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Drogi Uczestniku, droga Uczestniczko!

Serdecznie witamy w drugiej edycji „1Planet4All – Razem dla klimatu!” - programu z zakresu

edukacji klimatycznej realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO).

Cieszymy się, że razem z nami chcesz działać na rzecz ochrony naszej planety poprzez edukację

i upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska zmiany klimatu.

Jako CEO zajmujemy się tematyką zmiany klimatu od 2018 r., kiedy zaprosiłyśmy nauczycieli i

nauczycielki do programu Klimat to temat! Szkoła jest dla nas bowiem jednym z miejsc, w

których młodzież przygotowuje się do życia w niezwykle złożonym świecie oraz nabywa

kompetencje i umiejętności, które pozwolą jej budować lepszą przyszłość - dla siebie i dla

innych. Uważamy zatem, że uczniowie i uczennice powinni mieć dostęp do wiedzy na temat

wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć ich pokoleniu.

Liczymy na to, że kolejne 4 miesiące będą dla Ciebie okazją do pogłębienia wiedzy na temat

zmiany klimatu, a dzięki sprawowaniu opieki nad Klimatyczną Redakcją Szkolną rozwiniesz

swoje umiejętności w pracy z młodzieżą. Przygotowane przez nas materiały mają na celu

wsparcie Ciebie w tym procesie, a koordynatorka Asia Humka (joanna.humka@ceo.org.pl)

zawsze chętnie udzieli wsparcia.

Mamy nadzieję, że udział w programie będzie dla Ciebie oraz Twoich uczniów i uczennic

wartościowy i pełen nowych doświadczeń. Powodzenia!

Marta Jackowska-Uwadizu i Asia Humka
Zespół programu „1Planet4All – Razem dla klimatu!”
Centrum Edukacji Obywatelskiej
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O programie

„1Planet4All - Razem dla klimatu!” jest częścią większego programu „1Planet4All” realizowanego przez

konsorcjum 12 organizacji z 11 państw Unii Europejskiej. Program adresowany do szkół osadzony jest w

obszarze edukacji klimatycznej, a jego celem jest zaangażowanie środowiska szkolnego w budowę

społeczności, która będzie gotowa na podjęcie działań w zakresie ochrony klimatu. Wychodzimy z

założenia, że to młodzież zajmie główne miejsce w walce o ochronę planety, a najważniejsze działania

będą miały charakter lokalny. Ty, jako nauczyciel, nauczycielka lub osoba, która pracuje z młodzieżą na co

dzień, pełnisz niesamowicie ważną rolę w przekazywaniu wiedzy uczniom i uczennicom oraz

kształtowaniu ich postaw. Dzięki Tobie budujemy klimatycznie świadome społeczności. Dlatego też

chcemy wesprzeć Ciebie w tym zadaniu, a jednocześnie zachęcić Ciebie oraz Twoich uczniów i uczennice

do podjęcia działania już teraz!

Jak my odpowiadamy na wyzwanie zmiany klimatu?

Zmiana klimatu jest zjawiskiem bardzo złożonym i wymaga działań na wielu polach. My stawiamy na

edukację! Wierzymy bowiem, że bez posiadania rzetelnej wiedzy na temat zmiany klimatu i

świadomości, że jest ona zjawiskiem, które zagraża całej planecie i wszystkim jej mieszkańcom i

mieszkankom - bez wyjątku! -, społeczności oraz poszczególne osoby nie będą chciały lub wiedziały, jak

podejmować starania w kierunku ochrony klimatu.

Naszą odpowiedzią jest zatem wspieranie budowy świadomych klimatycznie społeczności na poziomie

lokalnym poprzez:

➔ dzielenie się wiedzą na temat zmiany klimatu: jej przyczyn, skutków oraz możliwych rozwiązań,

➔ rozwijanie kompetencji i umiejętności - Twoich i młodzieży - które pozwolą Wam działać na

szczeblu lokalnym, uświadamiając Waszą społeczność na temat zmiany klimatu i tego, jak

wpływa na Waszą okolicę,

➔ wspieranie Waszych działań poprzez udostępnianie materiałów edukacyjnych, pomocy

merytorycznej i warsztatów oraz mentoringu.

Sposób pracy w programie

W naszym programie pracujemy metodą projektu młodzieżowego. W tym przypadku projektem jest

prowadzenie szkolnej redakcji, której celem jest przygotowanie materiału dziennikarskiego (o jego

formie przeczytasz w dalszej części Przewodnika i w Przewodniku po Klimatycznych Redakcjach Szkolnych).

Praca metodą projektu młodzieżowego jest dla nas procesem, którego celem jest nie tylko osiągnięcie

założonych rezultatów, ale przede wszystkim budowaniem umiejętności, kompetencji i wiedzy w trakcie

całego projektu. Może się zdarzyć, że rezultat nie zostanie osiągnięty, ale młodzież uzna projekt za

sukces, właśnie dzięki nabyciu m.in. umiejętności pracy pracy w grupie czy poczucia sprawczości.

W „1Planet4All - Razem dla klimatu!” etapy projektu młodzieżowego oraz kryteria sukcesu zostały

dostosowane do specyfiki pracy redakcji - więcej o nich znajduje się w Przewodniku po Klimatycznych
Redakcjach Szkolnych.
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Dla chętnych:

Więcej o projekcie młodzieżowym w edukacji globalnej dowiesz się na naszej stronie:

https://globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe

O Przewodniku

Niniejszy Przewodnik ma na celu przeprowadzenie Cię przez nasz program od jego początku do końca.

Prosimy Cię o powracanie do niego na różnych etapach programu oraz dzielenie się zawartymi w nim

treściami z młodzieżą zaangażowaną w projekt.

Przewodnik został podzielony na dwie części:

1. Przewodnik po drugiej edycji programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!” - ma on być dla

Ciebie drogowskazem po obecnej edycji programu. Znajdziesz w nim harmonogram, opis zadań,

które należy wykonać, aby z sukcesem ukończyć program i otrzymać zaświadczenie o udziale w

nim. Znajduje się tam również informacja na temat przewidzianego wsparcia ze strony Centrum

Edukacji Obywatelskiej.

2. Przewodnik o zmianie klimatu - to zbiór podstawowych informacji o zmianie klimatu, jej

przyczynach, skutkach i działaniach, jakie można podejmować, aby chronić naszą planetę.

Zachęcamy Cię do zapoznawania się z dodatkowymi źródłami wiedzy, które znajdziesz w

Przewodniku i bibliografii. Jeśli zainteresuje Cię któryś z tematów i uznasz, że jest zbyt mało

rozwinięty, napisz do koordynatorki, która postara się zaproponować dodatkowe materiały:

joanna.humka@ceo.org.pl.

Twoim zadaniem jest zapoznanie uczniów i uczennic zaangażowanych w projekt z harmonogramem i

poszczególnymi etapami projektu oraz z tematem zmiany klimatu. Zaproponujemy Ci scenariusze zajęć

przedmiotowych, które poświęcone są temu tematowi, ale zachęcamy również do podsyłania młodzieży

ciekawych artykułów, które proponujemy jako dodatkową lekturę. To Ty najlepiej znasz swoich uczniów i

uczennice, i będziesz wiedzieć, który materiał jest na odpowiednim dla nich poziomie oraz dotyczy

wybranego przez młodzież tematu na materiał dziennikarski.
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Część 1. Przewodnik po drugiej edycji programu

Pierwsza część Przewodnika poświęcona jest obecnej edycji: znajdziesz tutaj jej harmonogram, listę

zadań dla Ciebie i dla młodzieży, informacje na temat wsparcia. Na każdą wątpliwość i pytanie chętnie

odpowie koordynatorka edycji, Joanna Humka. Wystarczy napisać na adres e-mail:

joanna.humka@ceo.org.pl

HARMONOGRAM

08.02.2021 Początek programu

11.02.2021 Webinarium wprowadzające

do 28.02.2021

Przeprowadzenie zajęć na podstawie pierwszego scenariusza

wprowadzającego i zebranie grupy uczniów i uczennic

zainteresowanych działaniem w redakcji szkolnej

1.03.2021 Webinarium dla młodzieży z Klimatycznej Redakcji Szkolnej

do 15.03.2021

Przeprowadzenie pierwszego spotkania dla Klimatycznej

Redakcji Szkolnej na podstawie scenariusza spotkania -

określenie celu działania redakcji

marzec-maj
Praca nad materiałem: wybór tematu, zbieranie informacji,

przeprowadzanie wywiadów, przygotowywanie materiału

do 15.04.2021
Przeprowadzenie drugiego spotkania dla Klimatycznej Redakcji

Szkolnej na podstawie scenariusza na temat fake-newsów

10.05.2021 Spotkanie online dla Opiekunów i Opiekunek redakcji

do 31.05.2021

Przygotowanie co najmniej jednego materiału dziennikarskiego

(informacja o tym, czym jest materiał dziennikarski w

Przewodniku po Klimatycznych Redakcjach Szkolnych)

10-31.05.2021 Akcja dla klimatu

do 13.06.2021
Przeprowadzenie zajęć na podstawie scenariusza

podsumowującego

do 20.06.2021 Wysłanie sprawozdania końcowego
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Zadania w programie

Poniżej znajdziesz tabelkę z zadaniami przewidzianymi w programie „1Planet4All - Razem dla klimatu!”.

Wszystkie poniższe zadania są obowiązkowe - ich realizacja jest niezbędna do otrzymania zaświadczenia

o udziale w programie. Jeśli wykonanie któregoś z zadań sprawia Ci trudność, bądź nie możesz w nim

uczestniczyć, skontaktuj się z koordynatorką - na pewno znajdziemy rozwiązanie.

Twój cel w programie
Zanim rozpoczniesz działania w programie, zapraszamy Cię do krótkiej refleksji.

Przygotuj sobie kartkę papieru lub otwórz notatnik na komputerze. Następnie na spokojnie zastanów

się, jakie są Twoje cele w programie: może chcesz się dowiedzieć więcej na temat zmiany klimatu? A

może Twoim celem jest lepsze poznanie Twoich uczniów i uczennic? A może zdobycie kwalifikacji do

awansu zawodowego?

Zapisz sobie wszystkie cele i schowaj kartkę w bezpiecznym miejscu lub zapisz notatkę na dysku

komputera. Poprosimy Cię o to, być powrócił/powróciła do tej listy w połowie, a następnie pod koniec

programu, aby sprawdzić, czy udało Ci się osiągnąć te cele.

W tabeli znajdziesz informację do kiedy trzeba zrealizować konkretne zadanie, kto jest odpowiedzialny

za jego wykonanie, a także na czym dokładnie polega.

ETAP 1. Rozpoczęcie
8.02.-15.03.2021

Na tym etapie:

★ zdobędziesz podstawową wiedzę o zmianie klimatu,

★ założysz Klimatyczną Redakcję Szkolną i przeprowadzisz pierwsze spotkanie dla jej członków

i członkiń,

★ nauczysz się określać cel metodą SMART.

Kiedy? Kto? Zadania

11
lutego

Zadanie dla
Opiekuna
lub
Opiekunki
Klimatycznej
Redakcji
Szkolnej

1. Udział w spotkaniu wprowadzającym do programu
11 lutego 2021 r. odbędzie się spotkanie wprowadzające do programu

poprowadzone przez koordynatorki CEO zajmujące się edukacją

klimatyczną i globalną. Link do rejestracji na spotkanie zostanie wysłany na

maila i dołączony do pierwszego newslettera programowego.

do 28
lutego

Zadanie dla
Opiekuna
lub
Opiekunki
Klimatycznej
Redakcji
Szkolnej

2. Poprowadzenie zajęć na podstawie scenariusza wprowadzającego
Twoim zadaniem będzie przeprowadzenie zajęć na podstawie scenariusza

wprowadzającego, który zostanie dołączony do pierwszego newslettera.

