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Czy podejmowane dzisiaj decyzje powinny być
poprzedzone spojrzeniem w przyszłość? Rozmawiamy na ten temat
z NATALIĄ HATALSKĄ, analityczką trendów i założycielką Instytutu
Badań nad Przyszłością – Infuture Hatalska Foresight Institute, który
definiuje najważniejsze trendy i wskazuje ich konsekwencje dla gospodarki,
rynku oraz konkretnych marek.

ROZ MAWI A ŁA J U ST YN A HA Ł A DAJ

Czym jest trend i dla kogo jest on ważny?
Trend to pewne zjawiska zachodzące w czasie i mające wpływ na nasze zachowania. Musimy
je oddzielić od chwilowych mód oraz od technologii i konkretnych rozwiązań. Aby zdefiniować
trendy, należy wykonać wiele analiz oraz być bacznym obserwatorem zarówno ludzkich zachowań
i nawyków, jak i zmian na polu projektowania czy technologii. W badaniach trendów poruszamy
się w pięciu podstawowych obszarach: technologie, komunikacja, ekonomia, społeczeństwo
i środowisko, które powinniśmy traktować jako całość. Rozwój trendów ma wpływ na kształtowanie
rynków i jest istotny dla marek, bo pomaga planować strategie marketingowe oraz wyznaczać
kierunki rozwoju. Trendy są również istotne dla konsumentów, którzy często postępują impulsywnie,
nie myśląc o konsekwencjach swoich działań. Świadomość trendów pomaga nam przygotować
się na zmianę, podejmować lepsze decyzje, szukać szans i możliwości oraz odkrywać nowe
kierunki rozwoju.
Co mówią badania trendów o podejściu ludzi do klimatu i kwestii ochrony środowiska?
Trend klimatyczny, obok tego związanego ze zrównoważonym rozwojem, jest silnym trendem,
obserwowanym już od dłuższego czasu i dotyczy całej grupy zjawisk nie tylko w obszarze
środowiskowym, lecz także społecznym, ekonomicznym i technologicznym. Zaliczymy tu zarówno
trend Air Pollution, czyli wszelkie akcje związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczaniu powietrza,
Urban gardening – trend związany z uprawianiem ogrodów w miastach, na balkonach, parapetach,
dachach i w przestrzeni miejskiej, Life After Plastic – trend środowiskowy zwracający uwagę
na nadmierne wykorzystanie plastiku, zwłaszcza jednorazowo, oraz nastawiony na szukanie
alternatyw dla tego materiału. W obszarach społecznym i ekonomicznym za bardzo istotny
uważam trend Being good (bycie dobrym). Marki biorą odpowiedzialność za świat, w którym

funkcjonują, podejmują działania społeczne, proekologiczne. Istotny jest także trend Empowered
Women, określany także jako #girlpower, #womenomics, który mówi o rosnącej roli kobiet w życiu
społecznym, ekonomicznym, politycznym, co daje dużą nadzieję na pozytywne zmiany.
Co nas uratuje: technologia, natura czy społeczeństwo?
We trust in nature, but we hope in technology, co oznacza „Ufamy naturze, ale pokładamy
nadzieję w technologii”. To stwierdzenie pochodzi z książki pt. „The Nature of Technology”
W. Briana Arthura, amerykańskiego ekonomisty, twórcy ekonomicznej teorii złożoności oraz
badacza ewolucji technologii. Jestem technooptymistką. Wierzę, że technologia może nas
uratować. Wprawdzie wiele obecnych problemów świata jest technogennych, czyli pochodzących
od technologii, ale dlatego też technologia może stać się narzędziem w likwidacji tych problemów.
Z jednej strony to rozwój przemysłu opartego na paliwach kopalnych spowodował zmiany klimatu,
z którymi właśnie się borykamy, a z drugiej strony ankietowani przeze mnie ludzie uważają, że dzięki
osiągnięciom technologii żyjemy w najlepszych czasach, na jakie mogła do tej pory liczyć ludzkość.
Dzieje się tak dzięki osiągnięciom w zakresie medycyny, komunikacji, przepływu informacji czy
systemów bezpieczeństwa. Technologia zdecydowanie podnosi standard naszego życia w bardzo
różnorodnych obszarach. Uważam, że „złoty wiek ludzkości” jest cały czas przed nami.
Jaka może być rola młodych ludzi w walce z konsekwencjami zmiany klimatu?
Mówimy, że obecna młodzież urodziła się w świecie technologii. Istotne jest to, że mamy wpływ
na sposób używania technologii – i tu widzę ogromną rolę młodego pokolenia, które naturalnie
łączy bycie w świecie wirtualnym z życiem społecznym i potrzebą bliskości z drugim człowiekiem.
Ale musimy zdawać sobie sprawę, że odpowiedzialność za zmiany, ich kierunek i tempo, spoczywają
na wszystkich pokoleniach i muszą być wspólnym wysiłkiem.
Jakie to powinny być zmiany?
Problem polega na tym, że nasza gospodarka wciąż opiera się na kulcie wskaźników wzrostu.
Dążymy do wzrostu ilościowego, a nie jakościowego. Na szczęście w obszarze ekonomicznym
występuje trend Human economy. Zgodnie z nim miarą jakości jest dostęp do dobrej edukacji,
opieki medycznej, a także poziom aktywności politycznej i ekonomiczej kobiet oraz radości
z dostępu do kultury czy terenów zielonych. Zauważam, że pokolenie młodych ludzi oczekuje od
dużych firm, od marek, postawy odpowiedzialności na każdym etapie produkcji. Ale w obecnej
sytuacji potrzebna jest świadomość społeczna i odpowiedzialność. W swoich działaniach, zarówno
na poziomie jednostki, grupy społecznej, jak i państwa, jesteśmy niezwykle krótkowzroczni.
Doskonale obrazuje to sytuacja związana z pandemią Covid-19, podczas której nasze otoczenie
zalała fala śmieci w postaci plastikowych torebek, rękawiczek czy porzuconych maseczek.
Zaczęliśmy znowu używać ton plastiku i jednorazowych opakowań.

Plan zajęć
PONIEDZIAŁE K

WTO R E K

ŚR O DA

CZ WA RT E K

P I ĄT E K

PONIEDZIAŁE K

WTO R E K

ŚR O DA

CZ WA RT E K

P I ĄT E K

ZI MOWA PRZ ERWA ŚWIĄT E C ZN A
23 –3 1 .1 2 .2020
FERI E ZI MOWE
1 8–3 1 .01 .20 21
woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
25.01 –07.02.2021
woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie
01 –1 4.02.20 21
woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
1 5–28.02.2021
woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie,
wielkopolskie
WI O SE NN A PRZ ERWA ŚWIĄT E C ZN A
01 –06.04 .2021
KO NI E C R OKU SZ KOLNEG O
25.06.20 21

Kalendarz
roku szkolnego 2020/21
wrzesień 2020
P

październik 2020

W

Ś

Cz

P

S

N

1

2

3

4

5

6

P

W

Ś

listopad 2020

Cz

P

S

N

1

2

3

4

P

W

Ś

Cz

P

S

N
1

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

21

22

23

28

29

30

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Cz

P

S

N

30

grudzień 2020
Ś

Cz

P

styczeń 2021

P

W

S

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

luty 2021

P

W

Ś

Cz

P

S

N

P

W

Ś

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

31

S

N

N

marzec 2021
P

W

Ś

Cz

kwiecień 2021

P

S

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

maj 2021

P

W

Ś

Cz
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

W

Ś

Cz

P

S
1

2

11

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

29

30

31

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

S

N

31

czerwiec 2021
P

lipiec 2021

W

Ś

Cz

P

S

N

1

2

3

4

5

6

P

W

Ś

sierpień 2021

Cz

P

S

N

1

2

3

4

P

W

Ś

Cz

P

1

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

21

22

23

28

29

30

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

O co tyle
hałasu?

FO

T.

C
AR

H.

L.W

.O

.

Lata są dłuższe i cieplejsze, a zimy łagodniejsze. Szybciej rusza wegetacja
i dłużej trwa. Czy zmiany klimatyczne są naprawdę tak groźne? Rozmawiamy
na ten temat z LONGINĄ I WOJCIECHEM OŻGAMI, klimatologami
z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.
Czy klimat to pogoda?
Nie, chociaż pojęcia te są ze sobą powiązane. Klimat można określić jako pewną prawidłowość
i następstwo procesów atmosferycznych, które zachodzą w danym miejscu. Do jego
opisania wykorzystujemy długoletnie, przynajmniej 30‑letnie, dane z pomiarów i obserwacji
meteorologicznych. Pogoda to stan fizyczny atmosfery w określonej chwili i miejscu.

ROZMAWI AŁ A A NN A P IKUS

Dlaczego klimat jest tak ważny, że tyle się o nim ostatnio mówi?
Warunki klimatyczne są bardzo ważne dla funkcjonowania przyrody i życia człowieka. Na Ziemi
istnieją strefy klimatyczno-glebowo-roślinne. Rozpatrując powiązania występujące w tych strefach,
można łatwo zauważyć, że zmiana warunków klimatycznych powoduje zmiany innych elementów
tych systemów, co prowadzi do zmian w otaczającym nas środowisku.
Co to znaczy, że mamy do czynienia ze zmianami klimatu? Czy to to samo
co globalne ocieplenie?
Klimat na Ziemi ulega zmianom w wyniku czynników naturalnych, ale obecnie na te zmiany nałożyły
się także efekty działalności człowieka. W atmosferze, na skutek działalności antropogenicznej,
wzrasta ilość gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. W wyniku tego rośnie temperatura.
Zależność tę możemy zauważyć tak w skali globalnej, jak i regionalnej. Globalne ocieplenie jest
jednym ze skutków współczesnej zmiany klimatu. Z uwagi na powiązania między wszystkimi
elementami w systemie klimatycznym zmieniają się także inne elementy warunkujące pogodę.

Ale przecież zmiany klimatu to nic nowego. Jak świat światem ulegał on zmianom, więc
o co właściwie tyle hałasu?
Tak, zmiany klimatu zachodziły w przeszłości geologicznej, ale były one następstwem czynników
naturalnych. Obecna zmiana zachodzi dość gwałtownie i jest wynikiem naszego konsumpcyjnego
stylu życia. Prowadzić ona może do katastrofalnych w skutkach zmian dla świata przyrody oraz
naszego życia, w tym gospodarki.
W jaki sposób odczuwamy skutki tych zmian?
Skutkiem współczesnej zmiany klimatu jest nie tylko wzrost temperatury powietrza. Zauważalna
jest zmiana nie tyle sumy rocznej opadów, ile ich reżimu, coraz dłuższe są okresy bezopadowe.
Wydłuża się okres wegetacyjny, częściej występują zjawiska ekstremalne, przede wszystkim susze
lub gwałtowne opady powodujące powodzie błyskawiczne, a także zjawiska pogodowe, takie jak
np. trąba powietrzna czy huragan. Cieplejsze są zimy, które są coraz częściej bezśnieżne. A przecież
pokrywa śnieżna ma znaczenie nie tylko dla uprawiania sportów zimowych, ale przede wszystkim
stanowi poważny zapas wody dla roślin na początku okresu wegetacyjnego.
Jak na zmiany klimatu reaguje przyroda, las?
Jedną z konsekwencji zmiany klimatu jest wzrost temperatury powietrza i wydłużenie okresu
wegetacyjnego. Ze względu na wzrost temperatury i fale upałów można spodziewać się coraz
częstszego występowania deficytu wody dla roślin. Suma opadów w okresie wegetacyjnym nie
ulega w ostatnich latach większym zmianom, jednak zmienia się reżim opadów. Wcześniejszy
początek okresu wegetacyjnego powoduje przyspieszenie pierwszych pojawów fenologicznych,
np. wcześniej pękają pąki liściowe. Drzewa rozpoczynają wegetację w okresie, kiedy nadal
mogą występować przymrozki, które stają się zagrożeniem, szczególnie dla upraw i młodszych
drzew. Zmieniające się warunki termiczno-wilgotnościowe oddziałują i na drzewa, i na pozostałe
komponenty lasu, np. na owady. W zmieniających się warunkach drzewa stają się bardziej
podatne na działanie różnych patogenów, bardziej przystosowanych do zmieniającego się klimatu
i zwiększających swoją aktywność. Może to prowadzić do wzrostu śmiertelności niektórych
gatunków drzew lub osłabienia ich witalności. Takie zagrożenie dotyczy np. świerka i jesionu,
a także sosny, dębu czy buka. Można sądzić, że w najbliższych dekadach drzewa będą częściej
cierpiały na niedostatek wody i wynikające z niego konsekwencje. Podejmowane są odpowiednie
działania prowadzące do adaptacji lasów do zachodzącej zmiany klimatu, jednakże projekcje
klimatyczne na tak długi czas, jak życie drzew, obarczone są dużą niepewnością.
Jakie Państwa zdaniem są największe mity o zmianach klimatu?
Mitem jest twierdzenie, że obecne ocieplenie jest naturalne, a udział człowieka w zmianie klimatu
jest minimalny, a także to, że CO2 emitowany przez człowieka nie ma znaczenia, ponieważ stanowi
niewielką część emisji tego gazu do atmosfery. To nieprawda, ponieważ emisje CO2 pochodzące
ze źródeł naturalnych są równoważone poprzez ich pochłanianie przez oceany i roślinność,
natomiast emisje antropogeniczne nie są równoważone i powodują ciągły wzrost koncentracji CO2
w atmosferze, czego konsekwencją jest globalny wzrost temperatury.

ruch obrotowy Ziemi
Earth's rotation
ruch obiegowy z Ziemi
Earth’s orbit
strefa klimatyczna
climatic zone

Fachowo
o klimacie
Klimat to wszystkie zjawiska pogodowe na danym terenie, które są powtarzalne w długim okresie.
Natomiast pogoda jest obrazem stanu atmosfery w danej chwili. Składają się na nią m.in. wiatr,
zachmurzenie, opady czy ciśnienie atmosferyczne.
Łatwiej jest zauważyć zmiany pogody niż zmiany klimatu, ponieważ zachodzą w dużo krótszym czasie.
Nagła burza, która przekreśla plany wycieczkowe

i pojawiające się

cyrkulacja powietrza
air circulation

po niej słońce to oczywiście zmiany pogodowe. Zmiany klimatu to proces długotrwały i złożony, trudny
do zauważenia bez wieloletnich obserwacji. Zajmują się nimi klimatolodzy, meteorolodzy oraz fizycy
atmosfery.
Od połowy XIX w., wraz z rozwojem technologicznym, pojawiły się nowe możliwości badania klimatu.

opady
precipitation

ciśnienie atmosferyczne
atmospheric pressure

Zagęszczono siatkę punktów obserwacyjnych, badaniami objęto również powierzchnię oceanów.
Od 40 lat prowadzone są precyzyjne pomiary satelitarne, co umożliwia naukowcom tworzenie
matematycznych modeli zmian klimatu.
Aby zrozumieć zmiany klimatyczne, należy najpierw dobrze poznać atmosferę ziemską i procesy w niej
zachodzące oraz zależności między klimatem a stanem otaczającej nas przyrody. Kulisty kształt Ziemi
determinuje nierównomierne dostarczanie energii ze Słońca do powierzchni planety.
Obszary położone pomiędzy zwrotnikami dostają jej najwięcej, a te bliżej biegunów –
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także od ruchu obrotowego Ziemi (ruch wirowy wokół własnej osi), w tym od siły Coriolisa.
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pogoda
weather

także ruch obiegowy Ziemi (po eliptycznej orbicie wokół Słońca). Globalna cyrkulacja powietrza zależy
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wiatr
wind

zachmurzenie
cloud cover

najmniej. Strefy klimatyczne mają układ równoleżnikowy. Na klimat i występowanie pór roku wpływa
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WA ŻN E ZA L E ŻN O Ś C I
Prekursorem podziału świata na strefy klimatyczne był Wladimir Peter Köppen.
Doprowadziły go do tego fascynacja botaniką i geografią świata roślin oraz badanie
zależności pomiędzy bogactwem roślinnym a klimatem. Pierwszy schemat stref
klimatycznych, później wielokrotnie modyfikowany i przez niego, i przez innych naukowców,
stworzył w 1900 r. Podstawa tego schematu do dzisiaj pozostaje bez zmian.

marnotrawienie żywności
waste of food
zredukować
to reduce
emisja gazów cieplarnianych
greenhouse gas emission
wyjaławianie gleb
soil degradation
chronić
to protect
model życia
model of life
wziąć się do pracy
to get to work

To dopiero początek roku szkolnego, więc pewnie nie masz jeszcze zbyt wielu ocen. Przypomnij więc
sobie ostatnie świadectwo szkolne. Niektóre stopnie są z pewnością powodem do dumy, inne wskazują,
że należałoby coś poprawić. Podobny raport naukowcy wykonują dla klimatu.
Zamiast szkolnych przedmiotów są tu: atmosfera i powierzchnia Ziemi, ocean, cykl obiegu węgla, czy też
najbardziej medialny – prognozy zmian klimatu. Międzyrządowy Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC)
sporządził taki dokument już po raz piąty. Podsumowuje w nim obecne i przewidywane zmiany klimatu.
Wnioski z raportu są jednoznaczne – wszyscy musimy wziąć się do pracy i zmienić model życia.
W skali globalnej powinniśmy popracować nad wprowadzeniem zrównoważonej gospodarki
leśnej na wszystkich kontynentach oraz dążyć do zwiększenia powierzchni lasów, dzięki którym wzrośnie
pochłanianie

CO2 z atmosfery i jego akumulacja w ekosystemach leśnych. W ten sposób

przyczynimy się do redukcji jego koncentracji w atmosferze. Nie załatwia to jednak problemu rosnącej
emisji CO2 w wyniku działalności człowieka. Musimy chronić różnorodność biologiczną ekosystemów,
szczególnie terenów podmokłych i torfowisk. Mamy sporo do naprawienia w gospodarce rolnej.
Tu przede wszystkim powinniśmy zatrzymać proces wyjaławiania i wysuszania gleb. Ocenę
niedostateczną otrzymaliśmy z emisji gazów cieplarnianych i tu już nie ma żadnego tłumaczenia.
Poziom emisji dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu musi być mocno zredukowany!
Integralną częścią raportu jest również ocena z zachowania – tu ludzkość też nie wypada dobrze. Wśród
pilnych kwestii są np. zmniejszenie marnotrawienia żywności i zredukowanie udziału produktów mięsnych
w naszej diecie.

świadectwo szkolne
school report

powód do dumy
reason for pride

poprawić
to improve

Cenzurka
do poprawki
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N IE M A C ZA S U N A WA KAC J E !
Otrzymując świadectwo szkolne, mamy w perspektywie dwa miesiące odpoczynku.
W przypadku zmian klimatu już nie ma czasu na wakacje. Zmiany muszą być wprowadzone
natychmiast. Jakie to zmiany i co Ty sam możesz zrobić? Piszemy o tym na kolejnych
stronach kalendarza.

zależność
dependence
prawa przyrody
rights of nature

System naczyń
połączonych
Jenga to gra polegająca na wyciąganiu drewnianych klocków ułożonych w wieżę. Im dłużej grasz, tym

przyrody. Jeśli ją naruszymy…
n y z n y – każdy organizm jest w jakiś sposób powiązany
W przyrodzie nic nie funkcjonuje w pełnej
i c z i cizolacji
m

kos

kos

równowaga
balance

konstrukcja jest coraz słabsza, chwieje się, aż w końcu upada. Podobnie jest z równowagą w świecie

m

to

r i n ogr i n g
t

wpływać
to influence

i

i

atmosferycznych i obniżenie poziomu wód gruntowych prowadzi do osłabienia drzew,
szczególnie tych, które mają płytki system korzeniowy. Na osłabione drzewa, np. świerki, wkraczają
szkodniki owadzie i patogeniczne grzyby.

ekosystem
ecosystem

mon

mon

z innymi oraz z nieożywionym środowiskiem, w którym żyje. Na przykład zmniejszenie ilości opadów

i drzewostany.

Przy masowym występowaniu zabijają drzewa

Wzrost liczebności owadów prowadzi do okresowego wzrostu liczebności

ptaków owadożernych. Zamieranie drzew powoduje zwiększenie dostępności światła na dnie lasu,

gatunek
species

dlatego też w runie leśnym pojawiają się gatunki roślin o większych wymaganiach świetlnych.
Las się zmienia.
Są też powiązania globalne. Na przykład organizmy żyjące w wilgotnych lasach równikowych

oddziaływanie
interaction

relacje
relations

powiązane są, poprzez swoje fizyczne środowisko leśne i atmosferę, z organizmami zamieszkującymi
oceany, pustynie i tundrę arktyczną. Przykład z naszego podwórka – brak tak bardzo uprzykrzonych
komarów znacząco zuboży dietę płazów, a co za tym idzie, może ograniczyć ich populację.

F O T. J AY M A N T R
I

/UN

SP

LA

konstrukcja
construction

powiązania
links
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N IE J E ST E Ś M Y S A M I!
Uświadomienie sobie tego pozwala zrozumieć wzajemne oddziaływanie i relacje
zachodzące między poszczególnymi gatunkami w obrębie różnych ekosystemów. Człowiek
także jest elementem tego systemu. I również na niego wpływa. Wszędzie, gdzie się
zjawialiśmy, zmienialiśmy i kształtowaliśmy środowisko zgodnie z naszymi potrzebami.
A przecież nie żyjemy na Ziemi sami i, podobnie jak inne gatunki, podlegamy prawom
przyrody. Dlatego skutki naszej działalności odbijają się na nas samych. Dzielimy miejsce
na Ziemi z wieloma organizmami, bez których nie możemy się obejść. Dlatego powinniśmy
się troszczyć o to, by nie naruszać delikatnej równowagi, od której sami jesteśmy zależni.

gazy cieplarniane
greenhouse gases
ograniczanie
reduction, limitation
propozycje
proposals
postanowienia
decisions
uniknąć
to avoid

Zjednoczeni
wobec zmian klimatu
Czy uda się ograniczyć konsekwencje zmian klimatycznych? Państwa całego świata podjęły kroki, które
być może na to pozwolą. Miejmy nadzieję, że wspólnie działając, wielu z nich unikniemy, a także lepiej
poznamy mechanizm działania tych, które są nie do uniknięcia.
Już wiele lat temu zdano sobie sprawę, że uniknięcie lub chociażby osłabienie konsekwencji zmian
klimatycznych zależy od współpracy. Dlatego w 1992 r. w Rio de Janeiro niemalże wszystkie państwa
świata należące do ONZ podpisały międzynarodową umowę pod nazwą „Ramowa Konwencja Narodów
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu” (ang. United Nations Framework Convention on Climate
Change – UNFCCC lub FCCC). Określała ona założenia współpracy na rzecz zapobiegania
„niebezpiecznej” ingerencji człowieka w klimat. Kraje, które ratyfikowały konwencję, nazywane są Stronami
Konwencji.

Co roku odbywa się Konferencja Stron (COP), która jest

osłabianie
tu: mitigation

najwyższym organem Konwencji UNFCCC. Podczas COP podejmowane są decyzje niezbędne do
zapewnienia skutecznego wykonania postanowień Konwencji oraz monitorowane jest ich wykonanie.
Najważniejszym następstwem Konwencji w sprawie zmian klimatycznych stał się słynny protokół z Kioto

FO

konsekwencje
consequences

współpraca
cooperation

mechanizm
mechanism

z 1997 r., zawierający konkretne propozycje ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

zmiany klimatu
climate changes

T

.K

OM

IS

AR

/SHUT TERSTOCK

A N N A P I KU S

M I E S I ĄC

pon
wt
śr
czw
pt
sob

niedz

WA ŻN E L A SY
Do 2020 r. odbyło się 25 Konferencji Stron, w tym trzy w Polsce – w Poznaniu (2008),
Warszawie (2013) i Katowicach (2018). Podczas każdej z nich szeroko omawiany był
temat lasów, które uważane są za kluczowy czynnik ograniczający konsekwencje
zmian klimatycznych.

