoby przygotowywanie umów nie tylko dla zapraszanych gości 

z zewnątrz, osób dbających o oprawę graficzną kursu, ale również 

wszystkich uczestniczek_ków (zgody na udostępnianie wizerunku). 

Oznaczałoby to przygotowywanie, rozdawanie, zbieranie umów przed 

każdymi zajęciami, ich sprawdzanie, przechowywanie itd. W przy-

bliżeniu potrzebne są na to 2 ryzy papieru (sic!), o pracy związanej 

z przygotowaniem tych dokumentów nie wspominając. Paradoksalnie 

epidemia COVID-19, a wraz z nią przeniesienie kursu do sieci, „ułatwi-

ła” zadanie – podczas zajęć w sieci widoczne były tylko osoby, które 

świadomie się na to godziły. Nadzwyczajna sytuacja umożliwiła nam 

zatem wyjście poza schemat.

Eksplorowanie alternatywnych strategii miało miejsce także w ra-

mach samych zajęć. Jak pisałyśmy_liśmy wyżej, kryzys klimatyczno-

-ekologiczny stanowi wyzwanie, które wymaga przełamania jednowy-

miarowości wielu podejść, perspektyw i narracji na rzecz krytycznego 

polilogu oraz uwzględniania złożoności świata (również w kontekście 

relacji władzy). W przypadku prowadzonych przez nas zajęć odbywało 

się to na kilku poziomach. Chciałyśmy_eliśmy uniknąć reprodukowania 

sztywnego podziału między dyscyplinami, który zawęża pole widze-

nia każdej z nich do własnych narzędzi poznawczych. Tym samym 

zajęcia prowadziły osoby zajmujące się biologią, geografią, ekonomią, 

zajęć dla zapraszanych gości), odpowiadaniem na pytania zainteresowanych osób 
z różnych wydziałów UJ oraz spoza uczelni, miała miejsce rejestracja wykładów 
(po niezbędnych formalnych uzgodnieniach) oraz ich publikacja na kanale klimatUJ 
na YouTubie z myślą o wszystkich zainteresowanych osobach, które nie uczestniczy-
ły w spotkaniach w czasie rzeczywistym.
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zarządzaniem, psychologią, socjologią, neurobiologią, klimatologią 

i in. Stworzenie syntezy tych wiedz okazało się dużym wyzwaniem. 

Niemniej sam fakt zaistnienia tak różnorodnych perspektyw w ramach 

jednych zajęć uważamy za znaczący. W ankiecie ewaluacyjnej uczest-

niczki_cy samą interdyscyplinarność kursu określały_li jako posze-

rzającą ich perspektywy oraz potencjalnie zwiększającą kreatywność 

przy wypracowywaniu rozwiązań adaptacyjnych czy mitygacyjnych:

[…] brak kontaktu z innymi dyscyplinami zamyka nam 
drogę do rozwiązywania problemów różnymi sposobami 
i narzędziami; dzięki temu [interdyscyplinarności – K.J. 
i P.S.] nie czułam się, że obracam się w bańce, tylko że 
rozwijam i uczę (r_3_wiek_20).

Tak jak kluczowe okazało się wyjście poza ramy własnych dyscyplin, tak 

istotna była dla nas perspektywa intersekcjonalna w ich ramach, tj. ana-

liza nakładających się na siebie kategorii społecznych, wzmacniających 

zjawisko wykluczeń, a w przypadku kryzysu klimatyczno-ekologicz-

nego wzmacniających podatność (ang. vulnerability) poszczególnych 

grup na zmiany klimatu. W ten sposób starałyśmy_liśmy się włączać 

w treści wykładów różne wiedze na temat globalnego Południa czy 

płci społeczno-kulturowej. Mogłyśmy_liśmy w ten sposób nie tylko 

rozszerzać zakres przekazywanych wiedz, ale także uwzględnić w nich 

aspekt systemowych opresji, co jest kluczowe w walce o sprawiedliwość 

klimatyczną. Systemowe ujęcie kryzysu klimatyczno-ekologicznego 

wydaje się równie transgresyjne w narracjach uczestniczek_ków kursu, 

które o swoich największych odkryciach w trakcie zajęć piszą tak:

Najważniejszym odkryciem było dla mnie zrozumie-
nie, jak wiele płaszczyzn nakłada się na zmiany kli-
matyczne. Nie byłam świadoma, jak duży wpływ ma 
na to polityka czy nawet psychologia. Dla mnie zajęcia 
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były czymś  zupełnie nowym, jednym wielkim zasko-
czeniem, ponieważ myślałam, że jestem świadomym 
konsumentem i osobą dbającą o środowisko, a dopiero 
te zajęcia uświadomiły mi, jak bardzo wiele pomijałam 
(r_3_wiek_20).

Moim największym i najbardziej szokującym odkryciem 
było zrozumienie, że nie da się ratować planety przy 
obecnym ultrakapitalistycznym podejściu (r_12_wiek_21).

Konwencjonalny i uwikłany w szereg relacji władzy podział na racjo-

nalność i irracjonalność pozycjonuje naukę po stronie „obiektywnych” 

oraz pozbawionych ładunku emocjonalnego rozważań. Już odczuwalna 

katastrofa klimatyczna brutalnie dezaktualizuje ten binaryzm – świa-

domość zbliżającej się zagłady nie pozwala na zachowanie pozbawio-

nego emocji stosunku do rzeczywistości. Dlatego transgresyjne emocje, 

na ogół wykluczane z dydaktyki akademickiej, stanowiły kluczowy 

element kursu. Same_mi uczestniczki_cy piszą w poniższy sposób 

o uczuciach, które towarzyszyły im w trakcie zajęć:

W większości towarzyszył mi pesymizm związany ze 
złożonością problemu, jakim jest kryzys klimatyczny 
i czym więcej niuansów się dowiadywałam, tym bardziej 
zdesperowana i czasem smutna się czułam. Zdarzały się 
jednak momenty optymistyczne, kiedy mówiono o możli-
wych rozwiązaniach kryzysu. Nie powiedziałabym jednak, 
że opanowywała mnie euforia w związku z faktem, że ist-
nieją różne możliwości mitygacji skutków kryzysu – była 
to raczej nadzieja, ale pewnie nieco naiwna, bo wiem, że 
proponowane rozwiązania należą do niszowych i mają 
niskie szanse na poparcie w mainstreamie (przynajmniej 
na razie) (r_1).
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Strach, załamanie, żal, wściekłość (r_11).

Poczucie winy za siebie i „całą ludzkość” – osoby krajów 
rozwiniętych, które tak jak ja żyją otoczone dobrami ma-
terialnymi, nie poświęcając myśli katastrofie, jaka dzieje 
się za oknem (r_2).

Niektóre_rzy wykładowczynie_cy starały_li się towarzyszyć student-

kom_tom w przepracowywaniu tak spersonalizowanych emocji, m.in. 

przez ćwiczenia, w których te  osoby wyrażały swoje uczucia. Dzięki 

temu uczelnia przestaje być prostym kanałem jed-

nostronnej transmisji wiedzy, a staje się środowi-

skiem uznającym emocjonalną stronę dydaktyki 

czy tworzenia wiedzy. Niektóre_rzy wykładowczy-

nie_cy dzieliły_li się swoimi doświadczeniami ak-

tywistycznymi, pozycjonując je jako równoprawną 

część akademii. Aktywizm jest wówczas źródłem 

nie tylko równoważnej wiedzy, ale stanowi nieroz-

łączny element naszej konceptualizacji uniwersy-

tetu w czasach kryzysu klimatycznego, który musi 

wyjść poza wyabstrahowany i ekskluzywnie eks-

percki sposób funkcjonowania na rzecz przyjęcia 

proaktywnej pozycji podmiotu zmiany społecznej 

walczącego o sprawiedliwość klimatyczną.

Rekonstrukcji wymaga to, jak w akademii two-

rzy się wiedzę oraz organizuje dydaktykę. Dbanie 

o interdyscyplinarność i intersekcjonalność reflek-

sji oraz uznanie ucieleśnionej i emocjonalnej perspektywy składają się 

na naszą wizję uczelni dostosowanej do wymogów kryzysu klimatyczno- 

-ekologicznego. Jej fundamentem jest działanie przy pełnym docenieniu 

jego politycznego potencjału. Akademia również nie funkcjonuje w spo-

łecznej próżni, lecz jest mocno osadzona w szerszych strukturach wła-

Rekonstrukcji wyma-
ga to, jak w akademii 
tworzy się wiedzę 
oraz organizuje 
dydaktykę. Dbanie 
o inter dyscyplinarność 
i intersekcjonalność 
refleksji oraz uznanie 
ucieleśnionej i emo-
cjonalnej perspektywy 
składają się na naszą 
wizję uczelni dostoso-
wanej do wymogów 
kryzysu klimatyczno-

-ekologicznego.
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dzy. Reprodukcja stanu obecnego jest zatem równie polityczna jak 

aktywistyczne działania na rzecz zmiany uniwersytetu. Wychodząc 

z tego założenia, za kluczowy element kursu uznaliśmy studenckie 

projekty zaliczeniowe31. Chciałyśmy_eliśmy uciec od ekskluzywnego 

rozumienia działań na rzecz zmiany społecznej (jako ograniczonej 

do jednolicie rozumianego aktywizmu lub eksperc-

kich i odgórnych strategii), dlatego realizowane 

projekty w pluralistyczny sposób uwzględniały 

możliwe strategie działań klimatycznych w akade-

mii. Polegały one m.in. na promocji Strategii Klima-

tycznej przygotowanej przez klimatUJ (z czym łą-

czyła się również wirtualna debata poświęcona 

klimatycznym działaniom w akademii w Europie 

Środkowo-Wschodniej32), na stworzeniu kanału 

z wideo dla aktywistek_tów klimatycznych, na analizach dotyczących 

społecznych paneli klimatycznych, na przeprowadzeniu badań doty-

czących wiedzy rolniczek_ków na temat suszy wraz z przygotowaniem 

informatorów przesłanych do ponad 1,6 tys. gmin wiejskich w Polsce, 

na przygotowaniu poradnika dla studentek_tów mającego wesprzeć 

ich w ograniczaniu własnego śladu węglowego. Działania te były zatem 

związane zarówno z perspektywą systemową, jak i zindywidualizowa-

ną, tworzyły różnorodny ideowo i organizacyjnie kolaż postaw. Projek-

ty te, pozostające w niejednoznacznej relacji z obecnymi strukturami, 

a jednocześnie wykorzystujące ich zasoby, czynią z akademii formę 

31 W dodatkach znajdują się opisy 4 spośród 8 zrealizowanych studenckich projektów: 
„Modlitwa w walce o klimat?”, „Rolnictwo dla klimatu”, „Ekologiczne Konsumenty 
Studenty”, „Ewaluacja polityki miejskiej Krakowa ws. klimatycznego panelu oby-
watelskiego”, „Przyjazny klimat”, „Promocja stylu życia przyjaznego klimatowi za 
pomocą konta na Instagramie”, „Jaki mamy klimat Tv”, „Między badaczką a akty-
wistką – promocja Strategii Klimatycznej dla UJ”. Należy podkreślić, iż wszystkie 
projekty powstawały po ogłoszeniu stanu globalnej pandemii COvID-19 i w związku 
z wprowadzonym lockdownem w Polsce ich przygotowanie oraz realizacja były 
ograniczone do pracy zdalnej.

32 klimatUJ (2020), Climate Action…

Reprodukcja sta-
nu obecnego jest 
równie polityczna 
jak aktywistyczne 
działania na rzecz 
zmiany uniwersy-
tetu.
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materialnego praxis nakierowanego na sprawiedliwość klimatyczną, 

którą osiąga się w niejednoznaczny i niespójny sposób, przy pełnym 

uznaniu różnorodności strategii zaangażowanych jednostek.

Podsumowanie
Neoliberalne przemiany w akademii (korporatyzacja, urynkowienie, 

konwergencja polityk edukacyjnych krajów OECD itd.) doprowadziły 

do sytuacji, w której neoliberalna wizja świata ma pozycję hegemo-

niczną, także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. 

Perspektywa ta nie pozwala wyjść poza działania, które zaostrzają 

kryzys klimatyczno-ekologiczny. Pogłębiają one globalne nierówności 

społeczne33, reprodukują eksploatacyjne podejście do przyrody oraz 

niedemokratyczny charakter relacji społecznych 

(m.in. w ramach uniwersytetów). Aktywizm klima-

tyczny w akademii, odwołujący się do idei dóbr 

wspólnych, partycypacji, demokratyzacji czy upod-

miotowienia przyrody, stanowi dla nas praktykę 

pozwalającą wyjść poza ograniczenia neoliberalnej 

hegemonii wyobraźni. Działamy na przecięciu róż-

nych, pozornie dychotomicznych kategorii – jeste-

śmy inicjatywą oddolną i nieformalną, która jed-

nocześnie działa w hierarchicznym uniwersytecie 

i wprowadza istotne zmiany w jego obrębie. Różnorodność idei we-

wnątrz klimatUJ, jak również niejednolitość działań podejmowanych 

w ramach tej inicjatywy sprawiają, że nasz stosunek do akademii nie 

jest ani jednoznacznie radykalny, ani asymilacyjny. Aktywizm, którego 

wyrazem i wyrazicielem jest m.in. organizowany przez nas kurs uni-

33 Diffenbaugh, N.S., Burke, M. (2019), Global Warming Has Increased Global Economic 
Inequality, „PNAS”, 116 (20). 

Aktywizm trakto-
wany może być 
jak narzędzie 
do wprowadzania 
zmian, ale stanowi 
też równoprawny 
sposób wytwarza-
nia wiedzy.
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wersytecki34, traktowany może być jak narzędzie do wprowadzania 

zmian, ale stanowi też równoprawny sposób wytwarzania wiedzy. Przy 

czym wiedza wytwarzana wspólnie w ramach zajęć 

nie jest wyabstrahowanym od doświadczeń i ma-

skującym polityczność konstruktem, lecz uciele-

śnioną, materialną praktyką, w której wyraźnie 

pozycjonujemy zaangażowane w nie podmioty35 

w ich stosunku do kryzysu klimatyczno-ekologicz-

nego. Praktyka ta uznaje emocje i bierze za nie od-

powiedzialność, tak aby kolektywnie wypracowy-

wać solidarność i sprawiedliwość klimatyczną. W rezultacie aktywizm 

i  akademia stają się trudną do odróżnienia całością, wytwarzaną 

we wspólnym działaniu.

KlimatUJ nie oferuje podejścia, które jest remedium na wszystkie 

wyzwania współczesnej akademii z kryzysem klimatyczno-ekologicz-

nym w tle. Przekraczając jednak polityczne binaryzmy ustanawiane 

w jej ramach oraz autorefleksyjnie praktykując akademickie obywa-

telstwo, przyczynia się do erozji neoliberalnej dominacji dotyczącej 

sposobu życia. To natomiast pozwala na wspólne budowanie uniwer-

sytetu, który jest krytycznie autorefleksyjny, co daje mu niezbędne 

narzędzia do wyznaczania celów w mierzeniu się z kryzysem klima-

tyczno-ekologicznym.

34 W 2021 r. ruszyła druga edycja kursu Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycz-
nych: perspektywa interdyscyplinarna (2021): web.archive.org/ web/20210312070802/
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmio-
ty%2FpokazPrzedmiot&prz_kod=WFz.IS-1M3-014Fmo&sessionExpiredDecision=ok 
[dostęp: 28.09.2021], a w 2022 r. – trzecia edycja: Wyzwania dla demokracji w dobie 
zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna (2022): web.archive.org/
web/20220308064724/https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=kata-
log2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WFz.IS-1M3-014Fmo [dostęp: 23.03.2022].

35 Takie jak studentki_tów, wykładowczynie_ców czy samą uczelnię.

Aktywizm i akade-
mia stają się trud-
ną do odróżnienia 
całością, wytwa-
rzaną we wspól-
nym działaniu.

https://web.archive.org/web/20210312070802/https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&prz_kod=WFz.IS-1M3-014Fmo&sessionExpiredDecision=ok
https://web.archive.org/web/20210312070802/https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&prz_kod=WFz.IS-1M3-014Fmo&sessionExpiredDecision=ok
https://web.archive.org/web/20210312070802/https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&prz_kod=WFz.IS-1M3-014Fmo&sessionExpiredDecision=ok
http://web.archive.org/web/20220308064724/https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WFz.IS-1M3-014Fmo
http://web.archive.org/web/20220308064724/https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WFz.IS-1M3-014Fmo
http://web.archive.org/web/20220308064724/https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WFz.IS-1M3-014Fmo
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Zaproszenie do dyskusji
Co należy zmienić na twoim kierunku studiów / w twojej jednostce 

administracyjnej uczelni, aby osiągnąć neutralność klimatyczną przed 

2050 r.?

Jak widzisz rolę swojej uczelni w walce o globalną i lokalną spra-

wiedliwość klimatyczną?
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Aneks

i. Petycja do rektora UJ o przyjęcie Strategii Klimatycznej klimatUJ:

Jego Magnificencja

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Jacek Popiel

Magnificencjo,

trwający kryzys klimatyczno-ekologiczny jest największym wyzwaniem 

w dziejach ludzkości. Antropogeniczny wpływ na jego genezę i nara-

stanie nie budzi wątpliwości ekspertek_ów36. Wszystkie_cy wkrótce 

doświadczymy zagrożeń związanych z katastrofą klimatyczno-eko-

logiczną, musimy więc jak najszybciej podjąć wspólne działania, by 

ograniczyć jej skutki.

Globalna społeczność akademicka wyraża jasną potrzebę podjęcia 

jak najszerszych działań wobec kryzysu klimatyczno-ekologicznego. 

Takie jednostki, jak: University of British Columbia37, University of 

Harvard38, Newcastle University39, University of Helsinki40 i wiele 

36 Climate Change and Land (2019): ipcc.ch/report/srccl [dostęp: 28.09. 2021]; No Evi-
dence for Globally Coherent Warm and Cold Periods over the Preindustrial Common Era 
(2019): nature.com/articles/s41586-019-1401-2 [dostęp: 28.09.2021]; Last Phase of 
the Little Ice Age Forced by Volcanic Eruptions (2019): nature.com/articles/s41561-019-
0402-y [dostęp: 28.09. 2021]; Consistent Multidecadal Variability in Global Tempe-
rature Reconstructions and Simulations over the Common Era (2019): nature.com/artic-
les/s41561-019-0400-0 [dostęp: 28.09. 2021]; Scientific Consensus. Earth’s Climate Is 
Warming (2013): climate.nasa.gov/scientific-consensus [dostęp: 28.09.2021].

37 CLIMATE ACTION PLAN (2019): sustain.ubc.ca/campus/climate-action/climate-action-
-plan [dostęp: 28.09.2021].

38 Harvard’s Climate Action Plan (2018): green.harvard.edu/campaign/harvards-climate-
-action-plan [dostęp: 28.09.2021].

39 Newcastle University Declares a Climate Emergency (2019): ncl.ac.uk/press/articles/
archive/2019/04/climateemergency/ [dostęp: 28.09.2021].

40 University of Helsinki Joins Declaration of Climate Emergency (2019): helsinki.fi/en/
news/sustainability-news/university-of-helsinki-joins-declaration-of-climate-

-emergency [dostęp: 28.01.2021].

https://www.ipcc.ch/report/srccl
https://nature.com/articles/s41586-019-1401-2
https://nature.com/articles/s41561-019-0402-y
https://nature.com/articles/s41561-019-0402-y
https://nature.com/articles/s41561-019-0400-0
https://nature.com/articles/s41561-019-0400-0
https://climate.nasa.gov/scientific-consensus
https://sustain.ubc.ca/campus/climate-action/climate-action-plan
https://sustain.ubc.ca/campus/climate-action/climate-action-plan
https://green.harvard.edu/campaign/harvards-climate-action-plan
https://green.harvard.edu/campaign/harvards-climate-action-plan
https://www.ncl.ac.uk/press/articles/archive/2019/04/climateemergency/
https://www.ncl.ac.uk/press/articles/archive/2019/04/climateemergency/
https://www.helsinki.fi/en/news/climate-change-and-biodiversity/university-helsinki-joins-declaration-climate-emergency
https://www.helsinki.fi/en/news/climate-change-and-biodiversity/university-helsinki-joins-declaration-climate-emergency
https://www.helsinki.fi/en/news/climate-change-and-biodiversity/university-helsinki-joins-declaration-climate-emergency
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innych wyznaczają drogę w reagowaniu na katastrofę oraz w adaptacji 

do niej. Wiemy, że również polska wspólnota akademicka wielokrotnie 

postulowała lub podejmowała działania, których celem było jeśli nie 

zapobieżenie, to przynajmniej oddalenie w czasie zgubnych skutków 

kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Odważne stanowisko Wydziału 

Biologii41, seria artykułów popularyzujących wiedzę ekspercką42 czy 

wezwanie do ograniczenia zużycia plastiku43 – wszystko to są wyra-

zy troski o dobro społeczności akademickiej, ale także całego świata 

żywego i nieożywionego44. Nadszedł czas, w którym wszystkie_cy – 

naukowczynie_cy, polityczki_cy, a przede wszystkim obywatelki_le – 

musimy „podjąć natychmiastowe działania dotyczące największego 

wyzwania w dziejach, jakim jest kryzys klimatyczny i ekologiczny”45. 

Czując się częścią instytucji kształcącej ponad 41 tys. studentek_ów, 

zatrudniającej ponad 7 tys. pracownic_ków oraz kształtującej życie 

naukowe, kulturalne, a także ekonomiczne w drugim największym 

mieście naszego kraju, mamy świadomość ogromnej skali jej oddzia-

ływania oraz wagi przykładu, który Uniwersytet Jagielloński może dać 

naszej części świata.

Wzywamy więc Waszą Magnificencję do niezwłocznej realizacji 

postulatów Strategii Klimatycznej do stycznia 2022 r., w skład której 

wchodzą poniższe punkty:

41 Stanowisko Rady Wydziału Biologii UJ… (2019).
42 Kraków: Ponad 100 dni upałów w roku. To możliwe (2019): nauka.uj.edu.pl/aktualno-

sci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/108608865 [dostęp: 
28.09.2021].

43 Nie dla plastiku (2019): niedlaplastiku.pl [dostęp: 18.12.2019].
44 Reszta aktywności podejmowanych przez polską akademię wobec kryzysu kli-

matyczno-ekologicznego: Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich… 
(2019); Uchwała Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych…
(2019); Deklaracja Rady Wydziału Psychologii UW… (2019); Uchwała Rady Wydziału 
Biologii UW… (2019); O Uniwersytet odpowiedzialny wobec społeczeństwa i wobec pla-
nety… (2019); Stanowisko Rady Wydziału Biologii UJ… (2019); Uchwała Rady Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska UŚ… (2019); Uchwała Rady Wydziału Nauk Biologicznych 
UWR… (2019); Powołanie zespołu doradczego… (2019).

45 Stanowisko Rady Wydziału Biologii UJ… (2019).

https://nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/108608865/
https://nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/108608865/
http://niedlaplastiku.pl/
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1. Wyznaczenie terminu, w którym Uniwersytet Jagielloński 

stanie się instytucją neutralną węglowo i utworzenie planu, 

który umożliwi jak najszybsze osiągnięcie tego celu.

2. Wydanie stanowiska całej społeczności Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego i Jego Rektora w sprawie kryzysu klimatyczno- 

-ekologicznego oraz podejmowanie współpracy z innymi 

polskimi uczelniami, a także władzami samorządowymi 

i centralnymi związanej z realizacją konkretnych polityk 

 klimatycznych.

3. Stworzenie i wspieranie interdyscyplinarnej, międzywy-

działowej grupy ekspertek_tów, które_rzy będą szerzyć 

rzetelne informacje o stanie ekosystemu i klimatu w spo-

łeczeństwie poprzez aktywne docieranie do wszelkich grup 

społecznych i demograficznych, zarówno na poziomie obywa-

telek_li, jak i decydentek_tów politycznych, gospodarczych 

i prawodawczyń_ców. Chcemy również, żeby była to grupa 

merytorycznie wspierająca implementację różnych polityk 

klimatycznych (samorządowych, krajowych itd.) oraz żeby 

wykonywała te zadania z zachowaniem praw pracowniczych 

(m.in. otrzymując odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę).

4. Stworzenie programu grantowego wspierającego interdyscy-

plinarne badania stosowane w dziedzinie zapobiegania skut-

kom katastrofy klimatycznej i ekologicznej (łączące zarówno 

nauki przyrodnicze, jak i społeczno-humanistyczne), a także 

inicjatywy proklimatyczne, wskazujące na niebezpieczeństwa, 

jakie niesie antropocen. 

5. Włączenie do programów nauczania wszystkich kierun-

ków studiów otwartych zajęć poświęconych trwającemu 

kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu, tłumaczących po-

nadto politykę Uniwersytetu w tym zakresie i promujących 

aktywne uczestnictwo w walce o największy kapitał, jakim 

dysponują nasze Studentki i nasi Studenci: przyszłość. Zajęcia 
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takie  powinny być skierowane zarówno do studentek_tów, jak 

i do pracownic_ków Uniwersytetu, spośród których nie wszyst-

kie_cy dysponują rzetelną, merytoryczną wiedzą dotyczącą 

kryzysu ekologicznego i klimatycznego.

6. Wycofanie środków z banków finansujących działalność po-

głębiającą kryzys klimatyczny i ekologiczny, np. budowę no-

wych bloków elektrowni węglowych czy inwestycje prowadzące 

do dalszej eksploatacji złóż paliw kopalnych.

7. Przeprowadzenie audytu energetycznego Uniwersytetu 

Jagiel lońskiego i podjęcie działań zmierzających do zmniej-

szenia zużycia energii, wyeliminowania wszelkich form jej 

marnowania oraz do czerpania jej z możliwie jak najmniej emi-

syjnych źródeł.

8. Stworzenie zasad dobrej współpracy, których będą musiały 

przestrzegać podmioty zewnętrzne – np. firmy remontowe 

i porządkowe, zewnętrzne_ni współorganizatorki_rzy kon-

ferencji, dostawczynie_cy itd. – świadczące usługi na terenie 

Uniwersytetu lub obsługujące go w inny sposób. Aby zachować 

integralność działań i deklaracji, konieczne jest stworzenie za-

sad, które zysk ekologiczny przedkładają nad ekonomiczny – to 

ważne np. w przypadku rozstrzygania przetargów czy wyłania-

nia usługodawczyń_ców, gdzie bezwzględnym priorytetem po-

winno być zachowanie wymogów klimatyczno-ekologicznych. 

Uniwersytet jest na tyle dużym i poważnym partnerem, że 

może wpływać na swoje_ich współpracownice_ków. Sam będąc 

dobrym, może innych wspierać w stawaniu się lepszymi.

9. Zmniejszenie śladu węglowego Uniwersytetu związanego 

z transportem i podróżami poprzez promowanie transpor-

tu zbiorowego, rowerów, kolei, zarówno pracownic_ków, jak 

i studentek_tów. Stosownym akcjom tematycznym powinny 

towarzyszyć konkretne działania, przede wszystkim tworzenie 

odpowiedniej infrastruktury i wsparcie finansowe dla korzysta-
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jących z niskoemisyjnych środków transportu studentek_tów 

i pracownic_ków. Zamiast lecieć na konferencję, często moż-

na pojechać na nią pociągiem, ale wymaga to np. przyznania 

pracownicy_kowi dłuższego urlopu naukowego lub preferen-

cyjnego systemu dotowania niskoemisyjnych środków prze-

mieszczania się. Rolą administracji powinno być wypracowanie 

skutecznego i roztropnego systemu zachęt, uwzględniającego 

zarówno ekonomię, względy środowiskowe, jak i komfort po-

dróżujących. Postulujemy również ograniczenie spotkań, które 

wymagają korzystania ze środków transportu, i zawsze, gdy to 

możliwe, zastąpienie ich telekonferencjami.

10. Zainicjowanie akcji masowych nasadzeń odpowiednich 

gatunków roślin na terenach należących do Uniwersytetu 

wszędzie, gdzie to możliwe (także wewnątrz budynków) oraz 

obrona istniejących terenów zielonych należących do Uniwer-

sytetu. Rośliny nie tylko pochłaniają dwutlenek węgla, ale rów-

nież stanowią najlepsze źródło obniżania temperatur w mieście 

podczas upałów. Zwiększają też zatrzymywanie wody w ziemi – 

rzecz istotna w obliczu suszy. W zgodzie z punktem 9. byłoby 

m.in. stopniowe zmniejszanie pojemności parkingów i zastępo-

wanie ich zieleńcami.

11. Do końca 2021 r. wyeliminowanie plastiku w postaci opako-

wań, materiałów promocyjnych i biurowych itd. z przestrzeni 

uniwersyteckich: sal wykładowych, stołówek, akademików, 

domów gościnnych, obiektów muzealnych i administracyjnych; 

w pierwszej kolejności przedmiotów jednorazowego użytku.

12. Wprowadzenia zakazu sprzedaży mięsa wołowego i ograni-

czenia sprzedaży innych produktów odzwierzęcych do 50% 

w ofercie każdego punktu gastronomicznego (stałego bądź 

czasowego) działającego na terenie Uniwersytetu.  Hodowla 

przemysłowa jest jednym z głównych źródeł emisji gazów 

 cieplarnianych do atmosfery, wymaga też zużycia olbrzymich 
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zasobów wody i przestrzeni, których i tak jest zbyt mało. Naj-

nowszy raport ONZ Climate Change and Land z połowy 2019 r. 

dostarcza poważnych danych dotyczących natychmiastowej 

potrzeby zmiany przez społeczeństwo diety na roślinną. Postu-

lujemy ponadto usunięcie z terenu Uniwersytetu wszystkich 

automatów z przekąskami czy napojami i zastąpienie ich eko-

nomicznie przystępnymi alternatywami, które ponadto będą 

budować zintegrowaną społeczność akademicką. Do tego po-

trzebne są przyjazne, otwarte przestrzenie, w których można 

nie tylko wspólnie spożywać posiłki, ale również spotykać się, 

rozmawiać, spędzać czas wolny i budować wspólnotę skupioną 

wokół oddolnych, również nieformalnych  inicjatyw.

13. Zrekompensowanie skutków powyższego zakazu sprzedaży 

produktów odzwierzęcych poprzez szerzenie, także wśród 

osób pracujących w stołówkach i świadczących usługi ga-

stronomiczne na potrzeby imprez organizowanych na tere-

nie Uniwersytetu, wiedzy o zdrowym, neutralnym dla środo-

wiska sposobie odżywiania oraz wsparcia (także finansowego, 

w postaci bonów lub dotacji) odpowiedzialnych wyborów ży-

wieniowych osób studiujących i pracujących na Uniwersytecie, 

a także jego gościń_ci. Wzywamy też do rozwijania sprzyjającej 

takim wyborom infrastruktury (np. stawianie na terenie Uni-

wersytetu ogólnodostępnych punktów, w których bezpłatnie 

można czerpać zdatną do picia wodę).

14. Wydanie administracji i pracownicom_kom zaleceń faktycznie, 

a nie tylko deklaratywnie, regulujących zasady odpowiedzial-

nej gospodarki papierem, wodą i innymi zasobami oraz 

dobrami wspólnymi (ang. commons). Zalecenia te powinny 

objąć również związane z Uniwersytetem instytucje, takie jak 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, samorząd stu-

dencki itd. Zminimalizowanie zużycia surowców (np. poprzez 

zaprzestanie produkcji zbędnych gadżetów promocyjnych) 
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i wprowadzanie neutralnych lub mniej szkodliwych dla środo-

wiska zamienników (np. ekopapieru) powinno wydarzyć się bez 

zbędnej zwłoki. 