Proponujemy przeprowadzenie go na lekcji wychowawczej, przedmiotowej

lub w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jego celem jest zebranie grupki uczniów i

uczennic, którzy chcieliby zaangażować się w działanie Klimatycznej

Redakcji Szkolnej.
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do 28
lutego

Zadanie dla
Opiekuna
lub
Opiekunki
oraz
członków i
członkiń
Klimatycznej
Redakcji
Szkolnej

3. Założenie Klimatycznej Redakcji Szkolnej
Po zajęciach powinien powstać zespół projektowy składający się z pięciu do

dziesięciu uczniów i uczennic. Mogą być to osoby z jednej klasy lub z różnych

klas - ich działanie będzie miało charakter pozalekcyjny.

Grupa ta założy Klimatyczną Redakcję Szkolną, której zadaniem będzie

wyszukanie informacji na temat zmiany klimatu w lokalnym kontekście i

przygotowanie na ich podstawie materiału, który upowszechni wiedzę o tym

zjawisku wśród społeczności szkolnej i/lub lokalnej.

● Więcej na temat zakładania zespołu i jego integracji znajdziesz na

naszej stronie:

https://globalna.ceo.org.pl/etap-1-zaplanowanie-projektu

1 marca
2021

Zadanie dla
członków i
członkiń
Klimatycznej
Redakcji
Szkolnej

4. Udział w webinarium na temat zmiany klimatu
1 marca odbędzie się webinarium na temat zmiany klimatu poprowadzone

przez dr Aleksandrę Kardaś, naukowczynię i edukatorkę klimatyczną

związaną m.in. z portalem Nauka o klimacie.

do 15
marca

Zadanie dla
Opiekuna
lub
Opiekunki
oraz
członków i
członkiń
Klimatycznej
Redakcji
Szkolnej

5. Pierwsze spotkanie Klimatycznej Redakcji Szkolnej
Pierwsze spotkanie Klimatycznej Redakcji Szkolnej powinno się odbyć do

15.03.2021 r., ale zachęcamy do tego, aby odbyło się ono jak najwcześniej.

Poprowadzi je Opiekun lub Opiekunka na podstawie scenariusza spotkania,

który zostanie dołączony do Newslettera #2.

Na tym spotkaniu młodzież powinna określić cel swojego projektu. Pomoże

w tym również Przewodnik po Klimatycznych Redakcjach Szkolnych, w którym

młodzież znajdzie przykłady łatwo mierzalnego celu.

W celu określenia harmonogramu działań warto zajrzeć do Celownika, w

którym Redakcja znajdzie ważne daty w programie.

ETAP 2. Działanie
15.03.2021-10.05.2021

Na tym etapie:

★ wybierzecie temat na materiał dziennikarski,

★ zdobędziecie kompetencję krytycznego myślenia w kontekście przekazów medialnych o

zmianie klimatu

★ zdobędziesz umiejętność oddawania sprawczości uczniom i uczennicom.

Kiedy? Kto? Zadania

Do 31
marca
2021

Zadanie dla
członków i
członkiń
Klimatycznej
Redakcji
Szkolnej

6. Wybór tematu na materiał dziennikarski
Do 31 marca młodzież powinna przygotować kilka propozycji tematu na

materiał i spotkać się w celu wybrania jednego, który wydaje się Redakcji

najbardziej atrakcyjny i ciekawy. Warto pamiętać przy tym, aby temat nie był

zbyt trudny - jeśli młodzież wybierze temat, który wymaga przeprowadzenia

wielu wywiadów i zapoznania się z raportami naukowymi, wkrótce może się

okazać, że nadmiar pracy zdemotywuje członków i członkinie, i w

ostateczności zrezygnują z dalszych prac.
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Marzec
-Maj

Zadanie dla
członków i
członkiń
Klimatycznej
Redakcji
Szkolnej

7. Przygotowanie materiału dziennikarskiego na temat zmiany
klimatu

Od marca do maja zadaniem Redakcji będzie poszukiwanie informacji na

wybrany przez grupę temat i przygotowywanie materiału dziennikarskiego.

Będzie to okres, podczas którego młodzież będzie zgłębiać wiedzę na temat

zmiany klimatu, poszukiwać informacji na wybrany temat, sprawdzać ich

wiarygodność. Warto zachęcać młodzież do sprawdzania różnych źródeł i

szerszego patrzenia na proponowane rozwiązania kryzysu klimatycznego,

zadawania niestandardowych pytań.

ETAP 3. Promocja i podsumowanie
10.05.-20.06.2021

Na tym etapie:

★ zorganizujecie wydarzenie dla społeczności szkolnej i/lub lokalnej,

★ uzyskasz możliwość poznania pozostałych nauczycieli i nauczycielek z programu podczas

spotkania podsumowującego, na którym będziesz mógł/mogła podzielić się Waszymi

osiągnięciami,

★ zdobędziesz umiejętność podsumowywania działań.

Kiedy? Kto? Zadania

10 maja Zadanie dla
Opiekuna
lub
Opiekunki

8. Spotkanie podsumowujące online dla Opiekunów i Opiekunek
redakcji

10 maja spotkamy się, aby podsumować działania Klimatycznych Redakcji

Szkolnych i przygotować się do zakończenia programu. Spotkanie będzie

okazją do wymiany doświadczeń z innymi szkołami, pokazania innym, co

dotąd udało się zrobić, i zobaczenia, co udało się zrobić innym. To również

okazja do wypracowania własnych pomysłów na Akcję dla klimatu i

możliwość jej skonsultowania z innymi uczestnikami i uczestniczkami oraz

koordynatorką programu.

do 31
maja

Zadanie dla
członków i
członkiń
Klimatycznej
Redakcji
Szkolnej

9. Opublikowanie materiału
Po opracowaniu materiału zadaniem Klimatycznej Redakcji Szkolnej jest

jego publikacja. Konkretne podpowiedzi, gdzie i w jaki sposób opublikować

materiał, a także jak promować go wśród lokalnej społeczności, redakcja

znajdzie w Przewodniku po redakcjach szkolnych.

10-31
maja

Zadanie dla
Opiekuna
lub
Opiekunki
oraz
członków i
członkiń
Klimatycznej
Redakcji
Szkolnej

10. Zorganizowanie Akcji dla klimatu
Publikacja materiału opracowanego przez młodzież to idealna okazja, aby

uczcić pracę wykonaną w ciągu całego programu, a przy okazji upowszechnić

działania na rzecz ochrony klimatu wśród szkolnej i/lub lokalnej

społeczności. W tym celu zadaniem Klimatycznej Redakcji Szkolnej będzie

zorganizowanie Akcji dla klimatu - jedno- lub kilkudniowego wydarzenia, na

które zaproszone zostaną osoby ze szkoły, rodziny członków i członkiń

Redakcji, przedstawiciele i przedstawicielki lokalnych mediów itd. Akcja dla

klimatu może przybrać różne formy: pokazu zdjęć przygotowanych przez

młodzież w ramach programu, debaty na temat, któremu poświęcony był

materiał, wykładu eksperta lub ekspertki zmiany klimatu itp. W zależności
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od sytuacji pandemicznej, takie wydarzenie może mieć miejsce w przestrzeni

szkoły lub w Internecie.

do 13
czerwca

Zadanie dla
Opiekuna
lub
Opiekunki
Klimatycznej
Redakcji
Szkolnej

11. Podsumowanie
Pracę nad podsumowaniem pracy redakcji warto zatem prowadzić przez cały

czas trwania projektu. W Przewodniku po redakcjach szkolnych uczniowie i

uczennice znajdą informacje, jak ewaluować swoją pracę, a dzięki

Celownikowi będą mogli śledzić swoje postępy oraz sprawdzić, czy podjęte

działania prowadzą ich do celu, czy może lepiej wprowadzić pewne zmiany.

Uzupełnianie Celownika pomoże młodzieży w podsumowaniu całego

projektu pod koniec pracy redakcji.

Po opublikowaniu materiału dziennikarskiego Twoim zadaniem będzie

przeprowadzenie spotkania podsumowującego na podstawie scenariusza,

który otrzymasz od CEO. Dzięki zaproponowanemu ćwiczeniu z łatwością

ocenicie pracę i osiągnięcia zespołu, ale również zastanowicie się, czego

członkowie i członkinie redakcji się nauczyli podczas wspólnej pracy, czego

zabrakło, a czego być może było za dużo.

Spotkanie podsumowujące należy przeprowadzić przed wypełnieniem

sprawozdania końcowego.

do 20
czerwca

Zadanie dla
Opiekuna
lub
Opiekunki
Klimatycznej
Redakcji
Szkolnej

12. Sprawozdanie z programu
Twoim ostatnim zadaniem w programie będzie wypełnienie sprawozdania

końcowego w postaci formularza online, którego adres zostanie przesłany w

newsletterze. W sprawozdaniu proponujemy wykorzystać Celowniki i karty

pracy wypełnione przez członków i członkinie redakcji szkolnej. Dzięki nim z

łatwością przypomnicie sobie cały proces, przez który przeszliście, Wasze

oczekiwania z początku programu, refleksje, które pojawiały się w trakcie

prowadzenia redakcji. Z ich pomocą będzie łatwiej spojrzeć na pracę redakcji

nie tylko przez pryzmat rezultatu w postaci materiału dziennikarskiego, ale

również całego procesu, dzięki któremu udało się Wam zrealizować cel w

całości lub częściowo.
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Zadaniownik

Sprawdź, czy wykonałeś/wykonałaś wszystkie zadania wymagane w programie. Odhacz te, które już

masz za sobą!

❏ Wziąłem/Wzięłam udział w webinarium wprowadzającym

❏ Przeprowadziłem/am lekcję na podstawie scenariusza wprowadzającego lub na temat

zmiany klimatu

❏ Zebrałem/am grupkę uczniów i uczennic i razem założyliśmy Klimatyczną Redakcję

Szkolną

❏ Przeprowadziłem/am pierwsze spotkanie z redakcją i razem wytyczyliśmy cel jej

działania poprzez uzupełnienie Celownika

❏ Przekazałem/am członkom i członkiniom redakcji materiały (Przewodnik po

Klimatycznych Redakcjach Szkolnych, Celownik)

❏ Wziąłem/Wzięłam udział w spotkaniu podsumowującym dla uczestników i

uczestniczek programu

❏ Redakcja zorganizowała Akcję dla klimatu

❏ Redakcja opublikowała materiał dziennikarski

❏ Przeprowadziłem/am spotkanie podsumowujące z członkami i członkiniami redakcji

❏ Uzupełniłem/am sprawozdania po programie
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Czym jest materiał dziennikarski?

Zadaniem Klimatycznej Redakcji Szkolnej jest opracowanie i opublikowanie co najmniej jednego

materiału dziennikarskiego na temat zmiany klimatu. Materiał ten może przybrać różne formy, w

zależności od umiejętności i zainteresowań członków i członkiń Redakcji. Przykładowymi formami

są:

● artykuł, np. reportaż,

● podcast lub seria podcastów na wybrany temat,

● wywiad lub seria wywiadów,

● krótki film na wybrany temat.

Materiałem dziennikarskim nie jest natomiast prowadzenie fanpejdża na temat samego projektu lub

publikowanie treści artykułów przygotowanych przez ekspertów lub ekspertki od zmiany klimatu.