ROK

ciekawe zajęcie
interesting activity
przyjaźń
friendship

Razem
dla przyrody

doświadczenie
experience

Większość z nas odczuwa potrzebę, żeby się czymś głęboko zainteresować i mocno w to zaangażować.
Poczuć własną sprawczość i mieć możliwość ofiarowania czegoś innym. A co jeśli ci „inni” to byłaby
przyroda? W ostatnich latach w Polsce niezwykle dynamicznie rozwija się idea wolontariatu dla przyrody.

projekt
project

Również wśród młodzieży.
Wolontariusze pełnią niezwykle ważną rolę w organizacjach działających na rzecz przyrody. Ich pasja

zadań, których wykonanie byłoby trudniejsze bez takiej pomocy.
Atrakcyjne zadania z zakresu ochrony przyrody proponują wolontariuszom

i wolontariatem dopiero rozpoczynają. Można pomóc w utrzymaniu infrastruktury turystycznej czy
porządku (sprzątanie śmieci z widokiem na zachód słońca w Tatrach wydaje się być działaniem wręcz
poetyckim). Można też pomóc pracownikom naukowym w ich badaniach lub udzielać informacji
w punkcie informacji turystycznej.

wolny czas
free time

pomo

cna

dłoń

t
wolontaria

pasja
passion, hobby
wolontariat
voluntary work

Lasy Państwowe

i polskie parki narodowe. Każdy może znaleźć coś dla siebie, nawet ci, którzy swoją przygodę z przyrodą

zainteresowanie
interest

zaangażowanie
involvement, commitment

bezinteresowność
selflessness

i bezinteresowne zaangażowanie umożliwiają realizację wielu projektów oraz podjęcie licznych nowych
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ZA A N GA ŻUJ S IĘ
Wolontariat pozwala na zdobycie doświadczenia, które może się przydać na studiach lub
w pracy. Umożliwia poznanie osób, które profesjonalnie zajmują się przyrodą – leśników,
pracowników parków narodowych, naukowców. I co najważniejsze, podczas wolontariatu
nawiązują się przyjaźnie na całe życie. Dlatego każdy, kto ma odrobinę wolnego czasu
i szuka ciekawego zajęcia, powinien wypróbować swoich sił w wolontariacie.
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Klimat
na pierwsze
strony gazet

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje to od jakiegoś czasu gorący
temat. Co robić, aby w natłoku informacji i często wzajemnie
wykluczających się opinii i sądów znaleźć te prawdziwe? O roli mediów
i dziennikarzy w kształtowaniu opinii na temat środowiska rozmawiamy
z JOANNĄ BORUC, dziennikarką Meloradio i współtwórczynią programu
popularnonaukowego „Galileo”.

ROZ MAWI A ŁA DAGN Y NOWAK - STA S Z E W S KA

Edukacja społeczeństwa na temat zmian klimatu to dla mediów ogromne wyzwanie.
Czy dziennikarze mają poczucie, że w istotny sposób wpływają na świadomość Polaków
o stanie środowiska?
Myślę, że coraz więcej dziennikarzy czuje, że ich wpływ na kształtowanie świadomości
społeczeństwa jest coraz mniejszy. To znak naszych czasów. Do większości odbiorców dociera
teraz tylko prosty przekaz: hasło, mem, atrakcyjna fotka. Tymczasem edukacja społeczna to
skomplikowany i trudny proces. Na przeczytanie fachowego artykułu trzeba poświęcić więcej niż
5 minut, a na jego napisanie często wiele tygodni. Warto jednak poszukać atrakcyjnych sposobów
dotarcia do społeczeństwa z wiedzą, która, mówiąc trochę górnolotnie, może uratować nam życie.
Zmiany klimatyczne są coraz bardziej odczuwalne i trudno im zaprzeczyć. To powinno nas skłonić
do głębszej refleksji oraz działania na rzecz naszej planety.
Jak wygląda praca dziennikarza zajmującego się tematami związanymi z przyrodą? W jaki
sposób zdobywa informacje i jak je weryfikuje?
Niezależnie od dziedziny, którą zajmuje się dziennikarz, źródłem inspiracji i informacji może być
wszystko: własna obserwacja, problem kogoś znajomego, śledzenie publikacji tematycznych czy
działań władzy. Uważam, że w Polsce powoli rośnie świadomość ekologiczna, a co za tym idzie,
także zainteresowanie tematem zmian klimatu i ochrony przyrody. Warto przy tym zwracać uwagę
na aspekt ekonomiczny. Nic tak nie przekonuje ludzi do zmian jak argument, że mogą dzięki temu
zaoszczędzić. I to nie tylko pieniądze, ale i czas. Jeśli chodzi o weryfikację informacji, to z pewnością
nie wystarczy zajrzeć do Wikipedii. Przydaje się wrodzona nieufność i cierpliwość. To niekiedy
żmudne śledzenie pierwotnego źródła informacji, na które powołują się rozmówcy, instytucje czy
inne media. Ja z zasady sceptycznie podchodzę do sensacyjnych doniesień opatrzonych tytułem,
który ma zapewnić tzw. klikalność. Warto konfrontować zdobyte informacje z naukowcami lub
specjalistami w danej dziedzinie. Spore zasługi mają też organizacje pozarządowe, różnego rodzaju

fundacje i stowarzyszenia, które działają w sposób transparentny. Cenne jest też obserwowanie
tego, co się dzieje na świecie, czytanie publikacji zagranicznych, w tym książek.
Kto jest dziś dla mediów autorytetem w kwestii zmian klimatu? Czyje poglądy są
najczęściej cytowane?
Nie odważyłabym się stworzyć listy takich nazwisk. Tzw. media mainstreamowe lubią rozmówców
„łatwych w obsłudze”. To osoby, które przede wszystkim są chętne do przedstawienia swojej opinii,
najlepiej w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Jeśli do tego jest to ktoś o barwnej
osobowości, to mamy gotowy materiał na bohatera mediów. Bez wątpienia autorytetami powinni
być fachowcy w danej dziedzinie, dlatego lepiej, żeby o suszy czy ochronie puszczy wypowiadał się
specjalista, a nie polityk lub celebryta. Wydaje mi się, że dobór rozmówców zależy też od samego
medium. Dlatego w niektórych gazetach czy stacjach telewizyjnych częściej występują działacze
organizacji proekologicznych, z kolei w innych prezentowane są poglądy zgodne z działaniami
władz państwowych czy kościelnych.
Olga Tokarczuk w swojej przemowie noblowskiej powiedziała: „Lecz nade wszystko
żyjemy w świecie natłoku informacji sprzecznych ze sobą, wzajemnie się
wykluczających, walczących na kły i pazury”. Media są bardzo podzielone w kwestii
przedstawiania informacji o środowisku, wiele z nich jest sobie przeciwstawnych.
W jaki sposób w natłoku informacji można odnaleźć te prawdziwe i wartościowe?
Żyjemy w czasach, kiedy rzeczywistość zmienia się niezwykle szybko. Dotyczy to także świata
nauki, o czym nie wolno nam zapominać. Zgadzam się z Olgą Tokarczuk, że jesteśmy nieustannie
zasypywani informacjami i czasem trudno nam złożyć to w logiczną całość. Dlatego trzeba nauczyć
się oddzielać fakty od opinii. Mieć otwarty umysł – nie zamykać się w bańce, w której dominują
tylko opinie zgodne z naszymi poglądami. Przede wszystkim jednak cenne jest zdobywanie
wiedzy, czyli uczenie się. W ostatecznym rozrachunku i tak wszystko sprowadza się przecież
do umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków.

kreatywność
creativity
dialog (dyskusja)
dialogue (discussion)

Klimat jest dobrem
		
wspólnym
Czy w dyskusjach o klimacie jest miejsce na duchowość? Jak najbardziej. W tekstach ludzi wielu różnych

solidarne działanie
joint efforts

wyznań znajdujemy nawoływanie do szacunku wobec przyrody

jako dobra, któremu

zawdzięczamy życie. Święty Franciszek z Asyżu, katolicki patron przyrodników, już w średniowieczu nazwał
Ziemię siostrą, „która nas żywi i chowa”, a zwierzęta naszymi braćmi mniejszymi, którym należy się
najwyższy szacunek.

dobra wola
good will

Dzisiaj podobną filozofię podejścia do przyrody proponuje nam obecny papież – Franciszek.
W czerwcu 2015 r. ukazała się jego encyklika pt. „Laudato Si”, co w tłumaczeniu oznacza „Pochwalony
bądź”. Tytuł został zaczerpnięty ze słynnej pieśni słonecznej św. Franciszka. Ojciec Święty pisze o Ziemi:

manifest
manifesto

„ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem
i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił”. Papież zobowiązuje nas wszystkich do dyskusji,
do dialogu z nauką. I mówi, że „potrzebujemy konfrontacji, która nas wszystkich połączy, ponieważ

nadzieja
hope

wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich”. Zwraca się nie tylko
do katolików, lecz „do każdej osoby mieszkającej na tej planecie”, „do wszystkich osób dobrej woli”,

na Ziemi.

wspólne dobro
common good

szacunek
respect

duchowość
spirituality

konfrontacja
confrontation

by solidarnie działali w celu uchronienia przed wyginięciem wielu różnorodnych i pięknych form życia
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UC ZYŃ M Y ŚW IAT L E P S ZYM !
Encyklika jest pełnym nadziei manifestem mówiącym o tym, że mając tak wiele możliwości –
związanych z technologią, nauką, kreatywnością – możemy świat czynić lepszym.
Dla wszystkich mieszkańców Ziemi.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zrzesza 193 kraje, a jej głównym celem jest zapewnienie pokoju
i bezpieczeństwa międzynarodowego, wspomaganie współpracy i dialogu pomiędzy państwami oraz
popieranie praw człowieka. To taki „system operacyjny pomocy światu”, który poprzez swoje agendy
przekazuje nam instrukcje działania.
Jednym z najważniejszych dokumentów jest „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”,
przyjęta we wrześniu 2015 r. Zapisano w niej konkretne cele, które państwa członkowskie, w tym Polska,
zobowiązały się wypełnić.
NAJWAŻ NIEJSZE C E L E TO :

wzmocnienie zdolności adaptacyjnych i odporności na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne
we wszystkich krajach,
włączenie działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii
i planów,
zwiększenie poziomu edukacji oraz potencjału ludzkiego i instytucji, do podniesienia świadomości
dotyczącej łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków tych zmian oraz systemów
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wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

FO T. B I L L OX

zagrożenie
threat
strategia
strategy
świadomość
awareness
system wczesnego ostrzegania
early warning system
katastrofa naturalna
natural disaster
zdolności adaptacyjne
adaptability
instrukcja działania
operating instruction
bezpieczeństwo międzynarodowe
international safety

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i włączyła przeciwdziałanie im do swoich działań.

o
hr ń

pokój
peace

Zmiany klimatu to problem, który nie zaczął się wczoraj. Już na początku XX wieku zainteresowała się nimi

c

przeciwdziałanie
counteraction

System operacyjny
pomocy światu
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KO N KR E T N E DZIA Ł A N IA
Walka ze zmianami klimatu nie sprowadza się do dyskusji naukowców
czy starań grupy osób o większej niż otoczenie empatii do przyrody.
Są to konkretne działania każdego z państw członkowskich ONZ.
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czas na zmiany
time for changes
odpowiedzialność za planetę
responsibility for the planet
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Wciąż mamy wpływ
na przyszłość

Chyba nie ma osoby, która choć raz w życiu nie zetknęła się z filmami przyrodniczymi Davida
Attenborough.

To jeden z najsłynniejszych dziennikarzy przyrodniczych i autorytet

nieodwracalny
irreversible

zniszczenie
destruction

dramat
drama

nadzieja
hope

naprawa
repair

silny przekaz
strong message

w naukowym świecie przyrodników, doceniony także przez królową Elżbietę II, która za zasługi
na rzecz popularyzacji wiedzy przyrodniczej nadała mu tytuł szlachecki. Podczas inauguracji szczytu
klimatycznego COP24 w Katowicach w 2018 r., Sir David Attenborough

ostrzegł przed

globalną katastrofą wywołaną przez człowieka.
Nie jest to jedyny jego głos w tej sprawie. W 2019 r. powstał serial dokumentalny
„Siedem światów, jedna planeta”, a na antenie BBC był emitowany program „Zmiany klimatu: Fakty”.
Autor dokument ten zaczął od słów:

W ciągu 20 lat, od kiedy zacząłem mówić o wpływie zmian klimatu na nasz świat,
otoczenie zmieniło się znacznie szybciej, niż kiedykolwiek przypuszczałem.
Może to brzmieć przerażająco, ale dowody naukowe wskazują, że jeśli nie
podejmiemy dramatycznych działań, w ciągu następnej dekady staniemy
przed nieodwracalnym zniszczeniem świata przyrody i rozpadem naszych
społeczeństw. Kończy się nasz czas, ale wciąż jest nadzieja. Wierzę,
że jeśli lepiej zrozumiemy zagrożenie, przed którym stoimy, z większym
prawdopodobieństwem unikniemy katastrofalnej przyszłości.

dziennikarz przyrodniczy
nature journalist

globalna katastrofa
global disaster

To bardzo ważne słowa, które wskazują na kluczową kwestię – zmiany nastąpiły, są one przerażające,
ale wciąż mamy wpływ na przyszłość naszej planety. Musimy jednak zmienić funkcjonowanie
społeczeństw, a także nasz sposób myślenia o świecie. Będzie to wymagało wyjścia ze strefy
komfortu i otwarcia umysłu na nowe rozwiązania. Nie raz popełnimy błędy, bo zmiana modelu życia
nigdy nie jest łatwa. Aby rozpoczął się proces naprawy, potrzebne jest solidarne współdziałanie
i poczucie odpowiedzialności za planetę.
DAG N Y N OWA K - STA S Z E W S K A
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#TakeYourSeat

Przemówienie Sir Davida Attenborough podczas COP24
w Katowicach jest dostępne na platformie internetowej YouTube.
Był to tak naprawdę manifest globalnej opinii, ponieważ dziennikarz
wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych zorganizował akcję
na Twitterze pod hasztagiem #TakeYourSeat, w której każdy
użytkownik mógł przedstawić swoje zdanie w postaci krótkiego
materiału video. Uzyskane od użytkowników materiały zostały
użyte w przemówieniu. Do przedstawicieli władz wszystkich
państw popłynął silny przekaz z całego świata. Czas na zmiany!

ROK

spektakl przyrodniczy
nature spectacle
wziąć udział
to take part
migracja ptaków
migration of birds

Święto
przyrody
22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.
ściśle związany.

Nasz los jest z nią

Im jest uboższa, tym uboższe jest nasze życie. Ocenia się, że ponad 3 mld ludzi

są uzależnione od bogactwa gatunków żyjących w morzach i na terenach przybrzeżnych, a egzystencja
ponad 1,6 mld ludzi

jest ściśle związana z zasobami leśnymi

– drewnem,

zasoby leśne
forest resources

W pierwszych dniach października, kiedy nadchodzi czas migracji ptaków, obchodzone są Europejskie

świętować
to celebrate

tętnić życiem
to vibrate with life

różnorodność biologiczna
biological diversity

obserwować
to observe

ubogi
poor

naszej planety. Ważne, aby usłyszało o nich jak najwięcej osób. Co roku, z tej okazji, nadleśnictwa

bogactwo
wealth

runem leśnym i zwierzyną. To święto ma być okazją do rozmów o globalnych problemach

organizują mnóstwo aktywności – pikników, konkursów, sadzeń drzew. Na pewno znajdziesz coś
interesującego dla siebie.

Dni Ptaków.

W ramach tej imprezy, w całej Polsce, organizowane są spacery edukacyjne,

wykłady, konkursy i wystawy. Koniecznie odwiedź wtedy Nadleśnictwo Elbląg i weź udział w corocznie
organizowanym Ptasim Pikniku. To okazja, by pod okiem leśników i ornitologów obejrzeć z bliska
niesamowity spektakl przyrodniczy, jakim są jesienne migracje ptaków. Uwierz – naprawdę warto!
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T WÓJ DZIE Ń P R ZYR O DY
Wielki Dzień Pszczół (8.08), Dzień Drzewa (10.10), Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich
(11.12), dzień… Możliwości obchodzenia święta przyrody jest naprawdę wiele. Postaraj się,
żeby tak było codziennie. Wyjdź z domu, patrz i słuchaj, ale tak, żeby widzieć i słyszeć
tętniącą życiem naturę. Może to być obserwacja mchu między płytami chodnika lub
małego drzewka w pękniętym murze budynku, wiosenny koncert słowików czy szum wiatru
w koronach drzew. Koniecznie też wybierz się do lasu. Celebruj to święto i zrób coś dobrego
dla przyrody.
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Groźny
smog

Zmiany klimatu nie mają wiele wspólnego ze smogiem, czyli złą jakością
powietrza, którym oddychamy. Są one głównie spowodowane rosnącą
koncentracją gazów cieplarnianych w atmosferze pochodzących
z przemysłu, transportu czy też rolnictwa. Natomiast smog jest wynikiem
działania tzw. niskiej emisji, czyli dymu pochodzącego z domowych
pieców czy kotłowni, który przy słabej cyrkulacji powietrza zalega nad
domami i ulicami. O tym, jak chronić zdrowie podczas smogu, rozmawiamy
z KATARZYNĄ ZIELIŃSKĄ-KAPUSTYŃSKĄ, lekarzem pediatrą.

ROZ MAWI A ŁA DAGN Y NOWAK - STA S Z E W S KA

Młode osoby często uważają, że smog im nie szkodzi, są przecież zdrowe i pełne energii.
Czy tak jest rzeczywiście?
Smog jest szkodliwy zarówno dla ludzi młodych, jak i starszych. Przebywając w zanieczyszczonym
środowisku, z każdym wdechem wprowadzamy do dróg oddechowych mieszaninę niebezpiecznych
dla zdrowia substancji chemicznych oraz pyłów. Powodują one podrażnienie oraz stan zapalny
błon śluzowych i związane z tym objawy. Dostając się do krwiobiegu, docierają do różnych organów
i je uszkadzają. Nasz organizm zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze. Najszybciej je odczują osoby
starsze oraz te, które cierpią na choroby przewlekłe układu oddechowego, np. astmę. Trzeba jednak
pamiętać, że brak objawów nie świadczy o braku szkodliwego wpływu smogu na nasze zdrowie.
Na jakie objawy powinniśmy zwrócić uwagę?
Początkowo wpływ smogu może nie być odczuwalny, szczególnie dla osób młodych
i nieobciążonych innymi chorobami. Jednak długotrwałe przebywanie w zanieczyszczonym
środowisku, prędzej czy później powoduje pogorszenie wydolności układu oddechowego,
przeciążenie serca oraz gorsze funkcjonowanie wszystkich organów. Niekiedy pierwsze objawy
narażenia na smog mogą przypominać przeziębienie – podrażnienie spojówek i gardła, kaszel.
Z czasem dolegliwości te mogą się nasilać, doprowadzając do pogorszenia kondycji fizycznej
i psychicznej. Organizm narażony na smog łatwiej ulega infekcjom oraz trudniej się z nich leczy.
Smog nasila również objawy alergii. Niestety, szkodliwe efekty działania smogu kumulują się przez
lata, dlatego tak ważne jest, abyśmy go unikali.

A czy można oczyścić organizm z toksyn pochodzących z zanieczyszczonego powietrza?
Często reklamowane są specjalistyczne diety, dzięki którym podobno jest to możliwe.
Stosowanie niesprawdzonych, restrykcyjnych diet może być ryzykowne dla zdrowia. Aby organizm
poradził sobie ze skutkami działania smogu powinien mieć sprawny układ odpornościowy. Ważne
jest prawidłowe odżywianie, co gwarantuje zbilansowana i zróżnicowana dieta, bogata w witaminy
naturalnego pochodzenia, mikroelementy, białko oraz dobrej jakości tłuszcze. Fast foody nie
dostarczają wartościowych substancji. Ich jedzenie nie tylko nie buduje naszej odporności, ale
wręcz ją osłabia. Bardzo ważny jest także sen, którego niedobór znacznie obniża skuteczność
naszych mechanizmów obronnych.
Jak więc chronić swoje zdrowie podczas smogu?
Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyeliminowanie smogu. To zadanie dla naszego i przyszłych
pokoleń. Póki co jednak mogą pomóc maski antysmogowe, które są zalecane na obszarach
o znacznym zanieczyszczeniu powietrza. Poziom zanieczyszczenia możemy sprawdzić
w aplikacji na smartfonie i od tego uzależnić użycie maski w danym miejscu i czasie. Natomiast
w pomieszczeniach można używać urządzeń oczyszczających powietrze z cząstek stałych. Ważne
też, aby dbać o swój układ odpornościowy. Zdrowo się odżywiać, wysypiać oraz unikać stresu.
W tym ostatnim wypadku mogą pomóc specjalne techniki relaksacyjne.
Ja bym dodała jeszcze pobyt na łonie przyrody. Czy wystawiłaby Pani receptę
na wyjście do lasu?
Zdecydowanie tak. Jest to doskonały sposób na ucieczkę od smogu. Las jest naturalną barierą
dla mas zanieczyszczonego powietrza. Rośliny działają jak swoisty filtr, a wytwarzane przez nie
substancje, np. żywice, wspomagają oczyszczanie dróg oddechowych. Poza tym przebywanie
na łonie natury jest kojące dla ducha. Pomaga łagodzić skutki stresu i pozytywnie nastraja.
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kondycja intelektualna
intellectual condition
ograniczanie
limitation
niechlubny
infamous
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Zjawisko efektu cieplarnianego można porównać do warunków panujących w niewietrzonej, pełnej ludzi
klasie. W czasie lekcji, na skutek oddychania, rośnie w powietrzu koncentracja dwutlenku węgla. Braliście
udział w takich zajęciach? Trudno wtedy o skupienie i kreatywność.
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Przy zmianach
klimatu mózg
działa wolniej

A to dlatego, że wdychany

w nadmiarze CO2 powoduje zaburzenie równowagi elektrolitów we krwi, co z kolei prowadzi do
pogorszenia się naszego samopoczucia. Dosłownie – mamy problem z myśleniem. Ogarnia nas lenistwo

myślenie
thinking

fizyczne i intelektualne.
Dyskomfort odczuwamy przy koncentracji CO2 wynoszącej 600-800 ppm (ang. parts per million, czyli
części na milion). Natomiast z badań naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wynika,

samopoczucie
tu: well-being

że przy koncentracji CO2 wynoszącej 1000 ppm można już zarejestrować upośledzanie
funkcji myślowych człowieka. Przecież to nas nie dotyczy, pomyślisz – oddycha nam się całkiem
swobodnie na świeżym powietrzu.

równowaga
balance

Niestety, nasz świat powoli staje się taką źle wentylowaną klasą, a uczniami jesteśmy my wszyscy.
Pracujące dla nas maszyny i urządzenia przemysłowe do funkcjonowania potrzebują energii ze
spalania ropy,

węgla lub gazu, podnosząc w ten sposób koncentrację CO2.

koncentracja CO2 wahała się między 180-300 ppm! Ustanowiliśmy więc niechlubny rekord. I jeśli dalej
będziemy go bronić, a nawet pobijać, nie ograniczając emisji CO2 – czeka nas codzienność, w której
nasza kondycja intelektualna będzie na marnym poziomie.

skupienie
focus

zaburzenie elektrolitów
electrolytes disorder

Obecnie wartość ta w atmosferze wynosi około 410 ppm. Dla porównania, około 5 mln lat temu

mózg
brain
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DBA J O KO N DYC J Ę I Ć W IC Z UM Y S Ł
Co możesz zrobić? Przede wszystkim ruszaj się, dotleniaj.
Trenuj mózg, czytając książki. Może rower zamiast samochodu?

ROK

transpiracja
transpiration
wilgotność
humidity

Uff, jak gorąco!
Z przyjemnością wspominamy upalne wakacje i czas spędzony z przyjaciółmi na plaży. O wiele gorzej –
te dni, kiedy byliśmy w mieście i temperatura powietrza zbliżała się do 40 st. C. Zwłaszcza, że takie upały

promieniowanie słoneczne
solar radiation

bywają niebezpieczne dla zdrowia.
Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają
na poziom koncentracji i efektywność pracy. Upał może prowadzić do przegrzania organizmu, a nawet
udaru cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a bywa, że także życiu. Udar objawia się
zmęczeniem, silnymi bólami i zawrotami głowy, nudnościami, gorączką, szumem w uszach, drgawkami,

las liściasty
broadleaved forest

wzrostem temperatury ciała, przyspieszonym tętnem i oddechem. Dlatego, jeśli robi się naprawdę
gorąco, trzeba zachować rozsądek. Zrezygnuj w tym czasie z intensywnego uprawiania sportu i sięgania
po słodkie napoje.

Pij za to jak najwięcej czystej wody,

żeby się

nie odwodnić. Ludzkie ciało w 70%, a mózg aż w 83%, składają się z wody, dlatego nie może jej zabraknąć

zdrowie
health

przegrzanie
overheating

udar
stroke

odwodnienie
dehydration

klimatyzacja
air-conditioning

w organizmie!

upał
heat
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N AT UR A L N A KL IM AT YZAC JA
Jej źródłem jest las i to wcale nie żart! Na upał najlepsze są gęste lasy liściaste. To
najwspanialszy parasol plażowy, jaki znamy, ponieważ do dna lasu dociera najwyżej
5% promieniowania słonecznego. Panuje tam wysoka wilgotność, co, zgodnie z drugą
zasadą termodynamiki, powoduje obniżenie temperatury. Wynika to z intensywnej
transpiracji drzew, które do życia potrzebują ciągłego przepływu wody. Na przykład
sosna, aby wyprodukować 1 kg suchej masy, musi wytranspirować średnio ok. 250 l wody.
W wypadku buka jest to ok. 350 l. W pełni sezonu wegetacyjnego z 1 ha naszych lasów
wyparowuje do atmosfery od kilku do kilkudziesięciu ton wody w ciągu doby!

wyzwanie
challenge
skupienie
concentration

Witamina L
Zamknij oczy. Wyobraź sobie las.

Wieje delikatny wiatr. Czujesz zapach żywicy. Gdzieś w oddali słychać strumień. Twój oddech się
uspokaja.

uważny
careful

Promienie słoneczne przebijają przez korony drzew.

Mięśnie są mniej napięte. Pełny relaks. Wdech – wydech – wdech. Prawda, że już

na samą myśl o tym Twoje ciało staje się rozluźnione, a umysł spokojniejszy? W Szkocji taka terapia

filtrować
to filter

przepisywana jest na receptę!
Co się z nami dzieje w lesie?