15. Powołanie Rady Klimatycznej, której zadaniem będzie we-

ryfikacja stopnia realizacji powyższych celów, zapobiega-

nie działaniom pozorowanym, bez faktycznego przełożenia 

na sposób funkcjonowania Uniwersytetu na każdym poziomie, 

a także współpraca z podobnymi ciałami zarówno w przestrze-

ni akademickiej, jak i społecznej (organizacje pozarządowe, 

ruchy społeczne). Rada Klimatyczna złożona będzie z osób re-

prezentujących poszczególne wydziały, społeczność studencką 

i pracowniczą, w tym związki zawodowe oraz ruchy nieformal-

ne – wszystkie współpracujące na partnerskich zasadach oraz 

wykonujące te zadania z zachowaniem praw pracowniczych 

(m.in. otrzymując odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę).

16. Nadanie powyższym celom i zobowiązaniom rangi wiążą-

cego aktu prawnego, w którym znajdą się konkretne rezul-

taty, wyznaczające stopień realizacji danego celu, przypisane 

do konkretnych, odpowiedzialnych za ich realizację osób lub 

jednostek, a także harmonogram oraz konsekwencje admini-

stracyjne związane z brakiem jego realizacji.

Zdajemy sobie sprawę, że powyższa lista stanowi jedynie punkt wyjścia 

dla niezbędnych i pilnych działań, jakie wszystkie_cy musimy pod-

jąć – teraz, natychmiast. Choć niektóre postulaty wydawać się mogą 

radykalne, są już wybitne ośrodki akademickie, które je podejmują46. 

Wiemy, że ich realizacja będzie wymagała zaangażowania całej wspól-

noty akademickiej, dlatego zapewniamy Waszą Magnificencję o naszym 

wsparciu i deklarujemy gotowość działania. Pewna część postulatów 

46 Goldsmiths’ New Warden Pledges Action on Climate Emergency (2019): gold.ac.uk/
news/carbon-neutral-plan [dostęp: 28.09.2021].

https://www.gold.ac.uk/news/carbon-neutral-plan/
https://www.gold.ac.uk/news/carbon-neutral-plan/
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będzie wymagać konsultacji ze społecznością akademicką w formie 

pełnej partycypacji, włączającej cały Uniwersytet, w tym grupy niefor-

malne (np. poprzez stworzenie studenckiego panelu obywatelskiego).

KlimatUJ

Opisy 4 wybranych projektów studenckich  
realizowanych w ramach kursu

1. Debata online „Between a Scientist and an Activist. Climate 

Action in Academia” z 16.06.202047 – część projektu:

„Między badaczką a aktywistką –  
promocja Strategii Klimatycznej dla UJ”

Kinga Kucharczyk, Dorota Guzik, Mateusz Sierpowski,  

Patryk Sierpowski, Natalia Styrnol, Adam Turbiarz

Projekt naszej grupy polegał na promocji petycji wystosowanej do Rek-

tora UJ przygotowanej parę miesięcy wcześniej przez osoby z inicjatywy 

klimatUJ (z którą zresztą jesteśmy związane_ni), która wzywa władze 

uniwersytetu do adaptacji do kryzysu klimatyczno-ekologicznego. 

Chcemy bowiem, by apel docierał do jak największego grona osób 

i by idea uniwersytetu odpowiedzialnego za swoją pozycję w dobie 

nadciągającej katastrofy klimatycznej stawała się coraz bardziej obecna 

w dyskursie dotyczącym klimatu.

Jednym z kilku naszych działań promocyjnych była organizacja 

debaty online o tytule Between a Scientist and an Activist. Climate 

Action in Academia. Pomysł zorganizowania panelu dyskusyjnego po-

wstał już na pierwszym spotkaniu roboczym naszej grupy i szybko 

47 Debatę można obejrzeć na stronie klimatUJ na Facebooku: klimatUJ (2020), Between 
a Scientist and an Activist. Climate Action in Academia, Facebook: facebook.com/
watch/live/?v=298912341284000&ref=watch_permalink [dostęp: 28.09.2021].

https://www.facebook.com/watch/live/?v=298912341284000&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=298912341284000&ref=watch_permalink
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zdałyśmy_liśmy sobie sprawę, że czeka nas wiele zadań, którym sta-

rałyśmy_liśmy podołać w bardzo krótkim czasie i przy ograniczonych 

zasobach. Nasz zespół wskazał, jakie kolejne kroki musimy podjąć, by 

pomysł przerodził się w realne wydarzenie, i szybko podzieliłyśmy_li-

śmy się zadaniami, które należało wykonać.

W celu przedstawienia ciekawych, zróżnicowanych opinii posta-

nowiłyśmy_liśmy zaprosić aktywistki_tów/akademiczki_ków z krajów 

Europy Środkowej i Wschodniej, by wykroczyć poza polski kontekst 

i poznać doświadczenia osób z innych państw z posttransformacyjnym 

doświadczeniem. 

Początkiem realizacji tego zamierzenia było przygotowanie li-

sty kontaktowej kilkudziesięciu inicjatyw klimatycznych z regionu. 

Do wszystkich wysłałyśmy_liśmy wiadomości z prośbą o pomoc 

w znalezieniu aktywistek_tów/akademiczek_ków angażujących się 

w działania klimatyczne w jakiś sposób powiązane z nauką. Niektó-

re_rzy zaproszone_eni gościnie_cie zgłosiły_li się do nas osobiście, 

do niektórych napisałyśmy_liśmy same_i, kierując się wcześniejszymi 

rekomendacjami. Ostatecznie na debatę zostały_li zaproszone_eni: 

Switłana Romanko (Ukraina), Logan Strenchock (Węgry), Tatiana 

Łanszyna (Rosja), Elgars Felcis (Łotwa) oraz aktywiści z Univerzity za 

Klima, czeskiego akademickiego ruchu klimatycznego – Martin Fisher 

i Mikuláš Černík.

Debata odbyła się 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o 18.00 na plat-

formie Google Meet ze streamingiem na Facebooku i trwała ok. 2 go-

dzin. Kierowaliśmy wydarzenie do międzynarodowego środowiska 

akademickiego, ale najważniejszymi odbiorcami_czyniami byli_ły 

dla nas członkowie_inie społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

gdyż dążymy do wprowadzenia Strategii Klimatycznej właśnie tutaj. 

Jak się okazało, cel ten został osiągnięty, ponieważ aktywny udział 

w dyskusji (np. za sprawą pytań od publiczności) brały osoby zarów-

no z Polski (związane z UJ lub nie), jak i zza granicy. Nie tylko grupa 

prele gentek_tów była zróżnicowana – na nasze wydarzenie przybyła 
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także różnorodna publiczność, która w niezwykle ciekawy sposób 

partycypowała w dyskusji. W sumie w debacie na żywo uczestniczyło 

ok. 90 osób, a post z nagraniem trafił do blisko 1,4 tys. osób.

Postanowiliśmy_łyśmy podzielić debatę na 3 bloki tematyczne: 

(1) Jakie działania klimatyczne podejmowane są na uniwersytetach 

w Europie Środkowej i Wschodniej?; (2) Jak wygląda demokratyczne 

podejmowanie decyzji związanych z działaniami na rzecz klimatu 

na uniwersytetach?; (3) Jaka jest rola naukowczyń_ców w czasach kry-

zysu klimatycznego i ekologicznego. Przy takiej strukturze dyskusji 

niezwykle istotnym zadaniem było moderowanie jej w taki sposób, 

by nieustannie kontrolować czas i umożliwić każdej_mu uczestnicz-

ce_kowi zabranie głosu. By zapewnić płynny przebieg rozmowy, cały 

nasz zespół pozostawał w nieustannym kontakcie przy użyciu komu-

nikatora Messenger – moderacja i koordynacja przebiegu wydarzenia 

odbywała się bowiem zarówno „na scenie”, jak i „za kulisami”.

Najsilniej w dyskusji wybrzmiała konieczność współpracy między 

inicjatywami i oddolnymi grupami, naukowczyniami_cami i instytu-

cjami, i to na wielu poziomach. Wiemy bardzo dobrze, że odbywa się 

to w niezadowalającym stopniu, więc tym bardziej cieszy, że nasza 

debata stała się „miejscem” spotkania wielu osób, wzajemnej inspiracji, 

wymiany pomysłów i dobrych praktyk.

Mimo że wydarzenie uznajemy za swój sukces, nie obyło się, oczy-

wiście, bez mniejszych lub większych problemów. Jednym z nich był 

niewielki zasięg, który zyskują udostępniane przez nas treści. Miały-

śmy_eliśmy duże trudności z mobilizowaniem zarówno członków_kiń 

klimatUJ, jak i publiczności do pomocy w promocji wydarzenia i samej 

petycji. Mimo to liczba podpisów pod petycją zwiększyła się o ok. 27% 

w ciągu 5 dni od powstania wydarzenia (z 260 do 330). Pewną prze-

szkodą okazały się również ograniczenia czasowe, jak i technologiczne 

(brak odpowiednich umiejętności graficznych i programistycznych), 

jednak dzięki naszym szerokim sieciom społecznym i zaangażowaniu 
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większej liczby osób udało się pokonać te przeszkody i przyczynić się 

do sukcesu, jakim ostatecznie okazało się spotkanie. 

Opracowała: Natalia Styrnol

2. „Rolnictwo dla klimatu”

Ewa Gałka, Wiktoria Koput, Patrycja Pyra, Oliwia Wiśniewska,  

Weronika Wyparło, Karolina Zawadzka

Susza jest jednym z najbardziej widocznych skutków globalne-
go ocieplenia oraz wynikającego z niego kryzysu klimatycznego 
w Polsce. O ile problem suszy jest obecny w debacie publicz-
nej, rzadko łączy się go z szerszym zjawiskiem kryzysu klima-
tycznego […]. Naszym priorytetem było dotarcie do środowisk 
z jednej strony najbardziej dotkniętych suszą, z drugiej – często 
mających ograniczony dostęp do rzetelnych informacji doty-
czących źródeł suszy oraz skutecznych, długofalowych metod 
zapobiegania jej oraz innym efektom kryzysu klimatycznego. 
Nasza praca nakierowana była więc na grupy często pomijane – 
mieszkańców wsi i rolników. 

Tak autorki projektu „Rolnictwo dla klimatu” charakteryzują go 

we wstępie raportu na jego temat przygotowanego na potrzeby za-

jęć. Poważnym wyzwaniem okazało się zebranie adresów mailowych 

do wszystkich urzędów gmin wiejskich w Polsce z powodu ich liczby – 

łącznie 1533. Każdy adres e-mail musiał być odnaleziony indywidual-

nie na stronie internetowej odpowiedniego urzędu gminy. Podobnie 

wyglądała sytuacja ze związkami i organizacjami rolniczymi, w tym 

kołami gospodyń wiejskich (tylko nieliczne prowadzą własne strony 

internetowe). W ostatniej fazie projektu informacje zebrane na temat 

suszy zostały opracowane graficznie i w formie infografik zostały ro-

zesłane do adresatów.
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Wiele urzędów gmin wiejskich z całej Polski zdecydowało się 
udostępnić swoim mieszkańcom rozesłane materiały. Jesteśmy 
mile zaskoczone informacjami zwrotnymi od urzędów gmin, 
które pochwaliły naszą inicjatywę i dziękowały za podesłanie ma-
teriałów. Gminy zapewniały nas również o przekazaniu infografik 
poszczególnym sołtysom w celu wywieszenia ich na tablicach 
ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach. Zauważyłyśmy, 
że posty zawierające nasze materiały, udostępniane na Face-
booku przez urzędy gmin wiejskich, są chętnie podawane dalej 
przez innych użytkowników. Nowe informacje zwrotne wciąż 
do nas napływają.

Przykładowo Urząd Gminy Nielisz odpowiedział nam w następujący 

sposób: 

„Dzień dobry, 
Bardzo dziękuję za bardzo merytoryczne grafiki, które właściwie 
opisują problem i sposób minimalizowania suszy. Chciałbym 
z naszej strony zadeklarować udział w Państwa projektach sze-
rzących świadomość społeczną na temat deficytu wody. Dzisiaj 
umieściliśmy na oficjalnym profilu @gminanielisz Państwa ulotkę. 
W jakichkolwiek sprawach proszę o kontakt”. 

Natomiast Urząd Gminy Klucze odpowiedział tak: 

„Szanowne Panie! 
Z przyjemnością zamieściliśmy Wasze materiały na stronie Urzę-
du Gminy Klucze. 
Bardzo doceniamy starania Pań na rzecz szerzenia świadomości 
społecznej na temat suszy. Życzymy powodzenia i wytrwałości 
w realizacji projektu i proszę pamiętać, że «kropla drąży skałę»”.
[…]
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Wiele urzędów gmin wiejskich w odpowiedzi na nasze materiały 
wyraziło prośbę o to, byśmy pamiętały o nich również w przy-
padku realizacji kolejnych projektów. Jest to, według nas, oznaka 
tego, że środowiska rolnicze pragną zostać wysłuchane oraz 
tego, że potrzebują poświęcenia im większej uwagi. Uważamy, 
że ten projekt był bardzo potrzebny. Wierzymy, że udało nam się 
wyjść z „bańki informacyjnej” i dotrzeć do środowiska rolniczego, 
które często czuje się pomijane w dyskusji na temat skutków 
zmian klimatu, podczas gdy ten problem dotkliwie je dotyka.

Przygotowano przy wykorzystaniu fragmentów raportu autorek.

3. Kampania medialna na kanale w serwisie YouTube

„Jaki mamy klimat TV”48

Stanisław Szklarek, Dorota Guzik, Tomasz Kukliński, Patrycja Barwińska

Chcieliśmy, aby kanał ,,Jaki mamy klimat TV” był narzędziem, z którego 

będzie można czerpać informacje o katastrofie klimatycznej. Kanał 

uzupełni lukę w sieci, jaką dostrzegamy. W jednym miejscu zostaną 

zebrane bieżące wiadomości dotyczące klimatu, katastrofy klimatycz-

no-ekologicznej oraz treści z tego zakresu o charakterze edukacyjnym. 

Wychodzimy z założenia, że marazm ludzi w obliczu zmian klima-

tu wynika z braków w wiedzy lub nieumiejętności zastosowania jej 

w praktyce, dlatego postawiliśmy sobie za cel edukować i dyskutować 

na temat rozwiązań. 

Zrealizować ten cel chcemy w dwóch formatach: (1) Wiadomo-

ści – nagrywane w stylu „breaking news”, w których będziemy mog-

li aktywnie reagować na wydarzenia ze świata ruchów społecznych, 

48 Pierwsza produkcja zespołu: Jaki Mamy Klimat Tv (2020), Wiadomości Jaki mamy 
klimat #1, YouTube.com: youtube.com/watch?v=Edx4AZIlTBI [dostęp: 28.09.2021].

https://www.youtube.com/watch?v=Edx4AZIlTBI
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a także katastrof naturalnych. Przyjmując formę parodii wiadomości 

telewizyjnych, chcemy także zwrócić uwagę na palący problem niewy-

wiązywania się przez media o dużych zasięgach ze swoich obowiązków, 

ponieważ niedostatecznie informują one społeczeństwo o aktualnym 

stanie środowiska naturalnego i zmian klimatu; (2) Drugi format edu-

kacyjny, dłuższy (ok. 15–20 min) stwarza przestrzeń na wnikliwe zgłę-

bienie tematu, m.in. na zaproszenie ekspertów_tek i aktywistów_tek. 

Format ten będzie rzadziej nadawany niż wiadomości, natomiast dzięki 

temu zyska na atrakcyjności. Przykładowe tematy takich produkcji to: 

„Czy technologia nas uratuje?”, „Antropocen – o co tu chodzi?”, „Dla-

czego globalne ocieplenie jest lewackie?”, „Co możesz zrobić, by rato-

wać planetę?” (tutaj krytycznie przeanalizujemy nieskończoną liczbę 

artykułów prasowych, które powstały pod tym tytułem, i wykażemy, 

dlaczego te metody nie działają), „Najbardziej antysystemowa rzecz, 

którą możesz zrobić!” (tutaj wyjaśnimy, jak robienie zakupów wpływa 

na kondycję natury na naszej planecie oraz wyjaśnimy związek wzrostu 

PKB z eksploatacją przyrody). 

Podsumowując, mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom 

zbudujemy rozgłośnię ruchów klimatycznych oraz przestrzeń dla kon-

struktywnych dyskusji o przyszłości, jakiej pragniemy. Nie chcemy 

powielać tonu alarmistycznego ani treści ograniczających się tylko 

do promowania decyzji jednostkowych. W ramach pierwszego seme-

stru działań udało nam się zrealizować pierwszy odcinek wiadomości, 

w którym opowiadaliśmy o aktualnej suszy w Polsce, wpływie pande-

mii na emisje gazów cieplarnianych, a także o niewidzialnym strajku 

zorganizowanym przez Extinction Rebellion. Nagrywanie tego filmu 

było dla nas niezwykle ekscytujące i zabawne, ponieważ wszystkiego 

razem uczyliśmy się od podstaw.

Opracowała: Dorota Guzik
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4. Modlitwa w walce o klimat?

Alicja Lumer, Alicja Sędzikowska, Natalia Witek i Jakub Juzwa

Działania na rzecz ratowania klimatu kojarzone są często ste-
reotypowo z lewicą czy ze strajkami ekologicznymi. Katastrofa 
klimatyczna tak naprawdę jest tematem, który dotyczy nas 
wszystkich i jak nic w ostatnich latach potrafi zjednoczyć ludzi 
ponad podziałami religijnymi, politycznymi czy społecznymi. 
Widoczne są działania międzynarodowego ruchu uczniów i stu-
dentów, którzy w czasie zajęć szkolnych protestują przeciw 
bierności polityków wobec globalnego ocieplenia i wywoła-
nych przez człowieka zmian klimatu. Młodzi aktywiści często 
pojawiają się w mediach, ich zaangażowanie nie jest wyjąt-
kiem. W szczególny sposób zaangażowani są przedstawiciele 
i przedstawicielki różnych religii, dla których, jak pokazują na-
sze spostrzeżenia, postawy wobec ratowania klimatu wynikają 
z przesłanek moralnych i religijnych […].

Projekt realizowany przez osoby działające w Sekcji Socjologii Religii 

Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii przybliżał perspek-

tywę troski o ziemię w świetle różnych wyznań, religii i światopoglądów, 

m.in. ateisty buddysty, muzułmanki, rodzimowiercy, pastora zielono-

świątkowca, księdza rzymskokatolickiego czy buddystki zen. Osoby 

te zostały poproszone o nagranie krótkich filmików, w których odpo-

wiadały na pytania, co ich religia mówi o relacji człowieka z przyrodą, 

czy człowiek powinien panować nad naturą czy raczej być jej częścią. 

Studentki_ci odkryły_li szereg przyrodniczych praktyk w ramach 

różnych wyznań:

Trafiliśmy na ewangelików, którzy budując swoje parafie, kie-
rowali się zasadami zero-waste oraz chęcią minimalizowania 
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strat energetycznych na terenie ośrodka. Na obradach Synodu 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce debatowali 
na temat ekologii. Ich rozważania i rekomendacje doprowadziły 
do ogłoszenia przez Synod Kościoła „Roku troski o stworzenie”. 
Publikacja z wydarzenia znalazła się w „Zwiastunie Ewangelic-
kim” z 2019 roku […].
Wśród przykazań u żydów jest wiele takich, które mówią o za-
kazie marnotrawienia, w tym ubrań i pożywienia (Bal Taszchit), 
oraz takie, które nie pozwalają na wycinanie pożytecznych 
drzew. Obowiązuje też zakaz okrucieństwa wobec zwierząt. 
Przypomnienia dotyczące tego przykazania obecne są nawet 
w przestrzeni publicznej […].
Kolejnym zaskakującym odkryciem było wybudowanie 
pierwszego ekologicznego meczetu w Cambridge w grudniu 
2019 roku. Woda w tamtejszych toaletach i do pielęgnacji 
ogrodów pochodzi z deszczówki, źródłem energii są panele 
słoneczne, a wnętrze oświetla naturalne światło przechodzące 
przez liczne świetliki […].

Projekt okazał się dla uczestniczek_ków przecięciem różnych światów – 

publicznego i osobistego, rzeczywistości wielu religii, a także działania 

na rzecz środowiska oraz wiary:

Był to projekt bardzo osobisty, który traktowałem nie tylko 
jako konieczność zaliczenia kursu, ale jako dostarczenie sobie, 
nam i naszym odbiorcom i odbiorczyniom małego przewodnika 
po przyrodniczym świecie religii naszego kraju […].
Zależało nam na tym, aby nie ulegać stereotypom o krzywdzącej 
roli religii i ukazać to, co dla bohaterów i bohaterek naszego 
filmu pozostaje ważne – czyli religię, która pozostawać może 
sojuszniczką w marzeniu o lepszym, bardziej sprawiedliwym 
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i pozbawionym węgla świecie, czy wreszcie religię, która nie 
boi się utopii, a wręcz dostarczać może jej przedsmaku. 
Przełamaliśmy własne uprzedzenia i stereotypy. Sami z badaw-
czą odwagą i ciekawością przeszliśmy pewien proces, a w tym 
przejściu towarzyszyli nam nasi przewodnicy – wyznawcy i wy-
znawczynie religii, które wobec przyrody i klimatu nie pozostają 
obojętne i obojętni […].
Mam nadzieję, że nasz projekt stanie się inspiracją dla chociaż 
jednej osoby. Wiara niezmiennie pozostaje osobistym przeży-
ciem każdego człowieka, niezależnie od wyznania bądź jego 
braku. Otaczająca nas rzeczywistość jest jednak uniwersalna 
i wspólna dla wszystkich, a dbanie o środowisko naturalne to 
sprawa każdego z nas.

Przygotowano na podstawie fragmentów raportu autorek_rów.





Słownik 
klimatyczno - 
-ekologiczny.

400 pojęć  
z wielu nauk

“ Sugerowane cytowanie: Słownik klimatyczno-ekologiczny. 400 pojęć z wielu nauk (2022), 
w:  Jasikowska, K.,  Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno- 

-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka 
Jagiellońska, s. 777–843. za512.uj.edu.pl

http://za512.uj.edu.pl
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A
Absorpcja promieniowania – pro-
ces polegający na pochłanianiu 
energii promieniowania przez gazy 
i aerozole w atmosferze oraz na prze-
mianie energii promienistej w inne 
rodzaje energii (np. cieplnej).

d albedo, bilans radiacyjny/saldo 
promieniowania, efekt cieplar-
niany/szklarniowy, gazy cie-
plarniane/szklarniowe, globalne 
ocieplenie, natężenie promienio-
wania słonecznego, wymuszenie 
radiacyjne

Adaptacja do zmian klimatu/
adaptacja klimatyczna – proces 
dostosowania do obecnych lub 
oczekiwanych warunków klimatycz-
nych i ograniczanie ich negatywnych 
skutków, takich jak: wzrost tempe-
ratur powietrza lub podnoszenie się 
poziomu oceanów. Działania adapta-
cyjne są realizowane np. za pomocą 
zielono-błękitnej infrastruktury, 
roz szczelnienia powierzchni nieprze-
puszczalnych i zwiększenia retencji 
wód. Przykładem działań adaptacyj-
nych może być zadrzewianie oraz 
odpowiednie projektowanie miast, 
które zmniejsza skutki śmiertelnych 
fal upałów. Formą działań adaptacyj-
nych są również lokalne sieci produk-
cji, dystrybucji i konsumpcji żywności, 
zabezpieczające społeczności przed 
globalnymi kryzysami żywnościo-
wymi na tle klimatycznym itd.

d agroekologia, błękitna/niebieska 
infrastruktura, działania adapta-
cyjne oparte na społeczności, 
mitygacja klimatyczna, potencjał 

adaptacyjny, retencja wód, rezy-
liencja, zielona infrastruktura

Agenda 2030 – rezolucja ONZ przy-
jęta jednogłośnie przez 193 państwa; 
strategia rozwoju świata do 2030 r. 
zawierająca 17 Celów Zrównowa-
żonego Rozwoju (ang. Sustainable 
Development Goals).

d Cele Zrównoważonego Rozwoju, 
zrównoważony rozwój, Szczyty 
Ziemi

Agroekologia – system wytwarzania 
żywności oparty na znajomości 
powiązań pomiędzy organizmami 
składającymi się na ekosystemy 
rolne, w którym stosuje się poli-
kultury, chemiczne środki ochrony 
upraw są zastępowane biologicz-
nymi, a nawozy sztuczne naturalnymi. 
Agroekologia opiera się także na 
współpracy pomiędzy osobami zaj-
mującymi się hodowlami i uprawami 
oraz pomiędzy osobami wytwarza-
jącymi płody rolne i tymi, które je 
konsumują.

d adaptacja do zmian klimatu/
adap tacja klimatyczna, biolo-
giczna ochrona upraw, eko-
system, fermy przemysłowe, 
grządka permakulturowa, insek-
tycydy, kompostowanie, mono-
kultura, pestycydy, polikultura, 
rolnictwo przemysłowe

Akademia – kultura funkcjonu-
jąca w jednostkach edukacyjnych 
wyższego szczebla wynikająca 
z tradycji historycznych, systemu 
prawno-instytucjonalnego oraz cha-
rakteru związków uczelni z szerokim 
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otoczeniem społecznym: państwem, 
społeczeństwem obywatelskim, oto-
czeniem gospodarczym, lokalnymi 
instytucjami i organizacjami i in.

d „biegunka publikacyjna”, bina-
ryzm, biurokracja, humboldtow-
ski uniwersytet badawczy, neo-
liberalizm/ideologia neoliberalna, 
parametryzacja

Aktor-sieć – w teorii aktora-sieci nie 
istnieją indywidualne obiekty, lecz 
konstelacje; aktor to sieć; oba poję-
cia (aktor i sieć) wyrażają to samo, 
zatem jest to cokolwiek, co działa, 
przy czym każde działanie jest wywo-
ływane poprzez innych aktorów-sieci 
składających się na to coś; aktorzy 
pozostają w relacjach ze sobą i są 
samymi relacjami z innymi aktorami.

d relacjonizm, sprawczość, teoria 
aktora-sieci

Aktorzy pozaludzcy – wszystkie 
byty, które działają, a których nie 
określamy mianem ludzi; mogą 
się do nich zaliczać np. zwierzęta, 
rośliny, skały, maszyny, a zatem byty 
materialne, ale i np. znaki, symbole, 
narracje, czyli byty semiotyczne, i in.; 
katalog jest nieskończony.

d aktor-sieć, byty poza ludzkie, 
deantropocentryzacja, spraw-
czość, teoria aktora-sieci

Aktywizm klimatyczny – oddolna 
indywidualna i/lub zbiorowa dzia-
łalność na rzecz ochrony klimatu, 
zwiększania świadomości ludzi 
w tym zakresie, zwracania uwagi 
na konkretne problemy wynikające 
z ocieplania klimatu, podejmowania 

adekwatnych do skali kryzysu działań 
przez polityczki_ków, np. wystąpienia 
Grety Thunberg, Młodzieżowego 
Strajku Klimatycznego, Extinction 
Rebellion, Earth Strike, Sunrise 
Movement itd.

d aktywizm środowiskowy, 
 artywizm, czerwone wdowy, 
globalne ocieplenie, kryzys 
klimatyczno- ekologiczny, 
rzecznictwo

Aktywizm środowiskowy – działal-
ność na rzecz ochrony środowiska 
i przyrody podejmowana przez 
współpracujące ze sobą jednostki, 
grupy i organizacje. Zakres ich 
priorytetów i sposobów działania 
obejmuje m.in. walkę o ochronę 
i odnowę środowiska naturalnego, 
w tym o ograniczenie jego degradacji 
(np. ochrona cennych przyrodniczo 
terenów; ochrona bioróżnorodności), 
ale także o zwiększenie świado-
mości społeczeństwa i zmiany 
w sposobach jego funkcjonowania 
(np. poprzez ograniczenie wykorzy-
stania paliw kopalnych).

d aktywizm środowiskowy, arty-
wizm, bioróżnorodność/różno-
rodność biologiczna, czerwone 
wdowy, degradacja ekosystemu, 
degradacja gleby, degradacja 
siedlisk, kryzys klimatyczno-

-ekologiczny, paliwa kopalne, 
rzecznictwo

Akumulacja kapitału – proces 
pomnażania majątku w jego różno-
rodnych formach (aktywów przed-
siębiorstw, nieruchomości, instru-
mentów finansowych), zachodzący 
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w wyniku reinwestycji osiąganych 
zysków przez kapitalistów.

d kapitalizm, kapitał, zarządzanie 
ekonomiczne

Albedo – stosunek ilości energii 
promieniowania odbitego od jakiejś 
powierzchni do ilości energii pada-
jącej na tę powierzchnię. Im większe 
albedo, tym większa część promie-
niowania jest rozpraszana (odbijana), 
a mniejsza – pochłaniana. Powierzch-
nie na Ziemi  oznaczają się różnym 
albedo, np. świeża pokrywa śnieżna: 
80–90%, lasy i zaorane pole: 10–20%, 
asfalt: 10–35%,  beton: 20–35%. 
Albedo planetarne to wielkość 
mówiąca, jaka część promieniowania 
gwiazdy (Słońca) jest rozpraszana 
w Kosmos łącznie przez powierzch-
nię planety i wszystkie składniki jej 
atmosfery (np.  chmury, pyły).

d absorpcja promieniowania, 
 bilans radiacyjny/saldo promie-
niowania, efekt cieplarniany/
szklarniowy, gazy cieplarniane/
szklarniowe, globalne ocieple-
nie, natężenie promieniowania 
słonecznego, wymuszenie radia-
cyjne, temperatura globalna

Alienacja (człowieka od natury) – 
oddzielenie człowieka od natury, któ-
remu towarzyszy negowanie destruk-
cyjnego wpływu działań ludzkich 
na naturę oraz nieumiejętność brania 
odpowiedzialności za nie. Sympto-
mem alienacji jest m.in. zaprzeczenie 
istotności zachodzących w przyro-
dzie procesów dla życia ludzi.

d denializm klimatyczny, naturakul-
tura/kulturonatura, okres osiowy, 

praktyka ponownego połączenia, 
sceptycyzm klimatyczny, war-
tości relacyjne, zespół deficytu 
natury/przyrody

Androcen (gr. aner – mężczyzna) – 
pojęcie utworzone analogicznie 
do antropocenu, wskazujące 
na  ścisłą relację między kapitalizmem 
a patriarchatem, a więc systemem, 
w którym władzę sprawują męż-
czyźni. Nie wszystkie_cy ponosimy 
taką samą odpowiedzialność 
za kryzys klimatyczno-ekologiczny, 
bo nie wszystkie_cy miałyśmy_eliśmy 
i mamy władzę w porównywalnym 
zakresie. Mężczyźni zawsze stanowili 
zdecydowaną większość światowych 
decydentów.

d antropocen, kapitalizm, 
(nie)spra wiedliwość klima tyczna, 
patriar chat, sprawiedliwość 
klimatyczna