Jeśli Redakcja chce zrealizować zadanie w postacie fanpejdża, powinny się na nim znaleźć teksty

nawiązujące do zmiany klimatu i opracowane przez członków i członkinie.

Przy wyborze formy zachęć członków i członkinie Redakcji do skorzystania z Przewodnika po

Klimatycznych Redakcjach Szkolnych. Młodzież znajdzie tam wskazówki, jak przygotować materiał o

konkretnej formie. Pozwoli to jej na dokonanie wyboru uwzględniając nakład pracy potrzebny do

opracowania materiału.

Przewodnik po Klimatycznych Redakcjach Szkolnych
Jednym z materiałów, które otrzymasz w programie, będzie Przewodnik po Klimatycznych Redakcjach
Szkolnych. Twoim zadaniem będzie przekazanie go grupie projektowej. Młodzież znajdzie w nim

praktyczne wskazówki dotyczące działania redakcji i planowania działań, które pozwolą przygotować

i opublikować materiał, oraz porady dotyczące tworzenia treści na temat zmiany klimatu. Przewodnik

został opracowany przez zawodowych dziennikarzy, dzięki czemu ma bardzo praktyczny charakter.

Przekaż Przewodnik młodzieży już na pierwszym spotkaniu redakcji i zaznacz, aby zapoznawali się z

nim po trochu - jest on obszerny, ale poszczególne jego części dotyczą różnych etapów działania

redakcji i będą wsparciem w wykonywaniu kolejnych zadań. Powinien on towarzyszyć członkom i

członkiniom Redakcji w trakcie całego procesu.
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Rola Opiekuna i Opiekunki Redakcji

Prowadzenie Klimatycznej Redakcji Szkolnej powinno się opierać na metodzie projektu młodzieżowego,

a Twoja rola będzie odpowiadać roli nauczyciela lub nauczycielki w projekcie. Co to oznacza w praktyce?

Twoje działanie będzie się skupiało przede wszystkim na początku i pod koniec programu. Na pierwszym

etapie Twoim zadaniem będzie wprowadzenie młodzieży w założenia programu i zapoznanie uczniów i

uczennic ze wszystkimi zadaniami, które należy zrealizować. Młodzież powinna poznać wszystkie etapy

projektu, który będzie polegać na prowadzeniu redakcji i opracowaniu materiału dziennikarskiego.

Pomoże Ci w tym Przewodnik po Klimatycznych Redakcjach Szkolnych, który tłumaczy, jakie działania

trzeba podjąć, aby opracować materiał:

➔ Krok 1. Zawiązanie redakcji

➔ Krok 2. Określenie celu

➔ Krok 3. Określenie tematu i formy

➔ Krok 4. Planowanie działań

➔ Krok 5. Działania

➔ Krok 6. Promocja i kolportaż

➔ Krok 7. Prezentacja

➔ Krok 8. Podsumowanie i ewaluacja

➔ Krok 9. Co dalej?

W momencie, kiedy uczniowie i uczennice wybiorą cel działania redakcji oraz temat na materiał, Twoja

rola skupia się przede wszystkim na wspieraniu młodzieży w jej własnych działaniach. Kiedy zauważysz,

że uczniowie i uczennice tracą chęć lub motywację, możesz interweniować: zaproponować spotkanie,

porozmawiać z członkami i członkiniami redakcji o tym, co udało się już dokonać, zaproponować zmianę

strategii działania, jeśli coś idzie nie tak.

Twoją rolą jest również nakierowywanie uczniów i uczennic na tematy związane ze zmianą klimatu. W II

części Przewodnika znajdziesz podstawowe informacje na ten temat i wiele dodatkowych źródeł, dzięki

którym zgłębisz konkretny wątek. Warto dzielić się z młodzieżą tymi informacjami.

Celebracja małych kroków!
W trakcie programu doceniaj działania podjęte przez młodzież, nawet jeśli nie udało się uzyskać

zaplanowanego rezultatu. Świętujcie każdy kolejny krok, np. poprzez zorganizowanie luźnego

spotkania, na które każda osoba przyniesie jakąś przekąskę. Nawet jeśli spotkanie będzie online,

wspólna rozmowa przy ciastku i herbacie, na temat, który nie jest związany z działaniem redakcji,

będzie wspaniałą nagrodą za włożoną pracę! Będzie też dobrym sposobem na podtrzymanie ducha

działania.

Twoim zadaniem będzie również omówić z członkami i członkiniami możliwość otrzymania

dodatkowego wsparcia (warsztaty i/lub mentoring). Opowiedz młodzieży o tych możliwościach i zapytaj,

czy chcą skorzystać z którejś z nich. Jeśli redakcja wyrazi chęć udziału w warsztatach i/lub mentoringu,

Twoim zadaniem będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
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Wsparcie ze strony Centrum Edukacji Obywatelskiej

Jako uczestnik lub uczestniczka programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!” otrzymasz wsparcie, które

pomoże Tobie oraz Twoim uczniom i uczennicom w realizacji zadań:

➔ webinarium wprowadzające do programu dla uczestników i uczestniczek,

➔ webinarium dla młodzieży,

➔ zestaw materiałów metodycznych i merytorycznych - dla Ciebie i dla młodzieży.

Wsparcie dodatkowe

➔ warsztaty dla Ciebie,

➔ warsztaty dla młodzieży,

➔ mentoring dla Klimatycznych Redakcji Szkolnych,

➔ wsparcie zdalne.

Materiały metodyczne i merytoryczne

Materiały znajdziesz w swojej skrzynce e-mailowej załączone do newslettera programowego. Oprócz

materiałów w newsletterze znajdziesz również aktualności z programu, przypominajki dotyczące zadań,

ciekawe informacje dotyczące zmiany klimatu i krytycznego myślenia.

W ramach programu otrzymasz materiały, które rozwiną Twoją wiedzę w zakresie zmiany klimatu i

projektów młodzieżowych oraz pomogą Ci w przeprowadzeniu ciekawych zajęć z młodzieżą, m.in.:

- scenariusze bazowe: dwa scenariusze wprowadzające, w tym jeden na temat zmiany klimatu i

drugi na pierwsze spotkanie szkolnej redakcji klimatycznej, oraz scenariusz na zajęcia

podsumowujące pracę redakcji,

- scenariusze do przeprowadzenia zajęć na temat zmiany klimatu dla klas VII–VIII szkoły

podstawowej i dla szkół ponadpodstawowych,

- prezentacje do wykorzystania podczas spotkań z młodzieżą, na których będzie poruszany temat

zmiany klimatu,

- słowniczek klimatyczny online, w którym znajdziesz proste definicje haseł związanych ze

zmianą klimatu, do wykorzystania na lekcjach z młodzieżą.

Na stronie http://ekologia.ceo.org.pl i http://globalna.ceo.org.pl znajdziesz również wiele innych

materiałów poświęconych zmianie klimatu, zrównoważonemu rozwojowi, różnorodności biologicznej i

globalnym wyzwaniom, w tym scenariusze przedmiotowe. Serdecznie zapraszamy do korzystania z

materiałów i do polecania ich innym nauczycielom i nauczycielkom.

Materiały dla młodzieży:

- Przewodnik po redakcjach szkolnych - wspomniana już obszerna publikacja, który ma na celu

wsparcie młodzieży w założeniu i działaniu Klimatycznej Redakcji Szkolnej. Członkowie i

członkinie redakcji dowiedzą się z niego, jak znaleźć temat na swój materiał, jak zbierać

informacje, przeprowadzać wywiad i gdzie publikować gotowy materiał dziennikarski.

- Celownik - materiał, dzięki któremu młodzież będzie mogła rozpisać sobie cele na poszczególne

etapy projektu.
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Wsparcie dodatkowe

Warsztaty dla Ciebie

Aby pogłębić wiedzę na temat działań klimatycznych, zaprosimy Cię na dodatkowe warsztaty

przygotowane w ramach programu „Europa o klimacie - co warto wiedzieć o działaniach na rzecz klimatu

i różnorodności biologicznej?”. Łącznie zorganizowane zostaną trzy warsztaty, które odbędą się w lutym i

marcu 2021 r. Udział w nich nie będzie obowiązkowy, ale polecamy je wszystkim osobom, które chcą

pogłębić swoją wiedzę na temat zagadnień związanych ze zmianą klimatu i rozwiązań wdrażanych na

poziomie Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Więcej informacji otrzymasz w

newsletterze.

Warsztaty dla młodzieży

Sześć redakcji szkolnych działających w programie weźmie udział w dwugodzinnych warsztatach online

na temat zmiany klimatu. Zgłoszenia redakcji będą przyjmowane za pomocą formularza, który zostanie

udostępniony w drugim newsletterze.

Mentoring dziennikarski

Chętne redakcje otrzymają wsparcie profesjonalnego dziennikarza lub dziennikarki w przygotowaniu

materiału dziennikarskiego.

Wsparcie mentorskie obejmuje:

➔ trzy spotkania online redakcji szkolnej z dziennikarzem lub dziennikarką, podczas których

młodzież skonsultuje poszczególne etapy pracy,

➔ informację zwrotną na temat wykonanej pracy po uzupełnieniu sprawozdania końcowego.

Rola Opiekuna lub Opiekunki redakcji
● komunikuje się z mentorem lub

mentorką w celu umówienia spotkań
● uczestniczy w spotkaniach, pozwalając,

aby to członkowie i członkinie redakcji,
którzy opracowują materiał, byli
aktywną stroną spotkania

Rola mentora lub mentorki
● wspiera redakcję w opracowaniu

materiału, m.in. poprzez doradzanie
kolejnych kroków w zbieraniu informacji,

● podczas spotkań odpowiada na pytania i
wątpliwości które pojawiają się w trakcie
pracy nad tekstem (jak przygotować się
do wywiadu? jak znaleźć sojuszników?
itd.),

● zapoznaje się z opracowanym
materiałem i dodaje ewentualne uwagi
do niego,

● na koniec przygotowuje informację
zwrotną na temat pracy młodzieży
zawierającą ocenę materiału

Zgłoszenia do mentoringu będą przyjmowane drogą elektroniczną za pomocą formularza, który

zostanie udostępniony w drugim newsletterze. W formularzu należy zaproponować co najmniej jeden

temat, którym będzie chciała się zająć redakcja. Do zgłoszenia dołączyć trzeba będzie wizytówkę

redakcji z wytyczonym przez redakcję celem (zadanie 4). Chęć udziału w mentoringu musi wyjść od

samych uczniów i uczennic - opowiedz im o takiej możliwości, jednakże decyzję o zgłoszeniu pozostaw

członkom i członkiniom redakcji.
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Wsparcie zdalne

★ kontakt z koordynatorką ‒ Joanna Humka odpowiada na pytania związane z realizacją

programu (e-mail: joanna.humka@ceo.org.pl),

★ strona internetowa https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/ – zapraszamy do jej regularnego

odwiedzania, znajdziecie tam wszystkie materiały edukacyjne, harmonogram i regulamin

programu,

★ Facebook – zapraszamy również do polubienia i obserwowania naszego Facebooka pod

adresem @edukacjaglobalnaCEO oraz dołączenia do grupy Razem dla klimatu!, gdzie

znajdziecie relacje z działań szkół biorących udział w programie i najnowsze informacje o

zmianie klimatu.