Przede wszystkim obniża się poziom kortyzolu – hormonu stresu.

W efekcie normalizuje się ciśnienie krwi. Po spacerze na łonie przyrody organizm zaczyna produkować

oddychać
to breathe

komórki wymownie nazwane natural killers, które wzmacniają układ odpornościowy. Drzewa filtrują
powietrze, wychwytując szkodliwe gazy i pyły. Jakby tego było mało, wydzielają też fitoncydy, czyli
substancje bakteriobójcze. Dzięki temu leśne powietrze jest po prostu zdrowe. Możesz oddychać
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for-rest
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fitoncydy
phytoncides

for-rest

w

żywica
resin

STO CK

w

lecznicze właściwości
therapeutic properties

układ odpornościowy
immune system

pełną piersią!

terapia
therapy
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W YKĄ P S IĘ W L E S IE
W latach osiemdziesiątych XX w. Japończycy wprowadzili u siebie praktykę Shinrin-Yoku,
tzw. kąpieli leśnych, które u ich uczestników niwelowały lęk, złość, a nawet depresję
i poprawiały koncentrację. Kąpiele to wolny i uważny spacer po lesie. Bez komórek
i rozmów. W skupieniu. Brzmi jak wyzwanie? Warto je podjąć i zażyć witaminę (L)as!

proces produkcyjny
production process
zakupy
shopping
prawa pracownicze
labour rights
ścieki
sewage

Czarny dzień
dla klimatu
Największym świętem bezsensownej konsumpcji jest Black Friday, czyli Czarny Piątek. Doświadczenia
klientów wskazują, że wielu z produktów zakupionych podczas tej akcji promocyjnej nigdy
nie potrzebowaliśmy i niestety wielu z nich nigdy nie wykorzystamy.
Każdy produkt niesie za sobą historię jego powstania. I najczęściej nie jest to prosta droga wiodąca
z fabryki do sklepu.

Produkcja każdej rzeczy jest powiązana z wykorzystaniem surowców

masowa produkcja
mass production

jakość
quality

naturalnych, warunkami pracy i życia ludzi, a także zanieczyszczeniem środowiska. Masowa produkcja
tanich rzeczy wiąże się z obniżeniem jakości takich towarów. Wyprodukowanie bluzy
kupionej przez nas w promocji za 100 zł, w rzeczywistości mogło kosztować 2 dolary.

Skąd taka

niska cena? Bo uszyto ją w kraju, gdzie prawa pracownicze praktycznie nie istnieją – czas pracy, wiek
pracowników, ich wynagrodzenie – diametralnie odbiegają od polskich standardów. Nikt nie przejmował

dla lokalnej ludności. Tak się dzieje, gdy gospodarka kraju jest słaba i uzależniona od wielkich i silnych
koncernów. Nikt wówczas nie reaguje na zmiany w środowisku i pogarszające się warunki życia ludzi.
Wiele polskich marek nie przystępuje do akcji promocyjnych podczas Black Friday, skupiając się w tym
dniu na zaprezentowaniu procesu produkcyjnego oferowanych przez siebie towarów. Dzięki temu
możemy dowiedzieć się o tym, co składa się na cenę końcową produktu.

konsumpcja
consumption

akcja promocyjna
promotional campaign

surowce naturalne
natural raw materials

zanieczyszczenie środowiska
environmental pollution

się tym, dokąd trafią ścieki po farbowaniu materiałów – być może zanieczyszczono nimi wodę pitną

FOT. MARKU S SPISKE /UNSPL ASH
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KUP UJ ŚW IA DO M IE
Czy możesz coś zrobić w tej sprawie? Nie bądź jak Denis Diderot, który po otrzymaniu
majątku od carycy Katarzyny II udał się na zakupy i nabył elegancki szlafrok. Stara
garderoba nie pasowała jednak do nowego nabytku. To uruchomiło spiralę konsumpcyjną.
Dzisiaj mechanizm zakupów działa tak samo, dodatkowo wzmocniony kampaniami
promocyjnymi. Efekt Diderota w 1988 r. opisał Grant David McCracken, kanadyjski
antropolog i badacz wzorców konsumpcyjnych.

Klimatyczne
święta, czyli
zrób to sam

F O T. A R C H .
M.K

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i, jak co roku, cały świat ogarnia
gorączka zakupów. Kupowanie nas cieszy. Prezenty i ozdoby świąteczne
mają sprawić przyjemność i nam, i bliskim. Niestety, nasz apetyt na zakupy
nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Efekt? Ogromne emisje gazów
cieplarnianych i tony niechcianych rzeczy zalegających na śmietniskach.
Czy można spędzić piękne i klimatyczne święta inaczej, w zgodzie
z naturą? Rozmawiamy o tym z MACIEJEM KUPSIEM, eko-stolarzem,
blogerem Rob in Wood oraz twórcą Niepokornej Stolarki i kanału Pomysły
na Dobry Design.

ROZ MAWI A ŁA J U ST YN A HA Ł A DAJ

Czy nasze nawyki zakupowe naprawdę mają aż tak katastrofalny wpływ na klimat
i środowisko?
Oczywiście, że tak. Globalnie produkujemy 150 tys. kontenerów śmieci na dobę! Ustawione
jeden za drugim zajęłyby cały pas ruchu na trasie z Warszawy do Rzymu. I tak każdego dnia…
Potrzeba dziesiątek, a nawet setek lat na ich rozłożenie. Naiwnością jest sądzić, że nie wywiera
to negatywnego wpływu na środowisko naturalne. A przecież wielu produktów moglibyśmy
w ogóle nie produkować. Wystarczyłoby zmobilizować rządy do walki z powszechnym procederem
„postarzania produktu” na etapie jego wytwarzania. Dzisiaj produkt ma nie być trwały, ma ledwo
przetrwać do końca gwarancji. My sami też możemy coś tutaj zrobić – świadomie zrezygnować
z nadmiernego konsumpcjonizmu nakręcanego przez wielkich producentów i zatrudniane przez
nich agencje reklamowe.
Czy można przestać kupować?
Aby normalnie funkcjonować wiele rzeczy trzeba oczywiście kupić. My jednak funkcjonujemy
w schemacie: „KUP. UŻYJ. WYRZUĆ”. Mniej wygodne, ale znacznie bardziej odpowiedzialne
i zrównoważone jest podejście, które staram się od lat promować. PRZEMYŚL, czy Twoja potrzeba
jest głęboka i rzeczywista, czy też może to jedynie moda lub chwilowy kaprys. Jeśli faktycznie
czegoś potrzebujesz – ZRÓB TO SAM, jeśli to możliwe. Jeżeli nie potrafisz – WYPOŻYCZ, POŻYCZ
od znajomych, KUP UŻYWANE, WYMIEŃ na coś, na czym Ci akurat zbywa lub NAPRAW to,
co już posiadasz. Następnie UŻYWAJ dopóki dobrze służy, a kiedy się zużyje PRZEKSZTAŁĆ,
WYKORZYSTAJ DO INNYCH CELÓW, UŻYJ CZĘŚCI lub ODDAJ do punktu zbiórki surowców.

I dopiero wówczas KUP kolejną rzecz… Trudne? Z pewnością mniej wygodne. Jednak w tym
schemacie zyskujemy i my (oszczędność), i lokalna społeczność (usługi), i środowisko naturalne.
Czy każdy może zostać majsterkowiczem?
Nie, absolutnie. Oczywiście żartuję. Niemniej jednak to hobby dla tych, którym się chce.
Tak naprawdę wystarczy mieć w sobie odrobinę pasji do tworzenia, odwagi do eksperymentowania
i cierpliwości w zdobywaniu wiedzy, bo z nią nikt się przecież nie rodzi. Majsterkowanie jest bardzo
pożyteczną i rozwijającą pasją, zwłaszcza dla młodzieży. Korzyści? Są ogromne! Od możliwości
przyjemnego i praktycznego spędzania czasu, przez tworzenie pięknych przedmiotów, na edukacji
międzypokoleniowej, wychowywaniu dzieci, wnuków oraz przekazywaniu im pasji i umiejętności
kończąc. Szkoła tego za nas nie zrobi.
A jaki jest Twój sposób na klimatyczne święta?
Cóż, dla mnie klimat świąt to nie otaczające mnie, często od listopada, świąteczne atrybuty.
To raczej niespieszne bycie ze sobą, zapachy, smaki, muzyka, wspomnienia. Staram
się też samodzielnie robić prezenty pod choinkę. Mam mnóstwo radości i satysfakcji z reakcji
moich bliskich na indywidualne, niespotykane i stworzone z potrzeby serca drobiazgi. Bo przecież
poza odrobiną czasu dla siebie, wzajemną uważnością i harmonią tak niewiele potrzeba
nam do szczęścia…
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wieczne pióro
fountain pen
ściek
sewage
tkanina naturalna
natural fabric

pla

reklamówka
plastic bag

op

Na warzywa

świetnie się sprawdzi ażurowa torebka uszyta ze... starej firanki. To ważne, bo produkcja reklamówki trwa
sekundę,

wielorazowy kubek
reusable mug

ik s
t

1 Wielorazowa bawełniana torba na zakupy – miej ją zawsze w plecaku.

p pla

st

10 kroków do
pozbycia się plastiku

to

2 Kanapki do szkoły

używamy jej około 20 minut, ale rozkłada się 400 lat.

pakuj w papier śniadaniowy,

najlepiej z symbolem FSC lub PEFC, który

gwarantuje, że powstał on z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

3 Napój, najlepiej wodę,

noś w bidonie. Proponujemy nalać ją z... kranu.

Do produkcji jednego litra wody butelkowanej zużywa się jej aż trzy litry. Dodatkowe dwa pochłania
produkcja plastikowej butelki.

4 Chcesz kupić smoothie lub ciepłą herbatę na wynos?

plastikowa butelka
plastic bottle

tkanina syntetyczna
synthetic fabric

Pamiętaj o wielorazowym kubku i wyborze kawiarni biorącej udział w akcji #zwłasnymkubkiem.

5 Wybieraj kosmetyki w szklanych lub metalowych opakowaniach.
Żel pod prysznic w plastikowej butelce możesz zastąpić mydłem,

najlepiej z naturalnych

6 Plastikową szczoteczkę do zębów zastąp drewnianą, ale nie z bambusa!

składników.

Dlaczego bambus to niezbyt dobry pomysł – piszemy o tym. Poszukaj.

7 Co powiesz na wieczne pióro zamiast plastikowego długopisu?

Będzie ekologicznie,

a przy okazji poćwiczysz sztukę estetycznego pisania. Do 1960 r. w polskich szkołach kaligrafia była

8 Patyczki higieniczne tylko papierowe lub drewniane. Jest ich coraz więcej
na sklepowych półkach.
wybieraj tę uszytą z naturalnych
9 Kupując odzież,

bawełniana torba
cotton bag

papier śniadaniowy
sandwich paper

woreczek foliowy
foil bag

obowiązkowa.

składników. Niestety, w dużej mierze, szyje się ją z poliestru, nylonu, akrylu i innych włókien syntetycznych,
a te w trakcie prania uwalniają cieńsze niż włos mikrowłókna, które ze ściekami mogą powędrować
aż do oceanu.

10 Jeśli już masz rzeczy z plastiku, wykorzystuj je jak najdłużej. Taki pojemnik

na śniadanie może służyć latami, podobnie jak bluza z polaru, bidon,

temperówka

i wiele innych.
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smak
taste
runo leśne
understory, herb layer
łańcuch pokarmowy
food chain

Cały świat
na talerzu

aki

Jedzenie kojarzy nam się z przyjemnością, zwłaszcza że w delikatesach za rogiem możemy się poczuć jak
prawdziwi globtroterzy odwiedzający egzotyczne zakątki świata.

Awokado, pistacje,

orzeszki piniowe – wszystko jest w zasięgu ręku. Tylko czy w ten sposób „nie zjadamy klimatu”? Zanim

marnotrawstwo
waste

planować
to plan

nadmiar
excess

produkty sezonowe
seasonal products

sięgniesz po wołowego burgera lub truskawki w grudniu, zastanów się, ile zasobów zostało zużytych,
aby zaspokoić Twój apetyt.
Każdy z nas rocznie marnuje 52 kg jedzenia. Oznacza to, że na 30% światowej powierzchni upraw
produkuje się żywność, która i tak skończy w śmietniku. Do jej wyprodukowania zużywa się 25% wody
niezbędnej dla całego rolnictwa! Aż 8% emisji gazów cieplarnianych
z powodu tego marnotrawstwa.
CO MOŻ ESZ Z R O B IĆ ?

1. Planuj posiłki, nie kupuj za dużo. Będzie to także z korzyścią dla budżetu Twojej rodziny.
Może ktoś w szkole zapomina drugiego
2. Dziel się nadmiarem jedzenia.
śniadania?
3. Wybieraj lokalne i sezonowe produkty. Zjedz jabłko spod Grójca zamiast
bananów z Ekwadoru. Kup je bezpośrednio u rolnika.
4. Masz ogródek? Własnoręczna
uprawa warzyw to frajda i powód do dumy!
5. Jedz jak najwięcej produktów roślinnych: zbóż,
owoców i warzyw. W ten sposób skrócisz łańcuch pokarmowy i lepiej wykorzystasz zasoby energii.

6. Pamiętaj o lesie.
apetyt
appetite

podgrzewa naszą planetę

Jest źródłem jagód, grzybów czy orzechów laskowych.

A mięso dzikich zwierząt jest o wiele zdrowsze niż pochodzące z hodowli.

7. Poznaj

i stosuj jadalne rośliny runa leśnego. Dzięki temu Twoja kuchnia zyska nowe smaki, a przy tym będzie

zasoby naturalne
natural resources

zużyć
to use up

przyjazna dla klimatu.
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etyczne postępowanie
ethical conduct
pożyczać
to borrow

Odpowiedzialny
przegląd szafy
Zabawny sweterek z Rudolfem, czerwononosym reniferem? Czemu nie?

wymiana
exchange

pomyśl, że co sekundę na wysypisku śmieci

Zanim go jednak kupisz,

ląduje kontener pełen ubrań – wystarczająco

dużo, aby co roku wypełnić nimi port w Sydney. Nie jest to jedyna ciemna twarz mody. Często do naszych
szaf trafiają tanie ubrania wyprodukowane z poliestru, czyli włókna wytwarzanego z pochodnych ropy

różnorodność
diversity

naftowej. Takie włókno nie rozkłada się, a w dodatku odrywają się z niego drobinki tzw. mikroplastiku,
który dostaje się do naszego organizmu. Podobno zjadamy go w ciągu życia tyle,
ile starczyłoby na wyprodukowanie karty kredytowej.

Twój sweterek z reniferem jest

jaskrawy i ozdobiony cekinami? To też źle, bo prawdopodobnie zawiera szkodliwe ftalany mogące

bawełna
cotton

powodować alergię.
Czy masz zrezygnować z kupowania ubrań, zabawy modą i interesującego wyglądu? Niekoniecznie.

wiskoza
viscose

Słyszeliście pewnie o odpowiedzialnej modzie. Na Gali Oskarowej 2020 gwiazdy włączyły się w tę akcję,
występując w swoich dawnych kreacjach lub wypożyczonych od projektantów. Ty możesz zrobić to samo!
Moda wraca i być może czerwony sweter Twojej mamy w zestawieniu ze złotym paskiem

będą i tanie, i oryginalne.

naturalne włókna
natural fibres

len
linen

kupionym rok temu okaże się świetnym połączeniem. Pamiętaj też o sklepach z używaną odzieżą. Zakupy

second

wysypisko śmieci
landfill

moda
fashion

hand

NSPLAS
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P O STAW N A JA KO Ś Ć
Kupuj rzeczy dobrej jakości, z naturalnych włókien – lnu, bawełny, a także wiskozy, która jest
produkowana z celulozy, i o ponadczasowym charakterze. Jeśli to możliwe, niech będą od
lokalnych producentów. Jeżeli masz koszulkę, która została wyprodukowana w zrównoważony
sposób, to znaczy, że stało się to z jak najmniejszą szkodą dla środowiska. Ludzie, którzy
pracowali przy jej wytworzeniu, dostali odpowiednie wynagrodzenie, a producent
zainwestował w oczyszczalnię ścieków. Jeżeli lubisz różnorodność, wymieniaj się ubraniami,
pożyczaj. Jednak najlepiej zadbasz o środowisko, rezygnując z kupowania wielu rzeczy.
Bo w gruncie rzeczy to nie moda jest etyczna, etyczne powinno być nasze postępowanie.

cykliczny
cyclical
zasoby odnawialne
renewable resources
plantacja
plantation

Choinka żywa
czy sztuczna?
Klimatyczne Święta kojarzą się oczywiście z choinką.

Może być sztuczna lub

naturalna – świerk, jodła lub coraz częściej sosna. Możemy też pójść o krok dalej i zrezygnować
z tradycyjnego drzewka,

zastępując go bukietem iglastych gałązek lub symboliczną choinką

rakotwórczy
carcinogenic

wykonaną np. z suchych patyków, wikliny czy kilku desek. Najważniejsze, by było pięknie, świątecznie, blisko
natury i z pożytkiem dla klimatu.
Sztuczna choinka jest wykonana z włókna i folii PVC (polichlorku winylu) uzyskiwanego z pochodnych ropy

gazy cieplarniane
greenhouse gases

naftowej,

a jej pień z aluminium (także nieodnawialnego).

Pozostawia za sobą ogromny ślad

węglowy. Żeby go zrekompensować, musisz jej używać co najmniej 12 lat! A co potem? Sztuczna choinka
rozkłada się 400 lat! Najpierw rozpada się na drobinki plastiku, które trafiają do wody i są zjadane przez
zwierzęta. Substancje wydzielające się podczas rozkładu są trujące i mają właściwości rakotwórcze.

ślad węglowy
carbon footprint

Jej produkcja powoduje wytworzenie ponad 8 kg gazów cieplarnianych.
To może naturalna?

w doniczkach są najczęściej uprawiane na plantacjach przy dużym zużyciu wody i nawozów. Sprzedawane są
w donicach z plastiku. Gotowy produkt często przywożony jest z odległych krajów. Alternatywą jest choinka
kupiona od leśnika.

symboliczny
symbolic

W tym wypadku ważne jest pochodzenie drzewka. Choinki oferowane

Może nie wygląda jak z katalogu, ale jest świeża i tania. W wielu

nadleśnictwach można własnoręcznie ją wyciąć. Nie niszczymy lasu, bo takie drzewka sadzone są
na specjalnych powierzchniach, np. pod liniami energetycznymi,

na gruntach rolnych nadleśnictw

naturalny
natural

lub w sąsiedztwie szkółek leśnych. Plantacje choinek funkcjonują w naturalnych

warunkach

i są elementem ekosystemu biorącego udział w obiegu węgla i tlenu. Takie drzewko w ciągu 10 lat jest

choinka
Christmas tree

sztuczny
artificial

w stanie pochłonąć ok. 25 kilogramów CO2. Choinki są wycinane po 7-8 latach, kiedy osiągną wysokość
3-3,5 m.

Drzewka uprawiane są cyklicznie,

co sprawia, że są zasobem odnawialnym. Produkcja

choinki naturalnej powoduje wytworzenie tylko ok. 3 kg gazów cieplarnianych.
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CO ZR O B IĆ Z N AT UR A L N Ą C H O I N K Ą PO ŚW I ĘTAC H ?
•

Wyrzuć ją na kompost. Ulegnie tam biodegradacji.

•

Zjedz ją. Z igieł sosny i świerka można zrobić aromatyczny napój, który doprawiony
miodem i cytryną pomoże zadbać o Twoją odporność.

•

Użyj w łazience. Napar z igieł nadaje się do przygotowania relaksującej kąpieli.

•

Z czubka zrób mątewkę, czyli ręczny mikser.

•

Poczekaj do wiosny i wykorzystaj choinkę w ogródku jako podporę do pnączy.

•

Wymyśl własny sposób.

zrezygnować
to resign
pozyskanie drewna
timber harvesting

Zamień plastik
na drewno
Każdego dnia w różnych zakątkach lasu leśnicy znajdują butelki po napojach, jednorazowe kubeczki,

dewastacja
devastation

opakowania po produktach spożywczych i fruwające niczym duchy torebki foliowe. Te plastikowe śmieci
powodują śmierć tysięcy pożytecznych chrząszczy, pszczół i trzmieli, są przyczyną uduszenia i zatrucia
leśnych ssaków. Z plastikowymi wyściółkami spotykamy się w gniazdach ptaków. Dlatego najlepszym

pochodzenie
origin

postanowieniem noworocznym będzie rezygnacja z używania plastiku! Może nie uda Ci się go całkowicie
wyeliminować, ale zdziwisz się, ile rzeczy wykonanych z ropopochodnego, niegnijącego plastiku można
zastąpić drewnem!

wybrać
to choose

Drewno, dzięki złożonej strukturze, ma wiele z pozoru wykluczających się cech: jest twarde i elastyczne,
izoluje lub rezonuje, nadaje się do dużych konstrukcji oraz wyrobu maleńkich przedmiotów. Jest używane
do budowy domów, statków czy mostów, ale też może być składnikiem pasty do zębów czy przędzy

kompostowanie
composting

na T-shirta. Z drewna robi się instrumenty muzyczne, deskorolki,
czy narty.

deski surfingowe

A przy tym przez długi czas „więzi”, pochodzący z CO2, węgiel. Drewno jest surowcem

odnawialnym, wielokrotnego użytku oraz biodegradowalnym. Może mieć drugie, a nawet trzecie i czwarte
życie.

Skąd wiemy, że wybierając drewno nie przyczyniamy

z zasadami obowiązującego prawa. Po drugie – certyfikaty. Lasy Państwowe poddawane są certyfikacji
przez niezależne firmy w systemie FSC oraz PEFC. Pamiętaj, żeby wybierać rodzime drewno z lokalnego
rynku. Ciesz się drewnem i ratuj las przed powodzią plastikowych śmieci.