Anomalia – odchylenie od wartości 
średniej, zarówno w skali czasowej, 
jak i przestrzennej, np. anomalie 
termiczne – odchylenia średniej tem-
peratury dobowej lub rocznej danego 
miejsca od odpowiedniej średniej 
wyliczonej dla równoleżnika danego 
miejsca. W klimatologii najczęściej 
oznacza odchylenie wartości zaob-
serwowanej w konkretnym pomiarze 
lub średniej dla wybranego roku 
od średniej wieloletniej, obliczonej 
na podstawie pomiarów z określo-
nego okresu referencyjnego.

d klimat, okres referencyjny, trend 
klimatyczny
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Antropocen – (nieoficjalna) najnowsza 
epoka czasu geologicznego wyodręb-
niona z uwagi na ludzkie piętno odci-
skane w warstwach geologicznych 
(np. ekstrakcja surowców naturalnych, 
produkcja ogromnych ilości plastiku, 
betonu, budowa tam itd.). Jej umowny 
początek, datowany na 1950 r., jest 
związany z eskalacją działań gospo-
darczych zmieniających nieodwra-
calnie i w relatywnie krótkim czasie 
planetę. W przyszłości antropocen 
będzie można wyróżnić na podstawie 
śladów kopalnych. Proponowanym 
wskaźnikiem jest np. wysoka koncen-
tracja pierwiastków promieniotwór-
czych w warstwie geologicznej.

d androcen, ekozoik, geologia, 
granice planetarne, interregnum, 
kłębowisko kryzysów antropo-
cenu, marazm antropocenu, 
post    natura/post  przyroda, pro-
dukcja natury, przekształcanie 
naturalnej powierzchni ziemi, 
warstwy geologiczne, Wielkie 
Przyspieszenie

Antropocentryczność własności 
(prawo) – cecha współczesnego 
prawa własności, które traktuję 
naturę i jej elementy jako przedmiot 
nadający się do zawłaszczenia 
przez ludzi.

d antropogeniczny, eksploata-
cyjność, instrumentalizowanie, 
opresja, uprzedmiotowienie, 
utowarowienie, własność (eko-
nomia), własność (prawo)

Antropocentryzm – pogląd, zgodnie 
z którym człowiek jest najważniej-
szym bytem, jego doświadczenie jest 

najważniejszą perspektywą postrze-
gania świata, a jego potrzeby i warto-
ści są nadrzędnymi kryteriami oceny 
wszystkich aspektów rzeczywistości.

d antropocentryczność własności, 
deantropocentryzacja, humani-
styczna deantropocentryzacja, 
personalizm, post  humanizm

Antropogeniczny – powstały wsku-
tek ludzkiej działalności.

d antropopresja, kryzys 
klimatyczno-ekologiczny

Antropopresja – oddziaływanie 
człowieka (społeczeństw) na śro-
dowisko przyrodnicze, celowe lub 
niezamierzone, o różnym zasięgu 
i różnej sile, najczęściej negatywne: 
m.in. zanieczyszczenie wody, powie-
trza, nadmierny hałas i oświetlenie, 
wycinki lasów itd.

d antropocen, antropogeniczny, 
degradacja ekosystemu, degra-
dacja gleby, degradacja siedlisk, 
deforestacja, fragmentacja sied-
lisk, granice planetarne, post -
natura/post  przyroda, produkcja 
natury, przekształcanie naturalnej 
powierzchni ziemi

Antycypowana żałoba 
 ekologiczna – żałoba wywołana 
przez straty ekologiczne, które będą 
odczuwalne w przyszłości; opiera 
się na zrozumieniu doświadczenia 
wcześniejszych strat oraz braniu pod 
uwagę tempa zmian klimatycznych, 
w których kontekście straty ekolo-
giczne są nieuniknione.

d ekologiczna demokracja, kry-
zys klimatyczno-ekologiczny, 
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sola stalgia, żałoba klimatyczna/
żałoba ekologiczna, żałoba 
klimatyczna i jej alokacja, żałoba 
klimatyczna a transformacja

Antyeksploatacyjność – eman-
cypacyjne podejście zorientowane 
na porzucenie stosunków opartych 
na wyzyskiwaniu, wykorzystywaniu, 
instrumentalizowaniu jednych przez 
drugich, np. jednych ludzi przez 
innych, ale i aktorów pozaludzkich 
przez ludzi.

d dyskryminacja, eksploatacyjność, 
emancypacja, instrumentali-
zowanie, kolonializm, opresja, 
upodmiotowienie, uprzedmioto-
wienie, utowarowienie, własność 
(ekonomia), własność (prawo)

Artywizm – działanie aktywistyczne 
poprzez sztukę, dotyczące np. kry-
zysu klimatyczno-ekologicznego 
(artywizm klimatyczny).

d aktywizm klimatyczny, aktywizm 
środowiskowy, czerwone wdowy, 
performans

Atmosfera – powłoka gazowa ota-
czająca ciała niebieskie, np. Ziemię. 
Składnikami atmosfery ziemskiej 
są gazy o stałym udziale (azot, tlen, 
argon i in.) i domieszki o zmiennych 
ilościach (para wodna, dwutlenek 
węgla i ozon).

d biosfera, gazy cieplarniane/
szklarniowe, globalne ocieplenie, 
hydrosfera, kriosfera, paliwa 
kopalne

Autoteliczność – uznanie czegoś 
za wartościowy cel sam w sobie, 
np. posiadanie sensu w życiu, dobre 
relacje z ludźmi (przyjaźń, koleżeń-
stwo), wolność, twórczość artys-
tyczna itd.

d norma personalistyczna, 
personalizm

B
Badania nad pamięcią/badania 
pamięci – interdyscyplinarna nauka 
zajmująca się rolą pamięci w kulturze 
i społeczeństwie. Choć dotyczy 
wydarzeń z przeszłości, nie jest 
tożsama z historią, bowiem pamię-
tanie o wydarzeniach przeszłych 
i nadawanie im sensu odbywa się 
w teraźniejszości, na indywidualnym 
lub zbiorowym poziomie, również 
wśród osób, które nie były ich bez-
pośrednimi świadkami. Współcześnie 
badaczki_cze pamięci eksplorują 
m.in. tematy związane z pamięcią 
o utraconych gatunkach i ekosys-
temach oraz poddają refleksji formy 
upamiętniania owych strat.

d antycypowana żałoba eko-
logiczna, solastalgia, teoria 
poszukiwania znaczenia, żałoba 
klimatyczna/żałoba ekolo-
giczna, żałoba klimatyczna i jej 
alokacja, żałoba klimatyczna 
a transformacja

Bezwładność systemu klimatycz-
nego – zjawisko opóźnienia reakcji 
systemu klimatycznego i wystąpienia 



783Słownik klimatyczno - ekologiczny

zmian po pewnym czasie trwania 
zakłóceń.

d granice planetarne, klimat, 
pojemność cieplna, próg plane-
tarny/planetarny punkt krytyczny, 
równowaga klimatyczna planety, 
system klimatyczny

Bieda energetyczna – brak lub nie-
wystarczający dostęp ludzi do usług 
energetycznych, skutkujący różnymi 
typami wykluczenia.

d nierówność społeczna, (nie)spra-
wiedliwość społeczna

„Biegunka publikacyjna” – publi-
kowanie przez pracownice_ków 
naukowe_wych uczelni wyższych 
licznych artykułów bądź książek 
na potrzeby ilościowej ewaluacji 
(dla punktów, które służą do formal-
nej oceny jednostek organizacyjnych 
i osób w nich zatrudnionych).

d akademia, biurokracja, neo-
liberalizm/ideologia neoliberalna, 
parametryzacja

Bilans radiacyjny/saldo promienio-
wania – zestawienie w formie rów-
nania przychodów i strat energii pro-
mieniowania określonej powierzchni; 
różnica między promieniowaniem 
słonecznym skierowanym ku tej 
powierzchni i promieniowaniem 
 odbitym od niej.

d absorpcja promieniowania, 
albedo, efekt cieplarniany/
szklarniowy, gazy cieplarniane/
szklarniowe, globalne ocieple-
nie, natężenie promieniowania 
słonecznego, wymuszenie 
radiacyjne

Bilans wodny – liczbowe zestawie-
nie poszczególnych składowych 
obiegu wody z podziałem na przy-
chody (opad atmosferyczny) oraz 
rozchody (parowanie i odpływ). 
W rocznym bilansie uwzględnia się 
również retencję. Bilans wodny jest 
podstawą do obliczania zasobów 
wodnych w różnych skalach prze-
strzennych, całej hydrosfery, konty-
nentu lub kraju, np. Polski.

d błękitna/niebieska infrastruktura, 
gospodarowanie wodą, hydro-
sfera, retencja wody, susza

Binaryzm – złożony z 2 elementów 
obraz świata mający najczęściej 
utrzymać status quo danego 
systemu poprzez przedstawienie 
jednego elementu jako właściwego 
danemu systemowi oraz drugiego 
jako zewnętrznego wobec niego, 
np. racjonalność – emocjonalność, 
w której to relacji racjonalność może 
być przypisywana przez akademię 
nauce, a emocjonalność światu 
 zewnętrznemu. Binaryzm dookreśla 
tożsamość organizacji czy grupy oraz 
poddaje represjom próby przekrocze-
nia tak zarysowanych granic praktyk 
lub tożsamości.

d akademia, dualizm, dychotomia, 
naturakultura/kulturonatura, 
relacjonizm

Biofilia – miłość życia, uwarunko-
wany ewolucyjnie pozytywy emocjo-
nalny stosunek wobec żywych istot.

d biofobia
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Biofobia – lęk przed przyrodą i natu-
ralnością, może wiązać się z awersją, 
obrzydzeniem i postrzeganiem natury 
jako zagrożenia lub zasobu do wyko-
rzystania i przekształcenia jej w coś 
bardziej znajomego i akceptowal-
nego dla umysłu i zmysłów.

d alienacja (człowieka od natury), 
antropocen, biofilia, naturakul-
tura/kulturonatura, post natura/ 
post przyroda, praktyka ponow-
nego połączenia, produkcja 
natury, przekształcanie naturalnej 
powierzchni ziemi, zespół defi-
cytu natury/przyrody

Biologiczna ochrona upraw – 
metoda ochrony upraw przed orga-
nizmami niepożądanymi, w której 
wykorzystuje się ich naturalnych 
wrogów.

d agroekologia

Biomasa (ekologia) – łączna masa 
organizmów żywych w danym miej-
scu lub ekosystemie w danym czasie; 
może być wyrażona jako średnia 
masa na jednostkę powierzchni 
lub jako masa całego zbiorowiska; 
składa się z roślin, zwierząt, grzybów, 
mikroorganizmów; całość materii 
organicznej ulegająca biodegradacji.

d bioróżnorodnośc/różnorodność 
biologiczna

Bioróżnorodność/różnorodność 
biologiczna – określenie obejmujące 
szeroko pojęte zróżnicowanie bio-
logiczne życia na Ziemi. Obejmuje 
zróżnicowanie na poziomie (1) gene-
tycznym, czyli zróżnicowanie gene-
tyczne w obrębie gatunku, niezbędne 

do przetrwania; (2) gatunkowym, 
określającym liczebną różnorodność 
gatunków, czyli im więcej gatunków 
znajduje się na danym stanowisku 
i im bardziej zbliżone są do siebie 
pod względem liczebności (bez 
dominacji jednego lub kilku gatun-
ków), tym wyższa bioróżnorodność; 
(3) ekologicznym, które dotyczy 
zgrupowań i form ekologicznych, 
tj. ekosystemów i krajobrazów.

d biomasa, ekosystem, IPBES, 
kłębowisko kryzysów antropo-
cenu, koekstynkcja, kryzys kli-
matyczno-ekologiczny, masowe 
wymieranie/wielkie wymieranie, 
miedza, różnorodność, specja-
cja, szóste wielkie wymieranie, 
wymieranie, wymieranie w tle, 
zadrzewienie śródpolne

Biosfera – przestrzeń obejmująca 
zewnętrzne powłoki kuli ziemskiej 
oraz otaczającej ją atmosfery, w któ-
rej występuje życie. Biosfera może 
być opisana jako światowy system 
ekologiczny zawierający w sobie 
wszystkie organizmy żywe oraz strefę 
nieożywioną (skały, wody, gazy), 
z którymi te organizmy wchodzą 
w interakcje.

d atmosfera, ekosystem, Gaja, 
hydrosfera, kriosfera

Biurokracja – według niemieckiego 
socjologa, filozofa, prawnika i eko-
nomisty Maxa Webera to racjonalna 
forma organizacyjna charaktery-
zująca się m.in. hierarchicznością, 
podziałem zadań, specjalizacją 
funkcji, obecnością procedur 
i ustalonych kanałów komunikacji. 
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Uznawał biurokrację za niezbędną 
do funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw. Jednocześnie dostrze-
gał niebezpieczeństwa z nią zwią-
zane i mówił m.in. o „żelaznej klatce” 
racjonalności.

d akademia, zarządzanie/
organizowanie

Błękitna/niebieska  infrastruktura – 
rozwiązania ekologiczne w pla-
nowaniu przestrzennym, których 
celem jest zagospodarowanie wody 
w miejscu występowania opadu, jak 
również ponowne wykorzystanie 
wody w postaci ogrodów deszczo-
wych, zbiorników i stawów, zagłębień 
terenu-niecek, zbiorników na wodę 
deszczową. Zastosowanie błękitnej 
infrastruktury przyczynia się do lep-
szego wykorzystania zasobów wod-
nych w przestrzeni miast, poprawy 
stanu wód, jak również do ogranicze-
nia ryzyka powodziowego.

d adaptacja do zmian klimatu/
adaptacja klimatyczna, bilans 
wodny, globalne ocieplenie, 
gospodarowanie wodą, klimat 
miasta, retencja wody, susza, 
urbanizacja/umiastowienie, zie-
lona infrastruktura

Business as usual (ang.) – zob. „jak-
-gdyby-nigdy nic”.

Byty poza ludzkie (ang. non-human 
entities) – określenie używane w celu 
objęcia kategoriami etycznymi nie 
tylko ludzi, ale wszelkich gatun-
ków zwierząt i roślin oraz bytów 
nieożywionych (np. lodowce, góry 
czy rzeki); podkreśla interakcyjny 

charakter relacji bytów ludzkich 
i pozaludzkich oraz poszerza moralne 
horyzonty ludzkich zachowań.

d aktorzy pozaludzcy, deantro-
pocentryzacja, humanistyczna 
deantropocentryzacja, krytyczny 
post humanizm, nowa humani-
styka, post humanizm, relacjo-
nizm, teoria aktora-sieci

C
Cele Zrównoważonego  rozwoju – 
cele realizowane przez państwa 
członkowskie ONZ w latach 
2015–2030, mające zapewnić pokój 
i rozkwit ludziom i planecie teraz oraz 
w przyszłości.

d Agenda 2030, Raport Brundtland, 
zrównoważony rozwój

Centrum – w koncepcji Immanuela 
Wallersteina to państwa (np. USA, 
Niemcy, Wielka Brytania) lub obszary 
charakteryzujące się wysokodocho-
dową działalnością opartą na tanich 
surowcach, produktach i usługach 
z podporządkowanych krajów 
peryferyjnych.

d globalna Północ, globalne Połu-
dnie, peryferie, semiperyferie, 
systemy-światy

Chemizm oceanów – skład che-
miczny wód oceanicznych.

d zakwaszenie oceanów

Cień – w psychologii Carla Gustava 
Junga ciemna strona osobowo-
ści; skutek wyparcia popędów 
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odziedziczonych po ewolucyjnych 
przodkach.

d wyparcie/represja

COP/Szczyty Klimatyczne ONZ 
(ang. Conference of the Parties) – 
Konferencje Stron; globalne konfe-
rencje, podczas których negocjo-
wane są deklaracje podjęcia działań 
w zakresie polityki klimatycznej. 
 Odbywają się od 1995 r., w Polsce 
organizowane były w Poznaniu 
(2008), Warszawie (2013) i w Katowi-
cach (2018).

d Agenda 2030, Cele Zrównowa-
żonego Rozwoju, IPCC, polityka 
klimatyczna, Szczyty Ziemi, 
UNFCCC, zrównoważony rozwój

Cykl kryzysu (ang. disaster cycle) – 
w koncepcjach zdrowia publicznego 
odnoszących się do katastrof klima-
tycznych następujące po sobie fazy 
prewencji, przygotowania, reagowa-
nia i odbudowy.

d kłębowisko kryzysów antropo-
cenu, kryzys klimatyczno-ekolo-
giczny, zdrowie planetarne

Czerwone wdowy (ang. Red Rebel 
Brigade) – forma klimatycznej mani-
festacji, która opiera się na ulicznym 
performansie. Opracowana w 2019 r. 
przez Douga Francisca i Justina 
Squire’a z Invisible Circus. Obecnie 
wykorzystywana przez lokalne grupy 
klimatycznego protestu na całym 
świecie.

d aktywizm klimatyczny,  aktywizm 
środowiskowy, artywizm, 
performans

D
Darwinizm społeczny – postrzega 
rozwój społeczny jako wynik walki, 
w której zwyciężają silniejsze jed-
nostki i grupy.

d korporacja, neoliberalizm/ideolo-
gia neoliberalna

Deantropocentryzacja – odejście 
od antropocentryzmu.

d antropocentryzm, humanistyczna 
deantropocentryzacja

Decoupling (ang.) – mało reali-
styczna ekomodernistyczna hipoteza 
o możliwości oddzielenia wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania 
zasobów naturalnych; umożliwienie 
dalszego wzrostu gospodarczego 
bez degradacji zasobów naturalnych 
i emisji gazów cieplarnianych.

d ekomodernizm, postwzrost, 
wzrost ekonomiczny/
gospodarczy

Deforestacja – trwałe zmniejszenie 
ogólnej powierzchni lasów. Zachodzi 
w wyniku działalności ludzi: bezpo-
średnio (np. wylesianie pod tereny 
rolne) lub pośrednio (np. pożary 
wywołane zmianami klimatu).

d antropopresja, gospodarka leś-
na, grubizna, leśnictwo, pellet 
drzewny, przemysł drzewny, rol-
nictwo przemysłowe, starodrzew

Degradacja ekosystemu – pogor-
szenie się (niszczenie) stanu śro-
dowiska przyrodniczego przede 
wszystkim w rezultacie antropopresji, 
któremu towarzyszą zubożenie 
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składu gatunkowego i pogorszenie 
stanu komponentów ekosystemu 
(powietrza, wody, gleby, krajobrazu 
itp.), obniżenie jego aktywności 
biologicznej i problemy z naturalną 
regulacją liczebności populacji.

d antropopresja, biomasa, bio-
różnorodność/różnorodność 
biologiczna, degradacja gleby, 
degradacja siedlisk, ekosystem

Degradacja gleby – ograniczenie 
którejkolwiek funkcji gleby w wyniku 
zmiany właściwości fizycznych, 
chemicznych lub biologicznych albo 
zniekształcenia jej morfologii.

d antropopresja, deforestacja, 
degradacja ekosystemu, degra-
dacja siedlisk, monokultura, 
rolnictwo przemysłowe

Degradacja siedlisk – zmniejszenie 
wartości danego siedliska i tym 
samym obniżenie jego zdolności 
podtrzymywania oryginalnego 
zbiorowiska.

d antropopresja, biomasa, bioróż-
norodność/różnorodność biolo-
giczna, deforestacja, degradacja 
ekosystemu, degradacja gleby, 
rolnictwo przemysłowe, siedlisko

Dehumanizacja – odczłowieczenie.

d dyskryminacja, eksploatacyjność, 
instrumentalizowanie, opresja, 
uprzedmiotowienie, utowarowie-
nie, własność (ekonomia), włas-
ność (prawo)

Dekarbonizacja/dekarbonizacja 
gospodarek (polityka) – ograniczanie, 
a docelowo zaprzestanie emisji CO2, 

przede wszystkim przez rezygnację 
z paliw kopalnych.

d dług klimatyczny, dług węglowy, 
gazy cieplarniane/szklarniowe, 
efekt cieplarniany/szklarniowy, 
globalne ocieplenie, neutral-
ność klimatyczna, neutralność 
węg lowa, paliwa kopalne, rów-
ność węglowa, ślad węglowy, 
węglowy wskaźnik Giniego

Deliberacje – na poziomie jednost-
kowym jest to proces istotny dla 
kształtowania osobowości, który 
polega na konfrontowaniu ze sobą 
samą_mym bądź z innymi ludźmi 
uczuć, emocji oraz poglądów. 
W wymiarze zbiorowym oznacza 
wspólne rozważanie wszystkich 
za i przeciw w celu podejmowania 
jak najbardziej świadomych decyzji.

d demokracja 2.0, demokracja 
partycypacyjna/bezpośrednia, 
facylitator_ka, model party-
cypacyjny, panel obywatelski, 
partycypacyjność

Demokracja 2.0 – doskona-
lona i wychodząca poza system 
polityczny wersja demokracji 
partycypacyjnej/bezpośredniej.

d deliberacje, demokracja 
partycypacyjna/bezpośred-
nia, model partycypacyjny, 
partycypacyjność

Demokracja partycypacyjna/
bezpośrednia – system polityczny, 
w którym decyzje podejmowane 
są przez wszystkie uprawnione do 
głosowania osoby (np. w formie 
referendum), a nie tylko przez 
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przedstawicielki_li, jak w przypadku 
demokracji pośrednich.

d deliberacje, demokracja 2.0., 
model partycypacyjny, 
partycypacyjność

Denializm klimatyczny – postawa 
zaprzeczania, że działalność ludzi 
wpływa na postępowanie zmian 
klimatycznych i ich konsekwencje, 
wbrew bieżącemu stanowi wiedzy 
naukowej; może przybierać niejawny 
charakter – wówczas fakty naukowe 
są akceptowane, jednak akceptacja 
ta nie przekłada się na konkretne 
działania.

d biofobia, fake newsy, marazm 
antropocenu, sceptycyzm klima-
tyczny, wyparcie/represja

Dialektyczne podejście – rodzaj 
rozumowania naukowego, przyjmu-
jącego ciągłą zmienność rzeczywi-
stości; opiera się na poszukiwaniu 
mechanizmów zmiany (w tym 
kryzysów i nawarstwiających się 
sprzeczności).

Dług klimatyczny – ci, którzy – 
 historycznie rzecz ujmując – przy-
czynili się do powstania problemu 
globalnych zmian klimatycznych, 
ponoszą za to odpowiedzialność 
i powinni spłacić swój dług wobec 
tych, którzy przyczynili się do tego 
w stopniu nieporównywalnie mniej-
szym bądź wcale.

d dług węglowy, neutralność kli-
matyczna, neutralność węglowa, 
(nie)sprawiedliwość klimatyczna, 
podwójna nierówność, równość 

węglowa, sprawiedliwość 
klimatyczna

Dług węglowy – kategoria ruchu 
na rzecz sprawiedliwości klimatycz-
nej oznaczająca spłatę długu krajów 
emitujących CO2 do atmosfery 
na rzecz krajów, które borykają się 
z konsekwencjami tych emisji, cho-
ciaż same nie przyczyniły się do tego 
stanu rzeczy bądź przyczyniły się 
w niewielkim  stopniu.

d dekarbonizacja/dekarbonizacja 
gospodarek, dług klimatyczny, 
(nie)sprawiedliwość klimatyczna, 
podwójna nierówność, rów-
ność węglowa, sprawiedliwość 
klimatyczna

Dni gorące – dni z temperaturą mak-
symalną powyżej 25℃.

d dni upalne, noce gorące/noce 
tropikalne

Dni upalne – dni z temperaturą mak-
symalną powyżej 30℃.

d dni gorące, noce gorące/noce 
tropikalne

Dobra publiczne – są dostępne 
dla wszystkich, nikt nie jest wyłą-
czany z ich użytkowania. Mogą 
być wykorzystywane przez wiele 
osób, a zwiększenie się liczby tych 
osób nie pomniejsza dostępności 
dobra dla pozostałych. Dobrami 
publicznymi są np. energia słoneczna, 
infrastruktura drogowa, służba zdro-
wia. Jednak w praktyce, z powodu 
rosnącej liczby użytkowniczek_ków, 
dobra publiczne zmieniają się 
w dobra wspólne i dochodzi do ich 
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tzw. tragedii, czyli braku możliwości 
uzyskania korzyści przez kolejne 
chętne osoby. Na przykład sieć 
drogowa teoretycznie umożliwia 
pokonanie samochodem określonej 
odległości w danym czasie każdemu, 
w praktyce jednak bywa to niemoż-
liwe z powodu korków drogowych; 
system opieki zdrowotnej w Polsce 
teoretycznie zapewnia każdej_mu 
dostęp do darmowej opieki medycz-
nej, w praktyce jednak często trudno 
się dostać do lekarzy specjalistów, 
na zabiegi itd. z powodu długich 
kolejek.

d dobro wspólne, koprodukcja/
samozarządzanie, tragedia 
wspólnego pastwiska

Dobro wspólne – może z niego 
korzystać każdy, kto chce i ma 
taką możliwość, ale pozyskiwanie 
tego dobra przez osobę lub grupę 
osób pomniejsza jego zasoby dla 
pozostałych. Tak zwana tragedia 
dóbr wspólnych dotyczy sytuacji, 
w której dobro wspólne ma charakter 
odnawialny (np. pastwisko), ale użyt-
kownicy korzystają z niego w nie-
zrównoważony sposób, zwiększając 
krótkookresowe zyski i doprowadza-
jąc do degradacji dobra oraz braku 
możliwości odnowienia się jego 
zasobów w dłuższej perspektywie 
czasowej (np. przez wypasanie zbyt 
dużej liczby zwierząt, co uniemożli-
wia regenerację pastwiska). Dobrami 
wspólnymi są także np. zasoby oce-
anów na wodach międzynarodowych, 
lasy, klimat (a dokładniej – globalna 
granica koncentracji gazów cieplar-
nianych, w ramach której można je 

bezpiecznie emitować dla wszystkich 
społeczeństw). W neoliberalizmie 
prywatyzację traktuje się jako roz-
wiązanie tragedii dóbr wspólnych 
poprzez np. system hand lu pozwo-
leniami na emisję gazów cieplarnia-
nych. Alternatywną propozycję sfor-
mułowała amerykańska ekonomistka 
Elinor Ostrom, laureatka Nagrody 
Banku Szwecji im. Alfreda Nobla 
w dziedzinie ekonomii za rok 2009, 
pokazując, w jaki sposób wspólnoty 
lokalne mogą uniknąć tragedii dóbr 
wspólnych, oddolnie formułując 
odpowiednie zasady ich wykorzysty-
wania (tzw. instytucje dla wspólnego 
działania, ang. institutions for collec-
tive action).

d dobra publiczne, doktryna Fried-
mana, gazy cieplarniane/szklar-
niowe, koprodukcja/samozarzą-
dzanie, neoliberalizm/ideologia 
neoliberalna, paliwa kopalne, 
program handlu emisjami, trage-
dia wspólnego pastwiska

Dobrostan – stan subiektywnego 
szczęścia lub względnego dobrobytu.

d innowacje społeczne, jakość 
życia

Doktryna Friedmana – rozpo-
wszechniona w gospodarkach 
kapitalistycznych propozycja Miltona 
Friedmana z lat 60. XX w., w skrócie: 
społeczną odpowiedzialnością biz-
nesu jest maksymalizacja zysków.

d monetaryzm, neoliberalizm/ideo-
logia neoliberalna, odraczanie 
gratyfikacji, reaganomika, zarzą-
dzanie ekonomiczne
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Dopamina – neuroprzekaźnik 
uwalniany w ośrodkowym układzie 
nerwowym, w układzie limbicznym 
odpowiedzialna za wzmacnianie 
zachowań sprzyjających przetrwaniu.

d odraczanie gratyfikacji, opóźnie-
nie adaptacyjne, układ nagrody

Dualizm – pogląd dzielący dane 
zjawisko na 2 odrębne i niedające się 
sprowadzić do siebie byty. Dualizmy 
często zakładają również, że byty 
te są wobec siebie przeciwstawne 
(np. dobro i zło, duch i ciało). Dualizm 
ludzie – natura wprowadza rywalizację 
pomiędzy tym, co ludzkie, i tym, co 
naturalne. Uzasadnia nadawanie 
odmiennej wartości ludziom i natu-
rze; zazwyczaj zakłada nadrzędną 
pozycję ludzi, a naturze przypisuje 
rolę służebną względem nich. Wiąże 
się również z odmiennym sposobem 
wyjaśniania genezy oraz zmiany 
w obrębie świata ludzkiego i natural-
nego. Dualizm społeczeństwo – natura 
oznacza, że świat społeczny 
uznaje się za niezależny od zjawisk 
przyrodniczych.

d alienacja (człowieka od natury), 
binaryzm, biofobia, dychotomia, 
naturakultura/kulturonatura, pro-
dukcja natury, relacjonizm, tania 
natura, usługi ekosystemowe, 
zespół deficytu natury/przyrody

Dychotomia (dwudzielność) – 
podział czegoś na 2 rozłączne części; 
w sposobie widzenia świata i zjawisk 
2 przeciwstawne, wykluczające się 
szkoły, wizje, perspektywy, obozy itd.

d binaryzm, dualizm, naturakultura/
kulturonatura, relacjonizm

Dyskryminacja – sytuacja, w której 
człowiek jest traktowany gorzej ze 
względu na płeć, rasę, pochodze-
nie etniczne, narodowość, religię, 
wyznanie, światopogląd, niepełno-
sprawność, wiek, orientację psycho-
seksualną itd.

d emancypacja, feminizm, inter-
sekcjonalna perspektywa/inter-
sekcjonalnie, opresja, patriarchat, 
nierówność społeczna, (nie)spra-
wiedliwość społeczna, płeć spo-
łeczno-kulturowa, strukturalny 
rasizm

Dysonans poznawczy – stan 
napięcia psychicznego wynikający 
ze współwystępowania elementów 
poznawczych niezgodnych ze sobą.

d marazm antropocenu

Działania adaptacyjne oparte na 
społeczności (ang. Community- 
Based Adaptation, CBA) – adap tacja 
do skutków kryzysu klimatyczno-

-ekologicznego oparta na wiedzy 
lokalnych społeczności i precyzyjnie 
dostosowana do ich potrzeb dzięki 
m.in. samodzielnemu wypracowywa-
niu przez nie strategii działania.

d adaptacja do zmian klimatu/
adaptacja klimatyczna, demo-
kracja 2.0, demokracja par-
tycypacyjna/bezpośrednia, 
komunitarność/komunitaryzm, 
kooperatywa/spółdzielnia, 
koprodukcja/samozarządzanie, 
kryzys klimatyczno-ekologiczny, 
model partycypacyjny, (nie)
sprawiedliwość klimatyczna, 
panel obywatelski, partycypa-
cyjność, potencjał adaptacyjny, 
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rdzenna ludność, sprawiedliwość 
klimatyczna, Tradycyjna Wiedza 
Ekologiczna, zbiorowość

Działania mitygacyjne – w kon-
tekście kryzysu klimatyczno-ekolo-
gicznego to działania ograniczające 
wzrost średniej temperatury na 
powierzchni Ziemi.

d adaptacja do zmian klimatu/
adaptacja klimatyczna, globalne 
ocieplenie, mitygacja klima-
tyczna, porozumienie paryskie, 
rezyliencja, temperatura globalna

Dzieciństwo – okres rozwojowy 
w życiu człowieka; umownie dzieli się 
na wczesne, czyli okres poniemow-
lęcy (od pierwszego do trzeciego 
roku życia), oraz średnie (od trze-
ciego do siódmego roku życia).

d mielinizacja, myślenie 
konkretno- -obrazowe, myślenie 
konkretno -ruchowe, pedagogiki 
alternatywne, polisensorycz-
ność, przedszkole leśne, rozwój 
holistyczny, rozwój kognitywny, 
zabawa

Dzikość (ang. wilderness) – to stan 
niekontrolowany przez ludzi. Może 
charakteryzować tereny wolne od 
obecności lub wpływu człowieka 
(złożone z rodzimych siedlisk 
i gatunków, odpowiednio duże, aby 
kształtowały je wyłącznie naturalne 
procesy przyrodnicze), jak również 
spontaniczne procesy naturalne na 
terenach przekształcanych przez 
ludzi. Zachowanie obszarów dzikości 
jest jednym z najważniejszych zadań 
obecnego systemu ochrony przyrody. 