Padlet

Aby ułatwić komunikację w trakcie programu, powstał Padlet, na którym każdy uczestnik i uczestniczka

może umieszczać swoje treści. Będziemy Cię prosić o uzupełnianie go o informacje dotyczące tego, co

się dzieje w Twojej szkole. Jeśli masz trudności z odnalezieniem się na Padlecie, napisz do koordynatorki

programu, która wyśle Ci krótki przewodniczek o tym, jak się poruszać po tej platformie.

Padlet tej edycji programu znajduje się pod linkiem: https://globalna.padlet.org/1/4all_wiosna21
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Część 2. Zmiana klimatu

W drugiej części Przewodnika zapoznasz się z podstawowymi informacjami na temat zmiany klimatu.

Znajdziesz tutaj również odwołania do zewnętrznych źródeł i serdecznie Cię zachęcamy do sięgania do

nich i pogłębiania swojej wiedzy w trakcie całego programu.

Zanim zaczniesz lekturę tej części Przewodnika, zapraszamy Cię do rozwiązania krótkiego quizu, w

którym sprawdzisz swoją wiedzę: Quiz.

Zmiana klimatu - czym jest?

Pogoda a klimat

Często klimat mylony jest z pogodą. Pogoda to stan atmosfery w danej chwili, podczas gdy klimat to

parametry zjawisk pogodowych dla danego miejsca obejmujących temperaturę, wiatr i ilość opadów,

uśrednione po kilkudziesięciu latach obserwacji. Kształtują go takie czynniki jak: aktywność Słońca,

stężenie aerozoli i gazów cieplarnianych w atmosferze i grubość pokrywy śnieżno-lądowej. Rozróżnienie

pomiędzy pogodą a klimatem jest istotne ponieważ nadal możemy usłyszeć porównania obecnego stanu

klimatu z pogodą sprzed kilkudziesięciu lat („przecież kiedyś też zdarzały się opady śniegu na

Wielkanoc!”). Anomalie pogodowe, czyli zjawiska odbiegające od normy dla danego okresu i miejsca,

zdarzały się zawsze, natomiast obecne zmiany dotyczą zjawisk powtarzających się i stwarzających nową

„normę”.

Zmiana klimatu

Według definicji Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC, Intergovernmental Panel on

Climate Change; najważniejszej międzynarodowej instytucji badającej zjawisko zmiany klimatu) zmiana

klimatu to zmiany stanu i właściwości klimatu, które utrzymują się przez dłuższy okres czasu (dekady lub

dłużej).

Zmiany klimatu są naturalnym procesem występującym na naszej planecie od samego jej powstania,

czyli od ok. 4,6 miliarda lat temu. Na przykład, osiadły styl życia człowieka został ułatwiony przez

rozpoczęcie epoki holocenu, która charakteryzuje się względną łagodnością i stabilnością, co pozwoliło

na rozwój rolnictwa. Innym przykładem są wieki IX-XIII n.e., które były okresem „średniowiecznego

ocieplenia klimatu”, a ówczesne warunki klimatyczne umożliwiły Wikingom zasiedlenie Grenlandii. Z

kolei wieki XV-XVIII to czas „małej epoki lodowcowej”, podczas której na środku Bałtyku budowano

sezonowe karczmy. Jak wynika z badań naukowych, między rokiem 1000 a 1600 temperatura zmieniła

się średnio o ~0,5°C. Te różnice klimatyczne kształtowały się przez stulecia, a za ich przyczynę uważa się

zmiany aktywności słonecznej.

🌐 Dowiedz się więcej!

O historii klimatu możesz przeczytać więcej na portalu Ziemia na rozdrożu lub Nauka o klimacie.

Jeżeli jednak zmiany klimatu miały miejsce na Ziemi zawsze, dlaczego obecne ocieplanie się planety

postrzegane jest jako zagrożenie?

Obecna zmiana klimatu następuje zdecydowanie szybciej niż kiedykolwiek w historii. Naukowcy i

naukowczynie nie mają wątpliwości, że to działalność człowieka wpłynęła na naturalny przebieg
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klimatycznej historii Ziemi, dlatego też mówimy o antropogenicznej zmianie klimatu, czyli takiej, którą

wywołał człowiek. Środowisko naukowe jest w tej kwestii jednogłośne:

„ponad 97% prac naukowych dotyczących zmiany klimatu podaje, że to człowiek odpowiada za globalne
ocieplenie. Żadna licząca się na świecie instytucja naukowa, ani krajowa, ani międzynarodowa, nie zaprzecza
temu faktowi. Wszystkie uznają wnioski Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)”1.

O przyczynach zmiany klimatu przeczytasz w dalszej części Przewodnika.

Zmiana klimatu, zmiany klimatu

W materiałach poświęconych zmianie klimatu w Polsce spotykamy się z dwoma sformułowaniami

używanymi na określenie zachodzących obecnie procesów: „zmiany klimatu” i „zmiana klimatu”. Jak się

przekonacie, w ramach programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!” mówimy o obecnie zachodzących

procesach jako o zmianie klimatu. Zjawisko zmiany klimatu jest bowiem jedno, jej przyczyna zaś i skutki

są wielorakie. Zmianami klimatu będziemy określać wszystkie zmiany klimatu, z którymi mieliśmy do

czynienia w historii.

Język ma znaczenie - zmiana klimatu, kryzys, katastrofa

Coraz częściej możesz zauważyć określenia ‘kryzys klimatyczny’ lub ‘katastrofa klimatyczna’.

Przykładowo Parlament Europejski użył terminu ‘kryzys klimatyczny’ w grudniu 2019 roku, wzywając

do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz klimatu2. Podobnie niektóre media posługują się nowym

językiem, kiedy mówią o zmianie klimatu. Przykładem mogą być m.in. brytyjski The Guardian i polskie

radio Tok FM. Niektórzy uznają te terminy za bardziej adekwatne, ponieważ wskazują, że zachodząca

zmiana jest poważna i powinniśmy traktować ten problem priorytetowo.

Podczas gdy zjawisko zmiany klimatu rzeczywiście stanowi zagrożenie dla przetrwania ludzi i innych

gatunków na naszej planecie, niektórzy zwracają uwagę na to, że używanie katastroficznego języka

może wpłynąć demotywująco, pozbawiając społeczności chęci podejmowania jakichkolwiek działań.

‘Kryzys’ lub ‘katastrofa’ powoduje bowiem, że część ludzi uzna, że jest już za późno na zmiany. Z drugiej

strony, wg badań Bloodhart i współpracowniczek (2019) odbiorcy i odbiorczynie mediów odbierają

nasycone negatywnymi emocjami wiadomości o zmianach klimatu jako bardziej prawdopodobne3. Nie

ma zatem jednej i idealnej odpowiedzi. Zachęcamy Cię do przedyskutowania z młodzieżą, jakiego

sformułowania chcecie używać mówiąc o zmianie klimatu - zbadajcie, jaki język motywuje Was do

działania. Temat ten warto poruszyć w momencie określania grupy odbiorców i odbiorczyń materiału

dziennikarskiego, który opracuje Klimatyczna Redakcja Szkolna. Możesz również zachęcić młodzież, aby

poruszyła ten temat z rodzicami - być może to oni będą odbiorcami i odbiorczyniami Waszego przekazu.

3 B. Gulla, K. Tucholska, A. Ziernicka-Wojtaszek, Psychologia kryzysu klimatycznego, Kraków 2020, dostęp:
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/155266/gulla_tucholska_ziernicka-wojtaszek_psychologia_k
ryzysu_klimatycznego_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y (15.01.2021)

2 Parlament europejski ogłasza kryzys klimatyczny - komunikat prasowy:, 28.11.2019,
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191121IPR67110/parlament-europejski-oglasza-kryzy
s-klimatyczny

1 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Fundacja im. Heinricha Bölla, Polityka klimatyczna - fakty i mity,
http://www.pkeom.pl/uploads/AKTUALNOSCI%202018/2018.07.06_1530_Polityka_klimatyczna_fakty_i_mity_
web.pdf.
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Przyczyny zmiany klimatu

W podrozdziale o zmianie klimatu wspomniałyśmy już o antropogenicznej genezie zmiany klimatu.

Główną przyczyną obecnej zmiany jest bowiem nienaturalnie wysoka ilość gazów cieplarnianych w

atmosferze pochodząca z działalności człowieka.

Znaczenie węgla

Węgiel jest pierwiastkiem, który znajduje się dosłownie wszędzie. Obieg węgla w przyrodzie opiera się

na tzw. cyklu węglowym.

Obieg węgla w przyrodzie. Źródło: Wikimedia Commons.

Oceany, rośliny i zwierzęta wpływają na emitowanie i absorpcję CO2 do i z atmosfery w sposób

zrównoważony, zapewniając równowagę w przyrodzie. Umiarkowana ilość dodatkowego dwutlenku

węgla nie zaburzałaby równowagi cyklu węglowego. Równowaga ta została zachwiana na skutek

działalności człowieka - poziom produkcji CO2 rośnie w zastraszającym tempie. Z jednej strony

produkujemy więcej CO2 poprzez spalanie paliw kopalnych, a z drugiej ograniczamy możliwość jego

absorpcji, między innymi zmniejszając powierzchnię lasów. Ponad połowa naszych emisji jest

pochłaniana przez oceany i lądy. Reszta gromadzi się jednak w atmosferze.

"Objętość ciepła, które wpuściliśmy do oceanów, można sobie na przykład wyobrazić w ten sposób: gdyby wziąć
całe ciepło wytworzone przez ludzi w latach 1955-2010 i umieścić je w atmosferze, a nie w oceanach, globalne
temperatury powietrza wzrosłyby o niebotyczne trzydzieści sześć stopni Celsjusza"4

Ta zwiększona ilość gazów pochodzi głównie z paliw kopalnych spalanych w celu otrzymania energii.

Gazy uwalniane do atmosfery przyczyniają się do efektu cieplarnianego, inaczej zwanego

szklarniowym. Polega on na tym, że światło Słońca przechodzi przez warstwę gazów cieplarnianych jak

przez szkło w szklarni. Ziemia pochłania promieniowanie słoneczne i następnie wyświeca energię w

4 Dahr Jamail, Koniec lodu. Jak odnaleźć sens w byciu świadkiem katastrofy klimatycznej,  Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2020
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podczerwieni, która jest pochłaniana przez gazy cieplarniane znajdujące się w atmosferze. Narodowa

Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), która od lat prowadzi badania nad zmianą

klimatu, obserwując ją również z kosmosu, pokazuje, jak wzrastała średnia temperatura Ziemi od 1884

do 2019 roku. Proces ten można prześledzić na stronie:

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/. Interaktywna mapa pokazuje różnicę

temperatur w stosunku do średniej z lat 1951-1980.

Rok 1884:

Źródło: NASA, Global Temperature, https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

2019:

Źródło: NASA, Global Temperature, https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

Dwutlenek węgla w atmosferze

NASA prowadzi również aktualne pomiary CO2 w atmosferze. Wykresy przedstawiające aktualną ilość

CO2 w atmosferze oraz w różnych przedziałach czasowych można obejrzeć na stronie:

https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide. Obecne stężenie dwutlenku węgla wynosi 415 ppm

(cząsteczek na milion cząsteczek powietrza), co stanowi najwyższą wartość w historii istnienia

człowieka. W 2005 r. stężenie wynosiło 378 ppm.
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🌐 Dowiedz się więcej!

O stężeniu CO2 w atmosferze przeczytasz na portalu Nauka o klimacie, w artykule Mit: Kiedyś w
atmosferze było więcej co2, więc teraz nie ma się czym martwić i Mit: CO2 to tylko nic nie znaczący gaz
śladowy, a także w artykule Poziom CO2 w atmosferze przekroczył 415 ppm. Po raz pierwszy od narodzin
ludzkości.