H

AS

PL

magazyn węgla
carbon sink

uwięzić
to capture

odnowić
to renew

przerobić
to remodel

się do dewastacji lasów? Po pierwsze – pochodzenie. Drewno z legalnego źródła jest pozyskane zgodnie
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Baobabów
raczej
nie będzie
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ROZ MAWI A ŁA DAGN Y NOWAK - STA S Z E W S KA

Klimat się zmienia i te zmiany nie pozostają bez wpływu na całą przyrodę.
Czy w związku z tym nasze lasy zmienią się nie do poznania? Rozmawiamy
na ten temat z PROF. ANDRZEJEM M. JAGODZIŃSKIM,
dyrektorem Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.
Jak zmiany klimatu wpływają na lasy w Polsce?
Lasy są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, długowieczność drzew jest bowiem czynnikiem
ograniczającym ich szybką adaptację do zmian środowiska. To skomplikowane i bardzo
złożone systemy. Na ekosystemy leśne wpływa jednocześnie wiele czynników, naturalnych
i antropogenicznych, każdy z nich zarówno indywidualnie, jak i w interakcji z innymi. Podstawowymi
czynnikami kształtującymi bilans wodny są opady i temperatura. Do niedawna o suszy
mówiliśmy tylko latem. Bezśnieżne i cieplejsze niż dawniej zimy powodują, że o niedoborach
wody wspominamy także o tej porze roku. Stres wywołany suszą prowadzi u roślin do zamykania
aparatów szparkowych, obniżenia natężenia fotosyntezy, oddychania i transpiracji, zmniejszenia
turgoru komórek, więdnięcia, przedwczesnego opadania liści, a w końcu – do ich śmierci. Obniżenie
poziomu wód gruntowych dotyka najbardziej gatunki drzew o płytkim systemie korzeniowym,
np. świerka. Osłabienie drzew uruchamia dalsze procesy – pogorszenie stanu zdrowotnego
lasu. Intensywniej rozwijają się szkodniki owadzie i grzyby patogeniczne. Drzewa i drzewostany
zamierają, a „przebudowie” ulega cały układ ekologiczny. Giną gatunki roślin, zwierząt i grzybów
związane z wysychającymi siedliskami wilgotnymi. W ich miejsce pojawiają się nowe gatunki.
Obawiam się, że las, jaki znamy teraz, kolejne pokolenie będzie oglądało tylko na fotografiach.
Które gatunki drzew lepiej radzą sobie ze zmianami klimatu i dlaczego?
Zmiany klimatu dotykają wszystkich gatunków drzew. W naszym regionie zagrożony jest np. świerk,
który nie jest przystosowany do wzrostu w suchym i bardzo ciepłym klimacie. Lokalnie jednak
radzi sobie dobrze ze zmianami klimatu. W podręcznikach hodowli lasu czy ekologii drzew leśnych
możemy znaleźć tzw. szeregi ekologiczne, które porządkują gatunki drzew względem ich rosnących
wymagań, np. wilgotnościowych, świetlnych czy cieplnych. Jednak gdy uwzględnimy jednoczesny
wzrost temperatury powietrza, redukcję opadów i wzrost zanieczyszczeń antropogenicznych
(np. azotowych i fosforowych), to w tych szeregach dochodzi do „przetasowania” gatunków.
Rozpatrując reakcje drzew na zmiany klimatu, musimy uwzględnić wiele zmiennych – np. to, czy
pochodzą one z odnowienia naturalnego – rośliny pojawiają się pod okapem drzewostanu w wyniku

obsiewu nasion z koron drzew, czy sztucznego – posiane lub posadzone przez człowieka. Dęby
pochodzące z siewu charakteryzują się długim korzeniem palowym, który umożliwia im pobieranie
wody z głębszych warstw gleby. Sadzonki wyprodukowane w szkółce, gdzie w trakcie pielęgnacji
przycięto im system korzeniowy i uszkodzono korzeń palowy, po wysadzeniu w lesie, cierpią na brak
wody w okresach wzmożonego jej niedostatku.
Czy są takie gatunki drzew, których zmierzch istnienia właśnie obserwujemy? Co będzie
z tymi najpospolitszymi – sosną, a także świerkiem?
Mimo że prognozy dla sosny i świerka nie są optymistyczne w perspektywie najbliższych 50 lat,
to nie oznacza, że znikną one z naszych lasów i najbliższego krajobrazu. Raczej spodziewałbym
się rozerwania ich zwartego dzisiaj zasięgu i wyspowego występowania w przyszłości, bądź
współwystępowania z większą liczbą innych gatunków drzew w drzewostanach mieszanych.
Za szczególnie zagrożone należy uznać te gatunki drzew i krzewów, których naturalne zasięgi
geograficzne są niewielkie, a zajmowane siedliska – bardzo rzadkie.
Czy w takiej sytuacji pojawią się zupełnie nowe gatunki lasotwórcze? Kiedyś sądzono,
że takim gatunkiem może być daglezja. Leśnicy niemieccy próbowali ją wprowadzić
do lasów, przez co w zachodniej Polsce możemy znaleźć całe wydzielenia daglezjowe.
Z daglezją ostatecznie się nie udało, ale może są inne gatunki?
Daglezja została sprowadzona z zachodniej części Ameryki Północnej i wprowadzona
do europejskich lasów. Cechuje się wysoką produkcją wartościowego drewna, także w Polsce.
I ma się u nas całkiem dobrze. Jest jednak gatunkiem obcym – mimo że jej występowanie nie
niesie tak negatywnych konsekwencji dla rodzimej różnorodności biologicznej, jak występowanie
w polskich lasach czeremchy amerykańskiej czy dębu czerwonego, to jednak powinniśmy
podchodzić do niej z ostrożnością. Myślę, że w niedalekiej przyszłości większą rolę zaczną
odgrywać rodzime gatunki drzew, które dzisiaj stanowią cenne domieszki w polskich lasach,
np. klony, lipy czy graby.
W naszej faunie mamy już szakala złocistego, a zimą do naszych domów próbują dostać
się biedronki azjatyckie. Czy to znaczy, że rodzimą florę też czeka atak egzotycznych
gatunków, np. afrykańskich baobabów?
Najazd obcych gatunków? Tak. Choć pewnie większość z nich sprowadzimy sami (lub już
to zrobiliśmy). Takie konie trojańskie. Mamy ich w Polsce bardzo dużo – ponad tysiąc z nich
zdolnych jest do samodzielnego rozmnażania się i „wędrówki” po kraju, a kolejne kilka tysięcy
„ucieka” z upraw, głównie przydomowych ogródków. Ale baobaby w naszym kraju? Nie…

upał
heat
huragan
hurricane
susza
drought

Plagi?
Przecież to historia
Czy aby na pewno? Upały, huragany,

susze, powodzie, Bałtyk z zakwitem sinic, wyschnięte koryto

powódź
flood

Wisły – jak nazwać te powtarzające się od kilkunastu lat i z każdym rokiem przybierające na sile zjawiska?
A to nie wszystko. Mamy jeszcze gradacje owadów, np. kornika drukarza, który niszczy drzewostany
świerkowe w całym kraju, oraz coraz częstszą obecność obcych dla naszej przyrody gatunków, np. szopa

gradacja owadów
insect gradation

pracza, biedronki azjatyckiej

i wielu innych. Co będzie dalej? To ciągle w dużej mierze

zależy od nas. Ważne, żebyśmy poznali przyczyny tych niepokojących zjawisk, bo tylko wtedy możemy im
skutecznie przeciwdziałać. Wiedza powinna być katalizatorem zmian zarówno globalnych, jak i tych
malutkich, lokalnych. Każdy powinien dołożyć swoją cegiełkę.

zjawisko
phenomenon

Plaże nad Bałtykiem są coraz węższe. To jeden z efektów zmian klimatu – jego ocieplenie powoduje
topnienie

lodowców, a konsekwencją jest podniesienie poziomu wód mórz i oceanów.

Międzynarodowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPCC) w raporcie z 2001 r. prognozował wzrost poziomu

lądolodu,

szczególnie na Antarktydzie, wzrosła. Zmiany klimatu nie są więc czymś, co dzieje się

na odległych kontynentach, one są tu i teraz.
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naukowe wyjaśnienie
scientific explanation

zmiana
change
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przeciwdziałać
to counteract

przybierać na sile
to gain strength

morza w XXI wieku o 21-77 cm. Dziś ta granica została podniesiona do 1 m, ponieważ szybkość topnienia
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TO J UŻ BYŁO
Słowo „plagi” kojarzy nam się z apokaliptycznymi opisami w Starym Testamencie i dziesięcioma
plagami egipskimi. Naukowcy uważają, że za panowania Ramzesa II, w latach 1279-1213 r. p.n.e.,
plagi rzeczywiście wystąpiły. Był to efekt wybuchu wulkanu położonego setki kilometrów dalej.
Ciepły i wilgotny klimat Egiptu zamienił się w suchy, a rosnąca temperatura doprowadziła
do wyschnięcia Nilu, który stał się błotnistym strumykiem. Pierwsza plaga, czyli zamiana wody
Nilu w krew, to nic innego jak rozwój cyjanobakterii Planktothrix rubescens, które mogą się
gromadzić i kwitnąć w wodach słodkich na całym świecie. Kiedy cyjanobakterie obumierają,
barwią wodę na kolor czerwony. Każda ze starożytnych plag ma swoje naukowe wyjaśnienie,
a ich geneza związana jest ze zmianami klimatu.

inwazja
invasion
globalne zagrożenie
global threat

Obcy atakuje
W filmach science fiction pojawienie się „obcych” zwykle nie wróży nic dobrego. W przyrodzie jest
podobnie, choć nowi przybysze nie przybywają z odległych galaktyk, ale z innych krajów lub kontynentów.

wypieranie
displacement

W tych podróżach najczęściej pomaga im człowiek.

Nigdy nie wiadomo, który gatunek

obcy zadomowi się w nowym dla siebie siedlisku i zmieni lokalny ekosystem.

Zjawisko

to jest uważane za jedno z największych globalnych zagrożeń dla przyrody, zaraz za zmianami klimatu

zależności pokarmowe
food dependency

i utratą siedlisk przyrodniczych.
Jakie są konsekwencje licznego występowania obcego gatunku dla lokalnej przyrody? Może dojść
do zmiany siedliska, ponieważ obcy gatunek zmienia np. właściwości fizykochemiczne gleby lub wody,
co w przypadku roślin powoduje wypieranie gatunków rodzimych przez konkurencję lub zmianę

obcy/rodzimy gatunek
alien/native species

zagrożenie epidemiczne
epidemic hazard

polować
to hunt

morderca
murderer

szop pracz
racoon

sprzyjać
to foster

zależności pokarmowych.
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N IE B E ZP IE C ZN Y S ŁO DZIA K
W naszych lasach coraz częściej występuje pochodzący z Ameryki Północnej szop pracz.
Przywędrował do nas z Niemiec, Czech lub Białorusi, gdzie m.in. eksperymentowano
z wprowadzeniem tego gatunku do rodzimej fauny. Nie wiadomo, jaka jest obecnie jego
liczebność (prowadzi nocny tryb życia), jedno jest jednak pewne – jest go coraz więcej.
Zmiany klimatu sprzyjają temu gatunkowi, a wygląd to największa broń uroczego szopa.
A tymczasem jest on zawodowym mordercą, polującym na ptaki gniazdujące na ziemi
i drzewach. Do tego przenosi wściekliznę, bąblowicę, a także glistę Baylisascaris procyonis,
którą wydala z kałem. Tym samym powoduje zagrożenie epidemiczne dla rodzimych
gatunków zwierząt oraz ludzi.

kalendarz fenologiczny
phenological calendar
pora roku
season

Czy ulepimy
jeszcze bałwana?
Śnieżne zimy to nie tylko gwarancja białego szaleństwa

i towarzyszącej mu frajdy.

pokrywa śnieżna
snow cover

To przede wszystkim ogromne zapasy wody, dzięki której wczesną wiosną, zgodnie
z kalendarzem fenologicznym, przyroda będzie mogła obudzić się do życia. Gruba pokrywa śnieżna
chroni wrażliwe gatunki roślin przed przemarzaniem. A zwierzętom zapadającym w sen zimowy

przemarzanie
freezing

zapewnia

spokój i bezpieczeństwo. Tylko że takich zim właściwie już nie ma…

Klimatolodzy prognozują, że jeżeli nie powstrzymamy tempa zmian klimatu, to niedługo w Polsce
będziemy mieli jedynie 2 pory roku – długie i upalne lata oraz dość ciepłe zimy. Tymczasem, jeszcze

sen zimowy
hibernation

niedawno, kalendarz fenologiczny wyróżniał ich aż 8. Stworzony na podstawie wieloletnich obserwacji
terminu kwitnienia i owocowania roślin wskaźnikowych oraz zachowania zwierząt, obrazował subtelne
różnice mikroklimatyczne. To na jego podstawie utarło się powiedzenie, że egzaminom maturalnym

systematyk
taxonomist

towarzyszy kwitnienie kasztanowców, a maj pachnie bzem (lilakiem).

Korzystają z niego

ogrodnicy, rolnicy i pszczelarze.
Pierwsze obserwacje fenologiczne były odnotowywane już na przełomie XV i XVI wieku w Akademii

Obserwacje fenologiczne w Europie prowadził również sławny systematyk Karol Linneusz
i to on zapoczątkował rozwój fenologii jako nauki.
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obserwacja
observation
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my

rośliny wskaźnikowe
indicator plants
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owocowanie
fruiting

kwitnienie
flowering

Krakowskiej. Dotyczyły pory zakwitania i owocowania roślin pożytecznych w okolicy Krakowa.
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ZO STA Ń F E N O LO G IE M
Badania fenologiczne nie wymagają żadnego specjalistycznego
sprzętu, dlatego możesz je prowadzić samodzielnie. Możesz też
dołączyć do światowego zespołu badaczy, biorąc np. udział
w różnych projektach. Najlepiej sprawdź.

ROK

przetrwanie
survival
przystosowanie się
adaptation
zagrożenie
danger, threat

Sztuka
przetrwania
Przetrwają najsilniejsi? Nie! Przetrwają ci, którzy umieją się dostosować. Wyćwiczone bicepsy niewiele
tu pomogą. Wygrają ci, którzy będą umieli chronić się przed zagrożeniem. Wielkie
wymarły, a przetrwały ssaki wielkości szczura.

dinozaury

Prawdopodobnie to właśnie

niewielkie gabaryty, a także ich zadziwiająca inteligencja, ułatwiły im znalezienie kryjówki

pokolenie
generation

skrajne warunki
extreme conditions

i w konsekwencji przetrwanie.
Jest wiele przykładów na przystosowanie się do życia w skrajnych warunkach. Wśród zwierząt –
niedźwiedź polarny.

Pozbawiona pigmentu sierść oraz jej biel powstająca dzięki

załamywanym promieniom światła powodują, że jego potencjalne ofiary go nie widzą, co zapewnia
sukces polowania. Natomiast struktura futra złożonego z włosów wypełnionych powietrzem chroni
niedźwiedzia polarnego przed zimnem.

niedźwiedź polarny
polar bear

Wśród roślin doskonałym przykładem jest Larrea tridentata, która rośnie w Dolinie Śmierci
(bezodpływowa depresja na pustyni Mojave w południowej części stanu Kalifornia w USA), jednym
z najgorętszych, najsuchszych i najniżej położonych miejsc na Ziemi. Przed utratą wody chroni ją
woskowa powłoka na liściach oraz ich niewielkie rozmiary, które dzięki temu nie nagrzewają się powyżej

ewolucja
evolution

temperatury powietrza.
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DZIA Ł A N IA N A WAG Ę ŻYC IA
Jak widzisz, można się przystosować nawet do najbardziej skrajnych warunków. W bardzo
dużym uproszczeniu „wystarczy” powielać przydatną cechę w kolejnych pokoleniach.
Przekazywać ją w genach. I można żyć na pustyni czy biegunie zimna. Jest jednak
pewien problem – przystosowanie wymaga czasu. Proces ewolucji nie zachodzi z godziny
na godzinę, czy z roku na rok. Zmiany zachodzą powoli. Bardzo powoli. Natomiast obecnie
mamy do czynienia z tak szybko postępującymi zmianami klimatu, że rośliny, grzyby
i zwierzęta, a także człowiek nie nadążają z przystosowaniem. Tym, którzy nie zdążą, grozi
wymieranie. Dlatego tak ważne są działania, które spowolnią zmiany klimatyczne.
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Las – papierek
lakmusowy
Ekosystemy leśne są kluczowe dla funkcjonowania całej biosfery.
Ich złożona struktura biologiczna oraz zachodzące w nich procesy
biogeochemiczne powodują, że to one kształtują życie na naszej planecie.
Lasy zaspokajają również potrzeby ludzi. Jednak światowe zasoby leśne
są zagrożone, choć w Europie, dzięki zrównoważonej gospodarce leśnej
i staraniu wielu pokoleń leśników, lasów przybywa. Leśnicy stają jednak
przed coraz to nowymi wyzwaniami. Rozmawiamy o tym z DOMINIKĄ
NADOLNĄ , leśniczką z centralnej Polski.

ROZ MAWI A ŁA J U ST YN A HA Ł A DAJ

Codziennie jesteś w lesie. Czy obserwujesz w nim skutki zmieniającego się klimatu?
Niestety tak. Z roku na rok, coraz częściej padają rekordy wysokich temperatur, także zimą.
Wiosną rośliny szybciej budzą się do życia. Zdarza się, że nagły powrót przymrozków niszczy
takie przedwcześnie rozwinięte pędy, a szczególnie delikatne listki, kwiaty czy owoce. Kluczowym
problemem staje się brak śniegu w okresie zimowym. W konsekwencji drastycznie obniża się
poziom wód gruntowych, znikają śródleśne mokradła, a wraz z nimi miejsca lęgowe ptaków. Drzewa
są osłabione i bardziej podatne na ataki owadów. Obserwujemy symptomy nagłego zamierania
takich gatunków, jak brzoza czy sosna.
Takie zmiany to trudne wyzwanie dla leśników…
To prawda. Musimy pogodzić się z tym, że lasy w Polsce będą wyglądały inaczej, bo zmieni
się ich skład gatunkowy. Będziemy musieli stawić czoła deficytom wody. Być może sadzenie
drzew będzie możliwe wyłącznie jesienią. Coraz częściej występują porywiste wiatry, a nawet
huragany, zwiększa się też ryzyko pożarów. Musimy się więc przygotować na pracę w warunkach
zagrożenia katastrofą, kiedy to będą niszczone efekty naszej wieloletniej pracy. Jest to także duże
wyzwanie psychologiczne.
Czy można coś zrobić, aby przynajmniej w części zapobiec tak drastycznym skutkom
zmian klimatu?
Jednym z najistotniejszych działań zapobiegawczych jest zwiększanie różnorodności biologicznej.
Dbamy o to, by w lasach rosło coraz więcej gatunków liściastych, które są w wielu przypadkach
odporniejsze. Wprowadzamy też do lasu drugie piętro oraz krzewy w warstwie podszytu.
Zamiast używać sadzonek, tam, gdzie to tylko możliwe, stawiamy na naturalny obsiew. W ten

sposób dbamy o kondycję gleby. Kształtujemy również strukturę przestrzenną lasu tak, by wiatr
wyrządzał jak najmniejsze szkody. I oczywiście wszelkimi siłami zatrzymujemy wodę w lesie.
Duże nadzieje na lepszą przyszłość daje Leśny Bank Genów Kostrzyca, w którym, korzystając
z najnowocześniejszych technologii, gromadzi się i przechowuje nasiona drzew leśnych. To źródło,
z którego będzie można czerpać.
Czy te zmiany wymagają od nas innego myślenia o lesie?
Oczywiście, że tak. Lasy są bardzo ważne w walce z ocieplaniem klimatu, bo są potężnym
magazynem węgla. Drzewa w trakcie procesu fotosyntezy pochłaniają CO2 (i uwalniają tlen), dzięki
temu rosną i rozwijają się, w efekcie rośnie masa drewna na pniu, w którym związany jest węgiel.
Lasy w Polsce w ciągu sekundy pochłaniają 1 tonę CO2, co daje ponad 34 mln ton dwutlenku węgla
rocznie. Poza tym las daje nam wytchnienie i możliwość realizowania pasji. Jest też miejscem pracy.
Coraz częściej myślimy o lesie jako o miejscu zdrowym, dającym możliwość relaksu, uprawiania
sportu, oczyszczenia płuc i umysłu. Jako leśnicy możemy spodziewać się, że coraz więcej ludzi
będzie zaglądać na leśne ścieżki.
Czy leśnicy powinni edukować o zmianach klimatu?
Oczywiście. Zachowanie lasów w dobrej kondycji to kluczowa sprawa dla nas wszystkich.
Pracując w lesie, widzimy wzajemne powiązania poszczególnych elementów przyrody, dlatego
doskonale zdajemy sobie sprawę, że aby zapobiegać zmianom klimatu, musimy łączyć wysiłki,
budować świadomość i robić wszystko, by zerwać z dotychczasowymi złymi nawykami. Od zmiany
świadomości zależy bezpośrednio realizacja naszej misji, czyli zachowania ciągłości istnienia
lasów. Dlatego dostarczanie rzetelnej wiedzy prowadzącej do zmiany nawyków ma fundamentalne
znaczenie dla lasów, za które jesteśmy odpowiedzialni.

orangutan
orangutan
produkcja
production

Zagłada
”leśnych ludzi

katastrofa
catastrophe

Międzynarodowa koalicja Palm Oil Watch International ogłosiła 1 lutego Dniem bez Oleju Palmowego.
Dlaczego to takie ważne? Ponieważ jego przemysłowa produkcja powoduje znikanie lasów na Sumatrze
i Borneo. To miejsca o unikalnych ekosystemach, gdzie pośród koron drzew żyje większość światowej

olej palmowy
palm oil

populacji orangutanów. Orangutany to jedyne tak duże zwierzęta, które spędzają całe życie w koronach
drzew.

Aż 97% naszych genów jest taka sama, jak geny tych zwierząt, które często

nazywane są w Malezji Orang hutan (leśnymi ludźmi). Ich sytuacja jest katastrofalna. W 1950 r. Borneo

wylesiać
to deforest

w 90% było porośnięte lasami.

Obecnie lesistość wynosi jedynie 32% powierzchni.

Codziennie ginie tam 25 orangutanów. W ciągu ostatnich 16 lat liczba tych ssaków zmalała o połowę.
Swój dom tracą też nosorożce sumatrzańskie, tygrysy sumatrzańskie oraz nosacze.

etykieta
label

A wszystko to z powodu nienaturalnie dużego zapotrzebowania na tani olej palmowy.
Pod uprawę palmy olejowej wylesia się kolejne obszary wilgotnych lasów równikowych. Ze względu
na niską cenę olej palmowy znajduje się w większości słodyczy, chipsów, a nawet kosmetyków. Popularny

produkt lokalny
local product

chęć zysku
desire for profit

przywozić
to deliver

krem do smarowania pieczywa z kakao i orzechami laskowymi to w 53% cukier, ale aż w 20% olej palmowy.
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CO M OŻE S Z ZR O B IĆ
•

Podczas zakupów czytaj etykiety i wybieraj produkty niezawierające oleju palmowego.
Bądź czujny, ponieważ także wiele polskich marek, z chęci zysku, stosuje przywożony
z Azji olej palmowy.

•

Wybieraj produkty lokalne. Szukaj tych, które zawierają oleje z rodzimych roślin
uprawnych, np. rzepaku, lnu, słonecznika czy konopi.

•

Rozmawiaj o skutkach produkcji oleju palmowego z rodziną i znajomymi. Namawiaj ich
do rezygnacji z produktów zawierających olej palmowy. Pisz do producentów (żywności,
kosmetyków, artykułów drogeryjnych), że oczekujesz produktów bez oleju palmowego.

struktura
structure
regeneracja
regeneration
hodowla sadzonek
seedling cultivation

Zjeść ciastko
i mieć ciastko
Lasy, dzięki złożonej strukturze, mają ogromną zdolność regeneracji. Jeśli będziemy korzystać z nich
w sposób zrównoważony, lasów nie zabraknie ani nam, ani naszym wnukom.
Lasy Państwowe

wypracowują model zrównoważonej gospodarki leśnej od

meble drewniane
wooden furniture

niemal 100 lat. Leśnicy czerpią wiedzę z doświadczenia poprzedników oraz osiągnięć nauk leśnych. Dzięki
obserwowaniu zagrożeń i natychmiastowej reakcji na nie, a także wspomaganiu natury, np. przez hodowlę
sadzonek, udało nam się osiągnąć sytuację zrównoważonego korzystania z lasu. Mimo że jesteśmy
liderem

w produkcji

drewnianych mebli, lasów w Polsce nie brakuje.

obecnie lesistość wynosi blisko 30%. Lasy zajmują coraz większą powierzchnię,
a rosnące w nich drzewa są grubsze i starsze. Wiemy to dzięki wieloletniemu monitoringowi ekosystemów
leśnych. Dzięki takim naukom jak geodezja, statystyka matematyczna, a także geomatyka, dane o lasach
są coraz dokładniejsze.

pozyskać
to harvest

użytkownik
user

korzystać
to use

Od 75 lat ciągle ich przybywa. Po II wojnie światowej jedynie 21% powierzchni kraju było pokryte lasami,
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lesistość
forest cover

sprzedaż drewna
sales of wood/timber
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zapotrzebowanie
demand
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P O L S KIE L A SY W 7 7% S Ą PA Ń ST WOW E
Oznacza to, że są dobrem wspólnym należącym do Skarbu Państwa. Sposób korzystania
z lasów oraz zarządzania nimi reguluje Ustawa o lasach. Są tam zawarte najważniejsze
definicje i zasady obowiązujące zarówno leśników, jak i innych użytkowników lasów.
Ilość drewna pozyskanego w lasach państwowych wynika z cyklu życia ekosystemu leśnego
i jest niezależna od zapotrzebowania na rynku. Na utrzymanie Lasów Państwowych nie
wydajesz ani złotówki, ponieważ zgodnie z Ustawą koszty ich utrzymania, odnawiania,
ochrony czy udostępniania pokrywane są z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży drewna.
Na leśnych ścieżkach możesz swobodnie uprawiać sport, zbierać za darmo grzyby czy wybrać
się na leśne pole biwakowe. Można więc śmiało powiedzieć, że Lasy Państwowe są instytucją
działającą w systemie gospodarki zamkniętego obiegu.

nieprzewidywalny
unpredictable
odpowiedzialny
responsible
miejsce pracy
workplace
nietypowy
atypical
zaufanie
trust

Zawód Leśnik
Jeśli kojarzycie sympatycznego i bardzo wyluzowanego Misia Jogi, to znacie też zabieganego gościa
w zielonym kapeluszu – strażnika z Parku Yellowstone. Może nie jest tak zabawny jak Jogi, ale w gruncie
rzeczy to porządny facet. Trochę spięty, ale jego praca jest bardzo odpowiedzialna, a przy tym mocno
nieprzewidywalna. Tak właśnie jest w zawodzie leśnika. Bycie w Służbie Leśnej

to nie tylko

zielone ciuchy, ale również ogromna odpowiedzialność.
Leśnik odpowiada za wiele spraw. Często musi godzić sprzeczne oczekiwania wobec lasu i stać na straży
prawa. Dbać

o chronione gatunki, a także o miejsca szczególnie cenne przyrodniczo, które są

wyłączone z użytkowania i ruchu turystycznego. Pilnować, by las był miejscem bezpiecznym dla Ciebie
i Twojej rodziny. A co najważniejsze, musi zapewniać trwałość lasu. Robi to, racjonalnie go użytkując,
planując cykl pozyskania drewna i sadzenia nowych drzew,

a także pielęgnowania już

sprzeczne oczekiwania
conflicting expectations

rosnących. W ten sposób dba o to, by następne pokolenia zastały las w takim samym, a może nawet
lepszym stanie niż dzisiaj.
Leśnik nie widzi wszystkich rezultatów swojej pracy. Przechodzą one na następne pokolenie, dlatego jest
to zawód, który wymaga zaufania do współpracowników i wiary w przyszłość.

sprawnie zbierać dane i skrupulatnie je przechowywać. Co mu daje siłę do pracy? Oczywiście las,
możliwość bycia w kręgu przyrody i odczuwania nieustającego zachwytu naturą.
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zachwyt naturą
delight in nature

trwałość lasu
durability of forest

dbać
to take care

stać na straży prawa
to uphold the law

Leśnik musi być uważnym obserwatorem przyrody, działać w myśl sprawdzonych zasad oraz instrukcji,
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L A S TO N IE B IUR O
Las to nietypowe miejsce pracy. Z przyrodą nigdy nic nie wiadomo. Jedna burza lub pożar
potrafią przekreślić wieloletnie starania.

zmienić
to change
wrażliwy
sensitive

Wędrówka drzew
Gdy jest Wam gdzieś niewygodnie, po prostu zmieniacie miejsce. To samo robią drzewa i związane z nimi

ocieplenie
warming

gatunki innych roślin, a także zwierząt i grzybów.