W Europie idea ta jest wspierana 
przez: European Wilderness Society, 
Panparks, Wild Europe, Rewilding 
Europe. Obszary dzikie są obecnie 
bardzo nieliczne i zlokalizowane na 
peryferiach. Naukowcy, m.in. ame-
rykański biolog Edward Osborne 
Wilson, postulują oddanie połowy 
powierzchni Ziemi we władanie przy-
rody i procesów naturalnych w celu 
ochrony dzikości, bezpieczeństwa 
i stabilności funkcjonowania całej 
biosfery i klimatu planety.

d biosfera, klimat, kryzys klima-
tyczno-ekologiczny, post natura/
postprzyroda, produkcja natury, 
siedlisko

E
Efekt cieplarniany/ szklarniowy – 
ocieplanie atmosfery w wyniku 
(obecności w niej) gazów, takich jak 
dwutlenek węgla, podtlenek azotu, 
metan i para wodna. Mechanizm 
ten polega na selektywnej transmisji 
w atmosferze krótkofalowego pro-
mieniowania słonecznego i długofalo-
wego promieniowania Ziemi. Promie-
niowanie słoneczne przechodzi przez 
atmosferę bez poważnych strat na 
pochłanianie, natomiast promienio-
wanie ziemskie w przeważającej czę-
ści zostaje pochłonięte w atmosferze. 
Absorpcja promieniowania powoduje 
ogrzewanie się atmosfery, która 
wypromieniowuje ku powierzchni 
Ziemi dodatkowy strumień energii, 
powiększający saldo bilansu radia-
cyjnego i prowadzący do wzrostu 
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temperatury Ziemi. Im więcej promie-
niowania pochłaniają „szklarniowe” 
składniki atmosfery, tym wyższa jest 
temperatura dolnej części atmosfery 
i powierzchni Ziemi. Efekt cieplar-
niany jest zjawiskiem naturalnym, 
jednak na skutek ludzkiej działalności 
następuje jego wzmocnienie.

d absorpcja promieniowania, 
albedo, antropogeniczny, atmos-
fera, bilans radiacyjny/saldo 
promieniowania, gazy cieplar-
niane/szklarniowe, globalne ocie-
plenie, natężenie promieniowania 
słonecznego, paliwa kopalne, 
pojemność cieplna, porozumie-
nie paryskie, Protokół z Kioto, 
temperatura globalna, wymusze-
nie radiacyjne

Ekofeminizm – nurt feminizmu, 
zgodnie z którym eksploatacja przy-
rody i opresyjne zachowania wobec 
kobiet mają to samo źródło.

d androcen, dyskryminacja, eks-
ploatacyjność, feminizm, inter-
sekcjonalna perspektywa/inter-
sekcjonalnie, opresja, patriarchat, 
przyczyny strukturalne

Ekologia polityczna – obszar badań 
nad problemami środowiska sku-
piający się na relacjach władzy oraz 
koprodukcji natury i społeczeństwa.

d metabolizm społeczny, (nie)spra-
wiedliwość klimatyczna, produk-
cja natury, radykalna ekonomia 
polityczna, sprawiedliwość 
klimatyczna, stosunki klasowe

Ekologiczna demokracja –  jeden 
z możliwych porządków wyłaniają-
cych się m.in. w procesie przepra-
cowania żałoby ekologicznej. W jej 
politycznie inkluzywnych ramach 
prawo do m.in. żałoby, bycia 
opłakiwanymi czy upamiętnianymi 
przysługiwałoby zarówno bytom 
ludzkim, jak i pozaludzkim. W tych 
drugich dostrzegałybyśmy_libyśmy 
wrażliwych towarzyszy niedoli zmian 
klimatu, tak samo jak gatunek ludzki 
narażonych na destrukcję, degrada-
cję czy cierpienie. Publiczne wyrazy 
żałoby i upamiętnienia bytów poza-
ludzkich można interpretować jako 
zwiastuny nadchodzenia ekologicz-
nej  demokracji.

d byty poza ludzkie, krytyczny 
post  humanizm, kryzys klima-
tyczno-ekologiczny, nowa huma-
nistyka, post humanizm, żałoba 
klimatyczna/żałoba ekologiczna

Ekomodernizm – mało realistyczna 
perspektywa, według której da 
się pogodzić rozwój gospodarczy 
z zachowaniem wysokiej jakości śro-
dowiska naturalnego przede wszyst-
kim dzięki zastosowaniu innowacji 
gospodarczych i technologicznych; 
według krytyków ekomodernizm 
może utrudniać mobilizowanie 
społeczeństw do ochrony klimatu 
i bioróżnorodności – postulowane 
rozwiązania nie istnieją w wystarcza-
jącym zakresie.

d decoupling, dekarbonizacja/
dekarbonizacja gospodarek, 
geo inżynieria/inżynieria klimatu, 
kryzys klimatyczno-ekologiczny, 
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post wzrost, wzrost ekonomiczny/
gospodarczy

Ekosystem – układ ekologiczny, 
na który składa się zbiorowisko 
różnorodnych organizmów żywych 
występujących w danym miejscu 
wraz z przyrodą nieożywioną, z którą 
owe organizmy wchodzą w interakcje. 
Wszystkie elementy ekosystemu są 
połączone ze sobą łańcuchami zależ-
ności, interakcji i wymiany materii, 
tworząc globalny ekosystem ziemski 
zwany biosferą. Żaden z występują-
cych na Ziemi ekosystemów lokal-
nych nie jest całkowicie odizolowany 
od pozostałych; ziemskie ekosys-
temy są ze sobą powiązane.

d biosfera, degradacja ekosystemu, 
Gaja, sieć troficzna/pokarmowa, 
system, usługi ekosystemowe

Ekozoik – postulowana przez amery-
kańskiego ekoteologa Thomasa Ber-
ry’ego nowa epoka w dziejach ludz-
kości i historii Ziemi, w której relacja 
ludzkość – Ziemia będzie cechowała 
się wzajemnym wzmacnianiem; 
ludzkość przebudzi się i zacznie 
odbudowywać więzi z całą ziemską 
wspólnotą, zmieniając dotychcza-
sowe sposoby życia tak, aby umożli-
wić ponowny rozkwit planety.

d antropocen, naturakultura/kultu-
ronatura, okres osiowy

Eksploatacyjność – podejście 
zorientowane na wyzyskiwanie, 
wykorzystywanie, uprzedmiotawianie 
jednych przez drugich, np. jednych 

ludzi przez innych, ale też aktorów 
pozaludzkich przez ludzi.

d aktorzy pozaludzcy, antyeks-
ploatacyjność, dyskryminacja, 
emancypacja, instrumentalizo-
wanie, kolonializm, nierówność 
społeczna, opresja, upodmio-
towienie, uprzedmiotowienie, 
utowarowienie, własność (eko-
nomia), własność (prawo)

Eksplozja demograficzna – dyna-
miczny wzrost liczby ludności; rezul-
tat współwystępowania wysokiej 
rodności i nagłego spadku umieral-
ności ludzi.

d kłębowisko kryzysów 
antropocenu

Ekstremalne zdarzenia/zjawiska 
pogodowe – rzadko i nieregularnie 
pojawiające się zdarzenia o wyjątko-
wej sile lub wielkim natężeniu, które 
często mają charakter klęsk żywioło-
wych. Zalicza się do nich m.in. susze, 
powodzie, długotrwałe mrozy, fale 
upałów, huragany, trąby powietrzne 
czy gwałtowne burze.

d emigracja klimatyczna, kry-
zys klimatyczno-ekologiczny, 
pogoda, susza, uchodźczyni_ca 
klimatyczna_ny

Emancypacja – wyzwolenie, uwol-
nienie, równouprawnienie.

d antyeksploatacyjność, dys-
kryminacja, eksploatacyjność, 
feminizm, godność, instrumen-
talizowanie, intersekcjonalna 
perspektywa/intersekcjo-
nalnie, opresja, patriarchat, 
podłoga („_”), siostrzeństwo, 
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upodmiotowienie, uprzedmioto-
wienie, utowarowienie, własność 
(ekonomia), własność (prawo)

Emigracja klimatyczna – opuszcza-
nie miejsca zamieszkania z powodu 
negatywnych skutków zmian klimatu, 
takich jak: brak wody i żywności, 
degradacja gleb, susza, podnoszenie 
się poziomu mórz.

d degradacja gleby, granice pla-
netarne, ekstremalne zdarzenia/
zjawiska pogodowe, globalne 
ocieplenie, kłębowisko kryzysów 
antropocenu, kryzys klimatycz-
no-ekologiczny, susza, uchodź-
czyni_ca klimatyczna_ny

Empatia – zdolność odczuwania 
tego, co psychicznie czują inni.

d panpsychizm

Energetyka partycypacyjna – sys-
tem zarządzania energią oparty 
na włączaniu obywateli w procesy 
 decyzyjne.

d demokracja partycypacyjna/
bezpośrednia, klastry energii, 
kooperatywa/spółdzielnia, model 
partycypacyjny, obywatelstwo 
energetyczne, partycypacyjność, 
polityki transformacyjne, prosu-
menci, sprawiedliwa transforma-
cja, transformacja energetyczna, 
wspólnoty energetyczne, zarzą-
dzanie transformacyjne

Energia termiczna oceanów – 
energia cieplna wód oceanicznych 
możliwa do odzyskiwania za 
pomocą technologii OTEC (ang. 
Ocean Thermal Energy Conversion), 

wykorzystującej różnicę tempera-
tur między wodami głębinowymi 
(chłodniejszymi) a powierzchniowymi 
(cieplejszymi).

d transformacja energetyczna

Eon/era/okres/epoka w geologii – 
działy czasu geologicznego. Eony 
reprezentują setki milionów do ponad 
1 mld lat. Z kolei epoki reprezentują 
mniejsze działy obejmujące tysiące 
lub miliony lat.

d geologia, stratygrafia

Epoki lodowcowe – okresy wystę-
powania zlodowaceń podczas klima-
tycznych okresów ziąbu.

d kriosfera, lądolód, okres ziąbu, 
wieczna/trwała zmarzlina, „Zie-
mia śnieżka”, zmiana klimatu

Esencjalizm – podejście, zgodnie 
z którym byty posiadają naturę – 
pewne wewnętrzne, esencjonalne 
cechy, które decydują o ich istocie 
i odrębności.

d relacjonizm

Etyka biznesu – prąd podejmujący 
wysiłki humanizowania zarządzania, 
eksplorujący etyczne aspekty pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
i proponujący pewne normy w tym 
zakresie.

d społeczna odpowiedzialność 
biznesu, teoria interesariuszy, 
zrównoważony rozwój

Europejski Zielony Ład (ang. Euro-
pean Green Deal) – zespół działań 
z zakresu polityk publicznych reali-
zowanych przez Komisję Europejską 
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zmierzających do osiągnięcia przez 
Unię Europejską neutralności 
 klimatycznej.

d neutralność klimatyczna, polityka 
klimatyczna, sprawiedliwa trans-
formacja, strategia klimatyczna

Eutrofizacja – proces wzbogacania 
zbiorników wodnych w pierwiastki 
biofilne, głównie azot i fosfor 
rolniczego pochodzenia (nawozy, 
odchody zwierząt), wskutek czego 
wzrasta żyzność wód (trofia), nastę-
puje nadmierny rozrost glonów 
i sinic. Jest to proces trudny do 
odwrócenia, gdyż działa na zasadzie 
sprzężenia zwrotnego dodatniego, 
całkowicie zmieniając dany eko-
system, np. z jeziora oligotroficznego 
w eutroficzne.

d degradacja ekosystemu, eko-
system, granice planetarne, 
inwazyjne gatunki obce, sprzęże-
nie zwrotne

Ewapotranspiracja – łączne paro-
wanie z gleby lub powierzchni wod-
nej i z wnętrza roślin.

d zielona infrastruktura

F
Facylitator_ka – osoba wspierająca 
grupę lub organizację w efektywnej 
pracy nad złożonym problemem; nie 
włącza się bezpośrednio w wypra-
cowywanie rezultatu, proponuje 
metody pracy pozwalające grupie 

samodzielnie znaleźć najlepsze 
rozwiązanie i interweniuje w sytuacji 
konfliktu.

d deliberacje, panel obywatelski

Fake newsy – fałszywe/niepraw-
dziwe komunikaty; wiadomości 
sprzeczne z wiedzą naukową i/lub 
faktami. Zjawisko często niebez-
pieczne, gdyż przyczynia się m.in. do 
powiększania się grona osób zaprze-
czających istnieniu zmian klima-
tycznych, skuteczności stosowania 
szczepionek itp.

d denializm klimatyczny, scepty-
cyzm klimatyczny

Feminizm – ruch intelektualny i spo-
łeczny domagający się równych praw 
dla kobiet; teoria wyjaśniająca źródła 
dyskryminacji ze względu na płeć 
i praktyka odpowiadająca na pytanie, 
jak działać na rzecz jej zniesienia.

d dyskryminacja, ekofeminizm, 
emancypacja, intersekcjonalna 
perspektywa/intersekcjonalnie, 
opresja, patriarchat, płeć spo-
łeczno-kulturowa, podłoga („_”), 
siostrzeństwo

Fermy przemysłowe – sposób 
hodowli zwierząt w zamkniętych 
pomieszczeniach. Najczęściej 
zwierzęta są w nich trzymane przez 
cały rok, w sztucznym oświetleniu 
i w razie potrzeby z regulowaną 
temperaturą i wilgotnością powietrza. 
W zależności od gatunku i rodzaju 
hodowli zwierzęta mogą być trzy-
mane w klatkach lub w dużych 
pomieszczeniach, ale zawsze w wiel-
kim zagęszczeniu. Do karmienia 
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używana jest zestandaryzowana 
pasza, kupowana od produkujących 
ją koncernów. W przypadku hodowli 
na tzw. rusztach – to znaczy na 
podłodze zrobionej z grubych dru-
tów, co ułatwia czyszczenie takich 
pomieszczeń – zbierany jest płynny 
nawóz, trudny do utylizacji.

d prawa zwierząt, rolnictwo 
przemysłowe

Fotosynteza – proces biochemiczny 
zachodzący pod wpływem światła 
w komórkach roślin i niektórych 
bakterii. Z wody i dwutlenku węgla 
wytwarzane są cząsteczki glukozy, 
a jako produkt uboczny uwalniany 
jest tlen.

Fragmentacja siedlisk – rozczłon-
kowanie pierwotnego siedliska 
na mniejsze obszary, na przykład 
w wyniku przecięcia ich drogą. Frag-
mentacja wpływa negatywnie na 
biologiczną wartość siedliska. Popu-
lacje roślin i zwierząt zamieszkujące 
takie siedlisko zostają rozdzielone, 
co może obniżyć ich żywotność 
i prowadzić do wymierania.

d antropopresja, degradacja sied-
lisk, koekstynkcja, siedlisko, 
wymieranie

G
Gaja – grecka bogini, Matka Ziemia. 
Brytyjski biolog James Lovelock 
w latach 70. XX w. sformułował 
tzw. hipotezę Gai, zgodnie z którą 
wszystkie istoty żywe na Ziemi 

współpracują ze sobą, żeby utrzymać 
życie na naszej planecie.

d biosfera, ekosystem, nauka 
o systemach planetarnych, 
system

Gatunek parasolowy – gatunek, 
którego ochrona wymaga objęcia 
ochroną całego jego siedliska 
wraz z innymi zamieszkującymi je 
 gatunkami.

d koekstynkcja, siedlisko

Gazy cieplarniane/szklarniowe – 
gazy pochłaniające długofalowe 
promieniowanie Ziemi. Ich obecność 
w atmosferze jest przyczyną wystę-
powania efektu cieplarnianego. Zali-
cza się do nich: parę wodną (H2O), 
dwutlenek węgla (CO2), ozon (O3), 
metan (CH4), freony (CFCI3, CF2CL2), 
podtlenek azotu (N2O).

d absorpcja promieniowania, 
albedo, bilans radiacyjny/saldo 
promieniowania, efekt cieplar-
niany/szklarniowy, globalne ocie-
plenie, natężenie promieniowania 
słonecznego, paliwa kopalne, 
pojemność cieplna, temperatura 
globalna, wymuszenie radiacyjne

Geoinżynieria/inżynieria  klimatu – 
mało realistyczne i nieprzewidywalne 
w swych konsekwencjach wiel-
koskalowe, technologiczne sposoby 
przeciwdziałania antropogenicznym 
zmianom klimatu, np. poprzez rozpy-
lanie aerozoli w stratosferze.

d antropogeniczny, ekomodernizm
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Geologia – badanie Ziemi jako skali-
stej planety.

d antropocen, eon/era/okres/
epoka w geologii, paleokli-
mat, stratygrafia, warstwy 
geologiczne

Globalna Północ – określenie bogat-
szej części świata zamieszkiwanej 
przez ok. jedną siódmą całej ludzkiej 
populacji, w której konsumpcja 
wszelkich dóbr, również rolnych, 
jest najwyższa. Zalicza się do niej 
np. Amerykę Północną, Europę, 
 Australię.

d globalne Południe, konsumpcjo-
nizm, systemy-światy, Zachód/
kultura zachodnia

Globalne ocieplenie – wieloletni 
trend wzrostu średniej rocznej 
temperatury powietrza liczonej 
dla całej Ziemi od drugiej połowy 
XIX w. do współczesności. Od wielo-
lecia 1850–1900 (okres referen-
cyjny – przybliżony poziom okresu 
przedindustrialnego) do wielolecia 
2011–2020 wzrost ten wyniósł 
ok. 1℃. Zgodnie z wynikami badań 
podsumowanymi przez IPCC główną 
przyczyną obserwowanego ocieple-
nia jest ludzka działalność.

d absorpcja promieniowania, 
albedo, antropogeniczny, bilans 
radiacyjny/saldo promieniowania, 
efekt cieplarniany/szklarniowy, 
gazy cieplarniane/szklarniowe, 
granice planetarne, hiperterma-
lia/hipertermalium, IPCC, natęże-
nie promieniowania słonecznego, 
okres przedprzemysłowy/
preindustrialny, porozumienie 

paryskie, próg planetarny/plane-
tarny punkt krytyczny, rewolucja 
przemysłowa, temperatura 
globalna, Wielkie Przyspieszenie, 
wymuszenie radiacyjne, „Ziemia 
supercieplarniana”

Globalne Południe – określenie 
biedniejszej części świata zamieszki-
wanej przez zdecydowaną większość 
ludzkiej populacji, charakteryzującej 
się bardzo niskim poziomem kon-
sumpcji wszelkich dóbr, w tym dóbr 
rolnych. Zalicza się do niej np. Afrykę, 
Amerykę Środkową i Południową, 
część Azji (Chiny mają status niejed-
noznaczny z powodu szybko rosną-
cej konsumpcji).

d globalna Północ, gospodarka 
peryferyjna, systemy-światy

Godność – prawo do bycia 
darzoną_nym szacunkiem; obecnie 
godność przyznaje się głównie 
(niektórym) ludziom, a odmawia się 
jej aktorom pozaludzkim, co jest 
jedną z przyczyn ich eksploato-
wania, wykorzystywania, uprzed-
miotawiania, instrumentalizowania, 
skutkiem tego jest natomiast kryzys 
klimatyczno-ekologiczny.

d aktorzy pozaludzcy, antyeks-
ploatacyjność, dyskryminacja, 
eksploatacyjność, emancypacja, 
instrumentalizowanie, krytyczny 
post humanizm, upodmiotowie-
nie, uprzedmiotowienie, utowa-
rowienie, własność (ekonomia), 
własność (prawo), zarządzanie 
post humanistyczne, zarządzanie 
więcej-niż-ludzkie
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Gospodarka leśna – dział gospo-
darki ukierunkowany na produkcję 
drewna i innych produktów leśnych 
oraz na utrzymanie drzewostanów, 
tak aby mogły trwale służyć celom 
gospodarczym.

d deforestacja, grubizna, leśnic-
two, pellet drzewny, przemysł 
drzewny, starodrzew

Gospodarka peryferyjna – katego-
ria państw i ich gospodarek, które 
cechują się niskim zaawansowaniem 
technologicznym i małymi zaso-
bami kapitału oraz specjalizują się 
w prostych procesach gospodar-
czych, np. w eksporcie surowców 
mineralnych i towarów rolnych. 
Są to przede wszystkim kraje Afryki, 
Ameryki Łacińskiej i Azji (zwane 
również globalnym Południem), 
ale i część Europy Wschodniej.

d globalne Południe, peryferie

Granice planetarne – wskazane 
przez międzynarodowe grono uczo-
nych Sztokholmskiego Centrum 
Rezyliencji (ang. Stockholm Resi-
lience Centre) 9 kluczowych proce-
sów, od których zależą stabilność 
i rezyliencja systemu ziemskiego. 
Granice planetarne określają zakresy 
parametrów charakteryzujących te 
procesy, w których obrębie będą 
mogły się rozwijać i funkcjonować 
kolejne pokolenia ludzi. Z kolei ich 
przekroczenie oznacza zagrożenie 
dla bezpiecznej egzystencji ludzi już 
w najbliższych pokoleniach. Obecnie 
granice planetarne zostały przekro-
czone w odniesieniu do 5 z 9 bra-
nych pod uwagę procesów: zmiany 

klimatu, przekształcenia terenów 
lądowych, zanieczyszczenia plasti-
kiem i innymi antropogenicznymi 

„nowymi” związkami chemicznymi,  
utraty bioróżnorodności (wymiera-
nie gatunków) i zanieczyszczenia 
wód nadmiarem azotu i fosforu. 
W 2 ostatnich przypadkach granice 
zostały przekroczone kilkukrotnie.

d bioróżnorodność/różnorodność 
biologiczna, eutrofizacja, kry-
zys klimatyczno-ekologiczny, 
globalne ocieplenie, masowe 
wymieranie/wielkie wymieranie, 
nauka o systemach planetarnych, 
próg planetarny/planetarny 
punkt krytyczny, przekształcanie 
naturalnej powierzchni ziemi, 
sprzężenie zwrotne, rezylien-
cja, szóste wielkie wymieranie, 
wymieranie

Greenwashing/ekościema – 
 sytuacja, w której instytucja lub 
firma poświęca więcej zasobów na 
kreowanie wizerunku bycia przyjazną 
dla środowiska niż na podejmowanie 
rzeczywistych proekologicznych 
działań; pozorowanie przyjazności 
dla środowiska.

d społeczna odpowiedzialność 
biznesu

Gospodarowanie wodą – racjo-
nalne wykorzystanie zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych 
oraz ochrona przed szkodliwym dzia-
łaniem wody, jej nadmiarem (powódź) 
lub niedoborem (niżówka powodu-
jąca suszę).
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d bilans wodny, błękitna/niebieska 
infrastruktura, hydrosfera, reten-
cja wody, susza

Grubizna – rodzaj pozyskiwanego 
drewna, średnio- i wielkowymiaro-
wego (dokładniej: drewno okrągłe 
o średnicy w cieńszym końcu powy-
żej 5 cm, a w korze powyżej 7 cm).

d deforestacja, gospodarka leśna, 
leśnictwo, pellet drzewny, prze-
mysł drzewny, starodrzew

Grządka permakulturowa – pod-
niesiona grządka, przygotowana 
w sposób zapewniający uzyskanie 
oczekiwanych plonów przy niskim 
nakładzie pracy, minimalnej inge-
rencji w środowisko i utrzymaniu 
 żyzności gleby.

d agroekologia

H
Heterodoksja – nieprawowierność; 
uznawanie poglądów i dogmatów 
niezgodnych z doktryną danego 
Kościoła; w innych dziedzinach – 
podejścia spoza głównego nurtu, 
np. ekonomia heterodoksyjna.

d radykalna ekonomia polityczna, 
zarządzanie humanistyczne, 
 zarządzanie post humanistyczne, 
zarządzanie więcej-niż-ludzkie

Heterogenizacja – przeciwień-
stwo homogenizacji, dążenie do 
różnorodności.

d bioróżnorodność/różnorodność 
biologiczna, polikultura, relacje 
heterogeniczne, różnorodność

Hipertermalia/hipertermalium 
(ang. hyperthermal/s) – okresy/okres 
szybkiego i intensywnego ocieple-
nia klimatu (ekstremalnego gorąca, 
hiper termicz_ny).

d globalne ocieplenie, okres 
cieplarniany, paleoceńsko- 
eoceńskie maksimum termiczne, 

 „Ziemia supercieplarniana”

Holizm (gr. holos – całość) – podej-
ście zakładające, że świat stanowi 
jedną całość niedającą się sprowa-
dzić do sumy jego poszczególnych 
części.

d Gaja, nauka o systemach pla-
netarnych, rozwój holistyczny, 
system

Humanistyczna deantropocen-
tryzacja – usunięcie człowieka 
z centrum przy jednoczesnym 
zachowaniu wartości uznawanych 
za humanistyczne, ale stosowanych 
także w odniesieniu do aktorów 
 poza ludzkich.

d aktorzy pozaludzcy, antropo-
centryzm, deantropocentryzacja, 
post humanizm

Humboldtowski uniwersytet 
badawczy – koncepcja uniwersy-
tetu kojarzona z Wilhelmem von 
Humboldtem, reformatorem z epoki 
oświecenia, który postulował jed-
ność nauczania i badań naukowych. 
Na rozbieżność między uprawianiem 
nauki a kształceniem specjalistów 
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na użytek państwa wskazywał 
m.in. niemiecki filozof Jürgen Haber-
mas, kwestionując tym samym cen-
tralne tezy wizji Humboldta.

d akademia

Hydrosfera – wodna powłoka Ziemi 
przenikająca atmosferę i litosferę, na 
którą składają się wody we wszyst-
kich stanach skupienia.

d atmosfera, bilans wodny, błę-
kitna/niebieska infrastruktura, 
biosfera, chemizm oceanów, 
energia termiczna oceanów, 
gazy cieplarniane/szklarniowe, 
gospodarowanie wodą, krios-
fera, lądolód, retencja wody, 
susza,  wieczna/trwała zmarzlina, 
 zakwaszenie oceanów

I
innowacje społeczne – nowe 
rozwiązania umożliwiające poprawę 
jakości życia określonych społecz-
ności oparte na zmianie społecznej; 
często są oddolne i wypełniają lukę 
działań systemowych.

d dobrostan, jakość życia

Insektycydy – środki używane 
do zwalczania (zabijania) owadów 
niepożądanych z  ekonomicznych, 
ale i zdrowotnych powodów 
(np.  komary roznoszące malarię). 
Najczęściej w ten sposób określa się 
środki chemiczne.

d agroekologia, biologiczna 
ochrona upraw, pestycydy, rol-
nictwo przemysłowe

Instrumentalizowanie –  traktowanie 
czegoś/kogoś tylko jako środka 
do osiągnięcia celu (jak narzędzia).

d dyskryminacja, eksploatacyjność, 
opresja, uprzedmiotowienie, 
utowarowienie

Intelekt – zdolności umysłowe czło-
wieka do zdobycia i wykorzystania 
wiedzy.

d wiedza milcząca

Interesariusze – osoby, na które 
działania organizacji mają (lub mogą 
mieć) wpływ albo osoby, które mają 
wpływ na działania organizacji.

d otoczenie organizacji, teoria 
interesariuszy

Internalizacja ( uwewnętrznienie) – 
przyjęcie i uznanie za własne 
np. poglądów, norm społecznych 
czy wartości, które początkowo były 
narzucone z zewnątrz. Internalizacja 
stanowi ważny element socjalizacji 
i kontroli społecznej.

d normy kulturowe, socjalizacja

Interregnum (łac.) – dosłownie bez-
królewie, przerwanie ciągłości władzy. 
W kontekście myśli polskiego socjo-
loga i filozofa Zygmunta  Baumana 
pojęcie adekwatne do współczesno-
ści, w której znany nam kapitalizm 
jest niewydolny, natomiast nowy 
system w jego miejsce jeszcze 
nie powstał.

d antropocen, kapitalizm, kłębo-
wisko kryzysów antropocenu, 
marazm antropocenu
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intersekcjonalna perspektywa/
intersekcjonalnie – podejście, 
w którym spoglądając na jednostkę, 
dostrzegamy równocześnie wiele 
kategorii społecznych, do których 
jest przypisana (np. płeć, orientacja 
psychoseksualna, stopień spraw-
ności itd.) i które wpływają na jej 
codzienne doświadczenia. Z tego 
względu uniwersalne doświadczenie 
np. kobiece nie istnieje – oddzielenie 
nierówności ze względu na płeć od 
kwestii rasowych, politycznych i eko-
nomicznych jest niemożliwe. Przykła-
dowo mecenaska z Nowego Jorku 
będzie doświadczała nierówności 
w inny sposób niż filipińska pracow-
nica domowa w Arabii  Saudyjskiej.

d dyskryminacja, emancypacja, 
feminizm, opresja, patriarchat, 
płeć społeczno-kulturowa, przy-
czyny strukturalne, siostrzeństwo

Inuici – rdzenne_i mieszkanki_ńcy 
arktycznych i subarktycznych 
obszarów Grenlandii, Kanady, Alaski 
i Syberii. Słowo inuk oznacza „ osobę” 
i jest przez nie_ich preferowane. 
Dlatego odchodzi się od wciąż 
obecnego w polszczyźnie określenia 

„Eskimosi”, oznaczającego „zjadaczy 
surowego mięsa”. Inuici uważają się 
za „ludzi morskiego lodu”, dlatego 
zmiany klimatyczne i topnienie 
pokrywy lodowej mają zdecydowanie 
negatywny wpływ na ich jakość życia 
i stawiają pod znakiem zapytania 
przyszłość ich kultury.

d rdzenna ludność, żałoba kli-
matyczna/żałoba ekologiczna, 
żałoba klimatyczna i jej alokacja

Inwazyjne gatunki obce – gatunki, 
które naturalnie nie występowały 
w danym miejscu, ale po introduk-
cji (zawleczeniu) przez człowieka 
w niekontrolowany sposób rozprze-
strzeniły się w nowym środowisku 
i doprowadziły do jego modyfikacji. 
Przez wypieranie naturalnie występu-
jących organizmów inwazyjne gatunki 
obce mogą wyrządzać głębokie 
i nieodwracalne szkody w lokalnych 
ekosystemach.

d eutrofizacja

iPBES (ang. Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodi-
versity and Ecosystem  Services) – 
Międzyrządowa Platforma ds. Róż-
norodności Biologicznej i Usług 
Ekosystemowych; powołana do 
życia w 2012 r. przez 94 rządy w celu 
wzmocnienia współpracy nauki 
i  polityki w zakresie bioróżnorodności 
i usług ekosystemowych.