Wpływ metanu na zmianę klimatu

Popularna jest teza, że to metan, a nie dwutlenek węgla jest głównym czynnikiem podwyższenia

globalnej temperatury. Jak pisze Marcin Popkiewicz w artykule “Mit: metan jest główną przyczyną

ocieplenia”5:

„[Metan] rzeczywiście ma silniejszy wpływ cieplarniany niż [dwutlenek węgla], o tyle tego ostatniego w
atmosferze jest blisko 1000 razy więcej. Ponadto, ze względu na wzrost emisji, wkład wzrostu koncentracji
dwutlenku węgla w tempo nasilania się efektu cieplarnianego jest aktualnie blisko trzydziestokrotnie większy,
niż wkład wzrostu koncentracji metanu.”

Niemniej jednak, jak zauważają naukowcy i naukowczynie badający tereny północnej Alaski, Kanady i

Rosji, większość naturalnych pokładów metanu jest zamrożonych w wieloletniej zmarzlinie, zarówno tej

położnej na lądzie, jak i podmorskiej. Globalne ocieplenie może spowodować uwolnienie tych

olbrzymich pokładów, co doprowadzi do szybszego wzrostu globalnych temperatur.

🌐 Dowiedz się więcej!

O uwalnianiu metanu z wieloletniej zmarzliny przeczytasz w artykułach: Jeśli przeszłość jest
przewodnikiem, Arktyka może stać na skraju rozpadu wiecznej zmarzliny, Wieczna zmarzlina - tykająca
klimatyczna bomba i Metan pod lodem.

Człowiek i gazy cieplarniane

Jak już zostało wspomniane, do czasów Rewolucji przemysłowej cyrkulacja węgla w naturze odbywała

się w sposób zrównoważony - emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych były pochłaniane

przez oceany i biosferę. Jednakże ich nadmierna emisja spowodowała, że niemożliwe stało się

pochłonięcie całości emitowanych gazów.

Wiemy już, że za zmianę klimatu odpowiadają emisje gazów cieplarnianych. Ale skąd one pochodzą?

Im bardziej rozwinięte jest państwo, tym bardziej działalność jego obywateli i obywatelek oparta jest na

spalaniu paliw kopalnych, czyli węgla, ropy i gazu. Ropa jest niezwykłym źródłem energii, ponieważ jej 1

litr odpowiada energii 10 kWh, czyli pracy, którą człowiek wykonałby w 60 godzin. Dzięki paliwom

kopalnym to, co kiedyś ludzie wykonywali własną pracą, obecnie wykonują maszyny: służą nam do

transportu, do przygotowywania posiłków, relaksu. Niektóre z nich są niezbędne, inne ułatwiają nam

życie lub po prostu sprawiają, że jest ono wygodniejsze.

Można by powiedzieć innymi słowy, że paliwa kopalne w pewien sposób wykonują pracę za nas - ludzi. Z

tego powodu powstał termin „energetyczny niewolnik” - licząc ile energii z paliw kopalnych zużywamy

każdego dnia i dzieląc tę liczbę przez ilość energii tworzonej przez w ciągu dnia pracy przeciętnej osoby,

możemy policzyć, ilu „niewolników energetycznych” posiadamy.

5 Marcin Popkiewicz, portal Nauka o klimacie,Mit:metan jest główną przyczyną ocieplenia,
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-to-metan-jest-glowna-przyczyna-ocieplenia-80
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🌐 Dowiedz się więcej!

Zapraszamy Cię do zapoznania się z komiksem Energetyczni niewolnicy wg Stuarta McMillena.

W Internecie można znaleźć wiele różnych danych dotyczących sektorów, które emitują najwięcej

gazów cieplarnianych. W zależności od tego, jaki podział na sektory zastosujemy i jaki rodzaj działalności

ujmiemy w każdym z nich, dane będą się od siebie różnić.

Przykładowo w 2014 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu podzielił emisje pochodzące z

działalności człowieka na następujące sektory:

- energetyka: 35% gazów cieplarnianych

- rolnictwo, leśnictwo i pozostałe rodzaje zarządzania gruntami: 24% gazów cieplarnianych

- przemysł: 21% gazów cieplarnianych

- transport: 14% gazów cieplarnianych

- budynki: 6% gazów cieplarnianych.6

Niemniej jednak, podział między sektorami jest niejednoznaczny i zależy od instytucji, która

przygotowuje raport. Np. produkcja pestycydów może być włączona bądź do sektora przemysłu, bądź

rolnictwa. Idąc tym tropem, holenderska organizacja pozarządowa GRAIN obliczyła, że emisje związane

z produkcją żywności (w tym hodowla, uprawa roślin, transport, produkcja pestycydów, wycinka lasów

pod pastwiska lub pola uprawne, przetwarzanie żywności itd.) mogą stanowić nawet do 57% wszystkich

emisji pochodzenia ludzkiego!7

Na naszej stronie znajdziesz prezentacje na temat różnych aspektów zmiany klimatu. Jedna z nich

poświęcona jest współzależnościom globalnym i wpływowi globalizacji na zmianę klimatu. Znajdziesz je

tutaj: http://bit.ly/KTFprezentacje.

Co ze smogiem?

Bardzo często temat zmiany klimatu jest łączony ze smogiem. Jest to nienaturalne zjawisko

atmosferyczne powstające w wyniku połączenia zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego

(wytwarzanych przez człowieka) z niekorzystnymi zjawiskami naturalnymi, takimi jak duża wilgotność

powietrza (mgła) i brak wiatru. Głównym źródłem smogu jest niska emisja czyli emisja szkodliwych

pyłów i gazów na małej wysokości (do 40 metrów) powstająca w wyniku nieefektywnego spalania paliw

w domowych piecach. Do paliw tych należy zazwyczaj węgiel niskiej jakości, drewno lub nielegalnie

spalane odpady. Przyczyną niskiej emisji są również zanieczyszczenia pochodzące z transportu, głównie

z samochodów i innych pojazdów spalinowych.

Smog to przede wszystkim tzw. pył zawieszony, a także dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2),

ozon (O3), tlenek węgla (CO) i tzw. lotne związki organiczne (LZO). Nie należą one do gazów

cieplarnianych i nie prowadzą do globalnego ocieplenia. Co więcej, niektóre elementy pyłów

zawieszonych i aerozole azotanowe, które powstają z dwutlenku azotu, prowadzą do ochłodzenia

klimatu!

🌐 Dowiedz się więcej!

O zmianie klimatu i smogu możesz przeczytać na naszej stronie w artykule Zmiana klimatu a smog.

7 https://www.grain.org/article/entries/5102-food-sovereignty-five-steps-to-cool-the-planet-and-feed-its-people

6 Na podstawie opracowania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
(http://www.fao.org/3/a-i6340e.pdf)
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Plastik a klimat

Z wielu badań, w tym z badania przeprowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej8 wśród

młodzieży i młodych dorosłych oraz raportu Ziemianie atakują 20209, wynika, że najczęstszym

działaniem na rzecz ochrony klimatu jest segregacja śmieci. Jest to temat obecnie bardzo szeroko

poruszany w mediach, a także jeden z pierwszych kroków na ścieżce do bardziej ekologicznego życia i

nawyk, który warto promować i wspierać.

W programie „1Planet4All - Razem dla klimatu!” zależy nam na zrozumieniu różnic pomiędzy

działaniami ekologicznymi i tymi, które zmierzają do zahamowania zmiany klimatu. Bardzo wiele działań

łączy te dwa wątki, ale istnieją również działania, które są ekologiczne, ale nia mają wpływu na klimat,

bądź też wspierają walkę ze zmianą klimatu, ale trudno je nazwać ekologicznymi.

Przykładem pierwszego działania jest np. sprzątanie lasu ze śmieci. Jak zaznacza fizyk Marcin

Popkiewicz w swoim artykule Plastik a klimat: „Gdy plastik trafia na wysypisko lub do środowiska, w

krótkim horyzoncie czasowym jest to prawie neutralne emisyjnie”. Wynika z tego, że niezależnie czy

zużyty plastik trafia do lasu czy na wysypisko, jego wpływ na klimat nie ma znaczenia.

Z tego samego artykułu możemy dowiedzieć się, że znaczna część emisji związanych z plastikiem ma

miejsce na etapie produkcji plastiku, a nie jego przetwarzania bądź spalania. W tym kontekście warto

przede wszystkim postawić na promocję czy upowszechnianie wiedzy na temat tzw. zero waste, czyli

stylu życia, zgodnie z którym człowiek stara się zminimalizować ilość odpadów. Nacisk jest tutaj

położony na moment przed zakupem danego produktu, a nie jego po jego zużyciu. Używanie mniejszej

ilości plastiku ma bowiem znacznie większy wpływ na klimat niż jego dalsza segregacja.

W temacie plastiku warto również zauważyć, że w Unii Europejskiej zaledwie 30% odpadów z tworzyw

sztucznych podlega recyklingowi10. Co istotne, tworzywa sztuczne nie mogą być recyklingowane w

nieskończoność - każda obróbka powoduje zmniejszenie jakości materiału, a większość rodzajów

plastiku może zostać poddana procesowi recyklingu do ok. 10 razy. Podczas gdy recykling jest istotnym

działaniem i może zmniejszyć nasz wpływ na klimat, najważniejsze jest zaprzestanie jego produkcji.

🌐 Dowiedz się więcej!

Na temat plastiku i klimatu przeczytasz w cytowanym artykule Marcina Popkiewicza Plastik a klimat.

Skutki zmiany klimatu

Skutki obecnej zmiany klimatu są widoczne w każdym miejscu na Ziemi. W mediach słyszymy o

ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak huragany, pożary i powodzie. Borykamy się z upałami,

suszami i nadmiernymi opadami deszczu. Zmiana klimatu wpływa lub będzie wpływać na każdą

płaszczyznę naszego życia, a jej skutki prowadzą do kryzysów społecznych, gospodarczych i

środowiskowych.

10 Odpady z tworzyw sztucznych i recykling w UE: fakty i liczby, 2019,
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20181212STO21610/odpady-z-tworzyw-sztucznych-i-recykling
-w-ue-fakty-i-liczby

9 Ziemianie atakują 2020, https://ziemianieatakuja.pl/

8 Centrum Edukacji Obywatelskiej, Badanie świadomości młodzieży i młodych dorosłych w polsce na temat zmiany klimatu,
2020, https://bit.ly/badanie4all
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Do najważniejszych skutków zmiany klimatu należą:

❏ Topnienie lodowców i lądolodów. Najszybciej topnieje lód Grenlandii i Antarktydy. Ich

roztapianie zwiększa powierzchnię oceanów, która absorbuje więcej ciepła niż lód, co prowadzi

do szybszego ogrzewania się klimatu (sprawdź hasło albedo w naszym Słowniczku klimatycznym).

Topnieją nie tylko lodowce biegunów, lecz również te, które znajdują się w wysokich pasmach

górskich i są źródłem wody pitnej dla milionów ludzi. Coraz mniejsza pokrywa lodowa w Andach,

Himalajach czy w łańcuchach górskich na Alasce powoduje zanik rzek i kryzys wodny,

przekładający się na rolnictwo i życie lokalnych społeczności w takich krajach jak Peru czy

Pakistan11. Prowadzi to do kryzysów humanitarnych oraz migracji, zwłaszcza z terenów

wiejskich.

Aktualny stan pokrywy lodowej można sprawdzić na stronie NASA:

https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets.