„Idą” tam, gdzie mogą

„odetchnąć pełną piersią”. Jeśli tempo zmian klimatycznych się nie zmieni, to za kilkadziesiąt lat krajobraz
leśny będzie zupełnie inny niż teraz. Spójrzmy na te zmiany przez pryzmat drzew. Dzisiaj w Polsce

nagłe zjawiska pogodowe
sudden weather events

najczęściej spotykasz sosny, brzozy i świerki. Wraz z modrzewiem zajmują ok. 75% powierzchni naszych
lasów! I tak się składa, że to właśnie te gatunki są najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu, zwłaszcza
na ocieplenie, suszę i nagłe zjawiska pogodowe.
Zmiana w lesie nie nastąpi z dnia na dzień. Ale już dzisiaj leśnicy obserwują, że niezniszczalne kiedyś
sosny obecnie masowo są atakowane przez kornika ostrozębnego, natomiast świerk – przez kornika

atakować
to attack

drukarza.

Osłabione przez owady i suszę

drzewa są infekowane przez grzyby. Zaczynają chorować, a stąd już prosta droga do zamarcia

Nie jesteśmy całkiem bezbronni. Krajobraz pustynny nam nie grozi. Leśnicy w miejsce sosen czy świerków
rosnących

na żyznych siedliskach sadzą gatunki liściaste, np. dęby, buki, lipy

i klony, dla których te warunki są optymalne. Jedne gatunki „odchodzą”, a w to miejsce „przychodzą” inne.

siedlisko
habitat

zamieranie drzew
dieback of trees

pojedynczych drzew, całych drzewostanów, a w konsekwencji – lasów.
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układanka
puzzle

misterny
intricate
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gatunki liściaste
broadleaved species
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P R ZYR O DA TO M IST E R N A UKŁ A DAN K A
Tu nie ma przypadków. Wszystko zależy od siebie. Fauna, flora, gleba, temperatura, opady,
człowiek. Jedno bez pozostałych nie istnieje. Dlatego choćby najmniejsza zmiana pociąga
za sobą kolejne. Efekt domina…

Największy
skarb? Woda!
F O T. A
RC

H.

A.
I.

Powtarzające się ostatnio susze pogłębiają niedobór wody. O sytuacji
hydrologicznej Polski oraz różnych sposobach zatrzymywania wody
rozmawiamy z DR INŻ. ANNĄ ILEK, hydrolożką z Wydziału Leśnego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Czy grozi nam katastrofalny niedobór wody?
Zmieniający się klimat ma kolosalny wpływ na obieg wody. Brak lub niedobór opadów w połączeniu
z wysoką temperaturą powietrza powodują wzmożone parowanie, co prowadzi do pojawienia się
tzw. suszy glebowej. W dalszym etapie dochodzi do obniżenia poziomu wód gruntowych, a także
w rzekach, jeziorach i stawach, co może prowadzić nawet do wysychania niektórych z nich. Istotny
jest także zmieniający się charakter opadów – coraz częściej są one krótkie i gwałtowne – woda
nie wsiąka, lecz spływa, co powoduje jej niedobór w glebie. Jeśli dołożymy do tego ciepłe zimy
bez śniegu, który topniejąc, nawadnia glebę oraz odbudowuje zasoby wód podziemnych, a także
rosnące zapotrzebowanie na wodę w połączeniu z niewłaściwym jej gospodarowaniem, to sytuacja
rzeczywiście wygląda niepokojąco.

ROZ MAWI A ŁA J U ST YN A HA Ł A DAJ

Czy można się dostosować do sytuacji deficytu wody?
Z deficytem wody mamy do czynienia wtedy, kiedy zapotrzebowanie na wodę przewyższa
jej dostawy. Dlatego powinniśmy dążyć do zatrzymywania wody w miejscach, gdzie jest jej nadmiar,
aby móc ją „przerzucać” do miejsc, gdzie występują niedobory. Do takich działań potrzebna jest
przemyślana strategia i konsekwentne systemowe współdziałanie wielu instytucji.
Czy oszczędzanie wody przynosi jakieś wymierne efekty?
Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę są wody powierzchniowe (ponad 80%). Wody podziemne
są lepszej jakości i z tego względu służą jako źródło wody pitnej. W Polsce największy udział
w rocznym zużyciu wody na potrzeby ludności i gospodarki ma szeroko pojęty przemysł,
pochłaniający ponad 70% sumarycznego jej zużycia. Udział rolnictwa i leśnictwa to około
10% ogólnego zużycia. Sektor komunalny, czyli my, zużywa około 18% wody.
Przemysł zużywa więcej wody niż gospodarstwa domowe. Nie może to być jednak pretekstem
do wymówki, „że inni zużywają więcej, to ja też mogę”. Mówiąc o zużyciu wody przez gospodarstwa
domowe, mamy na myśli pranie, gotowanie czy higienę. Przemysł nie funkcjonuje jednak sam
dla siebie, podobnie jak rolnictwo. Każdego dnia korzystamy z wytwarzanych przez nie produktów.

Do wyprodukowania jednego bochenka chleba trzeba zużyć około 450 l wody, a jednego kg
ziemniaków około 290 l, bawełniana koszulka to 2500 l, a jeansy to około 8000 l wody. Widzimy
więc, że rzeczywiste zużycie wody na osobę jest znacznie wyższe. Nie da się jednak zrezygnować
z jedzenia czy ubioru. Poszczególne gospodarstwa domowe, przemysł i rolnictwo korzystają z tych
samych, ograniczonych zasobów wody, dlatego potrzebne są wspólne wysiłki, aby zmniejszać
jej zużycie. Od poszczególnych gałęzi przemysłu czy rolnictwa powinniśmy oczekiwać ciągłego
zwiększania efektywności produkcji, przy jednoczesnym zmniejszaniu zużycia wody poprzez jej
odzyskiwanie i w miarę możliwości, ponowne wykorzystanie.
Oszczędzanie wody to jedno, a coraz większy jej deficyt związany ze zmianami klimatu,
to drugie. Co możemy zrobić, by przeciwdziałać deficytowi wody?
Przede wszystkim musimy przeciwdziałać szybkiemu odpływowi wody i zatrzymywać jak największe
jej ilości. Możemy robić to m.in. poprzez budowę, przebudowę i modernizację urządzeń wodnych,
przywracanie naturalnego charakteru cieków oraz poprzez tzw. małą retencję, czyli spowalnianie
spływu wody i magazynowanie jej w zbiornikach.

niebezpieczeństwo
danger
zatrzymać
to stop

Kryptonim
”Mała retencja

adaptacja do zmian klimatu
adaptation to climate changes

zgromadzić
to gather

Brak wody to dla lasu wielkie niebezpieczeństwo. Maleje wówczas jego bogactwo gatunkowe i rośnie
zagrożenie pożarami. Dlatego tak ważne jest zatrzymanie wody deszczowej w lesie. W tym celu
od lat 90. XX w. leśnicy budują w lasach małe zbiorniki
na gruntach porolnych,

i urządzenia wodne, sadzą drzewa

a także starają się dbać o istniejące już oczka wodne, bagna,

torfowiska, źródliska rzek, a także lasy rosnące na wilgotnych siedliskach – olsy i łęgi. Do 2005 r.
w Lasach Państwowych powstały 1124 nowe zbiorniki wodne, które mogą pomieścić aż 8,4 mln m3 wody.
A to był dopiero początek.
W 2007 r. rozpoczął się ogromny projekt pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa

erozja wodna
water erosion

doźzmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych i górskich”,
współfinansowany przez Unię Europejską. Dzięki jego realizacji udało się zgromadzić 42,77 mln m3 wody
na nizinach i 1,5 mln m3 w górach. W ciągu pięciu lat powstało ok. 3600 obiektów piętrzących wodę

zbiornik wodny
water reservoir

i spowalniających jej spływ. Są to niewielkie zbiorniki, progi wodne, jazy, zastawki, groble i wiele innych.
Chodząc po lesie, na pewno je zauważysz.

Czy projekt się udał? Zdecydowanie tak,

dzięki działaniom leśników odtworzono wiele siedlisk podmokłych, spowolniono obieg wody w lesie,

systemów odwadniających zamieniono na rozwiązania retencyjne.

mokradło
wetland

podmokłe siedlisko
wet habitat

obieg wody
water cycle

retencja
retention

wybudowano zbiorniki wodne, które wpłynęły na różnorodność biologiczną lasu, sporo dawnych
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P O B IE R Z A P L IKAC J Ę I O B S E RW UJ
Dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej „Adaptacja do zmian
klimatu AR” można prześledzić w technice 3D, jak wyglądają prace
związane z przywracaniem wody na tereny dawniej zajmowane
przez mokradła. Skorzystaj z kodu QR i pobierz aplikację na telefon.

ROK

opady
rainfall
padać
to fall
wykorzystać
to use

Dlaczego drzewa
kochają mżawkę?
Dla roślin liczy się nie tylko roczna suma opadów, ale również ich rozmieszczenie w czasie,
długotrwałość i charakter. Deszcze zimowe, chociaż pozostawiają trochę wody w glebie, są mało
przydatne dla roślin. Również obfite, albo bardzo rzadko padające deszcze w innych porach roku, są tylko

korzyść
benefit

częściowo wykorzystywane ze względu na ograniczoną pojemność wodną gleby – większość
pochodzącej z nich wody spływa,

zwłaszcza przy znacznym nachyleniu stoków. Poza tym

są przyczyną erozji gleby. Najlepszy jest długi i jednostajny deszcz o niewielkim natężeniu, który

mżawka
drizzle

m. in. zmywa pył z powierzchni roślin, poprzez parowanie obniża ich temperaturę oraz, co najważniejsze,
jest głównym źródłem dostępnej dla korzeni wody glebowej. Woda jest jednym z najistotniejszych
czynników środowiska, które mają wpływ na wzrost i rozwój drzew. Zaopatrzenie w wodę ma większe

spływ
run-off

znaczenie niż wszystkie inne czynniki razem wzięte. Woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem dla soli
mineralnych i innych substancji wchodzących w reakcje biochemiczne w organizmie rośliny; jest również
surowcem w procesie fotosyntezy.

Zapewnia turgor komórkom.

parowanie
evaporation

O wzroście drzew na wysokość i grubość najbardziej decydują opady deszczu występujące w lipcu
i sierpniu. Jeśli ich w tym czasie nie ma, to brakuje wody do wytworzenia materiałów zapasowych.
Długość pędów oraz szerokość słoi rocznych drzew podczas suchych lat są mniejsze. Skutki takiej suszy
widoczne są jeszcze przez wiele następnych lat.
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susza
drought

w środkowej Europie, gdzie temperatura jest znacznie wyższa, musi to być co najmniej 600 mm opadu.

L

erozja gleby
soil erosion

ulewa
heavy rain

Roczna suma opadów wystarczająca świerkowi na dalekiej północy wynosi około 230 mm, podczas gdy
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WO DA N A WAG Ę ŻYC IA
U drzew stres wywołany suszą rozpoczyna się już przy utracie 5% wody w roślinie.
Przy trzykrotnie wyższym deficycie w drzewie zamykają się aparaty szparkowe, a przy
65-procentowym braku wody tkankowej następuje śmierć.

ROK

bagno
swamp
naturalny
natural

Bagno wciąga
Tak często powtarzają przyrodnicy. To stwierdzenie nie tylko opisuje właściwości fizyczne mokradeł,

dziki
wild

ale przede wszystkim różnorodność i odmienność gatunków tam występujących, które są „wciągające”
dla każdego pasjonata biologii. Siedliska te w dużej mierze zostały naruszone działalnością człowieka,
ale wciąż istnieją takie, które mają naturalny charakter i są dzikie.
rezerwuar wody
water tank/reservoir

Bagna to rezerwuar wody, najskuteczniejsza forma ochrony przed powodziami. Mokradła zasilają w wodę
tereny przyległe, ograniczają erozję gleby, są miejscem, gdzie produkowana jest żywność – stąd pochodzi
żurawina

i malina moroszka

oraz wiele roślin wykorzystywanych

w ziołolecznictwie. Przede wszystkim jest to jednak ostoja wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

torf
peat

Jaką nazwę przyjąć za poprawną – mokradła, bagna czy może torfowiska? Wszelkie podmokłe miejsca,
bardziej lub mniej grząskie, z niewielkim lustrem wody lub źródliskiem, nazywamy mokradłami. Wśród

zasilać
to supply

mokradeł najciekawszą i najważniejszą grupą są torfowiska – ich charakterystyczną cechą jest
odkładanie się torfu, czyli skały osadowej powstającej z niepełnego rozkładu szczątków roślin. To proces
zachodzący w warunkach długotrwałego bądź stałego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Mokradła

r a dł a

grząski
boggy, swampy

m

ptactwo wodne
aquatic birds, waterfowl
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podmokły
wet

i na bagnach, i na mokradłach.

a

ostoja
refuge

często określane są jako bagna i to określenie traktujemy jako synonim. A zatem filmowy Shrek mieszkał
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ŚW IĘ TO BAG N A
Światowy Dzień Mokradeł obchodzimy 2 lutego. Nie jest to data przypadkowa, to właśnie
w lutym został podpisany układ międzynarodowy, którego nazwa brzmi: „Konwencja
o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako
środowisko życiowe ptactwa wodnego”, w skrócie Konwencja Ramsarska.

bóbr
beaver
mądry
wise
zdolności budowlane
constructing capacity

Bobry ratują
przed suszą
Bóbr ma najwyższy stosunek masy mózgu do masy ciała wśród gryzoni.

problemy nie tylko instynktownie, ale też w sposób logiczny. Nic więc dziwnego, że w świecie zwierząt
zdolności budowlane bobrów są unikalne. Powiedzenie „mądry jak sowa” powinniśmy zastąpić
określeniem „mądry jak bóbr”.

kanał
canal

Potrafi rozwiązywać

W niczym nie ujmując mądrości sowie…

Bobry, tworząc bezpieczne miejsce do życia dla siebie oraz wielu roślin i zwierząt, budują systemy

tama
dam

kanałów, schronień oraz tam piętrzących wodę. W ten sposób retencjonują wodę i… ją oczyszczają.
Zanieczyszczenia ulegają sedymentacji, sorpcji i innym przemianom fizykochemicznym. Dzięki

oczyszczać
to purify

działalności mikroorganizmów wyłapywane są metale ciężkie, a wpływające do stawu bobrowego wody
zanieczyszczone kwasami i zasadami ulegają zobojętnieniu. Woda opuszczająca zbiornik jest czystsza.
Biorąc pod uwagę to, ile kosztują budowane przez człowieka systemy spowalniające spływ słodkich wód

od kilkudziesięciu lat pracują nad metodami wyceny tzw. usług ekosystemowych, czyli np. pracy bobrów.
To bardzo ważne, aby rozumieć, że nasze działania wobec przyrody mają
nie tylko wymiar etyczny, ale również ekonomiczny. Postrzeganie przyrody w kontekście usług
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ekosystemowych mobilizuje nas do konkretnych działań.

inspirować
to inspire

F O T. P H A R S T E L

wzorować się
to follow the example

A/S

mobilizować
to mobilise

usługi ekosystemowe
ecosystem services

do morza oraz ochrona bagien, warto się zastanowić nad tym, „ile kasy wisimy bobrom”. Ekonomiści
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IN S P IR UJĄC E „ Ś C IĄGA N IE ” Z N AT U RY
Nie tylko bobry inspirują człowieka do działań na rzecz środowiska. Projektant Michał
Pośpiech opracował miejski filtr powietrza dla gospodarstw domowych, wzorując się
na meduzie. Japoński szybki pociąg został zaprojektowany na kształt dzioba zimorodka,
który pikuje w kierunku wody. Dr Ravi Vaidyanathan, inżynier biomechanik z Imperial
College w Londynie, tworzy miniaturowe roboty, czerpiąc inspirację z owadów.
Mechaniczne owady latające mogą zbadać ciasne i trudno dostępne miejsca, prowadzono
też próby wykorzystania ich do zapylania kwiatów. Takim „ściąganiem” z natury zajmuje się
interdyscyplinarna nauka – biomimetyka.

wybór
choice
świadomy
conscious
korzystać
to enjoy

Jaki jest Twój
ślad wodny?
Starasz się pamiętać o ilości zużytej do różnych celów wody, ale nie zawsze dokonujesz racjonalnych
wyborów? Spokojnie, każdy popełnia błędy. Nauczenie się świadomego korzystania z zasobów środowiska

zasoby środowiska
environmental resources

jest bardzo długie i trudne, większość z nas będzie się tego uczyć do końca życia. Najważniejsze jest to,
żeby rozpocząć zmiany, a z każdym dniem będzie łatwiej.
NA POCZ ĄTEK S P R Ó B UJ M Y O DT WO R ZYĆ T WÓJ DZ I EŃ .

1. Woda do higieny osobistej, toalety, sprzątania – średni ślad wodny czteroosobowego
gospodarstwa domowego w Polsce wynosi ok. 360–400 l. A zatem zużywasz w domu ok. 100 l wody.

rozpocząć
to start

2. Na śniadanie wybrałeś chleb? Do jego produkcji zużyto 450 l wody. Do tego plasterek szynki?
Produkcja mięsa

potrzebne jest 5988 l. Pasta z awokado?

obniżyć
to lower

zmiana
change

272 l wody.

marnować
to waste

pochłania wodę mocniej niż gąbka. Do powstania 1 kg wieprzowiny
Na wyprodukowanie dwóch owoców potrzeba

3. Twój dzisiejszy ubiór to klasyka – jeansy i bawełniana koszulka.
Do produkcji jeansów zużyto 8000 l, a do zwykłej białej koszulki ok. 2500 l wody.

Dużo, prawda? A to przecież nie wszystko.

Z MNIEJ SZ SWÓJ Ś L A D WO DN Y

1. Kupuj produkty o najniższym śladzie wodnym.
na telefon. W wyszukiwarkach należy wpisać water footprint.

oczyszczać
to purify

2. Kupuj mniej rzeczy i wykorzystuj

maksymalnie te, które masz. Skoro już wiesz, że Twoje jeansy „pochłonęły” 8000 l wody, to chyba
nie będziesz kupować podobnych co pół roku.

wykorzystywać
to use up

Korzystaj z aplikacji

3. Nie marnuj jedzenia. Ogranicz

ilość zjadanego mięsa, zastępując go zdrowymi produktami roślinnymi. Nie marnuj też produktów
odzwierzęcych, ich produkcja pochłonęła ogromne ilości wody.

4. Wybieraj odpowiedzialnych

producentów, którzy oczyszczają użytą wodę oraz wykorzystują ją w sposób zrównoważony.
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Nadaj sens
działaniu
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Świadomość skutków zmian klimatu dla wielu osób jest tak przytłaczająca,
że woleliby o niej nie wiedzieć. O tym, jak sobie radzić z zalewem
apokaliptycznych informacji, rozmawiamy z MAŁGORZATĄ WĘGRZYN,
psychologiem, coachem i mediatorem.
Lepiej wiedzieć czy nie wiedzieć?
Życie w niewiedzy jest prostsze, nie zmusza do refleksji, do myślenia, a przede wszystkim nie
wymaga działań. Natomiast wiedza, a tym samym świadomość, to odpowiedzialność nie tylko
za działanie, ale także za jego brak. Wiedza nie jest ani dobra, ani zła. To człowiek nadaje jej
znaczenie i decyduje o tym, jak ją wykorzysta.

ROZ MAWI A ŁA A NNA P I KU S

Katastroficzne wizje często wywołują w nas lęk o przyszłość…
Powinniśmy mieć dystans do tego, co słyszymy, ale i do siebie. Łatwo jest dać się wciągnąć
w apokaliptyczne wizje, które poruszają nasze najdelikatniejsze sfery. Takie wizje wywołują
m.in. strach, który jest naturalną reakcją na zagrożenie z zewnątrz. Strach ma swój początek
w mózgu, który, wysyłając sygnał do ciała, powoduje, że produkuje ono adrenalinę. Ten „hormon
strachu” wywołuje napięcie mięśni i przyspieszone bicie serca. To naturalne przygotowanie
do walki bądź ucieczki wykształciło się w drodze ewolucji. Na strach reagujemy emocjonalnie,
ale stopień tej reakcji jest indywidualny i zależy od wielu czynników. Pocieszające jest, że mamy
wpływ na to, jak reagujemy.
Mamy do czynienia z niepokojem o coś, na co nie mamy bezpośredniego wpływu jako
jednostka, czyli o przyszłość. Czy możemy coś zrobić, jeśli nie chcemy czekać lub
po prostu jest nam źle z tym, co się dzieje z naszą planetą?
Tak naprawdę mamy wpływ na to, co jest „tu i teraz”. Katastroficzna wizja przyszłości, o czym
mówiłam wcześniej, rodzi strach i często odbiera sprawczość i chęć do działania. Pojawiają się
myśli typu „Co ja, mały człowiek, mogę zrobić w obliczu wszechświata?”. Jeśli myślimy zbyt szeroko,
to musimy się liczyć ze zniechęceniem, brakiem poczucia sprawczości i sensu. Jeśli chcemy mieć
wpływ na to, co nas otacza, bezpieczniej zacząć od tego, co jest blisko nas, od naszych małych
przestrzeni. Warto sobie zadać pytania: co jest dla mnie ważne, na co mam realny wpływ, co mogę
zrobić dziś, jakie mam możliwości, zasoby, umiejętności, itp. Działania na mniejszą skalę mogą

dać więcej satysfakcji, poczucia wpływu i skuteczności niż tworzenie wielkich dzieł, których nie
można zrealizować.
Czy niepokój da się oswoić?
Poczucie niepokoju, lęku, towarzyszy człowiekowi do zawsze i pojawia się na różnych etapach
życia. Jest stanem, który każdy zna, ale większość z nas potrafi sobie z nim radzić. Zdarza
się jednak, że niepokój pojawia się częściej, mocniej absorbuje i wpływa na różne sfery naszego
życia. Ma związek z samooceną, lęk i niepokój bowiem idą w parze z niskim poczuciem własnej
wartości. Oswoić niepokój to pracować nad podwyższeniem samooceny. Oznacza to również
stawianie sobie realnych celów, rozsądnych wymagań, docenianie wysiłków, czerpanie satysfakcji
z działania, poczucie sprawczości, a także umiejętność odróżnienia przekonań od faktów. Jeśli mam
do siebie zaufanie, znam swoją wartość, swój potencjał, wiem, jakie mam zasoby, to mimo trudności,
niepewności, podejmę wyzwania.
Co daje poczucie sprawczości w kontekście walki z niepokojem, napięciem?
Kluczowe jest opieranie się na faktach, ale i możliwościach, którymi każdy z nas dysponuje. Dobrze
jest zacząć od mniejszych wyzwań, sprawdza się tu metoda małych kroków. Ważne jest to, aby
dobrze, konkretnie zdefiniować cel, który chcemy osiągnąć. Zdarza się, że z trudnymi emocjami
jesteśmy sami. Dobrze wtedy poszukać wsparcia osób, z którymi nie tylko możemy porozmawiać,
podzielić się wątpliwościami, ale i razem działać. Bycie w grupie daje siłę, moc, sprawczość, nadaje
sens działaniu.
A jeśli czujemy się przytłoczeni? Gdzie szukać pomocy, wsparcia?
W Polsce jest wiele organizacji, w tym młodzieżowych, które prężnie funkcjonują. Warto
się im przyjrzeć, bo ich działania są bardzo twórcze i wiele dobrego robią dla lokalnych
społeczności. Świata nie naprawimy, ale możemy coś dobrego zrobić na własnym terenie
i być inspiracją dla innych. W myśl powiedzenia amerykańskiego ekologa francuskiego
pochodzenia, René Julesa Dubosa, „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Warto pamiętać, że wielkie
sukcesy wymagają wiele trudu, wysiłku i przede wszystkim czasu. W działania wpisane są też
niepowodzenia, które trzeba wziąć pod uwagę. Każda porażka coś pokazuje, czegoś uczy. Może
się wydawać, że w stosowaniu pojedynczych rozwiązań przyjaznych środowisku nie ma większego
sensu. Warto mieć jednak na uwadze to, że nawet najmniejsze inicjatywy w przyszłości przyniosą
efekt. Być może niewielkie działania nie zmienią świata, ale tych, którzy podejmują ekologiczne
rozwiązania, jest coraz więcej. Istotna jest zmiana świadomości, wiedza i przekonanie, że nawet
każde, najdrobniejsze działania związane z ochroną środowiska przyczyniają się do jego poprawy.
W wielu miejscowościach, i to wcale nie tych największych, podejmowane są ciekawe i bardzo
skuteczne inicjatywy. Warto się im przyjrzeć i być może włączyć się w nie lub się nimi zainspirować.
Aby zmienić świat, trzeba zacząć od siebie, bo każdy ma wpływ na to, co tworzy.

wymieranie gatunków
species extinction

Trudne pożegnania

warunki środowiska
environment conditions

przystosować się
to adapt

W przeszłości wymieranie gatunków było związane ze zmianami klimatycznymi.