d bioróżnorodność/różno-
rodność biologiczna, usługi 
ekosystemowe

iPCC (ang. Intergovernmental Panel 
on Climate Change) – Międzyrzą-
dowy Zespół ds. Zmian Klimatu, ciało 
afiliowane przy ONZ. Głównymi 
dokumentami publikowanymi przez 
IPCC są raporty na temat zmian 
klimatu, ich konsekwencji, możliwo-
ści adaptacji oraz ograniczenia ocie-
plenia. IPCC nie prowadzi pomiarów, 
obserwacji ani innego rodzaju badań. 
Swoje opracowania opiera na opubli-
kowanych wcześniej przez naukow-
ców z całego świata artykułach 
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naukowych, a ich podsumowania są 
konsultowane z politykami.

d COP/Szczyty Klimatyczne ONZ, 
globalne ocieplenie, polityka 
klimatyczna

J
„Jak-gdyby-nigdy-nic” (ang. busi-
ness as usual) – kontynuowanie 
takich samych działań, bez względu 
na zmienne warunki czy  zaistniały 
kryzys. W kontekście kryzysu 
klimatyczno- ekologicznego oznacza 
przede wszystkim brak zmiany domi-
nującego modelu gospodarczego 
skupionego na wzroście produktu 
krajowego brutto, spalaniu paliw 
kopalnych i emitowaniu gazów 
 cieplarnianych.

d gazy cieplarniane/szklarniowe, 
globalne ocieplenie, kryzys kli-
matyczno-ekologiczny, marazm 
antropocenu, odraczanie graty-
fikacji, paliwa kopalne, produkt 
krajowy brutto, wzrost ekono-
miczny/gospodarczy, zarządza-
nie ekonomiczne

Jakość życia – stopień zaspokojenia 
potrzeb niematerialnych i mate-
rialnych jednostki w kontekście 
podzielanych przez nią wartości 
i kultury, w której żyje. Wedle kon-
cepcji usług ekosystemowych jakość 
życia jest zależna od uwarunkowań 
 środowiskowych.

d dobrostan, innowacje społeczne, 
usługi ekosystemowe

Just-in-time (ang. dokładnie 
na czas) – metoda zarządzania sto-
sowana w celu minimalizacji ilości 
 zapasów w procesach produkcyjnych. 
W stabilnych  warunkach pozwala 
obniżać koszty magazynowania, 
jednak w czasie  kryzysu znacząco 
 naraża organizację na  wstrząsy.

d łańcuchy dostaw, zarządzanie 
ekonomiczne

K
Kapitalizm – system społeczno- 

-gospodarczy dominujący na świecie 
od ok. drugiej połowy XVIII w., oparty 
na prywatnej własności środków 
produkcji, wytwarzaniu towarów 
dla zysku oraz wymianie pieniężnej 
na rynku.

d akumulacja kapitału, doktryna 
Friedmana, interregnum,  kapitał, 
monetaryzm, neoliberalizm/
ideologia neoliberalna, radykalna 
ekonomia polityczna, rewolucja 
przemysłowa, zarządzanie 
ekonomiczne

Kapitał – zasoby trwałe wykorzy-
stywane do prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Obok ziemi 
i pracy stanowi jeden z klasycznych 
czynników produkcji. Ma postać 
m.in. maszyn i urządzeń, środków 
finansowych, wiedzy i rozwiązań 
technologicznych.

d akumulacja kapitału, kapitalizm, 
zasoby organizacji
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Kincentryczność/kincentryzm – 
sposób uporządkowania rzeczywi-
stości, w którym wiodącą zasadę 
stanowi oparcie się na silnych powią-
zaniach, analogicznych do więzów 
krwi, pokrewieństwa.

d krytyczny post humanizm, rela-
cjonizm, Tradycyjna Wiedza 
Ekologiczna

Klasa społeczna – kategoria ludzi 
w danym społeczeństwie, których 
łączy przede wszystkim położenie 
ekonomiczne (w tym źródło utrzyma-
nia, własność kapitału), a często rów-
nież poziom dochodów i styl życia.

d radykalna ekonomia polityczna, 
stosunki klasowe, styl życia

Klastry energii – zrzeszenia podmio-
tów działających na jednym obszarze 
w celu osiągnięcia jego samowystar-
czalności energetycznej. W Polsce 
zazwyczaj są to poszczególne gminy 
i firmy działające na ich terytorium.

d energetyka partycypacyjna, 
obywatelstwo energetyczne, 
prosumenci, transformacja 
 energetyczna, wspólnoty 
energetyczne

Klasyfikacja kwantylowa – klasy-
fikacja stosowana w klimatologii 
oparta na przedziałach/klasach 
wyznaczonych przez określone 
wartości kwantyli. Kwantyl jest para-
metrem powszechnie stosowanym 
w matematyce i statystyce, służącym 
do syntetycznego opisu zbioru 
danych lub rozkładu prawdopodo-
bieństwa (rozkład zmiennej losowej). 
Użycie miary percentylowej (kwantyla 

rzędu k/100) wskazuje na wartość, 
poniżej której mieści się dany pro-
cent zbioru wartości, pozwalając 
jednocześnie na oszacowanie 
wartości mediany oraz wartości 
 ekstremalnych.

Klimat – konglomerat procesów 
i zjawisk atmosferycznych zwią-
zany z danym obszarem oraz jego 
fizycznymi i geograficznymi cechami, 
okreś lony na bazie wieloletnich 
pomiarów i  obserwacji.

d globalne ocieplenie, klimat 
miasta, kryzys klimatyczno-

-ekologiczny, pogoda, strefy 
 klimatyczne, trend klimatyczny

Klimat miasta – klimat lokalny 
ukształtowany pod wpływem 
powierzchni zurbanizowanej i uprze-
mysłowionej, czyli związany z ludzką 
działalnością poprzez zmiany cech 
podłoża (zastępowanie powierzchni 
naturalnych sztucznymi, takimi jak 
asfalt czy beton itp.) oraz ingerencję 
w skład chemiczny atmosfery.

d antropogeniczny, antropopresja, 
atmosfera, klimat, urbanizacja/
umiastowienie

Kłębowisko kryzysów 
 antropocenu – wielostronnie 
i w sposób nieoczywisty powiązane, 
głównie antropogeniczne kryzysy 
antropocenu, w które ludzkość jest 
głęboko uwikłana, np. klimatyczny, 
ekologiczny (bioróżnorodności), 
gospodarczy, demokracji, demo-
graficzny, kulturowy, społeczny 
(nierówności), migracyjny, zdrowotny 
(pandemia COVID-19).
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d antropocen, antropogeniczny, 
dyskryminacja, eksplozja demo-
graficzna, emigracja klimatyczna, 
globalne ocieplenie, interregnum, 
kryzys klimatyczno- ekologiczny, 
neokolonializm, nierówność 
społeczna, (nie)sprawiedliwość 
społeczna, nowy kolonializm, 
uchodźczyni_ca klimatyczna_ny, 
Wielka Rozbieżność, zdrowie 
planetarne

Koekstynkcja – zjawisko, w którym 
spadek liczebności lub wymarcie 
jednego gatunku prowadzi do zagro-
żenia lub zupełnej eliminacji innego 
gatunku (lub gatunków), który był od 
niego zależny. Potencjalnie wyginię-
cie jednego gatunku może prowadzić 
do lawinowego wymierania na 
wszystkich poziomach troficznych 
w danym ekosystemie.

d gatunek parasolowy, masowe 
wymieranie/wielkie wymiera-
nie, sieć troficzna, sprzężenie 
zwrotne, wymieranie, wymieranie 
w tle

Kolonializm – asymetryczne relacje 
między populacją kolonizowaną 
(np. ludnością rdzenną) a kolonizato-
rami, narzucone przez tych ostatnich, 
opierające się na wyzysku i eksplo-
atacji zasobów naturalnych i ludzi.

d eksploatacyjność, neokolonia-
lizm, nowy kolonializm, rdzenna 
ludność

Kompostowanie – organiczny 
recykling; kontrolowane rozkłada-
nie odpadów organicznych przez 

mikroorganizmy. Kompost stosowany 
jest jako nawóz.

d agroekologia

Komunitarność/komunitaryzm – 
nurt filozoficzny podkreślający war-
tość wspólnot i współpracy w życiu 
społecznym.

d działania adaptacyjne oparte na 
społeczności, kooperatywa/spół-
dzielnia, wspólnoty energetyczne, 
zbiorowość

Koncepcja oświeconego interesu 
własnego – podejście, zgodnie 
z którym organizacja postępuje 
odpowiedzialnie, bo wie, że leży to 
w jej długoterminowym interesie.

d etyka biznesu, odraczanie graty-
fikacji, społeczna odpowiedzial-
ność biznesu

Konsumpcjonizm – nadmierna, nie-
uzasadniona potrzebami konsumpcja 
dóbr i usług; uznawanie posiadania 
rzeczy i konsumowania usług za 
ważną wartość w życiu i główny 
wyznacznik statusu społecznego.

d globalna Północ, konsumpcyjny 
styl życia, wzrost ekonomiczny/
gospodarczy

Konsumpcyjny styl życia – zespół 
codziennych praktyk, w których 
dużą rolę odgrywa konsumpcja dóbr 
i usług.

d globalna Północ, konsump-
cjonizm, styl życia, wzrost 
ekonomiczny/gospodarczy
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Kontrpubliki – alternatywne prze-
strzenie dyskursu, w których docho-
dzi do wytworzenia przez grupy pod-
porządkowane kontrdefinicji różnych 
pojęć lub tożsamości, np. zmiana 
klimatu versus katastrofa klimatyczna.

Kooperatywa/spółdzielnia – forma 
organizowania oparta na własności 
wspólnej. Mimo że w głównym nurcie 
ekonomii uznawane są za peryferyjne, 
zrzeszają miliony członków na całym 
świecie. Charakter przynależności 
zależy od typu organizacji – istnieją 
kooperatywy pracownicze, konsu-
menckie, producenckie i nabywcze. 
Kooperatywy działają we wszystkich 
obszarach gospodarki. Szczególnie 
prężnie funkcjonują one w Szwajcarii, 
Hiszpanii, Finlandii, we Francji, Wło-
szech, a poza Europą w Kanadzie, 
Kolumbii, Indiach, Japonii, Argenty-
nie oraz w niektórych stanach USA.

d dobra publiczne, dobro wspólne, 
działania adaptacyjne oparte na 
społeczności, energetyka party-
cypacyjna, komunitarność/komu-
nitaryzm, koprodukcja/samoza-
rządzanie, tragedia wspólnego 
pastwiska, własność (ekonomia), 
własność (prawo), wspólnoty 
energetyczne, zbiorowość

Konwekcja – ruchy pionowe 
w atmosferze spowodowane dzia-
łaniem sił wyporu (konwekcja swo-
bodna/termiczna) lub siłami dyna-
micznymi (konwekcja wymuszona). 
Wizualnym wskaźnikiem konwekcji 
w atmosferze są chmury o budowie 
pionowej  Cumulus i Cumulonimbus.

d atmosfera

Koprodukcja/samozarządzanie – 
teoria koprodukcji została stworzona 
przez laureatkę Nagrody Banku 
Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzi-
nie ekonomii, Elinor Ostrom, według 
której zasoby wspólne są zarządzane 
we współpracy i lokalnie, w syste-
mach policentrycznych.

d dobra publiczne, dobro wspólne, 
działania adaptacyjne oparte 
na społeczności, kooperatywa/
spółdzielnia, policentryzm/
system policentryczny, tragedia 
wspólnego pastwiska, wspólnoty 
energetyczne, zasoby organizacji

Korporacja – forma organizacyjna 
oparta na rozproszonej własności 
akcjonariuszy i ograniczonej odpo-
wiedzialności, zorientowana na mak-
symalizację zysku. Dzięki znaczącej 
deregulacji rynków ostatnich dekad 
korporacje uzyskały ogromne wpływy 
na arenie międzynarodowej. Jako 
instytucje niedemokratyczne i przed-
kładające własny zysk nad chociażby 
rosnące nierówności czy degradację 
środowiska naturalnego, podejmują 
często działania sprzeczne z intere-
sem społecznym.

d darwinizm społeczny,  doktryna 
Friedmana, kooperatywa/
spółdzielnia, koszty zewnętrzne, 
monetaryzm, neoliberalizm/ideo-
logia neoliberalna, reaganomika, 
społeczna odpowiedzialność 
biznesu

Kosmoteandryzacja – koncepcja 
hiszpańskiego pochodzenia teologa 
i filozofa Raimona Panikkara, zgodnie 
z którą na rzeczywistość składa 
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się mieszanina 3 aspektów bytu – 
kosmosu, człowieka i boskości. 
 Panikkar opisuje kosmoteandryzację, 
nawiązując do 3 różnych tradycji 
religijnych: chrześcijaństwa, buddy-
zmu i hinduizmu. Uznanie struktural-
nej zależności między człowiekiem, 
kosmosem i boskością pozwala 
mu włączyć takie zagadnienia jak 
kryzys ekologiczny czy zagrożenie 
nuklearnym holokaustem do refleksji 
teologicznej.

d resakralizacja

Koszty zewnętrzne – negatywne 
skutki działalności gospodarczej 
odczuwane przez otoczenie 
i pozostające bez odpowiedniej 
rekompensaty. Przykładem kosztów 
zewnętrznych jest zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego przez pry-
watne przedsiębiorstwa.

d interesariusze, korporacja, tania 
natura, usługi ekosystemowe

Kriosfera – lodowa pokrywa naszej 
planety, na którą składa się zamarz-
nięta woda w postaci lodu morskiego, 
rzecznego, jeziornego, pokrywy 
śnieżnej, lodowców, czap lodowych, 
lądolodów oraz zamarzniętego 
gruntu (w tym wieloletniej zmarzliny). 
Odgrywa ważną rolę w kształtowaniu 
systemu klimatycznego Ziemi, a jej 
zmniejszająca się objętość jest alar-
mującym wskaźnikiem globalnych 
zmian klimatycznych.

d epoki lodowcowe, globalne 
ocieplenie, hydrosfera, klimat, 
kriosfera, lądolód, okres ziąbu, 
system klimatyczny, wieczna/

trwała zmarzlina, „Ziemia 
śnieżka”, zmiana klimatu

Krytyczne nauki społeczne – dążą 
do służenia ludziom za sprawą 
dogłębnego badania społeczeństw, 
zwłaszcza ich głęboko ukrytych 
struktur i znaczeń w celu przeciw-
działania wszelkim manipulacjom.

d feminizm, krytyczny posthuma-
nizm, nurt krytyczny w zarządza-
niu, teoria krytyczna

Krytyczny posthumanizm – nurt 
posthumanizmu kładący nacisk 
m.in. na emancypację aktorów poza-
ludzkich oraz rezygnację z dualizmu 
natura – kultura.

d aktorzy pozaludzcy, byty poza-
ludzkie, naturakultura/kultu-
ronatura, nowa humanistyka, 
post humanizm

Kryzys klimatyczno-ekologiczny – 
jeden z fundamentalnych procesów 
współczesności powiązany z antro-
pogenicznymi zmianami klimatycz-
nymi oraz utratą bioróżnorodności, 
zagrażający bezpieczeństwu planety.

Kryzys wyobraźni – tu: zbio-
rowa i indywidualna niemoc ludzi 
w wychodzeniu poza obowiązujące 
schematy myślenia w kontekście 
kryzysu klimatyczno-ekologicznego; 
niemożność ani uzmysłowienia 
sobie powagi aktualnej sytuacji, 
ani podejmowania adekwatnych 
do niej działań.

d interregnum, kłębowisko 
kryzy sów antropocenu, 
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kryzys klimatyczno-ekologiczny, 
marazm antropocenu

Kultura męczeństwa – zestaw norm 
grupowych odnoszących się do 
oczekiwania bezgranicznego poświę-
cenia na rzecz danej sprawy. Może 
przejawiać się np. oczekiwaniem 
pracy bez wytchnienia lub stosowa-
niem szantażu emocjonalnego, gdy 
ktoś chce zrezygnować z podejmo-
wania wymagających poświęcenia 
działań.

d wypalenie

L
lądolód – występująca na Antarkty-
dzie i Grenlandii masa lodu o znacz-
nej miąższości oraz o dużym zasięgu 
terytorialnym. W plejstocenie zasięg 
lądolodu był znacznie większy niż 
obecnie.

d epoki lodowcowe, kriosfera, 
okres ziąbu, wieczna/trwała 
zmarzlina, „Ziemia śnieżka”, 
zmiana klimatu

leśnictwo – sektor gospodarki 
skoncentrowany na lasach: ich zago-
spodarowaniu, pielęgnowaniu, ochro-
nie, użytkowaniu, odnawianiu.

d deforestacja, gospodarka leśna, 
grubizna, pellet drzewny, prze-
mysł drzewny, starodrzew

Lobby – grupa interesu wywierająca 
nacisk polityczny.

d lobby węglowe

lobby węglowe – zorganizowane 
grupy interesu reprezentujące sektor 
węglowy, dążące do wpływania na 
podejmowanie korzystnych dla tego 
sektora decyzji politycznych.

d lobby

Ł
Łańcuchy dostaw (ang. supply 
 chain) – zestaw czynności i sieci 
połączeń od źródła produktu 
do klienta docelowego. Ze względu 
na postępującą internacjonalizację 
współcześnie cechuje je wysoki sto-
pień złożoności.

d just-in-time

M
Manifa – uliczne manifestacje z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Kobiet 
organizowane w wielu miejscach 
na świecie.

d feminizm, siostrzeństwo

Marazm antropocenu – wyparcie, 
bezwład, apatia, bezczyn odnoszące 
się do globalnych i lokalnych, zbio-
rowych i indywidualnych działań 
w zakresie bezpieczeństwa klima-
tycznego pomimo dostępu do wia-
rygodnych danych na temat sytuacji, 
wariantów scenariuszy przyszłości, 
opisów skutków braku lub niewystar-
czających działań; pojęcie nawiązu-
jące do tytułu książki Ewy Bińczyk 
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Epoka człowieka. Retoryka i marazm 
antropocenu.

d antropocen, dysonans poznaw-
czy, interregnum, „jak-gdy-
by-nigdy-nic”, kłębowisko 
kryzysów antropocenu, kryzys 
klimatyczno-ekologiczny, kryzys 
wyobraźni, wyparcie/represja

Masowe wymieranie/wiel-
kie wymieranie – drastyczny 
i powszechny spadek bioróżnorod-
ności na Ziemi. Charakteryzuje się 
nagłym (w skali geologicznej) spad-
kiem różnorodności i liczebności 
organizmów wielokomórkowych. Gdy 
dochodzi do masowego wymierania, 
tempo powstawania nowych gatun-
ków na drodze ewolucji (specjacja) 
jest znacznie wolniejsze niż tempo 
wymierania. Dobrze znanym przy-
kładem jest katastrofa ekologiczna, 
która miała miejsce 65 mln lat temu, 
gdy uderzenie asteroidu dopro-
wadziło do wyginięcia dinozaurów 
i większości innych żyjących wtedy 
gatunków. W dotychczasowej historii 
Ziemi wyróżniamy 5 takich okresów; 
obecnie jesteśmy u progu lub w trak-
cie szóstego wymierania. Istnieją 
różne szacunki aktualnego tempa 
wymierania oraz zakresy przyjmowa-
nych kryteriów, wedle których wymie-
rania zaczynamy nazywać masowymi.

d bioróżnorodność/różnorodność 
biologiczna, koekstynkcja, spe-
cjacja, szóste wielkie wymieranie, 
wymieranie, wymieranie w tle

Mechanizm czystego rozwoju – 
oparty na projektach mechanizm 
wyrównawczy, który inwestorzy 

z krajów zamożnych wykorzystują, 
by zredukować swoje zobowiązania 
w zakresie obniżania emisji gazów 
cieplarnianych poprzez dostosowa-
nie ich ilości do tzw. poziomu bazo-
wego krajów uboższych.

d program handlu emisjami, 
 Protokół z Kioto

Metabolizm społeczny – ogół prze-
pływów energii i materiałów między 
przyrodą a społeczeństwami oraz 
wewnątrz samych społeczeństw, słu-
żący podtrzymaniu życia ludzi oraz 
ich cywilizacji. Obejmuje m.in. pozy-
skanie surowców naturalnych, ich 
transformację w przemyśle, transport, 
konsumpcję i utylizację odpadów.

d ekologia polityczna, 
naturakultura/kulturonatura

Metafora (przenośnia) – zestawienie 
słów lub pojęć, w którym znaczenie 
jednego słowa lub pojęcia zostaje 
przeniesione na inne – np. zdanie 
metaforyczne: „Mózg mi się dzisiaj 
długo loguje”, przenosi na mózg 
cechy komputera.

Miedza – sprzyjający bioróżnorod-
ności teren znajdujący się pomiędzy 
polami uprawnymi, najczęściej poro-
śnięty stosunkowo niewysoką dziką 
roślinnością, taką jak trawy, rośliny 
dwuliścienne.

d bioróżnorodność/różnorodność 
biologiczna, zadrzewienie 
śródpolne

Miejska wyspa ciepła – obszar 
zazwyczaj zurbanizowany o pod-
wyższonej temperaturze powietrza 
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w porównaniu do terenów otaczają-
cych, pozamiejskich. Związana jest 
z emisją ciepła antropogenicznego 
pochodzącego ze spalania paliw 
kopalnych oraz z przekształcenia 
podłoża w pochłaniające znaczne 
ilości promieniowania słonecznego.

d antropogeniczny, klimat miejski, 
paliwa kopalne, urbanizacja/
umiastowienie

Mielinizacja – proces tworzenia 
osłonki tłuszczowej (mielinowej) 
wokół włókien nerwowych w mózgu; 
warunkuje efektywny przebieg 
impulsów nerwowych i jest wskaźni-
kiem dojrzałości układu nerwowego. 
Z powstawaniem otoczki mielinowej 
łączą się szybki rozwój dziecka 
i możliwość zdobywania nowych 
umiejętności.

d dzieciństwo, neurobiologia

Milankovicia teoria/cykle – orbi-
talna teoria zmian klimatu i zlodowa-
ceń opracowana przez serbskiego 
naukowca Milutina Milankovicia 
w 1930 r.; wyjaśnia istnienie niektó-
rych zmian klimatycznych w historii 
Ziemi (cykle lodowcowo-międzylo-
dowcowe) na podstawie czynników 
astronomicznych (głównie zmian 
parametrów orbity Ziemi, nachylenia 
ekliptyki Ziemi itp.) wpływających na 
ilość promieniowania słonecznego 
docierającego do powierzchni Ziemi. 
Zgodnie z tą teorią ok. 115 tys. 
i 75 tys. lat temu wystąpiły minima 
letniego promieniowania na wyso-
kich szerokościach geograficznych, 
poprzedzone maksimami insolacji 
(nasłonecznienia) w tropikach. 

Sytuacja ta umożliwiła najpierw 
nagromadzenie wilgoci w atmosferze 
z powodu intensywnego parowania, 
a następnie akumulację śniegu i lodu 
wskutek wystąpienia chłodniejszych 
sezonów letnich. Właśnie wtedy 
nastąpiły fazy maksymalnego roz-
woju ostatniego zlodowacenia.

d epoki lodowcowe, globalne 
ocieplenie, hipertermalia/hiper-
termalium, klimat, kryzys klima-
tyczno-ekologiczny, okres ziąbu, 
okres cieplarniany, paleoceńsko-

-eoceńskie maksimum termiczne, 
„Ziemia supercieplarniana”, „Zie-
mia śnieżka”, zmiana klimatu

Mitygacja klimatyczna – ogra-
niczanie oraz spowalnianie zmian 
klimatu poprzez redukcję emisji 
gazów cieplarnianych. Mitygacja 
polega na poprawianiu efektywności 
energetycznej, zmniejszaniu energo-
chłonności różnych gałęzi gospodarki 
czy sekwestracji dwutlenku węgla 
(tj. wychwytywaniu i bezpiecznym 
składowaniu go).

d adaptacja do zmian klimatu/
adap tacja klimatyczna, działania 
mitygacyjne, ekomodernizm, 
gazy cieplarniane/szklarniowe, 
paliwa kopalne, potencjał 
adaptacyjny, rezyliencja, 
sekwestracja

Model partycypacyjny – model 
podejmowania decyzji, w którym 
decyduje się nie za pośrednic-
twem przedstawicieli, ale samemu, 
bezpośrednio.

d demokracja 2.0, demokracja 
partycypacyjna/bezpośrednia, 
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model reprezentatywny, 
partycypacyjność

Model reprezentatywny – model 
podejmowania decyzji za pośred-
nictwem przedstawicieli. W orga-
nizacjach może się to odbywać 
np. poprzez wybór członków rad 
pracowniczych, a na poziomie 
państwa poprzez wybór członków 
parlamentu.

d model partycypacyjny

Modele ogólnej cyrkulacji – nume-
ryczne (komputerowe) modele 
symulujące klimat Ziemi.

d klimat, modelowanie klimatu

Modelowanie klimatu – nauka 
o modelowaniu klimatu Ziemi, prze-
szłego, obecnego i przyszłego.

d klimat, modele ogólnej cyrkulacji, 
paleoklimat

Monetaryzm – jeden z nurtów 
współczesnej makroekonomii zapo-
czątkowany przez amerykańskiego 
ekonomistę i laureata Nagrody Banku 
Szwecji im. Alfreda Nobla w dzie-
dzinie ekonomii, Miltona Friedmana. 
Doradzając Augustowi Pinochetowi 
w Chile i Ronaldowi Reaganowi 
w USA, postulował m.in. minimali-
zację roli rządu w gospodarce rynko-
wej. Obarczany odpowiedzialnością 
m.in. za gwałtowną prywatyzację 
mienia publicznego dokonaną przez 
jego zwolenników po przejściu 
powodzi w Nowym Orleanie w 2005 r.

d doktryna Friedmana, kapitalizm, 
korporacja, neoliberalizm/ideolo-
gia neoliberalna, reaganomika

Monokultura – uprawa rolna złożona 
z jednego gatunku roślin.

d polikultura, rolnictwo 
przemysłowe

Myślenie konkretno- obrazowe – 
operacje myślowe dzieci wyko-
nywane wcześniej na realnych 
przedmiotach, które zaczynają być 
wyobrażane, w oderwaniu od real-
nych obiektów.

d dzieciństwo

Myślenie konkretno-ruchowe – ina-
czej „myślenie rękami”; najbardziej 
podstawowa forma myślenia dziecka 
w wieku przedszkolnym, w której 
dzieci rozwiązują zadania praktyczne 
w trakcie ukierunkowanych na cel 
działań własnych.

d dzieciństwo

N
Natężenie promieniowania 
słonecz nego – charakterystyka 
promieniowana słonecznego, okreś-
lająca średni strumień energii (sumę 
bezpośredniego i rozproszonego 
promieniowania słonecznego mie-
rzonego na powierzchni poziomej) 
na jednostkę powierzchni horyzontal-
nej w jednostce czasu.

d albedo, bilans radiacyjny/saldo 
promieniowania, efekt cieplar-
niany/szklarniowy, gazy cieplar-
niane/szklarniowe, globalne ocie-
plenie, wymuszenie radiacyjne
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Naturakultura/kulturonatura – poję-
cie używane w celu podkreślenia nie-
rozłączności natury i kultury, a także 
szkodliwości prób ich separowania.

d alienacja (człowieka od natury), 
binaryzm, dualizm, dychotomia, 
metabolizm społeczny, okres 
osiowy, praktyka ponownego 
połączenia, relacjonizm, rewe-
rencyjna post humanizacja, 
Tradycyjna Wiedza Ekologiczna, 
wartości relacyjne, zdrowie pla-
netarne, zespół deficytu natury/
przyrody

Nauka o systemach planetarnych – 
wyodrębniony w latach 90. XX w. 
paradygmat naukowy, którego 
przedmiotem jest planeta Ziemia 
rozumiana jako zunifikowany, złożony 
i ewoluujący system. Zależności 
między poszczególnymi systemami 
planetarnymi – atmosferą, hydro-
sferą, litosferą i biosferą – nie da się 
sprowadzić do prostych związków 
przyczynowo-skutkowych, mówi się 
raczej o trudnych do przewidzenia 
powiązaniach oraz o sprzężeniach 
zwrotnych. Nauka o systemach pla-
netarnych ma charakter holistyczny – 
działanie całego systemu wykracza 
poza sumę działań poszczególnych 
części.

d atmosfera, biosfera, Gaja, gra-
nice planetarne, holizm, hydros-
fera, sprzężenie zwrotne, system, 
Wielkie Przyspieszenie

Neokolonializm – utrzymywanie 
się zależności ekonomicznych czy 
politycznych krajów byłych kolonii 
od państw kolonizujących.

d kolonializm, nowy kolonializm, 
strukturalny rasizm

Neoliberalizm/ideologia neolibe-
ralna – ideologia oparta na postu-
latach wolnego ryneku i deregulacji. 
Zakłada wycofywanie się państwa 
z kolejnych sfer życia społecznego 
i gospodarczego na korzyść własno-
ści prywatnej. Dotyczy nawet takich 
dziedzin, jak edukacja, służba zdro-
wia, więziennictwo. Neoliberalizm 
jest obecnie krytykowany, bowiem 
w praktyce rynek nie jest „ wolny”, 
ale wymaga stałego wsparcia 
państwa, a jednocześnie pozbawia 
je decyzyjności. W konsekwencji 
najsilniejszymi graczami w ostatnich 
dekadach stały się korporacje, insty-
tucje niedemokratyczne i nastawione 
na zysk, a obywatelki_le i środowisko 
naturalne zostały_li pozbawione_eni 
ochrony, którą w innych okolicz-
nościach oferowałoby państwo. 
Neoliberalne zarządzanie państwem 
i gospodarką jest źródłem gigan-
tycznego wzrostu nierówności spo-
łecznych. Wiąże się również z przed-
kładaniem ekonomicznych zysków 
ponad koszty środowiskowe czy 
klimatyczne. W kontekście akademii 
oznacza to m.in. korporatyzację 
i urynkowienie prowadzące do likwi-
dowania nieopłacalnych kierunków 
studiów czy tzw. punktozy („biegunki 
publikacyjnej”) w kontekście działal-
ności naukowej.

d „biegunka publikacyjna”, 
darwinizm społeczny, dobro 
wspólne, doktryna Friedmana, 
kapitalizm, korporacja, mone-
taryzm, nierówność społeczna, 



812 Za pięć dwunasta…

(nie)sprawiedliwość społeczna, 
parametryzacja, reaganomika, 
własność (ekonomia), zarządza-
nie ekonomiczne

Neurobiologia – dziedzina nauki 
zajmująca się badaniem układu 
nerwowego.

d dopamina, mielinizacja, odra-
czanie gratyfikacji, opóźnienie 
adaptacyjne, układ nagrody

Neutralność klimatyczna – stan, 
w którym działalność ludzi nie jest 
szkodliwa dla klimatu, m.in. elimina-
cja nadmiarowych emisji gazów cie-
plarnianych, których nie jest w stanie 
pochłonąć system ziemski (poprzez 
zmniejszenie emisji lub zwiększe-
nie możliwości ich pochłaniania, 
np. przez lasy po osiągnięciu odpo-
wiedniego wieku). Może dotyczyć 
zarówno całej Ziemi, jak i pojedyn-
czych instytucji, jak uniwersytet.

d dekarbonizacja/dekarbonizacja 
gospodarek, dług klimatyczny, 
dług węglowy, efekt cieplar-
niany/szklarniowy, Europejski 
Zielony Ład, gazy cieplarniane/
szklarniowe, globalne ocieplenie, 
kryzys klimatyczno-ekologiczny, 
neutralność węglowa, podwójna 
nierówność, równość węglowa, 
sekwestracja, strategia klima-
tyczna, ślad węglowy