❏ Wzrost poziomu wody w oceanach. Według badań poziom oceanów podniósł się średnio o ok.

21-24 cm. od 1880 r., przy czym jedna trzecia tego wzrostu nastąpiła w przeciągu ostatnich 25

lat. Przez większość XX w. poziom ten wzrastał o ok. 1,4 mm rocznie, podczas gdy w latach

2006-2015 wzrost ten osiągnął ok. 3,6 mm rocznie, a pomiędzy latami 2018 i 2019 poziom

oceanów podniósł się aż o 6,1 mm.

Głównymi przyczynami podnoszenia się poziomu oceanów jest topnienie lodowców (głównie

Grenlandii i Arktyki), ale również topnienie lodowców górskich, których woda trafia za

pośrednictwem rzek do mórz i oceanów, a także zwiększanie się objętości wody w wyniku jej

ogrzania.

Podnoszenie się poziomu wód zagraża w sposób szczególny państwom wyspiarskim i państwom

lub miastom położonym nad brzegiem morza lub oceanu. Grozi im utrata terenów uprawnych i

części terytorium, jak w przypadku Bangladeszu, Holandii, Indii (Mumbaj), Chin (Szanghaj) i USA

(Floryda, Alaska). Zmiana klimatu może zatem prowadzić do nieodwracalnych zmian na

politycznej mapie świata12.

Według raportu IPCC problem wzrostu poziom oceanów dotyczy aż 680 milionów osób, które

mieszkają na terenach niskich wybrzeży.

Aby zobaczyć, jak poziom oceanów wzrasta w różnych częściach naszego globu, zajrzyj na

stronę NASA: https://svs.gsfc.nasa.gov/4345.

Czy wiesz, że…
w 2019 r. prezydent Indonezji Joko Widodo postanowił przenieść stolicę kraju z Dżakarty, na wyspie
Jawa, na Boreno? Jedną z przyczyn jest podtapianie miasta przez wody Morza Jawajskiego, a
według ekspertów ochrony środowiska w 2050 roku jedna trzecia Dżakarty może znaleźć się pod
wodą.

❏ Zabójcze upały. To już nie tylko problem mieszkańców krajów położonych na równiku czy

okolicach zwrotników. Fale gorąca towarzyszyły m.in.mieszkańcom Syberii, gdzie w maju 2020 r.

odnotowano rekordową temperaturę +38º Celsjusza. Skutkiem upałów były masowe pożary

lasów, co spowodowało topnienie lodowców.

12 Polska Akcja Humanitarna, Zmiany klimatyczne - impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego
Południa,
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/09/2017_Zmiany_klimatyczne_impas_i_perspektywy.pdf.

11A.Sierpińska, A. Kardaś Oceany  i kriosfera w zmieniającym się klimacie - specjalny raport IPCC
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/oceany-i-kriosfera-w-zmieniajacym-sie-klimacie-specjalny-raport-ipcc-38
3. Tutaj znajdziesz podsumowanie raportu IPCC na temat wpływu zmiany klimatu na oceany i kriosferę.
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WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, ostrzega przed falami upałów, zwracając uwagę na

niedostateczne uwagę przykładaną do tego tematu. Według jej danych w latach 1998-2017 z

powodu fal upałów zmarło ponad 166 000 osób, z czego ponad 70 000 w trakcie upałów w

Europie w 2003 r. Upały szczególnie negatywnie wpływają na osoby starsze, osoby z chorobami

układu krążenia i kobiety w ciąży (przegrzanie może doprowadzić nawet do przedwczesnego

porodu).

Więcej o wpływie upałów na śmiertelność znajdziesz w artykule Klimatolog: fale upałów zabijają;
liczba ofiar wzrośnie wraz z ociepleniem.

❏ Wymieranie roślin i zwierząt wskutek przesuwania się stref klimatycznych, podnoszenia się

temperatury mórz i oceanów, i wynikającej z tych procesów konkurencji gatunkowej.

Konsekwencją tych zjawisk jest załamywanie się sieci zależności pomiędzy organizmami, a co za

tym idzie - całych ekosystemów. Ostatni raport WWF13 wskazuje na to, że zaobserwowany

spadek populacji ssaków, ptaków, ryb, płazów i gadów w latach 1970-2016 wyniósł średnio

68%. Za spadek ten nie odpowiada wyłącznie zmiana klimatu, jednakże powoduje ona

zmniejszenie naturalnych siedlisk i tak szybką zmianę warunków życia, że zwierzęta i rośliny nie

są w stanie się do niej zaadaptować. Dlatego też mówimy o szóstym wymieraniu gatunków.

❏ Zmiana zasięgu występowania chorób określanych dotąd „tropikalnymi”. Wraz z przesuwaniem

się stref klimatycznych następuje migracja różnych organizmów, w tym także niewystępujących

wcześniej bakterii i drobnoustrojów. Wiąże się to z większym zagrożeniem epidemiologicznym;

obecnością chorób, które uważaliśmy wcześniej za „tropikalne” - malarii, choroby chikungunya

czy denga, a także zwiększeniem ryzyka zachorowań na choroby odkleszczowe takie jak

Kleszczowe zapalenie mózgu czy boreliozę.

❏ Migracje klimatyczne. Brak możliwości produkcji żywności z powodu anomalii pogodowych i

załamania stabilności pomiędzy okresami suchymi i deszczowymi, brak dostępu do wody pitnej,

podnoszenie się poziomu wód w oceanach czy katastrofy naturalne będące konsekwencją

zmiany klimatu (np. intensywniejsze i częstsze huragany czy powodzie spowodowane

topnieniem lodowców górskich), zmuszają coraz więcej mieszkańców i mieszkanek krajów

Południa do migracji w poszukiwaniu lepszych warunków życia, zarówno wewnątrz, jak i poza

granicami państwa.

Obecnie 1% lądów to tereny, na których średnia roczna temperatura jest wyższa niż 29º C - są

one położone przede wszystkim na Saharze. Według badań opublikowanych w czasopiśmie

naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences, w 2070 r. taka średnia

temperatura będzie dotyczyć aż 19% lądów, które obecnie zamieszkuje 3,5 miliarda osób.

Według raportu IOM, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, przewiduje się, że do 2050 r.

na świecie będzie 200 milionów migrantów i migrantek klimatycznych. Więcej o osobach

migrujących z powodu klimatu dowiesz się z naszego materiału: Migranci klimatyczni.
❏ Pogłębianie się nierówności społecznych, w tym nierówności płci oraz ubóstwa. Zmiana

klimatu będzie miała druzgocące konsekwencje dla osób już teraz żyjących w ubóstwie. Setki

milionów osób będą musiały zmierzyć się z pogarszającymi się warunkami pogodowymi, których

konsekwencją będą gorsze plony i utrudniona hodowla zwierząt. Ludzie żyjący w ubóstwie i

zależni od produkcji żywności na własny użytek (w dużej części świata uprawa roli to zadanie

kobiet) będą cierpieć z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego, głodu i pogarszającego

się zdrowia. Przykładowo, przewiduje się, że opady deszczu w niektórych częściach Gwatemali

spadną o 60%, co spowoduje pogłębienie się ubóstwa na wiejskich terenach państwa, które ma

najwyższy poziom niedożywienia dzieci w całej Ameryce Łacińskiej.

Według ONZ, zmiana klimatu zagraża przyszłości praw człowieka, grozi też cofnięciem 50 lat

postępu w dziedzinie rozwoju, zdrowia i zmniejszania biedy na świecie.

13Living Planet Report 2020, WWF, https://www.wwf.pl/living-planet-report-2020
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❏ Konflikty zbrojne. Zmiana klimatu będzie powodowała coraz większe ograniczenie ilości

zasobów naturalnych, w tym tak podstawowych, jak woda czy żywność. Już teraz w niektórych

regionach świata susza zmusza niektóre społeczności do poszukiwania nowych miejsc np. do

wypasu swoich stad. Zajmowanie nowych przestrzeni może prowadzić do konfliktów

terytorialnych z lokalną społecznością. Z drugiej strony, mniejsze plony przyczyniają się do

wzrostu cen za żywność, a to z kolei prowadzi do niepokojów społecznych, które mogą się

rozwinąć w poważniejszy konflikt.

Susze, a w konsekwencji spowodowany zmianą klimatu spadek plonów i niedostatek wody,

wpłynęły między innymi na konflikt w Darfurze14,  Syrii15 i Jemenie.

Skutki zmiany klimatu ‒ efekt domina

Ziemia jest jednym wielkim ekosystemem, którego elementy są ze sobą powiązane i oddziałują na siebie

nawzajem. 20 lat temu Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu wyznaczył kilkadziesiąt

najważniejszych elementów, tzw. klimatycznych punktów krytycznych - tych elementów ekosystemu,

które są najistotniejsze dla klimatu naszej planety. Stanowią one pewne progi, po przekroczeniu których

uruchamia się reakcja łańcuchowa, która pociąga za sobą kolejne zjawiska. Zjawisko to nazywane jest

sprzężeniem zwrotnym i przypomina efekt domina.

Klasycznym przykładem punktu krytycznego są jest topnienie lodowców. Ze względu na swoją białą

barwę odbijają one promienie słoneczne. Kiedy topnieją, powiększa się powierzchnia lustra wody, które

pochłania promienie, co z kolei powoduje szybsze nagrzewanie się naszej planety.

🌐 Dowiedz się więcej!

O klimatycznych punktach krytycznych przeczytasz m.in. w artykule Stan alarmowy: igramy z
klimatycznymi punktami krytycznymi, Uruchomiliśmy ponad połowę “punktów krytycznych” wyznaczonych
dla klimatu. Według badaczy grozi nam efekt domina, Ziemskie progi bezpieczeństwa. Natomiast

informacje o sprzężeniu zwrotnym znajdziesz na portalu Ziemia na rozdrożu: Sprzężenia zwrotne.

Zmiana klimatu - problem globalny

Zmiana klimatu to zjawisko globalne - jej przyczyny, a przede wszystkim skutki, można znaleźć pod każdą

szerokością geograficzną. W przeciwieństwie do problemów ekologicznych, które mają charakter

lokalny (np. śmieci w lesie czy smog) zmiana klimatu nie posiada granic i wpływa na życie wszystkich

osób na świecie.

Pomimo tego, że jest to zjawisko globalne, należy zwrócić uwagę, że różne osoby i społeczności w innym

zakresie wpływały i wpływają na poziom emisji gazów cieplarnianych. Warto tutaj wspomnieć o podziale

na globalne Południe i globalną Północ.

15 Zob. M. Popkiewicz, Raport: Globalne ocieplenie a rewolucja w Syrii,
http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/raport-globalnie-ocieplenie-a-rewolucja-w-syrii-82.

14 Zob. A. Brzeziński, Klimat dla wojen, czyli o zależności pomiędzy zmianami klimatycznymi a konfliktami zbrojnymi,
scenariusz zajęć, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.
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Globalne Południe i globalna Północ to pojęcia, które coraz częściej stosuje się na określenie krajów i

rejonów geograficznych, które do niedawna określano mianem „Trzeciego i Pierwszego Świata” czy

potocznie „krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi”. Terminy „Trzeci i Pierwszy Świat” odnosiły się do

zimnowojennego podziału świata na strefy wpływów na osi Wschód-Zachód i straciły obecnie na

aktualności, zwłaszcza, że mogą być postrzegane jako wartościujące (w rozumieniu „pierwszy” =

„lepszy”, „trzeci” = „gorszy”). W podobny sposób wartościujące może być stosowanie terminów „kraje

rozwijające się i rozwinięte”, a także fakt, że w ich wydźwięku na pierwszy plan wysuwa się rozumienie

rozwoju w kontekście materialnym, co nie musi stanowić punktu odniesienia dla wszystkich kultur i

cywilizacji. Obecnie stosowany podział na globalną Północ i globalne Południe również jest dość

umowny – globalna Północ to kraje tzw. „Zachodu” – głównie Europy i Ameryki Północnej, ale także

Australia i Nowa Zelandia, które choć znajdują się na południowej półkuli, to plasują się wśród

najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych gospodarczo państw świata. Globalne Południe– kraje

Afryki, Azji czy Ameryki Południowej, zamieszkuje z kolei większość ludności świata – ponad 2/3

wszystkich mieszkańców.