Przykładem

gatunku, który nie był w stanie przystosować się do nowych warunków środowiskowych, był mamut
włochaty. Końcowe lata życia tego zwierzęcia nie wyglądały tak zabawnie, jak przedstawia to animowany
film pt. „Epoka lodowcowa”. Mamut Maniek z pewnością nie spędził ich na tworzeniu egzotycznego stada
ze smilodonem (tygrysem szablozębnym) i próbie podtrzymania gatunku. Zdecydowanie realniej zmierzch
tych zwierząt opisała Simona Kossak w książce pt. „Saga Puszczy Białowieskiej”. Autorka przedstawia
wychudzone i wygłodniałe zwierzę, które ogląda zamarznięte otoczenie i resztkami sił stara się znaleźć
pożywienie. Mamut przeczuwa koniec swojego istnienia, bo świat, w którym żył, zniknął.

zamarznąć
to freeze

epoka lodowcowa
Ice Age

Masowe wymierania gatunków wydarzyły się w historii świata już pięciokrotnie. Wielu współczesnych
naukowców uważa, że obecnie jesteśmy świadkami szóstej masowej ekstynkcji i to o największej dynamice
w historii życia na Ziemi! Średnio co dwadzieścia minut

na świecie znika bezpowrotnie

jakiś gatunek. Zdarza się, że jeszcze nie zdążyliśmy go poznać.
Wymieranie gatunków jest ogromnym problemem, ale drugim równie niebezpiecznym zjawiskiem jest
zmniejszanie populacji. Świat przyrody, którego jesteśmy częścią, to zespół naczyń połączonych. Jeżeli

żerujących na uprawach rolniczych, a to w konsekwencji powoduje, że plony są mniejsze. Takie przykłady
można mnożyć.
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spowolnić
to slow down

IE
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znikać
to disappear

istnienie
existence

np. zmniejsza się liczebność ptaków owadożernych, to następuje zwiększenie liczebności owadów

zaspokajać
to satisfy
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ZA STA N ÓW S IĘ
Współczesne tempo wymierania gatunków zależy tylko od nas i cały czas mamy szansę
spowolnić ten proces. Bezpośrednim powodem obecnego wymierania nie są zmiany
klimatyczne, lecz człowiek i jego działalność. W wielu regionach na Ziemi mamy
do czynienia z przeludnieniem, a ludzie potrzebują żywności, więc zmniejszają powierzchnię
lasów, bagien czy łąk, zamieniając je na pola uprawne. Współczesny człowiek ma też
ogromną potrzebę konsumpcji, która nie ma nic wspólnego z zaspokajaniem głodu i innych
podstawowych potrzeb. W ten sposób niszczymy naturalne siedliska i doprowadzamy
do ich fragmentacji, a to prowadzi do redukcji bogactwa gatunkowego i liczebności wielu
naturalnych populacji grzybów, roślin i zwierząt.

pesymizm
pessimism
niepożądany
unwanted

Nie daj się
depresji klimatycznej!

niepokój
anxiety

Doniesienia mediów na temat zmian klimatu są tak pesymistyczne, że powinny być poprzedzone
formułką: „Jeśli u czytelnika lub widza wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niepokój,
obgryzanie paznokci, przyspieszone tętno czy chęć zwinięcia się w kulkę,

niepewność
uncertainty

należy przestać czytać lub oglądać, zadzwonić do przyjaciela albo wyjść na spacer”. To nie żarty.
Rzeczywiście tak reagujemy, a psycholodzy coraz częściej mówią o „depresji klimatycznej” i są zgodni,
że wiedza na temat tego, co się dzieje z naszą planetą za sprawą człowieka, może wpływać na nasze

poczucie bezpieczeństwa
sense of security

zdrowie psychiczne i jakość życia. Utrata naturalnych zasobów, migracje ludzi z powodu suszy,
perspektywa utraty pracy, a może też naszych bliskich, zabierają poczucie bezpieczeństwa, rodząc
ogromny niepokój i niepewność. To uczucia, które nie są miłe i łatwe, są jednak naturalne i, co więcej,
mogą nas zmotywować do działania. Aktywność, która daje poczucie

sprawczości, pozwala

radzić sobie ze stresem. Jak to możliwe? Psycholodzy twierdzą, że działanie przekierowuje nasze myśli

działać
to act

sprawczość
agency

na jego formy i efekty. Wzmacnia poczucie kontroli i finalnie pomaga w znalezieniu celu i sensu.

siła napędowa
driving force

nagroda
prize

lokalny
local

cza

dzia

łan
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N A DZIE JA W DZIA Ł A N IU
Nie uratujemy całego świata w pojedynkę. Natomiast jeśli pomyślimy o naszych
małych, osobistych światach i tutaj zaczniemy działać, może się okazać, że jesteśmy
kroplą w wielkim oceanie działań ludzi z całego świata. Działając lokalnie, zobaczymy
bezpośrednie efekty naszej pracy, co będzie nagrodą i siłą napędową do realizacji
kolejnych pomysłów. Pielęgnujcie w sobie optymizm i działajcie! Mimo wszystko.

ROK

fake ne

prawda
truth
fałsz
false

ws

przeinaczyć
to distort

s fake

ne

Prawda, fałsz
czy wyzwanie?

w

„Naukowcy z PAN prognozują: za kilkadziesiąt lat z polskich lasów może zniknąć 75% drzew”.
Uwierzyliście? Jakie emocje wzbudziła ta informacja? Czy zadaliście sobie pytanie, czy to w ogóle jest

przekaz medialny
media coverage

możliwe? Taka informacja pojawiła się w mediach jesienią 2019 r. Jest idealnym przykładem tego, jak
można przeinaczyć wyniki badań naukowców. Przekazane w takiej formie są niczym innym jak
fake newsem!
Fake news często opisuje prawdziwe informacje, ale zmienia ich kontekst. Wraz z kontekstem zmienia

narzędzie
tool

się cała wypowiedź. Tak było w przypadku tego newsa. Sprawdź, co tak naprawdę odkryli naukowcy
z Polskiej Akademii Nauk.
Codziennie docierają do nas miliony różnych przekazów, które można zobaczyć,

usłyszeć

fałszywy
fake, false

manipulować
to manipulate

lub przeczytać. Nigdy tak nie było w historii ludzkości. A informacja to silne narzędzie, którym można
manipulować. Zwłaszcza fałszywa informacja! Fake newsem można wygrać wybory lub zdestabilizować
giełdę. Można czyjąś karierę doprowadzić do upadku, przyczynić się do czyjejś choroby, a nawet śmierci.

NIE DAJ SIĘ OS ZUKAĆ !

Chcesz poznać prawdę? W takim razie stoi przed Tobą wyzwanie jakim jest „umiarkowany sceptycyzm”.

oszukać
to cheat

Nie wierz we wszystko, co usłyszysz. Zanim udostępnisz coś dalej, zwróć uwagę na kilka szczegółów:
sprawdź źródło informacji i jego autora – czy informację podaje szanująca się redakcja czy
portal plotkarski;

wyzwanie
challenge

przeczytaj cały tekst, a nie tylko nagłówek i lead;
dowiedz się, jak opisują ten temat inne media;
zwróć uwagę na proporcje między wielkością tekstu a liczbą zdjęć. Czy są uzasadnione?;
portal plotkarski
gossip portal

poszukaj w tekście cytatów – ich brak powinien wzbudzić Twoje wątpliwości.
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kampania marketingowa
marketing campaign
z pozoru
apparently
bezwzględny
ruthless
świadomość
awareness
odpowiedzialny
responsible

Masz profil w mediach społecznościowych?Jeśli tak, to może raz w miesiącu zamieścisz na swojej tablicy
jakąś ważną informację o środowisku, zmieniającym się klimacie lub ochronie przyrody? Możesz wykorzystać
spoty społeczne lub virale. Uważaj na te ostatnie, bo często pod przykryciem zabawnej historii, poruszającej
z pozoru ważne treści, stoi kampania marketingowa, której twórcy bezwzględnie wykorzystują Twoją empatię.
Kiedy udostępniasz viral, włączasz się w działania promocyjnie. Nie jest to złe, jeśli popierasz daną markę
lub produkt. Ale musi to być świadoma decyzja, a nie kliknięcie pod wpływem emocji.
NASZ E PROPOZYC J E

Czym jest tragedia dobra wspólnego?
Krótki spot anglojęzyczny mówiący o tym, że tylko odpowiedzialne społecznie decyzje
są dobre dla środowiska. Ponad 1,6 mln udostępnień na YouTube.

International Day of Forests 2020: Forests and Biodiversity
Każdego roku, 21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasu. Towarzyszą mu
kampanie informacyjne, w tym krótkie spoty. W tym roku mówiono o deforestacji na świecie
i w konsekwencji o ubożeniu różnorodności biologicznej.
Antysmog song T-raperów znad Wisły
Przykład genialnego viralu przygotowanego przez platformę OLX. W prosty i zabawny
sposób przedstawiony został problem smogu i postaw społecznych prowadzących
do zanieczyszczenia powietrza.

postawa społeczna
social attitude

ubożenie
impoverishment

animacja
animation

The Turning Point
Krótkometrażowa animacja, którą stworzył brytyjski ilustrator Steve Cutts. Historia
opowiada o świecie, w którym rządzą zwierzęta. Ludzie są ofiarami zmian klimatycznych
i zanieczyszczeń, które powstały za sprawą zwierząt. Blisko 3 mln wyświetleń na YouTube.

kampania informacyjna
information campaign

udostępnić
to share

Kilka dobrych
spotów o klimacie

Stop suszy
Kampania społeczna Wód Polskich. Ponad 30 tys. wyświetleń na YouTube.
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Vandana Shiva, indyjska filozofka i działaczka na rzecz środowiska,
twierdzi, że u podłoża kryzysu leży „ekonomia, która nie respektuje
żadnych ograniczeń: ani tych, które wynikają z wytrzymałości środowiska
naturalnego, ani tych, które nakłada etyka. Zachłanność tej gospodarki
nie stawia sobie żadnych ograniczeń. Czerpiemy pełnymi garściami, jakby
zasoby Ziemi nigdy nie miały się wyczerpać i jakby ta zachłanność miała
na zawsze pozostać bezkarna. Właśnie zmagamy się z rzeczywistością
kryzysu. Coraz silniej odczuwamy konsekwencje zmian klimatycznych”.
O tym, czy nasze podejście oparte na wierze w pozytywne skutki wzrostu
gospodarczego ma jeszcze sens, rozmawiamy z JANEM LEWIŃSKIM,
ekonomistą z Fundacji Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von
Misesa i wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego.

ROZ MAWI A ŁA J U ST YN A HA Ł A DAJ

Czy przez zmianę systemu ekonomicznego można przeciwdziałać negatywnym
zmianom klimatu?
Zasoby naszej planety nie są nieskończone. Dlatego musimy nimi gospodarować rozsądnie,
nastawiając się na myślenie perspektywiczne. Jeśli konsumenci zmienią swoje preferencje,
to przedsiębiorcy będą musieli ich posłuchać, dopasowując swoją produkcję do gustów
społeczeństwa. Gospodarkę tworzymy wszyscy – przedsiębiorcy, konsumenci, politycy. Jej jakość
to wspólna odpowiedzialność. Wzrost gospodarczy, jeśli będzie wynikiem racjonalnej gospodarki,
może umożliwić społeczeństwu lepsze przygotowanie się do wyzwań przyszłości.
Rozwój jest powszechnie rozumiany jako przyrost konsumpcji. Czy da się to zmienić?
Mam ogromną nadzieję, że tak. To prawda, że wielu osobom wydaje się, że wystarczy ślepo
wspierać konsumpcję, aby zapewnić społeczeństwu dobrobyt. Jednak te osoby zapominają,
że rozwój gospodarczy to nie wzrost spożycia jakiejś fizycznej masy materialnych towarów, lecz
wymagający oszczędności, inwestycji, technologii i innowacji wzrost jakości dóbr materialnych
i niematerialnych. Dobrą metaforą jest życie studenckie i związany z tym stały brak środków
do życia oraz znikoma siła nabywcza studenckiego portfela. Codziennością są obiady złożone
z makaronu z keczupem, może z dodatkiem mielonki, parówek lub pasztetu. Potem przychodzi
pierwsza praca, i kolejne, coraz lepiej płatne. Kupowane jedzenie staje się droższe, ale lepsze –
wykwintne i zdrowe. Nie ma większej fizycznej masy, ale jest lepsze. Podobnie jest z gospodarką.

Jakie są zatem alternatywy dla obecnego systemu gospodarowania?
Jedną z alternatyw może się okazać wzmocnienie roli własności prywatnej. Jeśli chcemy bardziej
racjonalnej gospodarki, która będzie z większym respektem traktować zasoby planety, to warto
zastanowić się nad alternatywą opartą na gospodarowaniu zasobami przez prywatne osoby.
Prywatni właściciele zazwyczaj szanują swoje mienie, jeśli nie chcą go stracić. To ich odróżnia
od politycznych funkcjonariuszy, którzy mienia publicznego stracić nie mogą, więc niewiele
ryzykują, podejmując nawet najbardziej niemądre decyzje. Dobrym pomysłem byłoby również
wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych angażujących emerytów do perspektywicznego
myślenia tak, by czuli, że myślenie o następnych pokoleniach przynosi im realny zysk. Warto
również organizować się oddolnie. Z doświadczenia wiem, że lokalne organizacje charytatywne,
fundacje i stowarzyszenia nie tylko działają skuteczniej, ale też efektywniej korzystają z zasobów
finansowych i materiałowych.
Czy młodzi ludzie mają wpływ na zmiany systemów ekonomicznych?
Uważam, że każdy może mieć taki wpływ, biorąc aktywny udział w życiu społecznym
i gospodarczym. Bardzo istotne jest edukowanie i w rezultacie zmienianie zachowań oraz
nawyków, szerzenie dobrych idei i dawanie pozytywnego przykładu. Przy odrobinie szczęścia
i umiejętności każdy może założyć firmę, która stanie się przykładem korzystania z zasobów planety
z poszanowaniem ich obecnej i przyszłej wartości.
Czy młodzi mają tyle siły, aby zmieniać naszą rzeczywistość ekonomiczną?
Zdecydowanie tak – i widać to choćby na rynku startupów, gdzie prym wiodą właśnie tacy
młodzi ludzie. Oczywiście nie od razu Rzym zbudowano; daleko idące zmiany wymagają wysiłku,
cierpliwości i czasu. Nie wystarczy chcieć. Trzeba też podejść z szacunkiem i zrozumieniem
do życzeń konsumentów i brać pod uwagę zachowania innych uczestników rynku.

Kiedyś rowerem

jeździło się dużo i w zasadzie wszędzie: do pracy, szkoły, lasu,

po mieście. Nikt nie zastanawiał się, czy jest on stworzony na długie, czy krótkie dystanse i czy da radę

jeździć
to ride
wyboisty
bumpy

nastąpiła rewolucja, zaczęto mówić o rowerze trekkingowym, MTB, szosowym, crossowym i miejskim.

coraz większą przestrzeń. Rower, choć był już niemal idealny, poszedł w zapomnienie. Od niedawna

Tymczasem ruch w miastach opanowały samochody,

Wielu mieszkańców miast zauważa, że zastawione samochodami ulice, chodniki czy betonowe parkingi
odebrały im przestrzeń do życia. Powrót do jazdy na rowerze stał się szansą dla zupełnie innego
zagospodarowania przestrzennego, w którym pojawiają się zieleńce, deptaki, skwery. Postawienie na ruch
rowerowy w miastach jest też realną szansą na poprawę jakości powietrza w przestrzeni zurbanizowanej,
a pod tym względem Polska należy do najgorszych w Europie. Światowa Organizacja Zdrowia i Europejska
Agencja Środowiska szacują, że liczba śmiertelnych ofiar zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju
wynosi ponad 40 tys. osób rocznie. Samochody
generują zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi oraz najbardziej toksycznymi dla zdrowia związkami,
tj. węglowodorami, tlenkami azotu i węgla. Wybór roweru nie jest już więc tylko sposobem na poprawę
kondycji czy miłe spędzanie czasu, to realna broń w walce z zanieczyszczonym powietrzem
i ze zmianami klimatycznymi.
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ofiara śmiertelna
fatal victim

które pochłaniały

wraca do łask.

jakość powietrza
air quality

zagospodarowanie przestrzenne
tu: town area planning

wrócić do łask
get back in good graces

przestrzeń
space

na wyboistej nawierzchni. Rower miał dwa kółka, wystarczyło pedałować i jechać przed siebie. Później

pójść w zapomnienie
to be forgotten

nawierzchnia
road surface

Wybieram rower
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S ZC ZYT M A R ZE Ń
Choć trudno w to uwierzyć, w latach 80. XX w. dzieciaki w Polsce dostawały rower dopiero
w drugiej klasie szkoły podstawowej, z okazji Pierwszej Komunii Św. Szczytem marzeń
był rower Pelikan lub Wigry. Każdy zaoszczędzony grosz odkładano na książeczkę SKO
(to były takie lokaty terminowe dla dzieci w wieku szkolnym), zbierając na największe cudo
rowerowe tamtych czasów, czyli kolarzówkę.

alternatywa
alternative
trawa
grass
rozsądny wybór
reasonable choice

Bambus
to nie drzewo!
Jeżeli spojrzymy na bambus jako alternatywę dla tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców
nieodnawialnych, to taki wybór wydaje się rozsądny. Ale czy ta roślina rzeczywiście jest tak przyjazna
środowisku i naszemu zdrowiu, jak słyszymy w reklamach?

rozprzestrzeniać
to spread

Bambus jest trawą z rodziny wiechlinowatych, tej samej, do której należą nasze zboża. Potrafi dorosnąć
nawet do 20-30 m wysokości i osiągnąć do 30 cm średnicy „pnia”, przez co przypomina drzewa.
Na świecie występuje blisko 1700 gatunków bambusów należących do 121 rodzajów. Naturalnie rosną
m.in. w Chinach, Indiach, Malezji czy na Filipinach. Niektóre gatunki bambusów trafiły do Księgi Rekordów

wypierać
to suppress

Guinnessa, jak te o najszybszym przyroście na wysokość – nawet do 1 m na dobę! Rosną szybko, czasem
nawet za szybko.

Wiele z nich zaliczono do gatunków inwazyjnych, które dynamicznie się

rozprzestrzeniają i wypierają rośliny naturalnie występujące na danym terenie. Przemysłowe uprawy

zagrażać
to threaten

bambusa zagrażają zachowaniu bogactwa gatunkowego ekosystemów, w których rosną, czyli głównie
w Azji. Dodatkowo zajmują grunty rolnicze. Rolnicy porzucają produkcję żywności, bo jest mniej opłacalna
od upraw bambusa. Jednak zanim bambusowe łodygi staną się artykułami przemysłowymi, przechodzą

proces uzdatniania
treatment process

proces uzdatniania, w którym używa się syntetycznych

żywic i barwników

zawierających szkodliwe dla zdrowia chlorowodorki, siarczany czy szczawiany.
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wytwarzać
to produce
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KUP UJ O DP OW IE DZIA L N IE
Bambus trzeba przywieźć do Europy z Azji. Ogromne statki towarowe spalają tony
paliwa, zanieczyszczając oceany substancjami ropopochodnymi i emitując duże
ilości CO2. Zdaniem specjalistów transport morski odpowiada za 18-30% światowego
zanieczyszczenia tlenkami azotu i 9% zanieczyszczenia tlenkami siarki. Dlatego zanim
sięgniesz po bambusową szczoteczkę do zębów czy kubek, pamiętaj, że w Polsce mamy
wiele alternatyw dla bambusa. Po pierwsze drewno! Jest pozyskiwane legalnie z naszych
lasów i przetwarzane na miejscu. Zamiast włókien bambusowych mamy do dyspozycji
len oraz włókna wytwarzane z drewna – wiskozę i modal. W sklepach znajdziesz produkty
wytwarzane z wikliny czy wyplatane ze słomy. Kupując odpowiedzialnie masz wpływ
na swoje zdrowie oraz jakość życia ludzi w odległych zakątkach świata.

pasieka
apiary
rodzina pszczela
bee family

Pszczoły
wracają do lasu

rośliny miododajne
meliferous plants

W Lasach Państwowych realizowany jest projekt pt. „Pszczoły wracają do lasu”, w ramach którego leśnicy
tworzą pasieki, barcie, kłody bartnicze, monitorują zdrowie pszczelich rodzin, a także sadzą rośliny
miododajne, tworząc bazę pokarmową dla tych owadów.
„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia”.

baza pokarmowa
food base

Słowa te pojawiły się w 1994 r. na ulotkach przygotowanych przez belgijskich
pszczelarzy, którzy chcieli zwrócić uwagę na problem wymierania pszczół. Wypowiedź tę przypisano
wówczas Albertowi Einsteinowi, choć nie ma żadnych dowodów, żeby coś takiego powiedział. A więc jest

szczytny cel
good cause

to klasyczny fake news, choć w tym wypadku użyty do szczytnych celów.
Dziś nikt nie kwestionuje problemu wymierania pszczół, który dotyczy całego świata. Wiemy też
dokładnie,

co zawdzięczamy pszczołom.

zawdzięczać
to owe

Te pracowite owady zapylają aż 77% gatunków, z których są wytwarzane produkty spożywcze
pochodzenia roślinnego. Z Programu Środowiskowego ONZ (UNEP – United Nations Environment
Programme) wynika, że 84% z 264 gatunków roślin uprawianych w Europie wymaga zapylania przez

pożyteczny
beneficial

pszczelarz
apiarist, beekeeper

truć
to poison

zapylać
to pollinate

owady, głównie pszczoły. Te ostatnie zapylają 90% roślin nieuprawnych.

y
ul drewnian

wy
ul pl as tiko

kłoda
bartna
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DL AC ZE G O P S ZC ZO ŁY W YM IE R AJĄ?
Człowiek truje je pestycydami, czyli środkami ochrony roślin stosowanymi głównie
w rolnictwie. Od lat 70. XX w. dziesiątkuje je warroza powodowana przez pochodzącego
z Azji pasożyta Varroa destructor. Na szczęście w Polsce sytuacja pszczół nie jest jeszcze
dramatyczna, ponieważ mamy sporą liczbę dbających o nie pszczelarzy i pasjonatów
pszczelarstwa. Do grona osób wspomagających te pożyteczne owady dołączyli też leśnicy.

wprowadzić w błąd
to mislead
oferować
to offer

”Greenwashing ,
czyli ekościema
Znacie powiedzenie, że nie wszystko złoto, co się świeci? Tak właśnie jest ze zjawiskiem greenwashingu,

wizerunek firmy
corporate image

tłumaczonego jako „ekościema”. Jest to celowe wprowadzanie konsumentów,
czyli każdego z nas, w błąd przez serwowanie nieprawdziwych lub odwracających uwagę od problemu
informacji

na temat oferowanych, rzekomo ekologicznych, produktów lub usług.

troska
care

Rzeczywistym celem jest poprawa wizerunku firmy i zwiększenie sprzedaży.
Określenie greenwashing wprowadził Jay Westerveld w 1986 r. Amerykański badacz ochrony środowiska
opisał sytuację, w której w jednym z hoteli obsługa poprosiła gości o rzadszą wymianę ręczników, tłumacząc

środowisko naturalne
natural environment

się troską o środowisko naturalne. W rzeczywistości chodziło o zaoszczędzenie pieniędzy na praniu.
Ale to nic w porównaniu z działaniami niektórych firm.
Duży koncern produkujący popularny napój gazowany wytwarza rocznie ok. 3 mln ton plastikowych
opakowań, czyli 200 tys.

butelek na minutę. Jednocześnie ogłasza akcję, której

segregacja
tu: sorting

odpady
waste

celem jest promocja recyklingu odpadów i zwiększenie świadomości na temat ich segregacji, przy czym sam
nie zmienia ani technologii produkcji opakowań, ani ich liczby.
Innym przykładem mogą być zabiegi stosowane przez niektórych producentów kosmetyków,
tzw. „białe kłamstwo”, czyli takie oznaczenia na etykietach, które mogą nas wprowadzić w błąd.
Napis na opakowaniu mówi o produkcie wegańskim, ale skład wskazuje na zastosowanie składników

produkt powstał w kraju, gdzie takie testy są wymagane.
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burden
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krytyczny
critical
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świadomość
awareness

odzwierzęcych lub umieszczany jest symbol cruelty-free, czyli nietestowany na zwierzętach, a tymczasem
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B R O Ń S IĘ P R ZE D E KO Ś C IE M Ą !
•

Żądaj rzeczowych informacji od producentów, wyszukuj informacje i sprawdzaj
je w różnych źródłach.

•
•

Reklama to nie informacja. Patrz na nią krytycznie.
Wybieraj lokalne firmy i te, które postępują odpowiedzialnie zarówno wobec środowiska,
jak i swoich pracowników.

•

Dziel się zdobytymi informacjami z przyjaciółmi, rodzicami i znajomymi. Potrzeba około
3,5% obywateli, aby wytworzyła się masa społeczna, która będzie zdolna wprowadzić
stałe i długoterminowe zmiany. Dlatego warto działać.