Neutralność węglowa – emito-
wanie tylko takich ilości dwutlenku 
węgla, które jesteśmy w stanie 
zneutralizować; stan równowagi 
między emisjami i pochłanianiem 
dwutlenku węgla.

d dekarbonizacja/dekarbonizacja 
gospodarek, dług klimatyczny, 
dług węglowy, efekt cieplarniany/
szklarniowy, gazy cieplarniane/
szklarniowe, globalne ocieplenie, 
kryzys klimatyczno-ekolo-
giczny, neutralność klimatyczna, 
podwójna nierówność, równość 
węglowa, sekwestracja, strategia 
klimatyczna, ślad węglowy

Nierówność społeczna – w dobie 
antropocenu uporządkowanie świata 
ludzkiego i poza ludzkiego z korzyścią 
dla jednych i szkodą dla innych.

d aktorzy pozaludzcy, antropocen, 
byty poza ludzkie, eksploatacyj-
ność, kłębowisko kryzysów 
antropocenu, nierówność spo-
łeczna, (nie)sprawiedliwość 
 społeczna, Wielka Rozbieżność

(Nie)sprawiedliwość klimatyczna – 
w perspektywie historycznej odnosi 
się do nierównej odpowiedzialności 
poszczególnych jednostek, grup, 
państw czy regionów za zmiany 
klimatu (np. w wyniku spalania paliw 
kopalnych); aktualnie odnosi się do 
(nie)zapewniania wszystkim jednost-
kom, grupom, państwom czy regio-
nom równych możliwości adaptacji 
i mitygacji w sytuacji zmian klimatu 
oraz wpływania na planowanie przy-
szłych działań w tym zakresie.

d adaptacja do zmian klimatu/
adaptacja klimatyczna, dług 
klimatyczny, dług węglowy, glo-
balna Północ, globalne Południe, 
mitygacja klimatyczna, paliwa 
kopalne, podwójna nierówność, 
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równość węglowa, sprawiedli-
wość klimatyczna

(Nie)sprawiedliwość społeczna – 
(nie)przyznanie każdej jednostce 
bądź grupie takich samych praw oraz 
dostępu do społecznie cenionych 
dóbr, takich jak bezpieczeństwo, 
ziemia, woda, żywność, opieka 
medyczna, prawa obywatelskie, edu-
kacja, pomoc państwa i innych sieci 
pomocy w sytuacjach kryzysowych, 
możliwości partycypacji w wypraco-
wywaniu metod adaptacji do zmian 
klimatu czy decyzji dotyczących 
działań mitygacyjnych itp.

d adaptacja do zmian klimatu/
adaptacja klimatyczna, dyskry-
minacja, eksploatacyjność, mity-
gacja klimatyczna, neoliberalizm/
ideologia neoliberalna, opresja, 
nierówność społeczna

Noce gorące/noce tropikalne – 
noce, podczas których temperatura 
minimalna powietrza jest równa bądź 
wyższa niż 20℃.

d dni gorące, dni upalne

Norma personalistyczna – każda 
osoba zasługuje na afirmację ze 
względu na siebie samą.

d autoteliczność, personalizm, 
zarządzanie humanistyczne

Normy dynamiczne – odnoszą 
się do informacji na temat zmiany 
poparcia społecznego dla pewnego 
zjawiska.

d normy kulturowe, prekonformizm

Normy kulturowe – mówią, co 
i jak ludzie powinni robić w danym 
społeczeństwie.

d internalizacja, normy dyna-
miczne, socjalizacja

Nowa humanistyka – współczesny 
paradygmat humanistyki in statu 
nascendi zainteresowany rozmaitymi 
aspektami obecności w świecie 
aktorów/bytów pozaludzkich i spraw-
czością humanistyki.

d aktorzy pozaludzcy, byty poza-
ludzkie, ekologiczna demokracja, 
post humanizm, zarządzanie 
post humanistyczne, zarządzanie 
więcej-niż-ludzkie

Nowy kolonializm – wywieranie 
wpływu politycznego i ekonomicz-
nego przez państwa bardziej roz-
winięte na mniej rozwinięte w celu 
realizacji własnych interesów. W spo-
sób szczególny dotyczy państw 
biednych, które posiadają bogate 
złoża surowców. Przykładem nowego 
kolonializmu mogą być działania 
Chińskiej Republiki Ludowej w Afryce 
lub korporacji przenoszących fabryki 
do miejsc, gdzie siła robocza jest 
zdecydowanie tańsza.

d globalna Północ, globalne Połu-
dnie, kolonializm, korporacja, 
neokolonializm, systemy-światy

„Nudny miliard” – przedział czasu 
między 1,8–0,8 mld lat temu, 
nazwany tak, ponieważ niegdyś 
wydawało się, że zmiany systemów 
Ziemi w tym okresie były niewielkie.

d nauka o systemach planetarnych, 
paleoklimatologia, stratygrafia
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Nurt krytyczny w zarządzaniu 
(ang. Critical Management Studies, 
CMS) – alternatywny nurt badaw-
czy w zarządzaniu, podważający 
eksploatacyjne status quo i dążący 
do emancypacji ludzkich aktorów 
organizacyjnych.

d eksploatacyjność, emancypacja, 
krytyczne nauki społeczne, teo-
ria krytyczna

O
Obywatel_ka zrównoważonego 
rozwoju – osoba uwzględniająca 
w swoim funkcjonowaniu kryzys 
klimatyczno-ekologiczny; potrafiąca 
zabierać głos, współpracować i dzia-
łać na rzecz pozytywnych zmian 
w świecie.

d Cele Zrównoważonego Rozwoju, 
kryzys klimatyczno-ekologiczny, 
zrównoważony rozwój

Obywatelstwo energetyczne – 
termin odnoszący się do aktywnej 
partycypacji obywateli w systemie 
energetycznym, obejmuje prawa 
i obowiązki związane z produkcją 
i konsumpcją energii.

d energetyka partycypacyjna, 
klastry energii, prosumenci, 
transformacja energetyczna, 
wspólnoty energetyczne

Odraczanie gratyfikacji – cierpliwe 
czekanie na nagrodę; rezygnacja 
z przyjemności tu i teraz w celu uzy-
skania korzyści w przyszłości.

d doktryna Friedmana, „jak-
-gdyby-nigdy-nic”, koncepcja 
oświeconego interesu wła-
snego, opóźnienie adaptacyjne, 
układ nagrody

Okres cieplarniany (ang. green-
house state) – świat bez trwałych 
lądolodów.

d okres ziąbu

Okres osiowy – kluczowy czas 
w rozwoju ludzkiej cywilizacji, 
w którym następuje radykalna 
transformacja świadomości. Pierw-
szy trwał od ok. VIII w. p.n.e. do 
II w. p.n.e. Według niemieckiego 
psychiatry i filozofa Karla Jaspersa 
w tym okresie nastąpiła najgłębsza 
przemiana świadomości – zostały 
ukute kategorie, którymi myślimy 
do dzisiaj, oraz powstały światowe 
religie. Wcześniejsza forma świado-
mości miała charakter kosmiczny, 
kolektywny, plemienny, mityczny 
oraz rytualny, tymczasem świado-
mość okresu osiowego wytworzyła 
tożsamość osobową jako odrębną 
od natury i plemienia. Termin „drugi 
okres osiowy” zaproponował ame-
rykański ekoteolog Thomas Berry 
i wiąże się on z kolejnym skokiem 
świadomości. Tym razem dzięki 
rozwojowi transportu i technologii 
przekazywania informacji dokonuje 
się proces wzrastania złożoności 
kulturowej i religijnej, który w wyniku 
sprzężenia zwrotnego może skut-
kować pogłębieniem rozumienia 
siebie i świata. Jednocześnie w tym 
okresie konieczne jest odzyska-
nie – charakterystycznego dla ludzi 
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pierwotnych – zakotwiczenia w Ziemi. 
Nie chodzi jednak o bezkrytyczny 
powrót do przeszłości, ale o próbę 
zintegrowania pierwotnych form 
świadomości ze świadomością 
refleksyjną, analityczną i krytyczną.

d alienacja (człowieka od natury), 
ekozoik, naturakultura/kulturo-
natura, praktyka ponownego 
połączenia, rdzenna ludność, 
sprzężenie zwrotne, Tradycyjna 
Wiedza Ekologiczna

Okres przedprzemysłowy/preindu-
strialny – punkt odniesienia w dysku-
sji o początkach istotnego wpływania 
przez ludzi na klimat. Wyznaczenie 
konkretnego okresu jest dyskusyjne. 
Często wskazywany jest przedział 
lat 1850–1900, jednak w tym czasie 
miało miejsce kilka dużych erupcji 
wulkanicznych, a koncentracje 
gazów cieplarnianych były już wtedy 
lekko podwyższone. Dlatego innym 
punktem odniesienia może być 
wcześniejszy okres, lata 1720–1800, 
kiedy główne czynniki naturalne 
wpływające na klimat – aktywność 
słoneczna i wulkaniczna – były 
na podobnym poziomie.

d globalne ocieplenie, porozu-
mienie paryskie, rewolucja 
przemysłowa

Okres referencyjny – w klimatologii 
przedział czasu (zwykle trzydziesto-
letni lub dłuższy), względem którego 
ustalana jest średnia wartość wybra-
nego elementu w celu określenia 
anomalii.

d anomalia, klimat, trend 
klimatyczny

Okres ziąbu (ang. icehouse state) – 
świat z trwałymi lądolodami polarnymi.

d epoki lodowcowe, lądolód, okres 
cieplarniany

Oligofrenopedagogika – pedago-
gika zajmująca się osobami z niepeł-
nosprawnością intelektualną.

Opóźnienie adaptacyjne – teza gło-
sząca, że niektóre cechy natury ludz-
kiej się utrwaliły, ponieważ pomagały 
człowiekowi przetrwać i przekazać 
dalej swoje geny, ale w wyniku zmian 
w środowisku przestały być dla nas 
korzystne.

d dopamina, odraczanie gratyfika-
cji, układ nagrody

Opresja – forma marginalizowania 
i wykluczenia, która zapewnia trwa-
nie systemu dominacji i podporząd-
kowania jednych względem drugich.

d dyskryminacja, eksploatacyjność, 
instrumentalizowanie, uprzed-
miotowienie, utowarowienie, 
własność (ekonomia), własność 
(prawo)

Otoczenie organizacji – wszystko, 
co oddziałuje lub może oddziaływać 
na organizację.

d interesariusze, teoria 
interesariuszy

P
Pachamama – bogini utożsamiana 
przez rdzennych mieszkańców 
Andów z Matką Ziemią; w niektórych 
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południowoamerykańskich aktach 
prawnych Pachamama została 
uznana za podmiot praw.

d Gaja, podmiotowość prawna, 
rdzenna ludność, Tradycyjna 
Wiedza Ekologiczna

Paleoceńsko-eoceńskie maksi-
mum termiczne – incydent gwałtow-
nego ocieplenia klimatu, który miał 
miejsce ok. 55 mln lat temu.

d hipertermalia/hipertermalium, 
globalne ocieplenie, okres cie-
plarniany, „Ziemia cieplarniana”

Panpsychizm – podejście, zgod-
nie z którym każdy byt może być 
obdarzony pewną formą uczuć bądź 
świadomości.

d byty poza ludzkie, emancypacja, 
empatia, perspektywizm antro-
pologiczny, upodmiotowienie

Paleoklimat – wcześniejsze stany 
klimatyczne Ziemi.

d epoki lodowcowe, hipertermalia/
hipertermalium, okres cieplar-
niany, okres ziąbu, paleoceńsko- 

-eoceńskie maksimum termiczne, 
warstwy geologiczne, „Ziemia 
śnieżka”

Paliwa kopalne – węgiel kamienny 
i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, 
torf, czyli surowce powstałe wsku-
tek zalegania związków organicz-
nych przez miliony lat pod ziemią, 
w warunkach wysokiego ciśnienia 
i braku powietrza. Ich spalanie (łącze-
nie atomów węgla z atomami tlenu) 
jest głównym źródłem emisji gazów 
cieplarnianych.

d efekt cieplarniany/szklarniowy, 
gazy cieplarniane/szklarniowe, 
globalne ocieplenie, neutral-
ność klimatyczna, neutralność 
węglowa, ślad węglowy

Panel obywatelski – jest elementem 
demokracji deliberacyjnej i ma na 
celu analizę dowolnie wybranego 
tematu (np. ograniczenie emisji CO2 
w ruchu miejskim) dotyczącego 
społeczności na poziomie lokalnym, 
krajowym lub międzynarodowym. 
Losowa grupa obywatelek_li omawia 
możliwe rozwiązania, wysłuchuje 
eksperckich argumentów za i przeciw, 
a następnie podejmuje świadome 
i przemyślane decyzje z uwzględ-
nieniem dobra wspólnego danej 
społeczności.

d deliberacje, działania adapta-
cyjne oparte na społeczności, 
facylitator_ka, komunitarność/
komunitaryzm, zbiorowość

Parametryzacja – forma ewaluacji 
(oceny) jednostek naukowych wraz 
z ich pracownicami_kami naukowymi. 
Opiera się ona na ilościowych wskaź-
nikach, przyznających większą lub 
mniejszą liczbę punktów za odpo-
wiednie działanie naukowe (publika-
cje w danym czasopiśmie, wydanie 
książki, wystąpienia na konferencjach 
naukowych itd.).

d akademia, „biegunka publika-
cyjna”, neoliberalizm/ideologia 
neoliberalna

Partycypacyjność – angażowa-
nie społeczności (jak największej 
liczby grup społecznych oraz jak 
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najszerszej populacji) w podejmo-
wanie decyzji politycznych, gospo-
darczych, zarządzanie lub procedury 
decyzyjne (przedsiębiorstw, uniwer-
sytetów, miasta czy państwa).

d demokracja 2.0, demokracja 
partycypacyjna/bezpośrednia, 
działania adaptacyjne oparte na 
społeczności, komunitarność/
komunitaryzm, model partycypa-
cyjny, panel obywatelski

Patriarchat – system opresji histo-
rycznie oparty na heteroseksualnej 
męskiej dominacji i wykluczeniu 
różnych grup i tożsamości, reali-
zowany za pomocą społecznych, 
 politycznych i ekonomicznych 
 instytucji.

d androcen, dyskryminacja, 
ekofeminizm, feminizm, inter-
sekcjonalna perspektywa/ 
intersekcjonalnie, opresja, 
płeć społeczno-kulturowa, 
siostrzeństwo

Pedagogiki alternatywne – peda-
gogiki nastawione na zwiększanie 
poziomu protagonizmu uczen-
nic_niów, przykłady szkół, które 
odwołują się do takich pedagogik, to: 
Montessori, szkoły leśne, edukacja 
waldorfska i in.

d przedszkole leśne

Pellet drzewny – paliwo grzewcze 
w formie granulatu pozyskiwane 
z odpadów drzewnych (w tym 
trocin powstających w trakcie 
obróbki drewna), ale i z drewna 
o niskiej użyteczności dla przemysłu 
i budownictwa.

d deforestacja, gospodarka leśna, 
leśnictwo, przemysł drzewny, 
starodrzew

Per capita (łac. „na każdą głowę”) – 
na osobę.

Performans – widowisko z aktyw-
nym udziałem publiczności, która je 
współtworzy.

d artywizm

Personalizm – antropocentryczne 
podejście, w którym kładzie się 
nacisk na niepodważalną wartość 
osoby ludzkiej (możliwy jednak 
do wyobrażenia także w stosunku 
do aktorów pozaludzkich).

d aktorzy pozaludzcy, antropocen-
tryzm, autoteliczność, byty poza-
ludzkie, norma personalistyczna, 
upodmiotowienie

Perspektywizm antropologiczny – 
blisko związane z multinatura-
lizmem (przeświadczenie o wielości 
natur i jedności kultury) podejście, 
w ramach którego możliwe jest 
pomyś lenie, że np. ludzie widzą 
zwierzęta, rośliny i innych aktorów 
pozaludzkich jako ludzi.

d aktorzy pozaludzcy, byty poza-
ludzkie, emancypacja, godność, 
Tradycyjna Wiedza Ekologiczna, 
upodmiotowienie

Peryferie – w koncepcji Imma-
nuela Wallersteina to państwa 
(np. Tajlandia, Kolumbia, Sudan) 
lub obszary eksploatowane przez 
centrum, zależne od jego kapitału, 
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charakteryzujące się niskim pozio-
mem industrializacji i urbanizacji.

d centrum, eksploatacyjność, glo-
balna Północ, globalne Południe, 
gospodarka peryferyjna, kapitał, 
podwójna nierówność, semipery-
ferie, systemy-światy

Pestycydy – substancje używane 
do ochrony zasobów organicznych 
(roślin uprawnych, lasów, zwie-
rząt itp.) przed organizmami niepożą-
danymi przez człowieka, niszczącymi 
te zasoby. Oprócz tego, że pestycydy 
efektywnie eliminują organizmy 
uważane za szkodliwe, zazwyczaj 
szkodzą też wielu innym organizmom 
występującym w tym samym środo-
wisku. Pestycydy mogą być substan-
cjami syntetycznymi – wytworzonymi 
przez człowieka – lub naturalnymi.

d agroekologia, biologiczna 
ochrona upraw, insektycydy, 
rolnictwo przemysłowe

Plenność – ilość plonu uzyskiwana 
z jednostki powierzchni danej uprawy.

d agroekologia, rolnictwo 
przemysłowe

Płeć społeczno-kulturowa – 
(ang. gender) – zespół norm, 
 wartości i zachowań przypisanych 
kulturowo płciom.

d dyskryminacja, ekofeminizm, 
feminizm, intersekcjonalna 
perspektywa/intersekcjonal-
nie, normy kulturowe, opresja, 
patriarchat, podłoga („_”), różno-
rodność, siostrzeństwo

Podatność (ang. vulnerability) – sto-
pień, w jakim miejsca i ludzie mogą 
zostać poszkodowani, np. w wyniku 
antropogenicznych zmian klimatu.

d adaptacja do zmian klimatu/
adaptacja klimatyczna, antro-
pogeniczny, globalne ocieplenie, 
kryzys klimatyczno-ekologiczny, 
(nie)sprawiedliwość klimatyczna, 
podwójna nierówność, potencjał 
adaptacyjny, rezyliencja, spra-
wiedliwość klimatyczna

Podłoga („_”) – zapis końcówek 
wyrazów charakterystyczny dla 
języka równościowego, wychodzący 
poza binarną płeć (kobieta lub męż-
czyzna) i pozostawiający symbolicz-
nie otwartą przestrzeń dla jednostki 
do identyfikacji własnej orientacji 
psychoseksualnej, np. obywatel_ka, 
pracownica_ik.

d binaryzm, dualizm, dychoto-
mia, dyskryminacja, ekofemi-
nizm, emancypacja, feminizm, 
godność, intersekcjonalna 
perspektywa/intersekcjonalnie, 
opresja, patriarchat, płeć spo-
łeczno-kulturowa, różnorodność, 
siostrzeństwo

Podmiotowość prawna – najczęś-
ciej jest definiowana jako zdolność 
do samodzielnego posiadania praw 
i obowiązków, czyli do wchodzenia 
w relacje prawne, a nie tylko bycia 
przedmiotem cudzych relacji praw-
nych (np. przedmiotem własności).

d Pachamama, prawa zwierząt, 
upodmiotowienie, własność 
(prawo)
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Podwójna nierówność (ang. double 
inequity) – sytuacja, w której kraje 
najuboższe i najmniej odpowie-
dzialne za dotychczasowe emisje 
gazów cieplarnianych są najbardziej 
narażone na negatywne konsekwen-
cje zmian klimatu.

d dług klimatyczny, dług węglowy, 
(nie)sprawiedliwość klimatyczna, 
podatność, równość węglowa, 
sprawiedliwość klimatyczna

Pogoda – chwilowy i lokalny stan 
atmosfery, układ jej powiązanych 
cech fizycznych.

d atmosfera, ekstremalne zdarze-
nia/zjawiska pogodowe, klimat

Pojemność cieplna – ilość ciepła 
potrzebna do ogrzania jednostki 
objętości danej substancji (np. wody, 
powietrza, gleby) o jednostkę tempe-
ratury; określa zdolność magazyno-
wania energii cieplnej.

d bezwładność systemu klima-
tycznego, efekt cieplarniany/
szklarniowy, gazy cieplarniane/
szklarniowe

Policentryzm/system policen-
tryczny – system zarządzania, 
w którym decyzje podejmowane 
są w wielu ośrodkach, formalnie od 
siebie niezależnych.

d koprodukcja/samozarządzanie

Polikultura – uprawa rolna złożona 
z wielu, uprawianych np. w pasach, 
roślin.

d bioróżnorodność/różnorodność 
biologiczna, monokultura

Polisensoryczność – wielozmysło-
wość, odbieranie świata wszystkimi 
zmysłami.

d dzieciństwo, rozwój holistyczny

Polityka klimatyczna – systemowe 
działania państwa i społeczeństwa 
podejmowane w celu ochrony 
klimatu; może dotyczyć działań 
prowadzących do redukcji emisji 
zanieczyszczeń i adaptacji do 
zmian klimatu. Eksperci ds. polityki 
klimatycznej nie badają klimatu (nie 
są klimatologami), natomiast znają 
i tworzą ramy prawno-polityczne dla 
wdrożenia działań na rzecz ochrony 
klimatu. Areną polityki klimatycznej 
są m.in.: Międzyrządowy Panel 
ds. Zmian Klimatu (IPCC) i szczyty 
klimatyczne (COP).

d adaptacja do zmian klimatu/
adap tacja klimatyczna, COP/
Szczyty Klimatyczne ONZ, 
Europejski Zielony Ład, IPCC, 
neutralność klimatyczna, neutral-
ność węglowa, Protokół z Kioto, 
porozumienie paryskie, strategia 
klimatyczna, Szczyty Ziemi, 
UNFCCC

Polityki transformacyjne – syste-
mowe działania państw i społeczeń-
stwa podejmowane z myślą o realiza-
cji celów transformacji.

d energetyka partycypacyjna, spra-
wiedliwa transformacja, transfor-
macja energetyczna, zarządzanie 
transformacyjne

Porozumienie paryskie (2015) – 
pierwsze wiążące porozumienie 
w dziedzinie klimatu, kreślące 
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ogólnoświatowy plan działania 
w sprawie ograniczania globalnego 
ocieplenia do wartości poniżej 2℃ 
oraz dążenia do utrzymania go 
na poziomie do 1,5℃ powyżej śred-
niego poziomu temperatury z okresu 
preindustrialnego.

d globalne ocieplenie, neutral-
ność klimatyczna, neutralność 
węglowa, okres przedprzemy-
słowy/preindustrialny, polityka 
klimatyczna, Protokół z Kioto, 
temperatura globalna

Posthumanizm – niejednorodny 
nurt współczesnej humanistyki, 
który za Rosi Braidotti można 
opisać jako posthumanizm (odci-
nający się od humanizmu) i post-
antropocentryzm (odcinający się 
od antropocentryzmu).

d antropocentryzm, deantropocen-
tryzacja, humanistyczna de antro-
pocentryzacja, krytyczny post-
humanizm, nowa humanistyka, 
zarządzanie post humanistyczne

Postnatura/postprzyroda – pojęcia 
uwzględniające hipersprawczość 
ludzi, podkreślające ich rolę w kształ-
towaniu praktycznie wszystkich 
procesów naturalnych i przyrody 
na Ziemi.

d antropocen, antropopresja, 
dzikość, ekologia polityczna, 
produkcja natury, przekształca-
nie naturalnej powierzchni ziemi, 
tania natura, sprawczość

Postsekularyzm – interdyscypli-
narny sposób badania relacji między 
religią a nowoczesną filozofią, kulturą 

i społeczeństwem. Charaktery-
styczne dlań pojęcia: powrót ducho-
wości, eklektyzm religijny, pozainsty-
tucjonalne formy praktyk religijnych, 
neo pogaństwo itp.

Postwzrost – postulat odejścia 
od doktryny wzrostu w gospodarce 
mierzonego przede wszystkim 
za pomocą produktu narodowego 
brutto i koncentracji na zapewnianiu 
autentycznej jakości życia przy 
ochronie i zachowaniu zasobów 
naturalnych.

d decoupling, ekomodernizm, 
„jak-gdyby-nigdy-nic”, jakość 
życia, produkt krajowy brutto, 
produkt narodowy brutto, wzrost 
ekonomiczny/gospodarczy 

Potencjał adaptacyjny (ang. adap-
tive capacity) – zestaw społecznych 
i technicznych umiejętności, strategii 
jednostek lub grup, które łączą się 
z możliwością reagowania na zmiany 
klimatyczne, środowiskowe i in.

d adaptacja do zmian klimatu/
adap tacja klimatyczna, mity-
gacja klimatyczna, podatność, 
rezyliencja

Poziomy/stężenie/koncentracja 
dwutlenku węgla (ppm) – ilość 
dwutlenku węgla w atmosferze Ziemi 
mierzona w częściach na milion.

d efekt cieplarniany/szklarniowy, 
gazy cieplarniane/szklarniowe, 
Wielkie Przyspieszenie, wymu-
szenie radiacyjne
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Praktyka ponownego połączenia – 
zaproponowana przez reprezentantkę 
głębokiej ekologii i badaczkę bud-
dyzmu Joannę Macy. Ma na celu 
wsparcie ludzi w radzeniu sobie 
z ekologicznym, społecznym i eko-
nomicznym kryzysem.

d alienacja (człowieka od natury), 
biofobia, naturakultura/kulturo-
natura, okres osiowy, wartości 
relacyjne, zespół deficytu natury/
przyrody

Prawa zwierząt – w zależności 
od kontekstu: (1) koncepcja, zgodnie 
z którą przynajmniej niektóre zwie-
rzęta powinny być traktowane nie 
jako przedmiot własności człowieka, 
ale byty posiadające własne upraw-
nienia; (2) skrót myślowy stosowany 
w aktach prawnych nakładających 
na ludzi obowiązki, których wyko-
nywanie ma służyć dobrostanowi 
zwierząt, ale niedających tych praw 
zwierzętom bezpośrednio.

d dobrostan, fermy przemy-
słowe, podmiotowość prawna, 
rolnictwo przemysłowe, 
upodmiotowienie

Prekaryjność/prekariat – kategoria 
społeczna obejmująca pracow-
nice_ków zatrudnione_ych na ela-
stycznych zasadach, co skutkuje 
m.in. brakiem stabilności zatrud-
nienia, poczucia bezpieczeństwa, 
dostępu do niektórych społecznie 
cenionych dóbr.

d klasa społeczna, (nie)sprawied-
liwość społeczna, stosunki 
klasowe

Prekonformizm – tendencja to 
zachowywania się zgodnie z normą, 
której powstanie przewidujemy.

d normy dynamiczne

Produkcja natury – praktyki zwią-
zane z przekształcaniem naturalnego 
otoczenia ludzi przez nich samych 
dla ich własnych potrzeb. Produkcja 
natury zachodziła w całej historii 
gatunku ludzkiego, choć w bardzo 
różnych zakresach i formach.

d antropocen, antropopresja, 
 dzikość, ekologia polityczna, 
post natura/post przyroda, 
przekształcanie naturalnej 
powierzchni ziemi, tania natura

Produkt krajowy brutto (PKB) – 
miara rynkowej wartości produkcji 
wytworzonej w danym kraju 
w analizowanym okresie (zazwyczaj 
w ciągu roku).

d doktryna Friedmana, neolibe-
ralizm/ideologia neoliberalna, 
postwzrost, produkt narodowy 
brutto, Wielkie Przyspiesze-
nie, wzrost ekonomiczny/
gospodarczy

Produkt narodowy brutto (PNB) – 
miara rynkowej wartości produkcji 
wytworzonej przez dany kraj 
w analizowanym okresie (zazwyczaj 
w ciągu roku).

d doktryna Friedmana, neolibera-
lizm/ideologia neoliberalna, post-
wzrost, produkt krajowy brutto, 
Wielkie Przyspieszenie, wzrost 
ekonomiczny/gospodarczy
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Program handlu emisjami 
(ang. cap-and-trade) – oparty na roz-
wiązaniach rynkowych program dys-
trybuowania praw do emisji zanie-
czyszczeń (m.in. dwutlenku węgla) 
wśród inwestorów; krytykowany 
m.in. za reprodukowanie problema-
tycznego przeświadczenia, że wolno 
nam spalać paliwa kopalne.

d dobro wspólne, efekt cieplar-
niany/szklarniowy, gazy cie-
plarniane/szklarniowe, globalne 
ocieplenie, mechanizm czystego 
rozwoju, neoliberalizm/ideologia 
neoliberalna, paliwa kopalne, 
ślad węglowy

Prosumenci – termin utworzony 
z połączenia słów „producent” i „kon-
sument”. W kontekście energetyki 
oznacza osobę, która oprócz konsu-
mowania energii przyczynia się także 
do jej produkowania.

d energetyka partycypacyjna, 
klastry energii, obywatelstwo 
energetyczne, polityki transfor-
macyjne, transformacja energe-
tyczna, wspólnoty energetyczne, 
zarządzanie transformacyjne

Protokół z Kioto (1997) – międzyna-
rodowy traktat uzupełniający ramową 
konwencję Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) 
wskazujący, jak przeciwdziałać 
globalnemu ociepleniu poprzez 
wyznaczenie tzw. państwom wyso-
korozwiniętym celów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

d centrum, COP/Szczyty Klima-
tyczne ONZ, globalna Północ, 
efekt cieplarniany/szklarniowy, 

gazy cieplarniane/szklarniowe, 
globalne ocieplenie, porozumie-
nie paryskie, UNFCCC

Próg planetarny/planetarny punkt 
krytyczny – graniczna wartość 
(np. temperatury), której przekro-
czenie prowadzi do nieuchronnych 
i poważnych zmian w systemie 
klimatycznym planety, do zaburzenia 
stanu równowagi systemu.

d antropocen, bezwładność sys-
temu klimatycznego, globalne 
ocieplenie, granice planetarne, 
kryzys klimatyczno-ekologiczny, 
porozumienie paryskie, rów-
nowaga klimatyczna planety, 
sprzężenie zwrotne, system kli-
matyczny, Wielkie Przyspieszenie

Przedszkole leśne – miejsce, w któ-
rym codzienną przestrzenią do nauki 
i zabawy dzieci jest przyroda.

d pedagogiki alternatywne

Przekształcanie naturalnej 
powierzchni ziemi – przeobrażenia 
powierzchni ziemi zachodzące pod 
wpływem działalności człowieka, 
np. pod kopalnie odkrywkowe 
i kamieniołomy lub zamiana tere-
nów leśnych i rolniczych na obszar 
uprzemysłowiony i zurbanizowany, 
w którym np. powierzchnie pokryte 
roślinnością są zamieniane na beto-
nowe lub asfaltowe, tzw. betonoza. 
Formami przeobrażenia naturalnej 
powierzchni ziemi na terenach górni-
czych są hałdy, zwałowiska, nasypy, 
groble, wyrobiska, wkopy, warpie, 
rowy, powierzchnie zniwelowane.
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d antropocen, antropogeniczny, 
antropopresja, deforestacja, 
 dzikość, post natura/post-
przyroda, produkcja natury, 
rolnictwo przemysłowe, 
tania natura, urbanizacja/
umiastowienie

Przemysł drzewny – sektor gospo-
darki przetwarzający drewno w róż-
norodne produkty, w tym w deski, 
meble, pellet i elementy konstruk-
cyjne dla budownictwa.

d deforestacja, gospodarka leś-
na, grubizna, leśnictwo, pellet 
drzewny, starodrzew

Przewodność hydrauliczna gleby – 
zdolność gruntu do przewodzenia 
wody. Zależy od porowatości gleby 
oraz gęstości i lepkości wody (zależ-
nych od temperatury).