Historycznie to kraje globalnej Północy, których gospodarka od czasów Rewolucji przemysłowej oparta

była właśnie na przemyśle, wyemitowały najwięcej gazów cieplarnianych. Obecnie nadal państwa

globalnej Północy są odpowiedzialne za znaczną część emisji.

W debacie na temat poziomu emisji często pojawia się argument, że podczas gdy emisje krajów globalnej

Północy pozostają na podobnym poziomie lub wręcz maleją, to Chiny i Indie w tym momencie zaczynają

emitować coraz więcej gazów cieplarnianych. W temacie tym warto zwrócić uwagę na roczny poziom

emisji CO2 na mieszkańca: w Chinach jest to ok. 7 ton, w Indiach ok. 1,7 tony, a w Niemczech ok. 9,5 tony.

Emisje CO2 na mieszkańca - liczone są tylko emisje związane z sektorem energii i produkcją cementu.

Źródło: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
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Warto również zauważyć, że Chiny są największym producentem dóbr materialnych na świecie. Dzięki

delokalizacji produkcji emisje będące wynikiem konsumpcji społeczeństw globalnej Północy są

„położone” w krajach globalnego Południa. Np. emisje związane z produkcją telefonów komórkowych

używanych w Danii nie wliczają się do emisji Danii, a krajów, w których są produkowane. Rozmywa to

rzeczywisty rozkład emisji gazów cieplarnianych na świecie.

Jednocześnie, państwa globalnego Południa, ze względu na swoje położenie, są obecnie najbardziej

dotknięte skutkami zmiany klimatu. Z jednej strony doświadczają one najbardziej ekstremalnych i

długotrwałych efektów zmiany klimatu, takich jak susze, rzadsze i gwałtowniejsze opady deszczu

prowadzące do powodzi, rosnący poziom wód oceanów i ich zakwaszanie. Z drugiej strony wskutek

historycznych procesów politycznych i ekonomicznych nie posiadają one środków na adaptację do

nowych warunków klimatycznych ani na naprawę szkód wynikających ze zmiany klimatu. W tym

kontekście mówimy o niesprawiedliwości klimatycznej, która pogłębia niesprawiedliwości już istniejące

na poziomie globalnym.

🌐 Dowiedz się więcej!

Na temat niesprawiedliwości klimatycznej możesz przeczytać również w artykule Patryka

Strzałkowskiego, który współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy programie „1Planet4All

- Razem dla klimatu!”: http://bit.ly/KlimatycznaNiesprawiedliwosc.

Zmiana klimatu a Polska

Emisje

W debacie nt. zmiany klimatu czasami możemy spotkać się z opiniami, że Polska przecież emituje tak

niewiele, że nie ma to znaczenia dla planety. Jednakże Polska, jak każdy inny kraj globalnej Północy, ma

znaczny udział w globalnych emisjach gazów cieplarnianych liczonych na osobę. Obecnie przeciętny

Polak lub Polka emituje ok. 8,5 ton gazów cieplarnianych rocznie. W 2018 r. Polska zaliczyła poważny

wzrost emisji, a w 2019 r. zmniejszenie - niemniej jednak, nadal nasze emisje są wysokie.

🌐 Dowiedz się więcej!

O emisjach przeciętnego mieszkańca lub mieszkanki Polski w porównaniu do innych krajów, możesz

przeczytać m.in. w artykule Przeciętny Polak emituje tyle CO2 w ciągu jednego tygodnia, co Etiopczyk w
ciągu całego roku, Polska liderem wzrostu emisji CO2., Na głowę pobiliśmy Chiny i Indie, Mocny spadek emisji
CO2 w Polsce w 2019 roku i Przekroczyliśmy limit emisji CO2.

Skutki

Kiedy myślimy o skutkach zmiany klimatu, bardzo często skupiamy się na odległych terenach, państwach

oddalonych o tysiące kilometrów. Dostrzegamy zmiany za naszymi oknami, ale trudno nam faktycznie

powiązać je z globalnym zjawiskiem zmiany klimatu i wpływem, jaki ma ono również na naszą okolicę.

Dlatego też kryzys klimatyczny bywa nazywany kryzysem wyobraźni - zagrożenia związane ze zmianą

klimatu wydają się nam odległe i w pewnym stopniu nierzeczywiste, w związku z czym jest nam trudno

znaleźć motywację do działania na rzecz ochrony klimatu.

28

http://bit.ly/KlimatycznaNiesprawiedliwosc
https://300gospodarka.pl/news/przecietny-polak-emituje-tyle-co2-w-ciagu-jednego-tygodnia-co-etiopczyk-w-ciagu-calego-roku
https://300gospodarka.pl/news/przecietny-polak-emituje-tyle-co2-w-ciagu-jednego-tygodnia-co-etiopczyk-w-ciagu-calego-roku
https://wysokienapiecie.pl/22615-polska-liderem-wzrostu-emisji-co2-na-glowe-pobilismy-chiny-indie/
https://wysokienapiecie.pl/22615-polska-liderem-wzrostu-emisji-co2-na-glowe-pobilismy-chiny-indie/
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mocny-spadek-emisji-CO2-w-Polsce-w-2019-roku-7878120.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mocny-spadek-emisji-CO2-w-Polsce-w-2019-roku-7878120.html
https://energia.rp.pl/opinie/24276-przekroczylismy-limit-emisji-co2


Ludzie koncentrują się na sytuacji tu i teraz. Jeśli komuś jest dobrze, żyje dostatnio i nie doświadcza
przykrości ze strony środowiska naturalnego, to nie widzi potrzeby martwienia się o nie w przyszłości.
Taka postawa towarzyszy ludziom właściwie od zawsze, ponieważ skupianie się na teraźniejszości było
skuteczną strategią przetrwania. Badanie Gifforda i współpracowników (2009) wskazuje, że
mieszkańcy z różnych stron świata myślą pozytywniej o perspektywie klimatycznej swojego kraju niż
kraju sąsiadującego i to nawet, jeżeli w rzeczywistości jest odwrotnie. W badaniach, które
przeprowadzone było w 18 krajach świata, pośród mieszkańców 15 z nich wykryto tzw. Ekologiczny
błąd optymizmu. Badani stwierdzali, że wynik zmiany klimatu będzie ich dotykał w mniejszym stopniu
niż innych mieszkańców kraju, a także mieszkańców innych krajów. Takie zniekształcone postrzeganie
zagrożeń związanych ze zmianą klimatu sprawia, że ludzie czują się mniej zmotywowaniu do działania,
aby to ryzyko zmniejszyć.

Katarzyna Byrka i Adrian Wójcik

Jak promować politykę prośrodowiskową
i energetykę odnawialną w Polsce

Należy jednak pamiętać, że Polska, nasze miasta i wsie, nasza najbliższa okolica stanowią część planety i

zarówno wpływają na klimat, ale też ponoszą konsekwencje jego zmiany.

Zmianę klimatu możemy obserwować już teraz:

● rzadsze, ale bardziej intensywne opady deszczu,

● susze, które w niektórych miejscach powodują zamiecie pyłowe, pustynnienie i zwiększenie

ryzyka pożarów,

● częstsze ekstrema temperatury,

● obniżenie poziomu wód gruntowych i niedobory wody w rolnictwie,

● zwiększone zagrożenie powodziowe, m.in. w województwach łódzkim i podkarpackim,

● występowanie porywistych wiatrów, a nawet huraganów.

Istnieją też mniej widoczne skutki zmiany klimatu, np. przesuwanie się występowania zwierząt bardziej

na północ. Przykładem może być modliszka, która jeszcze do niedawna występowała tylko na południu

naszego kraju, a teraz można ją spotkać w Polsce centralnej, a nawet na Mazurach!

🌐 Dowiedz się więcej!

O skutkach zmiany klimatu w Polsce możesz przeczytać m.in. w artykułach Konsekwencje zmiany
klimatu dla Polski wg Ministerstwa Środowiska i Ekspert: w Polsce odczuwamy już negatywne skutki zmian
klimatu.

Poszukiwanie lokalnych skutków zmiany klimatu i opisywanie ich jest świetnym sposobem na

uświadamianie społeczności, że problem zmiany klimatu dotyka nas wszystkich, a z czasem jej

konsekwencje będą znacznie poważniejsze.

O różnych lokalnych skutkach zmiany klimatu pisali już członkowie i członkinie Klimatycznych Redakcji

Szkolnych działających w pierwszej edycji programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!”. Wybrane prace

znajdziesz tutaj: https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/dobre-praktyki.
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Zmiana klimatu – działania międzynarodowe

Działalność ONZ

Konsekwencje zmiany klimatu są coraz bardziej widoczne. Zjawisko to jest naukowym faktem, a także

jednym z głównych wyzwań, przed którym stoi obecnie ludzkość. Działający od 1988 roku

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie 

IPCC) co sześć‒siedem lat publikuje bardzo szczegółowy raport naukowy dotyczący prognoz na

przyszłość i działań, które musimy podjąć globalnie, żeby ograniczyć skutki zmiany klimatu, oraz inne

ważne raporty, z czego ostatnie dotyczyły systemów lądowych i zmiany klimatu oraz oceanów i kriosfery

w zmieniającym się klimacie16. Wszystkie raporty, w wersji anglojęzycznej, można znaleźć na stronie

https://www.ipcc.ch/reports/.

Wagę problemu potwierdza też fakt, że pilne przeciwdziałanie zmianie klimatu i jej skutkom zostało w

2015 roku uznane przez ONZ za jeden z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju i wpisane do

Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z określeniem konkretnych zadań do

zrealizowania do roku 2030.

Szczyt dla Ziemi

W 1992 r. podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, czyli tzw.

Szczytu dla Ziemi, która odbyła się w Rio de Janeiro, podpisano Ramową konwencję Narodów

Zjednoczonych ws. zmian klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change, w

skrócie UNFCCC). Jej najwyższym organem jest Konferencja Stron (Conferences of Parties, tzw. COP),

której zadaniem jest dokonywanie przeglądów realizacji postanowień UNFCCC. Jej sesje zwyczajne

zwoływane są corocznie, m.in. w celu negocjacji zobowiązań stron w zakresie walki ze zmianą klimatu.

Porozumienie Paryskie

W 2015 roku na COP w Paryżu 195 państw podpisało umowę międzynarodową zwaną porozumieniem

paryskim, która ustanawia cele walki ze zmianą klimatu, którego założenia mają być wdrażane od 2020

roku. Jego głównym celem jest ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na

poziomie, który nie powodowałby niebezpiecznych zmian w systemie klimatycznym, i ograniczenie

wzrostu temperatury do 1,5° Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

COP w Katowicach

W grudniu 2018 r. w Katowicach odbył się COP 24, stając się trzecią Konferencją Stron organizowaną w

Polsce. Negocjatorzy ze 196 państw i Unii Europejskiej przez dwa tygodnie pracowali nad pakietem

katowickim wdrażającym porozumienie paryskie.