Jak leśnik
został
strażakiem
.
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Czytaliście książkę Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem”?
Wielkie marzenia i chęć czynienia dobra wzbudziły w małym chłopcu
ogromną odwagę i moc działania. A co takiego się stało, że leśnicy zostali
strażakami? O ochronie przeciwpożarowej lasów w Polsce i nie tylko
rozmawiamy z JANEM KACZMAROWSKIM, specjalistą ds. ochrony
przeciwpożarowej lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
Leśnicy mają własny sprzęt przeciwpożarowy, gaszą pożary... Dlaczego
zostaliście strażakami?
W sumie żadni z nas strażacy. Robimy to, co każdy zrobiłby na naszym miejscu. Zdecydowanie
bardziej wolimy zapobiegać pożarom niż je gasić. Dlatego dokładamy starań, aby wykryć pożar
jak najszybciej. W tym celu w lasach buduje się wysokie wieże. Służą do obserwacji, czy nad
lasem nie pojawił się dym. Im wcześniej wykryjemy pożar, tym łatwiej będzie go ugasić. Każda
minuta jest na wagę złota. Jeśli pojawi się ogień, to musimy działać tak samo, jak przy pożarze
w budynku. Jeśli coś się zapali w mieszkaniu, to nie czekamy bezczynnie na przyjazd strażaków,
tylko, póki ogień jest mały, próbujemy sami go ugasić. Niewielki ogień gasimy gaśnicą. W lasach też
są takie „gaśnice”, tylko z powodu ogromnej przestrzeni, jaką zajmują lasy, są trochę większe, mają
ROZ MAWI A ŁA DAGN Y NOWAK - STA S Z E W S KA

skrzydła i/lub koła! Mamy własne czerwone samochody patrolowo-gaśnicze. I samoloty zrzucające
„bomby wodne”. Mamy też śmigłowce. To są właśnie „gaśnice”, którymi próbujemy ugasić pożar
najszybciej, jak to możliwe. Nasze czerwone terenówki mają na pace 400 l wody, agregat gaśniczy,
węże strażackie i inny przydatny sprzęt do tłumienia ognia. W Lasach Państwowych funkcjonuje
cała flota gaśnicza, składająca się z około 40 samolotów i śmigłowców. Najpopularniejszy samolot,
nazywany Dromaderem, ze względu na charakterystyczną garbatą sylwetkę, jest w stanie zabrać
2000 l wody i zrzucić je w ogień w dwie sekundy! To często wystarcza, by ugasić mały pożar lasu.
Czy taki złożony system ochrony przeciw pożarom lasu, o jakim Pan mówi, funkcjonuje
też w innych krajach?
Jakiś system funkcjonuje w każdym kraju. Lepszy bądź gorszy. Jeżdżę sporo po świecie, służbowo
i prywatnie, i wszędzie, gdzie jestem, staram się patrzeć jak funkcjonuje ochrona przeciwpożarowa
lasów. Nie mamy się czego wstydzić. Powiem więcej. Możemy być dumni. Koledzy po fachu
z Zachodniej Europy są pełni podziwu dla naszych rozwiązań. W dużej mierze jest to zasługą tego,

że większość lasów w Polsce jest państwowa. Takiego ogólnokrajowego systemu nie utworzą
prywatni właściciele lasów. Struktura organizacyjna Lasów Państwowych wiele rzeczy ułatwia
i pozwala wprowadzać rozwiązania systemowe. A efekty są widoczne gołym okiem. Pod względem
liczby pożarów jesteśmy na trzecim miejscu w Europie – tuż za Hiszpanią i Portugalią. Każdy
słyszał o katastrofalnych pożarach w basenie Morza Śródziemnego, ale nikt w Europie nie słyszał
o polskich pożarach lasu. Dlaczego? Bo wprawdzie mamy ich dużo, ale są one małe. Przeciętny
pożar ma wymiar połowy boiska piłkarskiego. To zasługa naszego sprawnie działającego systemu.
Kilka miesięcy temu poświęcił Pan swój dwutygodniowy urlop na gaszenie pożaru
13 tys. ha lasów i zarośli w górach Du Toitskloof w Republice Południowej Afryki. Panują
tam zupełnie inne warunki niż w Polsce, to pewnie i ochrona przeciwpożarowa wygląda
trochę inaczej...
W RPA występują specyficzne i bardzo łatwopalne formacje roślinne. Pożary są wręcz elementem
krajobrazu. Tam każdy jest zaangażowany w walkę z żywiołem, ale wygląda to zupełnie inaczej
niż u nas. Są specjalne programy pomocowe dla bezrobotnych czyniące z nich strażackich
najemników, są też specjalne kobiece oddziały. Duży udział w ochronie przeciwpożarowej mają
prywatni właściciele ziemscy, którzy są do tego zmuszeni, bo inaczej nikt im nie ubezpieczy
plonów. Inny kontynent, inna roślinność, inne rozwiązania. Ale doświadczenia bezcenne. W Afryce
każda kropla wody jest na wagę złota. Dlatego tam nie gasi się pożarów wodą tylko prostymi
narzędziami – motyką lub szpadlem. I to działa. A woda może być użyta gdzie indziej.
Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoją polscy leśnicy w kwestii ochrony lasu
przed pożarami?
Brak wody. Zmiany klimatu, susza. Wszystko to prawdopodobnie sprawi, że pożarów będzie coraz
więcej, a wody do gaszenia coraz mniej. Przepis na katastrofę gotowy. Dlatego od lat staramy się
magazynować wodę w lasach w ramach programów retencyjnych. Ale to może nie wystarczyć,
trzeba działać dwutorowo. Dlatego uważam, że i nam przyjdzie przeprosić się z motykami czy
szpadlami i cofniemy się do rozwiązań low-tech. Proste, ale skuteczne. Brzmi absurdalnie?
To obecnie ogólnoświatowy trend. Przed nami ciężkie czasy. Dlatego nie używajcie ognia w lesie!

pożar
fire
podpalenie
arson
niedopałek
cigarette butt

System
szyty na miarę
W Polsce 9 na 10 pożarów lasów wybucha z winy człowieka!

Nie chodzi wyłącznie

szyty na miarę
tailor-made

o umyślne podpalenia, których zresztą nie brakuje, ale o zwykłą nieuważność, nieodpowiedzialność
i zaniedbanie. Niedopałek papierosa, wypalanie traw czy iskry spod kół pociągu często dają początek
tragedii. Pożarom sprzyja trwająca u nas od dawna susza, mała liczba opadów i skład gatunkowy naszych

nieodpowiedzialność
irresponsibility

lasów, w których najwięcej jest sosny wydzielającej łatwopalne olejki eteryczne.
Mimo dużej liczby pożarów lasów w Polsce,

ich powierzchnia jest niewielka. W dużym

stopniu jest tak dzięki dopracowanemu w szczegółach systemowi przeciwpożarowemu. Wszystko
zaczyna się wiosną, wysoko, na szczycie wieży. W Lasach Państwowych znajduje się 665 takich

iskra
spark

konstrukcji. Tam, gdzie obrazu lasu nie nagrywa kamera, siedzi człowiek, który, widząc pierwsze kłęby
dymu, natychmiast reaguje, powiadamiając odpowiednie służby. Te szybko pojawiają się we wskazanym

Zastępują je przygotowane przez leśników punkty czerpania wody – zbiorniki wypełnione wodą, która
w razie potrzeby ugasi pożar. Jest ich ponad tysiąc.
Leśnicy-pożarnicy, w oczekiwaniu na

straż pożarną, nie siedzą

z założonymi rękami tylko próbują opanować rozprzestrzenianie się pożaru. Służą im do tego samochody
patrolowo-gaśnicze (wielozadaniowe terenówki typu pick-up), a także samoloty gaśnicze. Pomagamy też
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zakaz wstępu
no entry
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innym. Kilka z nich gasiło niedawno pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym.

SU

ekstremalne warunki
extreme conditions

punkt czerpania wody
water intake point

system przeciwpożarowy
fire-fighting system

miejscu dzięki specjalnym drogom. A skąd woda? Czyżby w lesie stały hydranty? Nic z tych rzeczy.
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N A J P IE RW S P R AW DŹ
Jeśli panują ekstremalne warunki, leśnicy mogą wprowadzić
czasowy zakaz wstępu do lasu, by zminimalizować ryzyko pożaru.
Informacje o tym są m.in. na mapie zakazów. Sprawdź zanim
wybierzesz się do lasu.

ROK

szalejący pożar
raging fire
intensywność
intensity

Świat w płomieniach
Pożary od zawsze były elementem przyrody. Do tego stopnia, że niektóre rośliny, w drodze ewolucji,
wykształciły uzależnione od ognia mechanizmy służące do rozsiewania nasion. Te rośliny to pirofity.

martwa materia
dead matter

Ostatnie lata stoją jednak pod znakiem znacznie większej liczby oraz intensywności pożarów niż do tej
pory. Naukowcy coraz częściej są zdania, że jest to związane ze zmianami klimatu.
Przypatrzmy się Australii, dla której rok 2019 był najtragiczniejszy pod względem zniszczeń
spowodowanych przez pożary. Paliło się na ponad 11 mln ha, a z powodu ognia zginęło kilkadziesiąt osób

spowodować
to cause

i setki tysięcy zwierząt.

Rok 2019 był najcieplejszym rokiem w historii

pomiarów w Australii. Był również rekordowy pod względem deficytu opadów. Ostatnie lata
charakteryzowały się tam spadkiem wilgotności powietrza oraz wiejącymi z większą prędkością wiatrami.

pomiary
measurements

Dodajmy do tego łatwopalne lasy eukaliptusowe z mnóstwem nagromadzonej martwej materii i mamy
gotowy przepis na mieszankę wybuchową.
Przenieśmy się na inny kontynent – do Ameryki Południowej, zielonych płuc świata. W brazylijskiej części

wilgotność
moisture

Amazonii rok 2019 również zostanie zapamiętany z powodu szalejących tam pożarów. Naukowcy wykazali,
że nie mieścił się on w normie sezonowej. Jednak tutaj przyczyny pożarów były inne niż w Australii.
Głównym winowajcą był człowiek. W Brazylii wciąż prowadzi się tzw. gospodarkę żarową, czyli wypala las

opady
rainfall

po to, aby na jego miejscu uprawiać np. soję. Ustalono, że w 2019 r. w Brazylii skala deforestacji była
prawie czterokrotnie wyższa od średniej z trzech ostatnich lat! Paliło się również w Kalifornii, Indonezji

przyczyna
cause

czy na Syberii.
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nieodpowiedzialność
irresponsibility

łatwopalny
combustible
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ZW R Ó Ć UWAG Ę N A TO , CO R O B I S Z
Ocieplający się klimat i nieodpowiedzialna działalność człowieka zapowiadają,
że nadchodzące lata, pod względem pożarów, nie będą dla przyrody i ludzi łaskawe.
Nie dokładaj do tego swojej cegiełki!

ROK

W ostatnich dekadach coraz częściej obserwujemy ekstremalne zjawiska

GI

prognoza pogody
weather forecast

RO

W

O

zjawisko pogodowe
weather event

G OT

Przegapiona
prognoza pogody

Y DO D

pogodowe, których

pierwotną przyczyną jest działalność człowieka. Huragany, gwałtowne ulewy, długotrwałe upały

huragan
hurricane

lubźsiarczyste mrozy potrafią stać się przyczyną wielu strat, a nawet klęsk żywiołowych. Również w Polsce.
Pamiętacie tragiczną dla ludzi i przyrody burzę w 2017 r., która w połączeniu

posługiwać się
to make use

mróz
frost

burza
storm

upał
heat wave

ulewa
heavy rainfall

z silnym wiatrem spowodowała śmierć sześciu osób i powaliła drzewa na obszarze 45 tys ha lasów?
Taka sytuacja może się powtórzyć. Dlatego teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest rozsądne
planowanie wycieczek, przygotowanie się na różne ewentualności oraz wiedza o tym, jak się zachować
podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych.

O TYM Z AWSZ E PA M IĘ TA J !

1. Zawsze, ale to zawsze, przed wyjściem z domu sprawdź prognozę pogody.

Jeżeli

zapowiadane są burze lub silne wiatry, zrezygnuj w wyprawy do lasu czy w góry. Ogranicz się
do okolicznych miejsc, skąd w razie potrzeby możesz szybko wrócić do domu.
aby mieć ze sobą ciepłe ubranie, prowiant i naładowany telefon,
potrzebne numery ratunkowe.

2. Spakuj się tak,

w którym masz zapisane wszystkie

3. Zadbaj o to, aby zawsze mieć ze sobą wodę! Choćby

najdroższy i najbardziej profesjonalny sprzęt nie uchroni przed odwodnieniem, zwłaszcza w upalne dni,

4. Jest mnóstwo mobilnych aplikacji mapowych, ale nic
nie zastąpi mapy analogowej, kompasu i umiejętności posługiwania się nimi!
5. Nie podróżuj

których mamy w Polsce coraz więcej.

akcja ratunkowa
rescue operation

klęska żywiołowa
natural disaster

w pojedynkę, a jeśli koniecznie musisz, zadbaj o to, aby Twoi bliscy wiedzieli, gdzie planujesz spędzić
wolny czas.

6. W razie akcji ratunkowej słuchaj służb – policji, straży pożarnej czy

lekarzy pogotowia.
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zjawisko
phenomenon
przytłaczać
to overwhelm
budzić lęk
to arouse fear
przedmiot na świadectwie
subject in the report
związek człowieka z naturą
the bond between human and nature
zrozumieć
to understand

Aby pomóc uczniom zrozumieć zachodzące wokół nas zjawiska, w wielu krajach szkolna podstawa
programowa została wzbogacona o zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem. W polskiej
szkole temat ten jest omawiany na lekcjach biologii oraz geografii. Inne państwa poszły o krok dalej
i wprowadziły osobne przedmioty dotyczące klimatu.
W Nowej Zelandii do programu szkolnego została wprowadzana nieobowiązkowa cotygodniowa lekcja,
podczas której uczniowie dyskutują na tematy dotyczące klimatu. Nie są to typowe zajęcia – uczeń nie
zostaje sam z wiedzą, która może go przytłaczać i budzić lęk. Forma dyskusji pozwala na wyjaśnienie wielu
zjawisk i poszukania sposobów na poprawę stanu środowiska oraz możliwości działania.
Podobne zajęcia wprowadzane są we Włoszech, tylko tutaj przedmiot dotyczący zmian klimatu
i zrównoważonego rozwoju jest obowiązkowy. Najmłodsi będą poznawać związek człowieka z naturą
na podstawie opowieści z różnych kultur. Starsi uczniowie zajmą się już konkretnymi problemami
i zjawiskami zachodzącymi w środowisku, natomiast młodzież licealna zostanie zobowiązana
do gruntownego poznania i zrozumienia zapisów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej
przez państwa członkowskie ONZ.
Być może za kilka lat również w Polsce na świadectwie pojawi się przedmiot „Zmiany klimatu”, który
pomoże uczniom zrozumieć otaczający ich świat.

weryfikować
to verify

niebezpieczny
dangerous

bezradność
helplessness

katastrofa naturalna
natural catastrophe

Klimat
na świadectwie
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L Ę K O P R ZYS ZŁO Ś Ć ŚW IATA
W psychologii do katalogu lęków doszedł zupełnie nowy – eco-anxiety, czyli lęk
ekologiczny. Jest to lęk przed zmianami klimatycznymi, katastrofami naturalnymi oraz
poczucie bezradności wobec silnie postępujących przemian w przyrodzie. Jest on
szczególnie niebezpieczny wśród najmłodszych osób, które nie umieją jeszcze weryfikować
informacji medialnych, zdarza im się mylić opinie z faktami i, z racji młodego wieku, wielu
zagadnień jeszcze nie znają.

stan środowiska
state of the environment

Zabierz 5 z lasu
Sporo już wiesz o zmianach klimatu i zdajesz sobie sprawę, że poprawa stanu środowiska nie będzie

sposób życia
way of life

łatwa. Jedynym sposobem na zahamowanie negatywnych zmian jest całkowita zmiana naszego sposobu
życia, ale to będzie trwało latami. Czy jest coś, co możemy zrobić już teraz, co wpłynie na stan przyrody?
No cóż, globalnie z pewnością będzie trudno przebudować świadomość ludzi o środowisku, ale możesz

świadomość
awareness

wykorzystać tzw. efekt motyla. To zależność czasowa, gdy pozornie nieistotne wydarzenie determinuje
wielkie zjawisko.
Leśnicy wymyślili akcję pod nazwą „zabierz 5 z lasu”. Gdyby każdy z nas podczas spaceru

wydarzenie
event

w lesie zebrał tylko 5 dowolnych śmieci,

moglibyśmy w ciągu roku wspólnie posprzątać las.

Pięć śmieci zebranych w niewielkim worku może wywołać efekt motyla,

bo jeśli

pochwalisz się swoją postawą w mediach społecznościowych i mianujesz wybranych znajomych

determinować
to determine

do wzięcia udziału w akcji, to może się okazać, że to właśnie dzięki Tobie posprzątano najbliższą okolicę.
Takie wyzwanie w mediach społecznościowych ma dwie podstawowe korzyści – zrobisz coś dla przyrody,
oczyszczając ją ze śmieci, a ponadto pokażesz swoim znajomym, że każdy powinien zatroszczyć się

Wyzwanie zawsze podpisujemy hasztagiem #zabierz5zlasu
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śmieci
litter

zebrać
to collect

o środowisko. Kto wie, może to właśnie Ty zmienisz ich postawę i zostaniesz influencerem przyrodniczym.

NC

ITY
/S

HU
OC

K

postawa
attitude

ST

pomoc
assistance

ER

5

bier z

z l as

u

zatroszczyć się
to take care of
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P OW IA DO M L E Ś N IC ZE G O
Nie wiesz co zrobić z zebranymi śmieciami? Spokojnie, nie musisz zabierać ich do domu,
zwłaszcza jeśli są to np. stare opony. Zebrane śmieci możesz zostawić np. na parkingu
leśnym. Napisz wtedy do nadleśnictwa wiadomość mailową, że w tym miejscu zostawiłeś
śmieci zebrane w lesie. Leśnicy będą Ci wdzięczni za pomoc i oczywiście zajmą się
wywozem śmieci na składowisko odpadów.

Wartości
na ratunek

F O T. A R
CH.

K.N.S

.

O tym, czy królowa nauk – filozofia – może się przydać do zmiany świata
na lepsze oraz jak wyglądają nasze wartości w dobie dynamicznych zmian,
rozmawiamy z PROF. KRYSTYNĄ NAJDER-STEFANIAK, filozofką
z Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie.

ROZ MAWI A ŁA J U ST YN A HA Ł A DAJ

Młode pokolenie jest pełne gniewu wobec kilku pokoleń dorosłych za doprowadzenie
do sytuacji kryzysu klimatycznego. Młodzież zorientowana jest na działanie i mówi
nam, że są powody do paniki, bo nasz wspólny dom płonie. Młodzi ludzie uświadamiają
dorosłym, jak kruche fundamenty ma nasza cywilizacja. Czy w takiej sytuacji jest jeszcze
miejsce i czas na filozofię?
To właśnie najlepszy czas na filozofię! Już Sokrates zauważył, że człowiek może być filozofem albo
ignorantem. Filozofami nazywał tych, którzy miłują mądrość. A to właśnie mądrości najbardziej
nam trzeba w tym trudnym czasie. Filozofia jest nauką z najdłuższą historią i zgromadziła już dużo
wiedzy. Filozofowie zajmują się odkrywaniem najbardziej podstawowych, uniwersalnych prawd.
Pozwalają one zrozumieć specyfikę człowieka, jego możliwości (także te dotyczące poznawania),
odpowiedzialność etyczną za skutki własnej aktywności. Stanowią fundament wiedzy pozwalającej
człowiekowi mądrze troszczyć się o siebie i środowisko, a także mądrze wybierać cele dla własnej
aktywności. W sytuacji trudnej, wymagającej twórczego działania, filozofia jest bardzo potrzebna.
W czym może nam pomóc filozofia?
Filozofia inspiruje do ćwiczenia myślenia oraz odkrywania prawdy i zrozumienia jej wartości.
Pomaga zauważyć, że poznanie prawdy jest niezbędne, aby mądrze odpowiadać na szanse
i zagrożenia, z którymi spotyka się człowiek. Filozofia pomaga zrozumieć, na czym polega wolność
i odpowiedzialność człowieka. Odkryć wartość podmiotowości i to, co ma wpływ na jej jakość.
Zrozumieć, dlaczego u podstaw działań, których celem jest mądra zmiana rzeczywistości, musi być
umiejętność odkrywania i świadomego wartościowania.
Jak filozofia może nam pomóc w dokonaniu zmian na lepsze i w ratowaniu naszego domu,
naszego środowiska życia?
Filozofia zapobiega ignorancji. Podążając za Sokratesem zakładamy, że kierunkuje ona naszą
zdolność poznawania i rozumienia świata, popychając nas w stronę mądrości. Filozofowie
mądrość kojarzą z wiedzą, która dotyczy żyjącego świata o wielu wymiarach i możliwościach

istnienia. Taka wiedza nie może być skończona. Ignoranci są ich przeciwieństwem. Przekonanie,
że wiedza porządkuje się w zamknięty system rozumienia i dotyczy świata, który jest skończony
i jednoznacznie określony, pozwala im twierdzić, że można posiąść całą wiedzę. Przekonują,
że w oparciu o taką „domkniętą” i spójną wiedzę można odpowiedzialnie i skutecznie działać.
Sokrates zauważał, że dopóki miłujemy prawdę, potrafimy czerpać z niej siłę i inspiracje do dalszej
aktywności poznawczej i aktywności wykorzystującej wiedzę, do mądrej troski o człowieka i świat.
Miłowanie prawdy sprawia, że potrafimy z poznawanymi teoriami prowadzić dialog i nie wpadamy
w pułapkę pychy ignoranta. Pycha ignoranta utrudnia mu zdystansowanie się do wiedzy
proponowanej w znanych mu teoriach. Chętnie bezrefleksyjnie sięga on po „sprawdzone”
w działaniu schematy postępowania, wierząc w ich uniwersalność i nieograniczoną skuteczność.
Czy świat, który z takim trudem próbujemy naprawić, jest rezultatem aktywności ignorantów?
Będąc ignorantami, nie naprawimy go.
Czy współcześni filozofowie odnoszą się do zmian w otaczającym nas świecie?
Tak, wymagają one bowiem twórczego myślenia, a także twórczych odpowiedzi. Zauważają,
że wiele kryzysów XXI wieku ma związek z tzw. utratą podmiotowości człowieka, czyli poczucia,
że to właśnie my jesteśmy wartością samą w sobie. My, niezależnie od tego, ile posiadamy,
czy mamy modne ubranie, ile egzotycznych podróży odbyliśmy i jaka jest nasza rodzina. Jeżeli
uważamy swoje istnienie, emocje i osobowość za wartość samą w sobie, to jesteśmy w stanie
czerpać z tego poczucia własnej podmiotowości ogromną siłę. Utrata podmiotowości prowadzi
do utraty równowagi. Do sytuacji, kiedy ludzkość, dysponując ogromnymi możliwościami
technicznymi i ekonomicznymi, nie potrafi z nich skorzystać w sposób mądry i etyczny.
Od czego powinniśmy zacząć proces zmiany, aby był on skuteczny?
Każda zmiana zaczyna się w nas, ponieważ źródło aktywności popychającej nas do relacji
ze światem zewnętrznym jest w nas. Ten mechanizm daje nam możliwość zarówno twórczego
działania, jak i dokonania twórczej przemiany nazywanej pojęciem metanoia. Pojęcie metanoi
usprawiedliwia nadzieję na to, że potrafimy się zmienić i sprostać zagrożeniom, które są skutkiem
naszego sposobu bycia. I to właśnie nadzieja, obok metanoi, jest istotnym motorem zmiany.
George Steiner, amerykański filozof, krytyk literacki i eseista, podkreśla: „Nadzieja kryje w sobie
trwogę niespełnienia, trwoga zawiera gorczyczne ziarno nadziei, delikatną sugestię zwycięstwa”.
Człowiekowi, który koncentruje się na tym, co doraźne, obca jest zarówno nadzieja, jak i trwoga.
Odczuwa i rozumie jedynie pozbawiony nadziei strach, który usiłuje racjonalizować. Pozbawiony
nadziei strach, jeśli nie potrafimy go poddać racjonalizacji, może inspirować do uciekania
w bezmyślność i brak poczucia odpowiedzialności. Nadzieja otwiera na przyszłość i motywuje
do twórczej aktywności.

wypad pod namiot
outing in a tent
wyprawa w nieznane
trip to the unknown
pole biwakowe
camping site
wydarzyć się
to happen
obszar dziedzictwa światowego
the world heritage area

Jaki jest Twój przepis na wakacje – luksus czy przygoda?

Biorąc pod uwagę wpływ naszych

wyborów na klimat, luksusowe wakacje pod palmami mogą mieć gorzki smak. Co innego wypad
pod namiot do lasu.