Przyczyny strukturalne – tkwiące 
w relacjach istniejących ponad 
jednostkami i niezależnie od nich, 
przymuszające je do funkcjonowania 
w określony sposób.

d ekofeminizm, feminizm, inter-
sekcjonalna perspektywa/
intersekcjonalnie, patriarchat, 
strukturalny rasizm

R
Radykalna ekonomia polityczna – 
nurt ekonomii wywodzący się z prac 
m.in. Karola Marksa, Johna May-
narda Keynesa i Michała Kaleckiego 
skupiający się na krytycznej analizie 

kapitalizmu, z uwzględnieniem 
stosunków klasowych i mechani-
zmów władzy. Radykalna ekonomia 
polityczna jest krytyczna wobec 
metod i ustaleń ekonomii głównego 
nurtu. Prace autorek_rów tego prądu 
mają często na celu poszukiwanie 
bardziej zrównoważonego systemu 
gospodarczego.

d akumulacja kapitału, kapitalizm, 
kapitał, klasa społeczna, neoli-
beralizm/ideologia neoliberalna, 
(nie)sprawiedliwość społeczna, 
stosunki klasowe, zarządzanie 
humanistyczne, zrównoważony 
rozwój

Raport Brundtland – oficjalnie: 
 „Nasza wspólna przyszłość” (ang. Our 
Common Future); definiował zrówno-
ważony rozwój w ramach Światowej 
Komisji Środowiska i Rozwoju 
ONZ (ang. World Commission on 
Environment and Development) 
kierowanej przez Gro Harlem Brundt-
land (trzykrotna premiera Norwegii 
i była Dyrektora Generalna Światowej 
 Organizacji Zdrowia).

d Szczyty Ziemi, zrównoważony 
rozwój

Raport Klubu Rzymskiego – w Pol-
sce znany pod nazwą Granice 
wzrostu (ang. Limits to Growth), 
opublikowany w 1972 r.; wskazywał 
na niebezpieczeństwa wynikające 
z obowiązywania modelu nieskoń-
czonego wzrostu gospodarczego 
na planecie o skończonych zasobach, 
który w perspektywie 100 lat ma 
doprowadzić do poważnego kryzysu 
gospodarczego i populacyjnego.



824 Za pięć dwunasta…

d eksplozja demograficzna, 
Szczyty Ziemi, wzrost 
ekonomiczny/gospodarczy

rdzenna ludność – grupa etniczna, 
która jako pierwsza zamieszkiwała 
dany obszar przed jego późniejszą 
kolonizacją lub zdominowaniem 
przez inny lud. Na określenie takich 
społeczności można znaleźć dziś 
wiele terminów, jak Pierwsze Narody, 
ludy tubylcze, plemiona rdzenne, 
aborygeni, autochtoni. ONZ szacuje, 
że na świecie istnieje ponad 5 tys. 
grup ludności rdzennej, a terminem 
tym można objąć ponad 350 mln 
ludzi z 70 krajów, czyli ok. 6% popu-
lacji świata. W kontekście zmian 
klimatycznych ludność rdzenna 
ze względu na silne więzi ze śro-
dowiskiem naturalnym szczególnie 
dotkliwie odczuwa degradację eko-
systemów. I choć niejednokrotnie to 
właśnie przedstawicielki_le ludności 
rdzennej jako pierwsze_wsi alarmo-
wały_li o dostrzeganych i doświad-
czanych przez nie_ich konsekwen-
cjach zmian klimatu, ich głosy były 
i nadal są często marginalizowane 
w debacie publicznej. Włączenie 
ludności rdzennej do debaty lub 
przyznanie jej autonomii w procesie 
zarządzania bogactwami naturalnymi 
na terenach tradycyjnie do niej nale-
żących jest jednym z elementów kon-
cepcji sprawiedliwości klimatycznej.

d Inuici, kolonializm, nierówność 
społeczna, (nie)sprawiedliwość 
klimatyczna, okres osiowy, 
Pachamama, podwójna 
nierówność, sprawiedliwość 

klimatyczna, Tradycyjna Wiedza 
Ekologiczna

Reaganomika – polityka gospodar-
cza prowadzona w USA za prezyden-
tury Ronalda Reagana w latach 80. 
XX w., charakteryzująca się deregu-
lacją rynków, prywatyzacją majątku 
publicznego i obniżaniem podatków 
dla przedsiębiorstw i najbogat-
szych. Stanowiła kluczowy element 
wprowadzenia w życie ideologii 
neoliberalizmu.

d doktryna Friedmana, moneta-
ryzm, neoliberalizm/ideologia 
neoliberalna

relacje heterogeniczne – rela-
cje między dowolnymi aktorami 
(w odróżnieniu np. od homoge-
nicznych relacji społecznych czy 
między ludzkich).

d aktor-sieć, aktorzy pozaludzcy, 
heterogenizacja, teoria aktora-

-sieci, zbiorowość

Relacjonizm – antyesencjalistyczne 
podejście, zgodnie z którym 
wszystko jest sieciami (byty) i przez 
sieci (działanie, własności) relacji 
z aktorami, w których się znajduje 
(a którzy to aktorzy także są sieciami 
i przez sieci); relacjonizm pozwala 
m.in. na unikanie dualizowania, 
np. rozdzielania natury i kultury.

d aktor-sieć, dualizm, esencjalizm, 
naturakultura/kulturonatura, 
relacje heterogeniczne, teoria 
aktora-sieci
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Resakralizacja – ponowne uświęce-
nie, nadanie cech sacrum np. Ziemi.

d świętość/sacrum

Retencja wody – czasowe zatrzy-
manie wody w zlewni, opóźniające 
jej odpływ. Stanowi ważny element 
kontynentalnej fazy obiegu wody 
w przyrodzie. W zależności od miej-
sca i formy zatrzymania wody 
rozróżnia się retencję powierzch-
niową (m.in. w jeziorach, stawach, 
sztucznych zbiornikach wodnych, 
rzekach, bag nach, torfowiskach 
oraz w postaci śniegu i lodu) oraz 
podziemną (woda w glebie i w zbior-
nikach wód podziemnych).

d bilans wodny, błękitna/niebieska 
infrastruktura, gospodarowanie 
wodą, hydrosfera, kriosfera, 
susza

rewerencyjna posthumanizacja – 
poszerzanie spektrum aktorów zwią-
zanych z dowolną dziedziną rzeczy-
wistości o tych, którzy nie są ludźmi, 
z zachowaniem głębokiego szacunku 
wobec wszystkich z nich.

d aktorzy pozaludzcy, byty poza-
ludzkie, emancypacja, godność, 
krytyczny post humanizm, natu-
rakultura/kulturonatura, norma 
personalistyczna, personalizm, 
post humanizm, rewerencyjny, 
Tradycyjna Wiedza Ekologiczna, 
upodmiotowienie

Rewerencyjny – okazujący szacunek 
komuś lub czemuś, np. przyrodzie.

d emancypacja, godność, norma 
personalistyczna, personalizm, 
rewerencyjna post humanizacja, 

Tradycyjna Wiedza Ekologiczna, 
upodmiotowienie

rewolucja przemysłowa – przejście 
od gospodarki opartej na rolnictwie 
i rzemieślnictwie do gospodarki, 
w której dominuje zmechanizowana 
produkcja przemysłowa w fabry-
kach. Zapoczątkowana w XVIII w., 
wraz z szeregiem ważnych wynalaz-
ków technologicznych, w szczegól-
ności powstaniem silnika parowego. 
Rewolucja przemysłowa pociągnęła 
za sobą wiele istotnych zmian spo-
łecznych i środowiskowych.

d kapitalizm, okres 
przedprzemysłowy/
preindustrialny

Rezyliencja – zdolność systemu 
do przetrwania mimo sytuacji kryzy-
sowej; polega nie na stabilnym trwa-
niu, lecz na elastycznej adaptacji do 
dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

d adaptacja do zmian klimatu/
adaptacja klimatyczna, mitygacja 
klimatyczna, potencjał adapta-
cyjny, rezyliencja psychiczna

rezyliencja psychiczna – umie-
jętność konstruktywnego radzenia 
sobie z przeciwnościami i stawiania 
czoła wyzwaniom.

d rezyliencja

rolnictwo przemysłowe – oparte 
na wielkoobszarowych monokul-
turach i fermach przemysłowych; 
charakteryzuje się stosowaniem 
nawozów sztucznych i pestycydów.

d agroekologia, biologiczna 
ochrona upraw, fermy 
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przemysłowe, insektycydy, 
monokultura, pestycydy, polikul-
tura, prawa zwierząt

rozwój holistyczny – całościowy, 
obejmujący: sferę  poznawczą, 
emocjonalno-społeczną 
i fizyczno-motoryczną.

d dzieciństwo, holizm, 
polisensoryczność

rozwój kognitywny – skupiający się 
na stymulacji obszaru poznawczego.

d dzieciństwo

równość węglowa – kategoria 
ruchu na rzecz sprawiedliwości kli-
matycznej. Dotyczy wyrównywania 
różnic w poziomach emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery między krajami 
emitującymi dużo (głównie kraje 
najbogatsze) a tymi, które emitują 
i wyemitowały niewiele (głównie kraje 
mniej zamożne), innymi sposobami 
niż zwiększenie emisji przez te 
 ostatnie.

d dług klimatyczny, dług węglowy, 
(nie)sprawiedliwość klimatyczna, 
podwójna nierówność, spra-
wiedliwość klimatyczna, ślad 
węglowy

równowaga klimatyczna planety – 
polega na ustaleniu na względnie 
stałym poziomie ilości przemieszcza-
nej, transformowanej i magazynowa-
nej energii i materii. Stabilny system 
klimatyczny cechuje się relatywnie 
stałą temperaturą, traci mniej więcej 
tyle energii, ile dostaje. Wszelkie 
zmiany temperatury globu są zwią-
zane z zachwianiem równowagi 

i reakcją systemu klimatycznego, 
która przywraca dotychczasową 
równo wagę bądź kreuje nową.

d bezwładność systemu klima-
tycznego, globalne ocieplenie, 
granice planetarne, kryzys 
klimatyczno-ekologiczny, nauka 
o systemach planetarnych, próg 
planetarny/planetarny punkt 
krytyczny, system klimatyczny, 
wymuszenie radiacyjne

różnorodność – zróżnicowanie, 
np. kulturowe, ze względu na płeć, 
rasę, orientację psychoseksualną 
i in.; w zarządzaniu jeden z podsta-
wowych zasobów organizacji; orga-
nizacja z różnorodnym personelem 
działa sprawniej i skuteczniej.

d bioróżnorodność/różnorodność 
biologiczna, heterogenizacja, 
płeć społeczno-kulturowa, pod-
łoga („_”), relacje heterogeniczne

Rzecznictwo – polityczne repre-
zentowanie i obrona danych grup 
społecznych, interesów czy wartości. 
Jest formą aktywizmu politycznego, 
który wywiera nacisk na struktury 
władzy tak, żeby obrały kierunek 
spójny z wizją będącą przedmiotem 
rzecznictwa.

d aktywizm klimatyczny, aktywizm 
środowiskowy

S
Sceptycyzm klimatyczny – 
dystansowanie się od powagi 
doniesień na temat kryzysu 
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klimatyczno-ekologicznego lub 
podawanie w wątpliwość możliwo-
ści skutecznego przeciwdziałania 
współczesnym antropogenicznym 
zmianom klimatycznym.

d antropogeniczny, denializm 
klimatyczny, fake newsy, kry-
zys klimatyczno-ekologiczny, 
marazm antropocenu

Sekwestracja – wychwytywanie 
CO2 ze spalin generowanych przez 
elektrownie czy fabryki i składowanie 
go w sposób zapewniający, że nie 
powróci do atmosfery.

d atmosfera, mitygacja klima-
tyczna, neutralność klimatyczna, 
neutralność węglowa, wietrzenie 
chemiczne

Semiperyferie – w koncepcji 
Immanuela Wallersteina to państwa 
(np. Brazylia, Meksyk, Chiny) bardziej 
zurbanizowane i uprzemysłowione 
niż peryferie, ale mniej niż centrum, 
pełniące funkcje buforów pomiędzy 
centrum a peryferiami.

d centrum, globalna Północ, 
globalne Południe, gospo-
darka peryferyjna, peryferie, 
systemy-światy

Sieć troficzna/pokarmowa – sieć 
zależności pokarmowych pomiędzy 
gatunkami w ekosystemie (czyli kto 
zjada kogo).

d ekosystem

Siedliska naturalne lub pierwotne – 
w znacznym stopniu niezmienione 
działalnością ludzi.

d dzikość, siedlisko

Siedlisko (biologia) – woda, gleba, 
czynniki klimatyczne i inne panujące 
w określonym miejscu, warunkujące 
możliwości rozwoju określonych 
zbiorowisk roślin i zwierząt.

d siedliska naturalne lub pierwotne

Siostrzeństwo – jedna z praktyk 
feministycznych, której podstawą 
jest solidarność i wsparcie w sytuacji 
opresji oraz dążenie do wspólnego 
celu – zniesienia patriarchatu. Opiera 
się na założeniu, że opresyjne 
doświadczenie nie jest jednostkowe.

d dyskryminacja, ekofeminizm, 
emancypacja, feminizm, inter-
sekcjonalna perspektywa/ 
intersekcjonalnie, opresja, 
patriarchat

Skrajne ubóstwo – sytuacja, 
w której ludzie nie mają możliwości 
zaspokojenia potrzeb umożliwiają-
cych przeżycie, takich jak dostęp 
do odpowiedniej ilości żywności, 
wody pitnej, schronienia, opieki 
medycznej itp.

d Wielka Rozbieżność, wielo-
wymiarowe ubóstwo

Socjalizacja – proces przystosowy-
wania się przez jednostkę do życia 
w społeczeństwie poprzez przyswa-
janie norm i wartości. Instytucjami 
socjalizującymi są np. rodzina, grupa 
rówieśnicza, szkoła, uniwersytet, 
zakład pracy, grupa wyznaniowa itd. 
Socjalizacja trwa przez całe życie.

d internalizacja, normy kulturowe
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Socjotechniczne imaginaria – 
kolektywne wyobrażenia na temat 
pożądanej przyszłości na podstawie 
wizji rozwoju osadzonych w projek-
tach naukowo-technicznych.

Solastalgia – forma nostalgii za miej-
scem, którego się nie opuściło, ale 
które wskutek zmian (zmian klimatu, 
degradacji środowiska, uprzemysło-
wienia, naturalnych katastrof) nie jest 
już tym samym miejscem, w związku 
z czym przebywanie w nim wywołuje 
tęsknotę, stres i/lub niepokój.

d antycypowana żałoba ekolo-
giczna, normy dynamiczne, pre-
konformizm, żałoba klimatyczna/
żałoba ekologiczna

Specjacja – proces biologiczny 
prowadzący do powstania nowych 
gatunków. Procesy specjacji zacho-
dzą nieustannie przez cały czas trwa-
nia życia na Ziemi.

d koekstynkcja, masowe wymie-
ranie/wielkie wymieranie, szóste 
wielkie wymieranie, wymieranie, 
wymieranie w tle

Społeczna odpowiedzialność 
biznesu (ang. Corporate Social Res-
ponsibility, CSR) – koncepcja zarzą-
dzania, w której organizacje dobro-
wolnie przeznaczają część wysiłków 
i środków na sprawianie, by świat był 
lepszy; niestety często jest to działal-
ność fasadowa (PR-owa).

d etyka biznesu, greenwashing/
ekościema, teoria interesariuszy, 
zrównoważony rozwój

Sprawczość – zdolność do podej-
mowania działania. Przysługuje 
ludziom, ale również wielu innym 
bytom, np. systemom planetarnym, 
infrastrukturze technologicznej, wiru-
som. Ogólniej – zdolność wpływania 
aktora na innych aktorów.

d aktorzy pozaludzcy, byty poza-
ludzkie, relacjonizm

Sprawiedliwa transformacja – kon-
cepcja wywodząca się z amerykań-
skiego ruchu związkowego lat 80. 
XX w., w którym chodziło o zapew-
nienie bytu oraz wykształcenia 
robotnikom likwidowanych wówczas 
sektorów gospodarki. Współcześnie 
chodzi najczęściej o egzekwowanie 
praw pracowniczych oraz zapew-
nienie sieci pomocy państwowej 
osobom zatrudnianym w sektorach 
gospodarki podlegającym zmianom 
w związku z dążeniem do zeroemisyj-
nej gospodarki (np. górnikom zamy-
kanych kopalń węgla kamiennego).

d energetyka partycypacyjna, 
Europejski Zielony Ład, klastry 
energii, mitygacja klimatyczna, 
neutralność klimatyczna, neutral-
ność węglowa, (nie)sprawiedli-
wość klimatyczna, obywatelstwo 
energetyczne, polityki transfor-
macyjne, prosumenci, sprawied-
liwość klimatyczna, wspólnoty 
energetyczne, transforma-
cja energetyczna, zarządzanie 
transformacyjne

Sprawiedliwość klimatyczna – włą-
czenie kategorii etyki i sprawied-
liwości w analizy zmian klimatu; 
perspektywa wzmacniająca szersze 
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i wrażliwsze patrzenie na kryzys 
klimatyczny, jego skutki i możliwe 
sposoby przeciwdziałania poprzez 
włączenie różnych grup społecznych, 
po to by przeciwdziałać pogłębia-
niu już istniejących nierówności. 
Uwzględnia m.in. postkolonialne 
zależności, rasizm, nierówności 
płciowe czy klasowe oraz ich relacje 
z dystrybucją ryzyka katastrof klima-
tycznych. W skład sprawiedliwości 
klimatycznej wchodzą takie kategorie, 
jak dług klimatyczny, ekologicznie 
nierówna wymiana.

d dług klimatyczny, dług węglowy, 
dyskryminacja, globalne 
ocieplenie, kryzys klimatycz-
no-ekologiczny, neokolonia-
lizm, nierówność społeczna, 
(nie)sprawiedliwość klimatyczna, 
nowy kolonializm, patriarchat, 
podatność, podwójna nierów-
ność, potencjał adaptacyjny, 
równość węglowa, sprawiedliwa 
transformacja, stosunki klasowe, 
strukturalny rasizm

Sprzężenie zwrotne – jeden z pod-
stawowych mechanizmów proce-
sów zachodzących w przyrodzie 
lub w społeczeństwie o okrężnej 
trajektorii, w której rozwój procesu 
wpływa na własny przebieg w spo-
sób przyspieszający (sprzężenie 
dodatnie) lub hamujący (sprzężenie 
ujemne). W klimatologii dotyczy 
zjawisk zachodzących wewnątrz 
systemu klimatycznego. Przykładem 
ujemnego sprzężenia jest wzrost 
ilości energii wypromieniowywanej 
przez planetę w wyniku wzrostu jej 
temperatury – spowalnia to wzrost 

temperatury i stabilizuje system. 
 Bardzo ważnym sprzężeniem dodat-
nim są zmiany w intensywności paro-
wania wody i zawartości pary wodnej 
w atmosferze: wzrost temperatury d 
nasilenie parowania d zwiększenie 
koncentracji pary wodnej w atmosfe-
rze d nasilenie efektu cieplarnianego 
i dalszy wzrost temperatury.

d gazy cieplarniane/szklarniowe, 
efekt cieplarniany/szklarniowy, 
globalne ocieplenie, granice 
planetarne, klimat, kryzys kli-
matyczno-ekologiczny, nauka 
o systemach planetarnych, próg 
planetarny/planetarny punkt 
krytyczny, system klimatyczny, 
temperatura globalna

Starodrzew – drzewostan obejmu-
jący drzewa mające powyżej 100 lat, 
z przejawami starzenia się i obumie-
rania pojedynczych drzew. W tej fazie 
drzewostan zaczyna tracić swoją 
wartość ekonomiczną, zyskuje nato-
miast liczne wartości ekologiczne.

d deforestacja, gospodarka leś-
na, grubizna, leśnictwo, pellet 
drzewny, przemysł drzewny

Stopa dyskonta dla inwestycji 
w adaptację i mitygację klima-
tyczną – w zależności od tego, jaką 
stopę dyskonta przyjmiemy dla inwe-
stycji związanych z adaptacją i mity-
gacją klimatyczną, są one w pełni 
opłacalne lub nieracjonalnie wysokie, 
oczywiście przy założeniu, że pomi-
niemy scenariusz upadku cywilizacji 
wskutek katastrofy klimatycznej.

d adaptacja do zmian klimatu/
adap tacja klimatyczna, kryzys 
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klimatyczno-ekologiczny, mityga-
cja klimatyczna

Stosunki klasowe – relacje między 
opozycyjnymi klasami społecznymi, 
zazwyczaj o charakterze konflikto-
wym (otwartym lub ukrytym).

d klasa społeczna, radykalna eko-
nomia polityczna

Strategia klimatyczna – ramowy 
dokument zawierający deklarację 
podjęcia działań na rzecz walki 
z kryzysem klimatycznym przez 
organizację, która opracowała doku-
ment; może zawierać m.in. misję, 
wizję, wartości, cele, działania, 
wskaźniki, daty.

d adaptacja do zmian klimatu/
adap tacja klimatyczna, Europej-
ski Zielony Ład, kryzys klima-
tyczno-ekologiczny, mitygacja 
klimatyczna, polityka klima-
tyczna, rezyliencja

Stratygrafia – nauka o rekonstru-
owaniu historii Ziemi z jej zakumulo-
wanego zapisu skalnego.

d eon/era/okres/epoka w geologii, 
geologia, warstwy geologiczne

Strefa klimatyczna – największa 
jednostka w podziale klimatów Ziemi 
obejmująca obszar, w którym panują 
zbliżone warunki klimatyczne. Strefy 
klimatyczne układają się w przybli-
żeniu w postaci równoległych pasów, 
ułożonych symetrycznie względem 
równika. Są wynikiem zróżnico-
wania dopływu promieniowania 

słonecznego zależnie od szerokości 
geograficznej.

d klimat

Strukturalny rasizm – rasizm wbu-
dowany we współczesny globalny 
system społeczno-gospodarczy. 
Wywodzi się z historycznych 
 relacji kolonialnych, które są nadal 
obecne na poziomie relacji między-
państwowych (neokolonializm, 
 imperializm). Strukturalny rasizm nie 
jest tożsamy z rasistowskimi posta-
wami jednostek i grup względem 
innych jednostek i grup.

d dyskryminacja, kolonializm, 
neokolonializm, przyczyny 
strukturalne, sprawiedliwość 
klimatyczna

Styl życia – zespół codziennych 
praktyk, nawyków i działań realizo-
wanych przez jednostki lub grupy.

d konsumpcyjny styl życia

Susza – co najmniej kilkunastod-
niowy okres deficytu wody na danym 
obszarze, cechujący się brakiem 
opadów atmosferycznych, małą wil-
gotnością powietrza i gleby, niskim 
stanem wód w rzekach.

d bilans wodny, błękitna/niebieska 
infrastruktura, ekstremalne zda-
rzenia/zjawiska pogodowe, gos-
podarowanie wodą, hydrosfera, 
retencja wody

System – grupa powiązanych 
i współdziałających ze sobą bytów 
tworzących wspólną całość.
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d ekosystem, nauka o syste-
mach planetarnych, system 
klimatyczny

System klimatyczny – układ two-
rzony przez oddziałujące na siebie 
atmosferę, hydrosferę, kriosferę, 
biosferę i powierzchniową warstwę 
litosfery. Głównym czynnikiem 
wywołującym dynamikę tego układu 
i kształtującym klimat Ziemi jest 
promieniowanie słoneczne docho-
dzące do atmosfery i powierzchni 
Ziemi. Zaburzenie stanu jednego 
z elementów systemu oddziałuje na 
pozostałe elementy i może prowadzić 
do zmiany klimatu.

d absorpcja promieniowania, 
 albedo, atmosfera, bezwładność 
systemu klimatycznego, bilans 
radiacyjny/saldo  promieniowania, 
biosfera, efekt cieplarniany/
szklarniowy, gazy cieplarniane/
szklarniowe, globalne ocieplenie, 
hydrosfera, kriosfera, kryzys 
klimatyczno-ekologiczny, natęże-
nie promieniowania słonecznego, 
sprzężenie zwrotne, system

Systemy-światy – w koncepcji 
 Immanuela Wallersteina to struk-
tury polityczne w postaci państw/
regionów, których dynamikę funkcjo-
nowania wyznacza niekończąca się 
akumulacja kapitału.

d akumulacja kapitału, centrum, 
globalna Północ, globalne Połu-
dnie, gospodarka peryferyjna, 
neokolonializm, nowy kolonia-
lizm, peryferie, semiperyferie

Szkoła frankfurcka – grupa badaczy 
rozwijająca w XX w. teorię  krytyczną, 
m.in. Max Horkheimer, Theodor 
Ador no, Herbert Marcuse, Erich 
Fromm.

d teoria krytyczna

Szczyty Ziemi – konferencje ONZ 
poświęcone środowisku i rozwojowi; 
najsłynniejsza odbyła się w 1992 r. 
w Rio de Janeiro; w ramach Szczy-
tów Ziemi podpisano m.in. ramową 
konwencję Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) 
i Agendę 2030.

d Agenda 2030, Cele Zrówno-
ważonego Rozwoju, UNFCCC, 
zrównoważony rozwój

Szóste wielkie wymieranie – termin 
określający współczesne wymieranie 
gatunków spowodowane intensywną 
i uwzględniającą jedynie rachunek 
ekonomiczny działalnością gospo-
darczą najbogatszych firm, państw 
i osób.

d koekstynkcja, masowe wymiera-
nie/wielkie wymieranie, specjacja, 
wymieranie, wymieranie w tle

Ś
Ślad węglowy – miara ilości całko-
witej emisji gazów cieplarnianych 
produkowanych bezpośrednio lub 
pośrednio przez np. osobę, organiza-
cję, kraj. Wyrażony jest w ekwiwalen-
cie dwutlenku węgla, który pozwala 
podsumować i porównać emisje 
różnych gazów (również metanu, 
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podtlenku azotu i in.) na wspólnej 
skali. Ślady węglowe poszczegól-
nych państw stanowią podstawę 
do wyznaczenia limitów emisji lub 
nakładania kar za zbyt duże emisje 
gazów cieplarnianych. Również 
na poziomie jednostkowym szacun-
kowe obliczenia śladu węglowego, 
np. podróży lotniczej lub podróży 
pociągiem, mogą pomóc w podej-
mowaniu bardziej odpowiedzialnych 
codziennych decyzji.

d dekarbonizacja/ dekarbonizacja 
gospodarek, dług węglowy, 
efekt cieplarniany/szklarniowy, 
gazy cieplarniane/szklarniowe, 
globalne ocieplenie, mechanizm 
czystego rozwoju, mitygacja 
klimatyczna, neutralność klima-
tyczna, neutralność węglowa, 
program handlu emisjami, 
 Protokół z Kioto, równość 
węglowa, UNFCCC, węglowy 
wskaźnik Giniego

Świętość/sacrum – sfera objęta 
tabu z powodu swej nieskazitelno-
ści (sacrum święte) bądź swojego 
demonicznego charakteru (sacrum 
przeklęte); nieobjęta tabu jest sfera 
profanum (codzienność).

d resakralizacja

T
Takson – grupa osobników spokrew-
nionych na różnym poziomie.