Podczas wakacji najważniejsza jest przecież zabawa, relaks,

wyprawy w nieznane i radość. Lasy Państwowe, oprócz 500 pól biwakowych, mają tyle do zaoferowania,
że wystarczy na kilka wakacyjnych sezonów.
Na początek magia! Rezerwat Krzywy Las w Nadleśnictwie Gryfino złożony z wygiętych w łuk sosen, które
zdają się pytać: „Co się tam wydarzyło?”. Tęczowe jeziorka, niczym z pracowni alchemika, można zobaczyć
w Nadleśnictwie Lipinki położonym nieopodal naszej zachodniej granicy. W dodatku „Łuk
Mużakowa”, bo tak się nazywa to miejsce,

jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa

UNESCO! W lesie znajdziesz atrakcje nie tylko dla przyrodników. Miłośników techniki na pewno ucieszy
przejażdżka kolejką wąskotorową w Nadleśnictwie Hajnówka. A pasjonaci historii mogą zostać na dłużej
w odrestaurowanym przez leśników Wilczym Szańcu – tajnej i przerażającej kwaterze Hitlera. Oprócz
bunkrów, nadleśnictwo ma do zaoferowania wygodny hotel i restaurację. Natomiast w Gołuchowie
można dowiedzieć się wszystkiego o leśnictwie,

zobaczyć żubry

i piknikować pośród drzew w starym parku. Jest tam również wygodna baza noclegowa. Informacje
o atrakcjach znajdziesz na stronie www.lasy.gov.pl

środek transportu
means of transport

atrakcje
atractions

baza noclegowa
accomodation facilities

piknik
picnic

kolejka wąskotorowa
narrow-gauge railway

Wakacje all adventures
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G DZIE N A WA KAC J E ? O C ZY W IŚ C I E D O L AS U .
Boeing 747 w ciągu 24 godzin lotu zużywa tyle paliwa, ile 247 samochodów przez cały rok.
Dlatego zapraszamy do lasu na klimatyczne wakacje all adventures.

kampania społeczna
social campaign
działanie
action

Przepis
na kampanię
Znasz już problemy związane ze zmianami klimatu, a zatem najwyższy czas na działanie! Dobrym

przekonać
to convince

pomysłem będzie przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej. Jak się do tego zabrać?
Oto kilka sprawdzonych porad.

1. Zacznij od sformułowania tematu kampanii i określenia grupy docelowej, czyli osób, które

hasło
slogan

łąka kwietna
flower meadow

chcesz przekonać do swoich racji. Mogą to być np. sąsiedzi z bloku, których starasz się przekonać
do założenia przed budynkiem

łąki kwietnej w miejsce koszonego trawnika.

2. Wymyśl hasło kampanii. Powinno być precyzyjne, ale też łatwo wpadać
w ucho, np. „Kwiaty na trawniki!”

3. Zastanów się, w jaki sposób dotrzeć z informacją do grupy docelowej.
Jest tu kilka możliwości:

grupa docelowa
target group

plakat na tablicy ogłoszeń lub ulotka, którą zostawisz w skrzynce pocztowej;
grupa na profilu społecznościowym, do której zaprosisz sąsiadów; zaprezentujesz tam ideę kampanii
i sposoby jej realizacji;
spotkanie bezpośrednie – to zawsze

się sprawdza, pod warunkiem, że się dobrze

ulotka
leaflet, flyer

przygotujesz; szanuj czas swoich gości – przygotuj prezentację oraz rozdaj wydrukowane wcześniej
materiały informacyjne.

4. Poszukaj wsparcia wśród osób, których może zainteresować to, co chcesz zrobić. Mogą być

rezultaty
results

to lokalne media, przedstawiciele Urzędu Miasta lub Gminy, fundacje i stowarzyszenia, a także leśnicy.

5. Po zakończonej kampanii – bez względu na rezultaty – poproś swoją grupę docelową
o wyrażenie opinii na temat Twojej pracy, przekazując im ankietę do wypełnienia. Uzyskasz w ten sposób

poprawić
to improve

ankieta
survey

informację o tym, co robisz dobrze, a co być może jest do poprawienia.

6. Nie marnuj czasu, działaj!
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ścieżka rowerowa
bicycle trail

Leśny stadion

popularność
popularity

Spacer po lesie?

Świetny pomysł, tyle że nie jedyny. Jest mnóstwo aktywności, dla których las

jest idealnym miejscem.

1. Jazda rowerem po singletrackach.

Sport dla rowerzystów MTB.

rytm przyrody
rythm of nature

Singletrack to naturalna ścieżka o szerokości 1 m i nachyleniu do 5%, która prowadzi przez tereny leśne.
Trasę pokonuje się w pojedynkę. Najbardziej znane tego typu ścieżki rowerowe w Polsce znajdują się

2. Leśne kąpiele. W lesie możesz

w Górach Izerskich, na terenie Nadleśnictwa Świeradów.

się wykąpać, ale wcale nie przy użyciu wody. Praktykowane w Japonii shinrin-yoku

wsłuchać się
to listen

w Polsce cieszą się coraz większą popularnością.

po lesie zgodny z rytmem przyrody i wsłuchanie się we własny organizm. Jeśli naprawdę chcesz się
„wykąpać”, to:
wyłącz telefon komórkowy

milczenie
silence

Na czym to polega? To spacer

i zapomnij o muzyce słuchanej przez słuchawki. Spaceruj

w milczeniu, skup się na każdym kroku i staraj się kierować myśli na doświadczanie „tu i teraz”;
chodź powoli, a jeśli się zmęczysz, postaraj się uspokoić oddech. Krótki odpoczynek jest jak

skupienie
focus

najbardziej wskazany, postaraj się wówczas pomedytować;
skup się na oddechu, który ma być spokojny. Staraj się być częścią lasu, odbierając przyrodę
sensorycznie.

uspokojenie
calming

Nie do końca wiesz, jak to zrobić? Niektóre nadleśnictwa organizują spotkania poświęcone kąpielom
leśnym (Nadleśnictwo Gryfino). Śledź profile społecznościowe nadleśnictw, będziesz wówczas na bieżąco
z wydarzeniami organizowanymi przez leśników.

wydarzenie
event

3. Zielony Punkt Kontrolny. Jest to forma orienteeringu, a cała zabawa polega na pokonaniu
jak najszybciej trasy leśnej ze specjalnie przygotowaną mapą oraz kompasem. Należy odnaleźć punkty
kontrolne, na których odbijamy karty.

Przebieg trasy pomiędzy punktami kontrolnymi

zabawa
fun

jest dowolny, liczy się czas zdobycia wszystkich zielonych punktów. Takie trasy do biegów na orientację
znajdują się w kilku nadleśnictwach, np. w kaszubskim Nadleśnictwie Bytów.

zdobyć
to get
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nuda
boredom
wolny czas
free time
wypoczynek
rest

Zatrzymaj się
i trochę ponudź
Nuda jako jedna z najbardziej kreatywnych form spędzania wolnego czasu? Tak, tak. Nie dziwcie się.
Można wtedy wreszcie pobyć samemu ze sobą, usłyszeć własne myśli i zastanowić się, co jest dla nas

działanie
action

ważne. Uczucie znudzenia pojawia się wtedy, kiedy nasz organizm kończy wypoczynek, a mózg
otrzymuje sygnał – czas na działanie, jednak nic nie absorbuje naszych myśli, bo nic wcześniej nie
zostało zaplanowane.

Dlatego w czasie nudy pojawiają się nowe pomysły,

zaplanować
to plan

zainteresowania, a nawet pasje. Nasz mózg z nudów samoistnie wyszukuje kreatywne działania i zaczyna
konstruować plan.
Wiele osób traktuje

nudę jako dyskomfort i na siłę z nią walczy, planując dokładnie swój dzień

doświadczać
to experience

godzina po godzinie. Przez takie działania tracimy możliwość doświadczenia tego, co dzieje się
„tu i teraz”. Gdybyśmy „polubili się” z nudą na co dzień, to może nie potrzebowalibyśmy tak pędzić
w życiu, kupować coraz to nowych rzeczy, które cieszą tylko przez chwilę.

potrzebować
to need

Odpoczęlibyśmy, odpoczęłaby też nasza planeta.
pandemia koronawirusa,

To, że można się zatrzymać, pokazała

która zmusiła nas do pozostania w domach i przecięła wszystkie

zewnętrzne czynniki, które kazały nam być wiecznie zajętymi i mieć zaplanowany dzień od

Z Y NE K
KĄ

OC

AS H

D CHM

FO T. TO NY
TR AN /U NS
PL

skupić się na czymś
to focus on something

być zajętym
to be busy

PO

UR

WYP

zatrzymać się
to stop

rana do wieczora.
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N IE P R ZE S A DZA J
Nuda, jeśli jest jej za dużo, może być też bardzo szkodliwa. Gdy pozwalamy sobie
na nicnierobienie przez dłuższy czas, nasz mózg szuka czegoś, na czym mógłby się skupić
i co daje przyjemność. Dlatego podczas przedłużającej się nudy objadamy się słodkimi
i tłustymi przekąskami i „zabijamy czas”, oglądając kolejne seriale na platformach
internetowych. Z taką nudą trzeba walczyć. Jak? Na przykład sięgając po ciekawą książkę.

F O T.

ARC

Człowiek
zakorzeniony
w przyrodzie

H

.N
.

B.

O związkach człowieka z przyrodą rozmawiamy z NATALIĄ BAŻOWSKĄ,
artystką, która łączy nowoczesne formy sztuki, takie jak instalacje, prace
wideo, rzeźba czy malarstwo, z treściami związanymi z przyrodą. Jej prace
zostały pokazane podczas COP24 w Katowicach w 2018 r. w ramach projektu
Cool Down dotyczącego problemu globalnego ocieplenia.
Jakie konsekwencje zmian klimatycznych zauważasz w swoim codziennym życiu?
Chyba najbardziej doskwiera mi brak takiej prawdziwej zimy. W górach jest jeszcze odczuwalna,
ale w mieście, w którym mieszkam, praktycznie nie ma już śnieżnych dni. Bardzo tęsknię za zimami,
jakie pamiętam z dzieciństwa.

ROZ MAWI A ŁA J U ST YN A HA Ł A DAJ

Czy tego typu zmiany mają wpływ na Twoją twórczość?
W swojej twórczości zawsze poruszam tematy, które są dla mnie ważne. Ochrona natury, w tym
ryzyko związane z ocieplaniem klimatu, często pojawiają się w moich pracach. Staram się pokazać,
jak można być blisko natury i jak bardzo jesteśmy od niej zależni. Bez niej nie mamy szans
na przetrwanie.
W swoich instalacjach wideo pokazujesz kontakt z lasem jako bardzo bezpośredni, ale też
bardzo intymny. Czy według Ciebie jest to „raj utracony”? Czy sądzisz, że współczesny
człowiek oddala się od przyrody, czy może jednak rozpaczliwie szuka drogi powrotnej?
Część osób na pewno się oddala. Nawet jeśli gdzieś podświadomie czują tęsknotę, to starają się
nad nią zapanować, zdusić tę potrzebę. Jest jednak duża grupa ludzi, która wraca do bliskości
z naturą, życia w zgodzie z jej naturalnym rytmem. I mam wrażenie, że tych osób jest coraz więcej.
W jaki sposób we współczesnych czasach sztuka może wywierać wpływ na nasze
postawy i postrzeganie świata?
Sztuka działa w dwójnasób: intelektualnie i intuicyjnie. Oczywiście na każdego działa inaczej, ale,
ogólnie mówiąc, trudno się takiej sile oprzeć. Nawet jeśli nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę.

Czy sądzisz, że artyści powinni zabierać głos w tematach związanych ze
zmianami klimatycznymi?
Tak, koniecznie. Czasami podświadomy przekaz, jaki może ze sobą nieść dzieło sztuki, wpływa
na odbiorcę mocniej niż suche fakty.
Obcowanie z lasem. Czy wpływa ono na naszą percepcję i na odbiór sztuki?
Na mój odbiór na pewno. Przypuszczam, że w przypadku innych jest podobnie. Kontakt z naturą
uwrażliwia, zwiększa naszą uważność i zmienia sposób postrzegania świata.
Czy aktywność artystyczna i wyrażanie siebie poprzez sztukę może nam w jakiś sposób
pomóc w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi?
Tak. Są nawet specjalne dziedziny, jak np. arteterapia łącząca sztukę i terapię. Sztuka pomaga nam
wyrazić trudne emocje, rozładować napięcie. Dla mnie sztuka jest jednym ze sposobów komunikacji
ze światem.

dźwięk
sound
zapach
scent
intensywność
intensity

Poczuj się
częścią natury
Nocą las ma inny dźwięk i zapach, a intensywność, z jaką odbiera je nasz mózg, powoduje, że nocleg
w lesie to jedna z najbardziej fascynujących przygód w życiu. To także możliwość zespolenia się

nocleg
accomodation

z przyrodą i zrozumienie, że jest się jej częścią. Żadne wczasy all inclusive nie mogą się równać z czasem
spędzonym w lesie po zmroku.
Chcesz spróbować tej niezwykłej przygody? Świetnie, ale najpierw musisz się do tego porządnie
przygotować. Na początek trochę wiedzy na temat bushcraftu i survivalu, bo to nie to samo, choć wiele

fascynujący
fascinating

elementów jest wspólnych. Survival ogranicza się do samej kwestii przetrwania, uczy technik radzenia
sobie w sytuacjach kryzysowych, jak np. zagubienie się w lesie. Bushcraft to z języka angielskiego
połączenie dwóch słów: bush – krzaki, zarośla i craft – sztuka, rzemiosło.

przetrwać
to endure

sztukę radzenia sobie

Bushcraft oznacza więc

w terenie naturalnym – buszu, lesie itd. Praktycznie jest to przebywanie

całą dobę w lesie, wykonywanie prostych narzędzi, szykowanie posiłków czy zbiór ziół i obejmuje
wszystkie czynności, które są potrzebne, żeby przeżyć w „dziczy”.

radzić sobie
to manage

Bushcraftowcy i survivalowcy to miłośnicy przyrody, którzy starają się z nią obcować w sposób jak
najbardziej pierwotny. Bushcraftowcy, poprzez silne przywiązanie do natury, rezygnują z nowoczesnych
rozwiązań, które pozwalają przetrwać w lesie, np. z membran typu gore-tex® itd.

Często

sweter. Używają naturalnych tkanin impregnowanych woskiem pszczelim lub innym środkiem na bazie

ENTO

.

B L I S KO

W

E

AS

S

NY
LESI

naturalna tkanina
natural fabric

L

RI

NA

ZO

naturalnych składników.

WA

pierwotny
primeval

przeżyć
to survive

śpią nie w śpiworze, a pod zwykłym kocem, zamiast polaru, który wykonany jest z plastiku, noszą wełniany
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M OŻE TO O F E RTA DL A C IE B IE
Lasy Państwowe w 2019 r. uruchomiły pilotażowy projekt
udostępniania lasu dla turystyki typu bushcraft i survival.
Leśnicy wyznaczyli 46 obszarów, w sumie ponad 65 tys. ha
lasów, na których można nocować. Porozmawiaj z rodzicami
o takiej formie wypoczynku. Kosztuje niewiele, a dostarcza
niezapomnianych wrażeń.
Zaciekawił Cię ten temat? Koniecznie obejrzyj filmik z cyklu
„Oblicza lasów”, odcinek „Jak dobrze spakować plecak do lasu”.

ROK

posmakować
to taste

Posmakuj lasu

spróbować
to try

Jeśli odważysz się spróbować leśnych roślin,

Twoja wyprawa do lasu może nabrać

zachęcić
to encourage

niepowtarzalny smak
unique taste

niepowtarzalnego smaku. Zachęcamy! Oto kilka sprawdzonych przepisów.

1. Upieczone w ognisku ziemniaki

posmaruj masłem

i posyp posiekanym

szczawikiem zajęczym. Roślinę wrzuć także do bidonu z wodą. Szczawik jest kwaskowy, przez co napój
będzie miał orzeźwiający smak. Zawiera też dużo witaminy C – wzmacnia organizm.

2. Kanapka z masłem lub twarogiem nabierze zupełnie innego smaku jeśli dodasz
aromatycznych ziół. Dobry jest czosnek niedźwiedzi, ale jest to roślina pod częściową ochroną i nie
należy jej zbierać na stanowiskach naturalnych. Doskonałym zamiennikiem będzie czosnaczek pospolity,

posiekany
chopped

który ma lekko czosnkowy smak, a przy tym można go zbierać w dowolnej ilości.

3. Kubek pełen leśnych

malin lub jeżyn? Po dokładnym umyciu spróbuj

upiec nad ogniskiem
to roast over a fire

ochrona częściowa
partial protection

zbierać
to collect

dodać do nich kwiaty rumianku pospolitego lub bezpromieniowego. To będzie pyszny leśny deser.

4. A może leśne pesto? Można je zrobić z kilku gatunków roślin. Podstawą dania będzie
1/3 szklanki prażonych pestek słonecznika, olej rzepakowy lub oliwa z oliwek, szczypta soli,
miodu i do tego ulubione liście.

łyżka

Może to być pokrzywa zwyczajna, podagrycznik pospolity,

młode liście brzozy lub szczaw zwyczajny. Pesto będzie świetnym dodatkiem do makaronu, ale także
do upieczonej nad ogniskiem kromki chleba.

5. Do osłodzenia herbaty i dodania jej aromatu oraz niepowtarzalnego smaku można
wykorzystać cukier z dodatkiem roślin. Do słoika wsypujesz cukier i dodajesz rośliny, zakręcasz
i odstawiasz na tydzień. Możesz do tego wykorzystać kwiaty dzwonka okrągłolistnego lub fiołka wonnego,
liście i kwiaty rumianku pospolitego, liście szczawiku zajęczego lub szczawiu zwyczajnego, a także całe

wyznaczone miejsce
designated place

rozpalić ognisko
to light a campfire

pędy świerka lub daglezji zielonej.

O TYM PAMIĘTA J !

W lesie można rozpalić ognisko tylko w wyznaczonych miejscach.
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przodkowie
ancestors
zależeć od czegoś
to depend on something
w zgodzie z naturą
in accordance with nature

Egzystencja naszych przodków

praktycznie w całości zależała od natury. Z niej

czerpali pożywienie oraz materiał na budowę schronienia. Żeby móc żyć w zgodzie z naturą, nie tylko
ją szanowali, ale także się jej uczyli. Orientowali się, co zapowiada deszcz czy mróz. W czasach, kiedy
nie było lekarzy, doskonale wiedzieli, jaka roślina zaradzi dolegliwościom. Ale w przyrodzie wyznaczali
również przestrzeń sacrum – święte gaje oraz święte drzewa.
Niektórym z nas trudno „poczuć”, czym jest odpowiedzialność za przyrodę, za las. Nic dziwnego. Trudno
identyfikować się z czymś, co bywa odległe i co nie stanowi codziennego elementu naszego życia.
Więc jeśli nie możecie bywać w lesie na tyle często, aby go dobrze poznać, może pomocna i ciekawa
okaże się symbolika drzew?

Proponuję żebyście zapoznali się z leśnym

horoskopem celtyckim i pobawili w poszukiwanie w sobie pierwiastka dendrologicznego.

odpowiedzialność
responsibility

dolegliwości
ailments

szanować
to respect

Opiekun drzewo

C Z N I CZ
Y

LE

wierzenia
beliefs

poszukiwać
to seek

symbolika drzew
symbolism of trees

identyfikować się
to identify

LA S
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ZN A J DŹ SWOJ E DR ZE WO
Kalendarz celtycki oparty jest na wierzeniach w moc poszczególnych gatunków drzew.
Celtowie byli ludem, którego życie upływało w gęstych lasach, gdzie gwiazdy były rzadkim
widokiem, dlatego celtyccy kapłani uznali, że każdy rodzi się pod konkretnym gatunkiem
drzewa, przyjmując jego cechy i obierając je sobie za opiekuna. Może tutaj bierze swój
początek współczesna sylwoterapia? Podobno przebywanie w pobliżu jesionu uspokaja,
w pobliżu lipy przywraca równowagę, a w pobliżu sosny likwiduje zmęczenie.

wiedza
knowledge
decyzja
decision
manipulacja
manipulation
granie na emocjach
playing on emotions
rzetelność
reliability

Biblioteczka
z klimatem
Wiedza, choć czasami postrzegana jako drętwa czy nudna, daje Wam narzędzia ułatwiające
podejmowanie mądrych decyzji. Chroni przed manipulacją i graniem na emocjach. Gdzie znajdziecie
wiedzę na temat klimatu?

1. „Nauka o klimacie” autorstwa Marcina Popkiewicza, Aleksandra Kardasia i Szymona
Malinowskiego – książka, która otwiera oczy. Jest to rzetelne podsumowanie badań dotyczących klimatu.
Interesujące i wciągające. Bez sensacji i niepotrzebnych emocji. Autorzy prowadzą bloga o tej samej
nazwie www.naukaoklimacie.pl. Warto tam zaglądać i być na bieżąco.
biorąc.

2. „Statystycznie rzecz

Czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla?” Janiny Bąk.

pytań. Oprócz wywołania szczerego śmiechu, książka przybliży Wam tematykę błędów statystycznych
i wyjaśni, co to znaczy uczciwe podejście do informacji.

3. „Nauka. To Lubię” – vlog fizyka

i dziennikarza naukowego Tomasza Rożka. Znajdziecie tam treści nie tylko na temat klimatu i przyrody,
lecz także naukowe komentarze do najaktualniejszych tematów dyskutowanych w przestrzeni publicznej.

4. Podcasty: „Między drzewami” – prowadzony przez leśników, którzy opowiadają o lasach
i zjawiskach w nich występujących i „Warming Signs” amerykańskiej meteorolożki Kait Parker. Autorka
sama lub w rozmowie z gośćmi obala mity krążące na temat zmian klimatu.

FO T. PR IS
CI LL A

DU PR EE Z/
UN

SP LA SH

obalić mit
to debunk a myth

przestrzeń publiczna
public space

gąszcz informacji
thicket of information

wnikliwy
insightful

być na bieżąco
to be up to date

Przeczytajcie koniecznie, żeby umieć się odnaleźć w gąszczu informacji i nauczyć zadawania wnikliwych
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zrobić zdjęcie
to take a picture
plener
open air

#NajlepszeZdjęcie
ZrobiszWlesie

podpowiedź
hint

Czy Twoja tablica na Instagramie czy Facebooku

jest już wypełniona zdjęciami z lasu? Jeżeli

nie, to koniecznie to napraw. Oto kilka podpowiedzi, jak możesz wykorzystać plener leśny

1. Masz ścisły umysł, a modele

doźprzedstawienia swoich pasji.

naprawić
to fix

matematyczne to Twój konik? Najlepszym zdjęciem z lasu będzie stos drewna z podpisanym wzorem
na obliczenie objętości (miąższości) drewna. Nie zapomnij wyjaśnić swoim obserwatorom, czym różni się

2. Zdecydowanie

metr sześcienny od metra przestrzennego drewna.

stos drewna
pile of wood

wolisz nauki humanistyczne, a historia to ulubiony przedmiot w szkole? Zdjęcia zabytków miejskich
nie będą tak fascynujące, jak np. znalezione w lesie kurhany. To mogiły z epoki neolitu i żelaza, które
wyglądają jak stożkowate kopce. Dowiedz się w najbliższym nadleśnictwie, jakie ciekawostki historyczne

kurhan
tumulus

skrywa las. Możesz się zdziwić, ile niezwykłych rzeczy jest na wyciągnięcie ręki.
zawsze miałeś dobre oceny?

3. Z chemii

Pochwal się zdjęciem źródliska o pomarańczowo-rudym kolorze.

Wyjaśnij przy okazji, jaka jest tego przyczyna.

4. Biologia to nie tylko budowa układów

ciekawostka
interesting fact

i narządów czy też cykl Krebsa, to przede wszystkim znajomość przedstawicieli bioty grzybów, flory
i fauny.

Pochwal się zdjęciami roślin lub owadów

Masz problem z rozpoznaniem gatunku? Koniecznie zajrzyj na grupę Facebook – „Leśne pytania
i ciekawostki”. Doświadczeni leśnicy ruszą z pomocą.
będzie najlepszy do Twoich zdjęć.

rozpoznać
to recognise

napotkanych w lesie.

5. Interesujesz się modą? Leśny plener

Nie wierzysz? Spójrz na zdjęcia na blogu Makelifeeasier.pl,

sporo tam zdjęć z lasów Nadleśnictwa Gdańsk.

wskazówka
tip, advice

zdjęcie
photograph

Jeżeli szukasz wskazówek, jak dobrze zrobić zdjęcia w lesie, obejrzyj filmik z cyklu
„Oblicza lasów”, a dokładniej odcinek – „Jak robić dobre zdjęcia przyrody?”.
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Wykaz szkół
średnie szkoły leśne pod patronatem ministra środowiska

•

Technikum Leśne w Białowieży

•

Technikum Leśne w Miliczu

•

Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie

•

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi

•

Technikum Leśne im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie

•

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku

•

Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju

•

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

•

Zespół Szkół Leśnych w Lesku

•

Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu

•

Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku


pozostałe

•

Zespół Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie

•

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

•

Zespół Szkół w Tułowicach

•

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

•

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

uczelnie

•

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

•

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

•

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

•

Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, kierunek leśnictwo

•

Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem
w Hajnówce, kierunek leśnictwo

•

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa, kierunek leśnictwo

•

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii,
kierunek leśnictwo

•

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, kierunek leśnictwo
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