Tania natura – postrzeganie natury 
jako nieskończonego źródła dar-
mowych zasobów, z których ludzie 
mogą dowolnie czerpać, produkując 
towary i usługi rynkowe. „Tania 
natura” to również niewycenione 
w gospodarce procesy regulacyjne 
i funkcje, np. zapylanie roślin przez 
owady. Koncepcję taniej natury oba-
lają m.in. ekonomiczne analizy śro-
dowiskowych kosztów zewnętrznych 
czy badania usług ekosystemowych.

d eksploatacyjność, koszty 
zewnętrzne, produkcja natury, 
stosunki klasowe, usługi ekosys-
temowe, utowarowienie przyrody, 
własność (ekonomia), własność 
(prawo), zasoby organizacji

Temperatura globalna – jest obli-
czana dla całej Ziemi poprzez uśred-
nienie temperatury na powierzchni 
morza i temperatury powietrza 
na lądzie.

d absorpcja promieniowania, 
 albedo, bilans radiacyjny/saldo 
promieniowania, działania mity-
gacyjne, efekt cieplarniany/
szklarniowy, gazy cieplarniane/
szklarniowe, globalne ocieple-
nie, natężenie promieniowania 
słonecznego, porozumienie 
 paryskie, równowaga klima-
tyczna planety

Teoria aktora-sieci (ang. Actor-Net-
work Theory, ANT) – radykalnie empi-
ryczna orientacja badawcza unika-
jąca wstępnych założeń, weryfikująca 
wszystko w toku drobiazgowego 
podążania za aktorami, w której 
byty poza ludzkie mają sprawczość 
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(działają), zaś każdy aktor działa 
w rezultacie pozostawania w sieci 
relacji z innymi aktorami, którzy go 
(aktora) współtworzą, w związku 
z czym nikt nie działa sam, spraw-
czość jest rozdystrybuowana, działa-
nie zachodzi dzięki innym.

d aktor-sieć, aktorzy pozaludzcy, 
byty poza ludzkie, relacjonizm, 
sprawczość, teoria ugruntowana

Teoria interesariuszy – podej-
ście, zgodnie z którym organizacja 
powinna uwzględniać w swych dzia-
łaniach aktorów niezwiązanych z nią 
bezpośrednio, bo od ich wsparcia 
zależy jej istnienie, oraz dlatego że 
ponoszą oni ryzyko jej działania.

d etyka biznesu, interesariusze, 
otoczenie organizacji, społeczna 
odpowiedzialność biznesu

Teoria krytyczna – kojarzone z grupą 
badaczy zwanych szkołą frankfurcką 
radykalne podejście do zastanej 
rzeczywistości społecznej ukierun-
kowane na jej zmianę, opozycyjne 
względem łączonej z Kartezjuszem 
teorii tradycyjnej, mającej utrwalać 
status quo.

d krytyczne nauki społeczne, 
nurt krytyczny w zarządzaniu, 
szkoła frankfurcka

Teoria poszukiwania znaczenia 
(ang. Significance Quest Theory) – 
teoria stworzona przez amerykań-
skiego psychologa Ariego Kruglan-
skiego i jego współpracowników 
zakładająca, że poczucie znaczenia 
w świecie jest jednym z podstawo-
wych motywów kierujących ludzkim 

zachowaniem. W momencie, gdy 
potrzeba ta nie jest zaspokajana, 
ludzie podejmują szereg działań 
mających na celu odzyskanie poczu-
cia znaczenia (np. poprzez działania 
natury politycznej).

d aktywizm klimatyczny, aktywizm 
środowiskowy, rzecznictwo

Teoria ugruntowana – podejście 
w metodologii badań społecznych 
opierające się na założeniu, że rze-
czywistość społeczną najlepiej rozu-
mieją zaangażowane w nią osoby. 
Dlatego badaczki_cze powinne_ni 
wychodzić w teren bez z góry zakła-
danych teorii. W miarę gromadzenia 
materiału empirycznego teoria wyła-
nia się z samych badań, „gruntuje się” 
w terenie.

d teoria aktora-sieci

Tradycyjna Wiedza Ekologiczna 
(TWE) – tubylcza wiedza obecna 
we wszystkich zakątkach świata 
związana z relacjami wspólnot z oto-
czeniem, głównie ekosystemowym, 
przekazywana z pokolenia na poko-
lenie; do jej charakterystycznych 
cech należą: łączenie duchowości 
z materialnością, orientacja rela-
cyjna, łączność między naturą 
i kulturą, nastawienie na współpracę, 
nie na konkurencję, szacunek 
do  środowiska i in.

d godność, kincentryczność/kin-
centryzm, kolonializm, naturakul-
tura/kulturonatura, okres osiowy, 
Pachamama, perspektywizm 
antropologiczny, rdzenna lud-
ność, relacjonizm, rewerencyjny, 
wartości relacyjne, zbiorowość
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Tragedia wspólnego pastwiska – 
termin zaczerpnięty z tekstu amery-
kańskiego ekologa Garretta Hardina 
pt. The Tragedy of the Commons 
opisującego hipotetyczną sytuację, 
w której korzystający ze wspólnego 
pastwiska pasterze, działając w indy-
widualnym i doraźnym interesie, 
w końcu doprowadzą do zniszczenia 
owego pastwiska.

d dobra publiczne, dobro wspólne, 
kooperatywa/spółdzielnia, 
koprodukcja/samozarządzanie

Transformacja energetyczna – 
przejście od wysokoemisyjnych 
systemów energetycznych opartych 
na paliwach kopalnych do syste-
mów opartych na odnawialnych 
źródłach energii.

d energetyka partycypacyjna, 
efekt cieplarniany/szklarniowy, 
energia termiczna oceanów, gazy 
cieplarniane/szklarniowe, klastry 
energii, mitygacja klimatyczna, 
obywatelstwo energetyczne, 
paliwa kopalne, polityki transfor-
macyjne, sprawiedliwa transfor-
macja, wspólnoty energetyczne, 
zarządzanie transformacyjne

Trend klimatyczny – względnie 
trwała tendencja lub ogólny kierunek 
zmian danego elementu klimatu 
w dłuższym czasie, widoczne na 
wykresie jako powolny, systema-
tyczny wzrost lub obniżenie średnich 
wartości w pewnym ciągu danych 
klimatologicznych. Najczęściej 
wyznacza się trend liniowy w przeli-
czeniu na 10, 30 lub 100 lat.

d anomalia, globalne ocieplenie, 
klimat, kryzys klimatyczno-eko-
logiczny, okres referencyjny, 
Wielkie Przyspieszenie

U
Uchodźczyni_ca klimatyczna_ny – 
osoba opuszczająca państwo 
pochodzenia z powodów, które 
bezpośrednio lub pośrednio wynikają 
z kryzysu klimatyczno-ekologicz-
nego, np. susze, niedobór wody, 
 podnoszenie się poziomu oce-
anów, pustynnienie, pożary, wojny 
o zasoby itp.

d ekstremalne zdarzenia/zjawiska 
pogodowe, emigracja klima-
tyczna, globalne ocieplenie, kłę-
bowisko kryzysów antropocenu, 
kryzys klimatyczno-ekologiczny, 
susza

Układ nagrody – struktury mózgowe, 
które w toku ewolucji kształtowały 
się tak, aby zwiększać prawdopodo-
bieństwo potencjalnie korzystnych 
zachowań.

d dopamina, odraczanie gratyfika-
cji, opóźnienie adaptacyjne

UNFCCC (ang. United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change) – ramowa konwencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu; umowa dotycząca 
międzynarodowej współpracy 
w kwestii ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych; jej organem kon-
trolnym jest coroczna Konferencja 
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Stron (ang. Conference of the Par-
ties, COP), czyli tzw. szczyty klima-
tyczne odbywające się każdego roku 
w innym państwie.

d Agenda 2030, Cele Zrówno-
ważonego Rozwoju, COP/
Szczyty Klimatyczne ONZ, efekt 
cieplarniany/szklarniowy, gazy 
cieplarniane/szklarniowe, glo-
balne ocieplenie, IPCC, kryzys 
klimatyczno-ekologiczny, neu-
tralność klimatyczna, neutralność 
węglowa, porozumienie paryskie, 
Protokół z Kioto, Szczyty Ziemi, 
zrównoważony rozwój

Uniwersalne zbawienie – pogląd, 
zgodnie z którym zbawienie przysłu-
guje nie tylko ludziom, ale i bytom 
pozaludzkim. Koncepcję uniwersal-
nego zbawienia możemy odnaleźć 
we wczesnym chrześcijaństwie, 
wschodniej ortodoksji, buddyzmie 
mahajana oraz w niektórych religiach 
hinduistycznych.

d byty poza ludzkie, żałoba klima-
tyczna i jej alokacja

Upodmiotowienie – traktowanie 
czegoś/kogoś jako podmiotu, któ-
remu przynależna jest godność.

d antyeksploatacyjność, eks-
ploatacyjność, emancypacja, 
godność, instrumentalizowanie, 
opresja, podmiotowość prawna, 
rewerencyjny, uprzedmiotowie-
nie, utowarowienie, własność 
(ekonomia), własność (prawo)

Uprzedmiotowienie – traktowanie 
czegoś/kogoś w sposób pozbawia-
jący je_ją_go godności.

d antyeksploatacyjność, eks-
ploatacyjność, emancypacja, 
godność, instrumentalizowanie, 
opresja, podmiotowość prawna, 
rewerencyjny, uprzedmiotowie-
nie, utowarowienie, własność 
(ekonomia), własność (prawo)

Urbanizacja/umiastowienie – zja-
wisko polegające na koncentrowaniu 
się grup ludzkich, głównie w mia-
stach; wzrost liczby i udziału ludności 
miast w populacji danego obszaru.

d klimat miasta, miejska wyspa 
ciepła, przekształcanie naturalnej 
powierzchni ziemi

Usługi ekosystemowe – wkład 
przyrody i procesów naturalnych 
w szeroko pojęty dobrobyt i jakość 
życia ludzi.

d IPBES, jakość życia, koszty 
zewnętrzne, tania natura, utowa-
rowienie przyrody

Utowarowienie – przekształcanie 
różnych elementów rzeczywistości 
(rzeczy, idei, natury, ludzi i ich pracy) 
z ich pierwotnej formy użytkowej 
w towary, które można odsprzedać 
na rynku.

d antyeksploatacyjność, eks-
ploatacyjność, emancypacja, 
instrumentalizowanie, opresja, 
podmiotowość prawna, upod-
miotowienie, uprzedmiotowienie, 
utowarowienie przyrody, wła-
sność (ekonomia), własność 
(prawo)
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Utowarowienie przyrody – włą-
czanie elementów przyrody i/lub 
informacji o nich do systemu gospo-
darczego w celu ich wymiany (sprze-
daży) na rynkach dla osiągania zysku.

d eksploatacyjność, instrumenta-
lizowanie, opresja, tania natura, 
uprzedmiotowienie, usługi eko-
systemowe, utowarowienie

Utrata lat życia (ang. Years of Life 
Lost, YLL) – wskaźnik wykorzysty-
wany w badaniach z obszaru zdrowia 
publicznego, wyliczany jako iloczyn 
liczby zgonów i przeciętnego dal-
szego trwania życia dla wieku, w któ-
rym nastąpił zgon.

W
Warstwy geologiczne – warstwowe 
osady i ich stare, stwardniałe odpo-
wiedniki, które zawierają informacje 
dotyczące historii klimatycznej i śro-
dowiskowej Ziemi.

d antropocen, eon/era/okres/
epoka w geologii, geologia, pale-
oklimat, stratygrafia

Wartości relacyjne – dotyczą zna-
czenia relacji człowieka z przyrodą, 
a także relacji pomiędzy ludźmi 
w otoczeniu przyrody. Podkreślają 
emocjonalny aspekt jakości życia. 
Wynikają z nich obowiązki i odpowie-
dzialność człowieka wobec przyrody 
oraz innych ludzi.

d alienacja (człowieka od natury), 
jakość życia, naturakultura/kul-
turonatura, praktyka ponownego 

połączenia, relacjonizm, Tra-
dycyjna Wiedza Ekologiczna, 
zespół deficytu natury/przyrody

Węglowy wskaźnik Giniego – 
wskaźnik umożliwiający mierzenie 
nierówności alokacji emisji dwutlenku 
węgla per capita dla poszczególnych 
państw w perspektywie historycznej.

d dekarbonizacja/dekarbonizacja 
gospodarek, dług klimatyczny, 
dług węglowy, mitygacja klima-
tyczna, neutralność klimatyczna, 
neutralność węglowa, (nie)spra-
wiedliwość klimatyczna, per 
capita, podwójna nierówność, 
równość węglowa, sprawiedli-
wość klimatyczna, ślad węglowy

Wieczna/trwała zmarzlina/ 
marzłoć – warstwa gleby lub 
innych utworów powierzchniowych 
albo nawet litej skały leżących na 
rozmaitych głębokościach pod 
powierzchnią ziemi, w których przez 
dłuższy czas (od 2 lat do dziesiątków 
tysięcy lat) utrzymuje się stale tem-
peratura poniżej punktu zamarzania. 
Wieczna marzłoć może być sucha, 
jeśli nie zawiera lodu jako materiału 
cementującego, np. w litej skale 
albo w suchym piasku, częściej jest 
wilgotna, spotykana w normalnych 
gruntach o pewnej zawartości wody 
lub w materiałach luźnych. Wtedy 
wolne przestrzenie pomiędzy cząst-
kami materiału zajmuje lód.

d epoki lodowcowe, kriosfera, 
lądolód, okres ziąbu, „Ziemia 
śnieżka”, zmiana klimatu
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Wiedza milcząca (ang. tacit know-
ledge) – wiedza, którą dysponujemy, 
lecz którą trudno jest nam uzasadnić 
i przekazać, nabywana w toku prak-
tyki i relacji mistrz_rzyni – uczeń_nnica.

d intelekt

Wielka rozbieżność (ang. The Great 
Divergence) – stale rosnąca przepaść 
między malejącą grupą najbogat-
szych oraz zwiększającą się popula-
cją skrajnie ubogich w skali świata.

d kłębowisko kryzysów antropo-
cenu, nierówność społeczna, 
skrajne ubóstwo, Wielkie Przy-
spieszenie, wielowymiarowe 
ubóstwo

Wielkie Przyspieszenie – termin 
używany zarówno do określenia 
trwającego od połowy XX w. okresu 
gwałtownych i przyspieszających 
zmian w systemie ziemskim, spowo-
dowanych konkretnymi działaniami 
gospodarczymi, jak i do charaktery-
styki owych poszczególnych zmian 
oraz ich tempa, np.: wielkie przyspie-
szenie zmian klimatu, wymierania 
gatunków, zakwaszenia oceanów, 
utraty lasów tropikalnych, wzrostu 
PKB, zużycia energii, turystyki mię-
dzynarodowej itd. Związane z dra-
matyczną presją ludzi wywieraną 
na środowisko naturalne skutkującą 
m.in. degradacją ekosystemów 
naturalnych i rosnącą emisją gazów 
cieplarnianych.

d antropocen, antropopresja, 
degradacja ekosystemu, degra-
dacja gleby, degradacja siedlisk, 
deforestacja, efekt cieplarniany/
szklarniowy, gazy cieplarniane/

szklarniowe, globalne ocieplenie, 
granice planetarne, kryzys kli-
matyczno-ekologiczny, masowe 
wymieranie/wielkie wymieranie, 
nauka o systemach planetarnych, 
produkt krajowy brutto, szóste 
wielkie wymieranie, trend kli-
matyczny, Wielka Rozbieżność, 
zakwaszenie oceanów, zmiana 
klimatu

Wielowymiarowe ubóstwo 
(ang. Global Multidimensional 
 Poverty Index, MPI) – wskaźnik 
opracowany przez Oxford Poverty 
& Human  Development Initiative 
(OPHI) służący do mierzenia ubó-
stwa na poziomie jednostki, a nie 
na poziomie całego państwa. Jeśli 
dana osoba jest pozbawiona jednej 
trzeciej lub więcej z 10 (ważonych) 
wskaźników, uznaje się ją za ubogą 
wielowymiarowo.

d skrajne ubóstwo, Wielka 
Rozbieżność

Wietrzenie chemiczne – chemiczny 
rozkład skał przez substancje che-
miczne, np. rozpuszczony dwutlenek 
węgla, zawarte w wodzie deszczo-
wej i glebie; jednym z jego bardzo 
powolnych skutków jest usuwanie 
dwutlenku węgla z atmosfery.

d atmosfera, gazy cieplarniane/
szklarniowe, sekwestracja

Własność (ekonomia) – prawo 
pozwalające właścicielowi korzystać 
z rzeczy (przedmiotu własności) i roz-
porządzać nią z wyłączeniem innych 
osób i w określonym zakresie.



838 Za pięć dwunasta…

d aktorzy pozaludzcy, antyeksploa-
tacyjność, byty poza ludzkie, 
eksploatacyjność, instrumentali-
zowanie, nierówność społeczna, 
opresja, podmiotowość prawna, 
tania natura, upodmiotowienie, 
uprzedmiotowienie, utowaro-
wienie, utowarowienie przyrody, 
własność (prawo)

Własność (prawo) – prawo mająt-
kowe, zgodnie z którym właściciel 
może, z wyłączeniem innych 
osób, korzystać z rzeczy, pobierać 
z niej pożytki (np. plony) i inne 
dochody, a także rozporządzać nią 
(np.  sprzedać ją).

d aktorzy pozaludzcy, antyeksploa-
tacyjność, byty poza ludzkie, 
eksploatacyjność, instrumentali-
zowanie, nierówność społeczna, 
opresja, podmiotowość prawna, 
tania natura, upodmiotowienie, 
uprzedmiotowienie, utowaro-
wienie, utowarowienie przyrody, 
własność (ekonomia)

Wspólnoty energetyczne – spół-
dzielnie lub stowarzyszenia zrze-
szające pojedynczych producentów 
energii, sąsiadów, hodowców, rolni-
ków lub lokalne firmy.

d działania adaptacyjne oparte 
na społeczności, energetyka 
partycypacyjna, klastry energii, 
komunitarność/komunitaryzm, 
kooperatywa/spółdzielnia, kopro-
dukcja/samozarządzanie, oby-
watelstwo energetyczne, polityki 
transformacyjne, prosumenci, 
sprawiedliwa transformacja, 

transformacja energetyczna, 
zarządzanie transformacyjne

„Wykwalifikowana nieświado-
mość” – wysoki poziom wiedzy 
i umiejętności połączony z niskim 
poziomem samoświadomości.

Wymieranie – proces prowadzący 
do całkowitego wyginięcia gatunku 
lub większej grupy organizmów.

d gatunek parasolowy, koekstynk-
cja, masowe wymieranie/wielkie 
wymieranie, specjacja, szóste 
wielkie wymieranie, wymieranie 
w tle

Wymieranie w tle – zachodzące 
przez większość historii życia na 
Ziemi, we względnie stałym i sto-
sunkowo wolnym tempie, znikanie 
gatunków spowodowane różnymi 
czynnikami środowiskowymi. Wymie-
ranie w tle jest czymś innym od 
masowego wymierania.

d gatunek parasolowy, koekstynk-
cja, masowe wymieranie/wielkie 
wymieranie, specjacja, szóste 
wielkie wymieranie, wymieranie

Wymuszenie radiacyjne – zmiana 
w bilansie energetycznym planety, 
np. wzrost średniej temperatury 
powierzchni Ziemi w związku 
ze wzrostem koncentracji gazu 
cieplarnianego.

d absorpcja promieniowania, 
 bilans radiacyjny/saldo promie-
niowania, efekt cieplarniany/
szklarniowy, gazy cieplarniane/
szklarniowe, globalne ocieplenie, 
poziomy/stężenie/koncentracja 
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dwutlenku węgla, równowaga 
klimatyczna planety, temperatura 
globalna

Wypalenie – jest to złożone zjawisko 
natury psychologicznej i fizjologicznej 
będące konsekwencją doświadcza-
nia przez dłuższy czas nadmiernego 
obciążenia i stresu. Wypalenie składa 
się z 3 głównych elementów: wyczer-
pania emocjonalnego i fizycznego, 
obojętności wobec naszych działań 
i poczucia obniżonych osiąg nięć.

d kultura męczeństwa

Wyparcie/represja – eliminowanie 
ze świadomości takich myśli, uczuć, 
pragnień itp., które są bolesne 
lub zagrażają obrazowi własnemu 
jednostki.

d cień, denializm klimatyczny, 
marazm antropocenu

Wzmocnienie pierwotne – bodziec 
zaspokajający podstawową potrzebę, 
taką jak głód lub pragnienie.

Wzrost ekonomiczny/ 
gospodarczy – zwiększanie ilości 
dóbr i usług konsumpcyjnych; naj-
częściej mierzony jako przyrost real-
nego produktu krajowego brutto.

d ekomodernizm, „jak-gdyby- 
-nigdy-nic”, kapitalizm, kon-
sumpcjonizm, konsumpcyjny styl 
życia, neoliberalizm/ideologia 
neoliberalna, post wzrost, pro-
dukt krajowy brutto, Raport 
Klubu Rzymskiego

Z
Zabawa – podstawowa forma ucze-
nia się dzieci w wieku przedszkol-
nym i fundament ich harmonijnego 
rozwoju.

d dzieciństwo

Zachód/kultura zachodnia – cywi-
lizacja i kultura wywodzące się 
z Europy Zachodniej, rozprzestrze-
nione na inne obszary, np. Amerykę 
Północną, Australię i Nową Zelandię.

d globalna Północ

Zadrzewienie śródpolne – sprzyja-
jący bioróżnorodności teren pomię-
dzy uprawami rolnymi porośnięty 
drzewami.

d bioróżnorodność/różnorodność 
biologiczna, miedza

Zakwaszenie oceanów – proces 
wzrostu kwasowości wód oceanicz-
nych (mierzony jako spadek pH). 
Obecnie zachodzi przede wszystkim 
na skutek pochłaniania przez oce-
any dwutlenku węgla zawartego 
w atmosferze.

d atmosfera, chemizm oceanów, 
gazy cieplarniane/szklarniowe, 
paliwa kopalne, sekwestracja, 
Wielkie Przyspieszenie

Zarządzanie/organizowanie – dzia-
łania wykorzystujące zasoby i otocze-
nie organizacji (lub jednostki) do reali-
zacji jej celów, najczęściej zysku.

d biurokracja, doktryna Fried-
mana, eksploatacyjność, 
instrumentalizowanie, otoczenie 
organizacji, uprzedmiotowienie, 
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utowarowienie, zarządzanie 
ekonomiczne, zarządzanie 
humanistyczne, zarządzanie 
post humanistyczne, zarządzanie 
transformacyjne, zarządzanie 
więcej-niż-ludzkie, zasoby 
organizacji

Zarządzanie ekonomiczne – zarzą-
dzanie nastawione na zysk.

d doktryna Friedmana, zarządza-
nie/organizowanie, zarządzanie 
humanistyczne, zarządzanie 
post humanistyczne, zarządzanie 
więcej-niż-ludzkie

Zarządzanie humanistyczne – 
zarządzanie nastawione na dobro 
człowieka w organizacji.

d personalizm, zarządzanie/
organizowanie, zarządzanie 
ekonomiczne, zarządzanie post -
humanistyczne, zarządzanie 
więcej-niż-ludzkie

Zarządzanie  posthumanistyczne – 
zarządzanie więcej-niż-ludzkie, 
współdziałanie organizacji z zaso-
bami i otoczeniem dla wspólnego 
dobra, wyróżniające się uznaniem 
sprawczości i godności wszelkich 
organizujących, organizowanych 
i odczuwających organizowanie 
aktorów, ludzkich czy pozaludzkich 
(w tym np. zasobów), wyrastające 
z zarządzania humanistycznego, 
inspirowane post  humanizmem i teo-
rią aktora-sieci.

d aktorzy pozaludzcy, byty poza-
ludzkie, godność, krytyczny 
post humanizm, nowa huma-
nistyka, otoczenie organizacji, 

post  humanizm, sprawczość, 
teoria aktora-sieci, zarządzanie 
humanistyczne, zarządzanie 
więcej-niż-ludzkie, zasoby 
organizacji

Zarządzanie transformacyjne – pla-
nowe wdrażanie rozwiązań mających 
na celu skuteczną i sprawiedliwą 
transformację energetyczną.

d energetyka partycypacyjna, 
klastry energii, polityki transfor-
macyjne, sprawiedliwa transfor-
macja, transformacja energe-
tyczna, wspólnoty energetyczne, 
zarządzanie/organizowanie

Zarządzanie więcej-niż-ludzkie – 
zarządzanie post humanistyczne, 
nastawione na dobro ludzko-poza-
ludzkiej zbiorowości; wyróżnia je 
otaczanie troską nie tylko ludzi, ale 
i aktorów pozaludzkich; wyrasta 
z zarządzania humanistycznego, 
inspirowane jest post humanizmem 
i teorią aktora-sieci.

d aktorzy pozaludzcy, byty poza-
ludzkie, godność, krytyczny 
post  humanizm, nowa huma-
nistyka, post humanizm, teoria 
aktora-sieci, zarządzanie huma-
nistyczne, zarządzanie post -
humanistyczne, zbiorowość

Zasoby organizacji – to, czym 
organizacja może dysponować, aby 
realizować swoje cele; często do 
roli instrumentalizowanych zasobów 
sprowadzani są ludzie (zasoby 
ludzkie), a niemal zawsze aktorzy 
pozaludzcy, np. zasoby finansowe, 
fizyczne, informacyjne.
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d aktorzy pozaludzcy, byty poza-
ludzkie, instrumentalizowanie, 
tania natura, zarządzanie/
organizowanie, zarządzanie 
ekonomiczne, zarządzanie 
humanistyczne, zarządzanie 
post humanistyczne, zarządzanie 
więcej-niż-ludzkie

Zbiorowość – społeczność, wspól-
nota więcej-niż-ludzka składająca się 
z ludzi i aktorów pozaludzkich.

d aktorzy pozaludzcy, byty poza-
ludzkie, działania adaptacyjne 
oparte na społeczności, komuni-
tarność/komunitaryzm, koopera-
tywa/spółdzielnia, koprodukcja/
samozarządzanie, krytyczny 
post  humanizm, post humanizm, 
teoria aktora-sieci, Tradycyjna 
Wiedza Ekologiczna, zarządzanie 
post humanistyczne, zarządzanie 
więcej-niż-ludzkie

Zdrowie planetarne (ang. Planetary 
Health) – w 2015 r. Fundacja Rock-
efellera oraz czasopismo „The Lan-
cet” utworzyły komisję poświęconą 
koncepcji zdrowia planetarnego, 
która miała posłużyć m.in. nadaniu 
zmianom klimatycznym bardziej 
zrozumiałego dla ludzi wymiaru. Kon-
cepcja zdrowia planetarnego opiera 
się na założeniu, iż ludzkie zdrowie 
zależy od kondycji naszej planety, 
a degradacja środowiska naturalnego 
pociąga za sobą poważne konse-
kwencje dla zdrowia i życia ludzi.

d alienacja (człowieka od natury), 
cykl kryzysu, jakość życia, kłę-
bowisko kryzysów antropocenu, 
kryzys klimatyczno-ekologiczny, 

naturakultura/kulturonatura, 
praktyka ponownego połączenia, 
Tradycyjna Wiedza Ekologiczna, 
wartości relacyjne

Zespół deficytu natury/przyrody – 
pogorszona jakość życia z powodu 
nadmiernej ekspozycji na media elek-
troniczne i przebywania w zamknię-
tych pomieszczeniach.

d alienacja (człowieka od natury), 
jakość życia, naturakultura/kul-
turonatura, praktyka ponownego 
połączenia, wartości relacyjne, 
zdrowie planetarne

Zielona infrastruktura – strate-
gicznie planowana i zarządzana 
sieć naturalnych i seminaturalnych 
terenów w miastach i na obszarach 
wiejskich służąca zachowaniu śro-
dowiska przyrodniczego w możliwie 
stabilnym stanie oraz ochronieniu 
bioróżnorodności. W terenach zur-
banizowanych należy do niej ogół 
parków, zieleńców, roślinności towa-
rzyszącej zabudowie (zielone dachy, 
zielone ściany) i obiektom użytecz-
ności publicznej (zielone przystanki, 
zielone torowiska), a także terenów 
zieleni otaczających ulice czy 
osiedla (łąki kwietne, parki kieszon-
kowe). Do podstawowych funkcji 
zielonej infrastruktury zalicza się: 
przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
ograniczenie miejskiej wyspy ciepła, 
ochrona przed hałasem, oczyszcza-
nie powietrza z CO2 i pyłów, wzrost 
ewapotranspiracji, swobodny prze-
pływ powietrza, wzrost odporności 
ekosystemów, retencja wód opado-
wych, łagodzenie skutków powodzi.
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d adaptacja do zmian klimatu/
adap tacja klimatyczna, bilans 
wodny, bioróżnorodność/
różnorodność biologiczna, błę-
kitna/niebieska infrastruktura, 
ekosystem, ewapotranspiracja, 
 globalne ocieplenie, miejska 
wyspa ciepła, retencja wody, 
urbanizacja/umiastowienie, 
zmiana klimatu

„Ziemia supercieplarniana” 
(ang. Hothouse Earth) – świat 
z klimatem ekstremalnie cieplarnia-
nym, w kierunku którego aktualnie 
zmierzamy.

d globalne ocieplenie, hiperter-
malia/hipertermalium, klimat, 
okres cieplarniany, paleoceńsko- 

-eoceńskie maksimum termiczne, 
zmiana klimatu

„Ziemia śnieżka” – okresy zlo-
dowaceń, w trakcie których cała 
powierzchnia lądów i oceanów jest 
pokryta skorupą lodu.

d epoki lodowcowe, kriosfera, 
lądolód, okres ziąbu, wieczna/
trwała zmarzlina, zmiana klimatu

Zmiana klimatu (geologia) – dowolny 
przedział czasu, w którym zmienia się 
klimat Ziemi. Może to być spowodo-
wane czysto naturalnymi procesami, 
takimi jak oscylacje glacjalno-inter-
glacjalne (lodowcowo-międzylo-
dowcowe) okresów zlodowaceń, lub 
wymuszone przez człowieka, jak 
w przypadku obecnego globalnego 
ocieplenia.

d antropogeniczny, epoki lodow-
cowe, globalne ocieplenie, 

hipertermalia/hipertermalium, 
klimat, kryzys klimatyczno-ekolo-
giczny, Milankovicia teoria/cykle, 
okres ziąbu, okres cieplarniany, 
paleo ceńsko-eoceńskie maksi-
mum termiczne, „Ziemia super-
cieplarniana”, „Ziemia śnieżka”

Zrównoważony rozwój – koncepcja, 
zgodnie z którą rozwój gospodar-
czy powinien uwzględniać obecne 
potrzeby, ale bez umniejszania szans 
przyszłych pokoleń na zaspokojenie 
ich potrzeb.

d Agenda 2030, Cele Zrównowa-
żonego Rozwoju,  obywatel_ka 
zrównoważonego rozwoju, 
Raport Brundtland, wzrost 
ekonomiczny/gospodarczy

Ż
Żałoba klimatyczna/żałoba ekolo-
giczna (ang. ecological grief; climate 
grief) – emocjonalna reakcja wywo-
łana przez zniszczenie środowiska 
naturalnego lub zmiany klimatyczne 
i ich konsekwencje. Zjawisko jest 
przedmiotem zainteresowania 
m.in. psycholożek_gów, które_rzy 
badają związki depresji, stanów lęko-
wych (ang. ecological anxiety) i roz-
paczy z degradacją środowiska natu-
ralnego i zmian klimatu. Szczególnie 
podatne_ni na jej doświadczanie 
są: badaczki_cze nauk przyrodnich; 
osoby młode i świadome nieunik-
nionych zmian, które zajdą jeszcze 
za ich życia, oraz ludność rdzenna 
i społeczności zamieszkujące rejony 
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najbardziej dotknięte zmianami kli-
matu, np. Inuici, w których przypadku 
topiący się lód morski wpływa nie 
tylko na rutynę dnia codziennego, 
ale i na ich tożsamość i kulturę.

d aktywizm klimatyczny, aktywizm 
środowiskowy, antycypowana 
żałoba ekologiczna, ekologiczna 
demokracja, globalne ocieplenie, 
Inuici, kryzys klimatyczno-

-ekologiczny, rdzenna ludność, 
solastalgia, żałoba klimatyczna 
i jej alokacja, żałoba klimatyczna 
jako transformacja

Żałoba klimatyczna i jej  alokacja – 
nie wszyscy są objęci żałobą w rów-
nym stopniu i nie z każdym wyrazem 
żałoby liczymy się tak samo. Opłaku-
jemy przede wszystkim byty uznane 
za ludzkie, ale nawet w tej grupie 
dochodzi do dyskryminacji. Grupy 
mniejszościowe lub marginalizowane 
za życia również po śmierci nie są 
opłakiwane. Jeszcze dalej na margi-
nesie żałoby znajdują się byty poza-
ludzkie, takie jak zwierzęta, rośliny 
albo ciała mineralne, które na ogół 
nie są uwzględniane w żałobie. Dys-
kryminowani są również żałobnicy 
reprezentujący np. ludność rdzenną 
czy mieszkańcy obszarów nieliczą-
cych się w skali globalnej (np. Inuici 
lub mieszkańcy atoli Tuvalu).

d antycypowana żałoba ekolo-
giczna, byty poza ludzkie, eko-
logiczna demokracja, globalne 
ocieplenie, Inuici, kryzys klima-
tyczno-ekologiczny, nierówność 
społeczna, (nie)sprawiedliwość 
klimatyczna, rdzenna ludność, 
solastalgia, sprawiedliwość 

klimatyczna, Tradycyjna Wie-
dza Ekologiczna, uniwersalne 
zbawienie, żałoba klimatyczna/
żałoba ekologiczna, żałoba kli-
matyczna jako transformacja

Żałoba klimatyczna jako trans-
formacja – sytuacja, w której utrata 
niesie ze sobą transformujący efekt 
i otwiera osobę przeżywającą żałobę 
na inne byty ludzkie i poza ludzkie 
oraz zachęca ją do działania; jest 
punktem wyjścia do wzięcia odpo-
wiedzialności nie tylko za to, co 
stracone, ale także za to, co jeszcze 
można ratować.

d aktywizm klimatyczny, aktywizm 
środowiskowy, antycypowana 
żałoba ekologiczna, byty poza-
ludzkie, ekologiczna demo-
kracja, globalne ocieplenie, 
kryzys klimatyczno-ekologiczny, 
rzecznictwo, solastalgia, teoria 
poszukiwania znaczenia, żałoba 
klimatyczna/żałoba ekologiczna, 
żałoba klimatyczna i jej alokacja

Żelazne prawo odpowiedzial-
ności – pogląd, zgodnie z którym 
im przedsiębiorstwo potężniejsze, 
tym większa jest jego społeczna 
odpowiedzialność.

d etyka biznesu, (nie)sprawiedli-
wość klimatyczna, społeczna 
odpowiedzialność biznesu, spra-
wiedliwość klimatyczna, zrówno-
ważony rozwój