W wypracowanym pakiecie katowickim podkreśla się pilną potrzebę zwiększenia przez wszystkie jego strony
ambicji w polityce klimatycznej, aby zapewnić najwyższy możliwy stopień adaptacji do zmian klimatu i
ograniczenia ich skutków. Wskazuje się też na pilną konieczność zwiększenia finansowania, dostępu do
technologii i wsparcia przez kraje rozwinięte, tak aby wzmocnić działania podejmowane przez kraje rozwijające
się17.

17 Business Insider Polska i PAP, „Pakiet katowicki" został przyjęty. "Udało się uniknąć spektakularnej porażki”, 16.12.2018,
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/pakiet-katowicki-przyjety-na-szczycie-klimatycznym-w-katowicach/rxlrv19.

16 O tym raporcie można przeczytać również tutaj:
https://noizz.pl/ekologia/raport-ipcc-o-oceanach-lodowcach-i-kriosferze-2019/3qehvzx
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COP w Madrycie

Kolejne po Katowicach spotkanie stron Konferencji odbyło się w Madrycie, jednakże jego rezultaty były

bardzo rozczarowujące, zarówno dla ekologicznych ruchów społecznych, jak i dla samej Unii

Europejskiej. „Budzi głębokie rozczarowanie to, że po wielu latach intensywnych prac, zwłaszcza w ostatnich
tygodniach, nie mogliśmy uzgodnić artykułu 6, który zachęca do ograniczenia emisji i w przyszłości ma na celu
ochronę środowiska” – podano w oświadczeniu Komisji Europejskiej. Podczas szczytu okazało się, że

najwięksi emitenci nie są skłonni do realizowania zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego.

W międzyczasie Stany Zjednoczone, jeden z największych emitentów gazów cieplarnianych,

zapowiedziało wyjście z Porozumienia paryskiego. Według słów dr Pauliny Sobiesiak-Penszko,

kierowniczki Programu Zrównoważonego Rozwoju i Kryzysu Klimatycznego w Instytucie Spraw

Publicznych „COP w Madrycie kończy się porażką i pokazuje, że wciąż nie ma woli politycznej, by podjąć
solidarnie działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych”18.

Kolejna Konferencja Stron miała odbyć się w listopadzie 2020 w Glasgow, jednakże ze względu na

pandemię COVID-19 została przesunięta o 12 miesięcy. Na chwilę obecną COP26 zaplanowany jest na

1-12 listopada 2021.

Globalna mobilizacja ruchów społecznych

W związku ze stagnacją na najwyższych szczeblach polityki i gospodarki światowej oraz brakiem woli po

stronie rządzących, społeczeństwo obywatelskie bierze sprawy w swoje ręce i staje się prekursorem

walki o ochronę klimatu. Coraz więcej osób, zmęczonych tym, że politycy i przedstawiciele wielkiego

biznesu przedkładają swój interes ponad dobro społeczeństwa, zaczyna współtworzyć ruchy społeczne

przeciwstawiające się bierności decydentów w związku z postępowaniem zmiany klimatu. Pomimo, że

historia międzynarodowej aktywności obywatelskiej na rzecz sprawiedliwości klimatycznej liczy co

najmniej kilkanaście lat (jedną z najbardziej znanych postaci jest przemawiająca na COPie w Rio de

Janeiro w 1992 roku dwunastoletnia Severn Cullis-Suzuki, zwana “dziewczynką , która uciszyła świat na

pięć minut”) to w grudniu 2018 roku, po COPie w Katowicach i wystąpieniu na nim Grety Thunberg
aktywność obywatelska na rzecz klimatu narodziła się w niespotykanej dotąd skali. Na wszystkich

kontynentach nastąpiła ogromna mobilizacja wszystkich grup społecznych - począwszy przykładowo od

najliczniejszej grupy najmłodszych (Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, międzynarodowa nazwa ruchu

to Fridays for Future) po opierającej się na działaniu w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego

Extinction Rebellion lub Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska. Ruchy te stosują różne

metody protestu, kładą nacisk na różne obszary, ale łączy je ten sam cel - ochrona klimatu i życia na

Ziemi.

Ochrona klimatu to mobilizacja na wszystkich szczeblach

Podkreśla się przy tym, że zmiana klimatu jest problemem globalnym, ponieważ jej skutki mają globalny

zasięg. Dlatego, aby radzić sobie ze skutkami zmiany klimatu, konieczne są działania na poziomach

międzynarodowym, krajowym, lokalnym i indywidualnym. Wśród ustalonych na arenie

międzynarodowej wytycznych znalazło się zwiększenie poziomu edukacji oraz potencjału ludzkiego i

instytucjonalnego, podniesienie poziomu świadomości na temat łagodzenia i adaptacji do skutków

zmiany klimatu.

18 Więcej o szczycie w Madrycie:
https://holistic.news/porazka-szczytu-cop25-stracona-szansa-na-walke-w-obronie-klimatu/.
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„Jeśli nie chcemy, by nasz świat stanął nad przepaścią klimatyczną, wszyscy musimy bardziej się zmobilizować.
Pilnie wysłuchajmy wezwania nauki do podjęcia działań: do roku 2030 zredukujmy emisję gazów
cieplarnianych o 45 procent, do roku 2050 osiągnijmy neutralność węglową oraz ograniczmy wzrost
temperatury do 1,5 stopnia do końca wieku. Jedynie w ten sposób możemy ocalić naszą planetę. (...)

Nauka mówi nam, że jeśli będziemy podążać obecną ścieżką, to do końca stulecia staniemy w obliczu wzrostu
globalnej temperatury o co najmniej 3 stopnie Celsjusza. Mnie już tu nie będzie, ale moje wnuczki będą.

Nie zgadzam się, by uznano mnie za współwinnego niszczenia ich jedynego domu – Ziemi.

Coraz więcej z nas angażuje się i podejmuje działania na rzecz ochrony klimatu. Są wśród nas młodzi ludzie,
cała ONZ i liderzy biznesu, sektora finansowego, przywódcy państwowych i społeczeństwa obywatelskiego. Ale
jeżeli mamy odnieść sukces, to musi do nas dołączyć dużo więcej ludzi.

Przed nami długa droga do pokonania, najważniejsze że już wyruszyliśmy.”

António Guterres, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

25 września 2019 19

Zmiana klimatu a zrównoważony rozwój

Według Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu możliwy

do utrzymania pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania. Tym odpowiednim gospodarowaniem

ma być zrównoważony rozwój – taki, w którym są zachowane racjonalne proporcje między wzrostem

gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone przez

człowieka) oraz jakością życia (w tym zdrowiem człowieka). Zrównoważony rozwój umożliwia

zaspokojenie aktualnych potrzeb, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych

pokoleń. Wsparciem tego procesu ma być między innymi realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Obecna zmiana klimatu jest dowodem na nieodpowiednie gospodarowanie zasobami i rozwój

zagrażający nie tylko przyszłym pokoleniom, ale też nam, żyjącym tu i teraz. Wy i Wasi uczniowie i

uczennice, podejmując się udziału w projekcie, stajecie się orędownikami i orędowniczkami

sprawiedliwego społecznie zarządzania światem.

Co my możemy zrobić?

Podczas gdy nie ma wątpliwości, że nasza planeta potrzebuje wielkich zmian systemowych, również i my

- jako członkowie i członkinie społeczeństwa lokalnego, polskiego, globalnego - możemy podjąć

działania, które będą miały znaczenie.

19 António Guterres, Zmiany klimatyczne: Nasz ruch jest już nie do zatrzymania, 2019,
https://www.unic.un.org.pl/oionz/%E2%80%9Ezmiany-klimatyczne:-nasz-ruch-jest-juz-nie-do-zatrzymania%E2%80%9D/328
2
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Większość osób zaczyna swoją ścieżkę w stronę bardziej zrównoważonego stylu życia od drobnych

kroków. Jedne przychodzą nam z łatwością, na niektórych zatrzymujemy się dłużej. Ale powoli, lub

szybciej, możemy budować lepszy świat każdego dnia:

★ Oszczędzanie wody. To nie tylko działanie, które pomaga podczas suszy, ale również

oszczędność emisji CO2. Zużyta przez nas woda trafia bowiem do oczyszczalni, której praca

wymaga energii elektrycznej. Im mniej wody będzie trzeba oczyścić, tym mniej energii będzie

zużyte!

★ Zero waste. Produkcja tworzyw sztucznych jest związana z wysokimi emisjami gazów

cieplarnianych. Kupowanie warzyw, owoców, pieczywa do własnych torebek jest bardzo łatwe.

Możesz też sprawdzić, czy w okolicy nie ma sklepu, w którym znajdziesz inne produkty na wagę:

ryż, sól, groch, makaron lub płatki owsiane.

★ Oszczędzanie energii elektrycznej. Jedną z rzeczy, na którą mamy największy wpływ jest ilość

używanej przez nas energii elektrycznej. Gaszenie świateł, rozsądne użytkowanie sprzętów

energochłonnych, a w miarę możliwości również wymiana sprzętu na energooszczędny - to

niektóre działania, jakie można w tym zakresie podjąć. Więcej pomysłów podpowiada młodzież

ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach w przygotowanym przez siebie ebooku O Ziemię
dbamy, energię oszczędzamy.

★ Dieta. Nasza dieta ma niebywały wpływ na środowisko - w części przewodnika o przyczynach

zmiany klimatu możesz znaleźć dane wskazujące na to, że rolnictwo jest sektorem, który ma

znaczny udział w emisjach antropogenicznych. Najczęściej proponowanymi dietami, które mogą

„uratować świat” są diety wegetariańska i wegańska, ale coraz częściej można przeczytać o

klimatarianizmie - diecie, która jeszcze mocniej ogranicza nasz wpływ na klimat. Opiera się ona

głównie o produkty lokalne i sezonowe. Weganizm lub wegetarianizm mogą być bowiem dobre

dla klimatu, ale jeśli taka dieta oparta jest o produkty pochodzące z innych części świata, traci

swój „klimatyczny” charakter.

★ Transport. Według Europejskiej Agencji Środowiska transport odpowiada już za ponad jedną

czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Emisje pochodzą głównie z transportu

osobowego, dostawczego, ruchu ciężarówek i autobusów (70% wszystkich emisji z

transportu)20. Rower lub transport publiczny to dobra alternatywa dla samochodu - zarówno z

punktu widzenia klimatu, jak i naszego zdrowia.

★ Streaming. W obecnych czasach pandemii, kiedy kina, teatry i inne miejsca rozrywki oraz

spotkań są pozamykane, duża część osób wolny czas spędza przed ekranem w domu.

Tymczasem według badania przeprowadzonego w ramach programu The Shift21 już w 2018 r.

korzystanie z Internetu odpowiadało za 3,7% emisji gazów cieplarnianych pochodzenia

ludzkiego. 60% z tych emisji pochodziło wówczas z filmów dostępnych online na platformach

takich jak YouTube, HBO czy Netflix. Warto zatem raz na jakiś czas zamienić serial na grę

planszową lub książkę.

Mamy nadzieję, że druga część Przewodnika pozwoliła Ci pogłębić wiedzę na temat zmiany klimatu. Jest

to bardzo szerokie i skomplikowane zagadnienie, a przedstawione tutaj informacje są jedynie garścią

tego, co można się dowiedzieć o zmianie klimatu w Internecie. Zapraszamy Cię do dalszego

poszukiwania informacji i przekazywania go swoim uczniom i uczennicom.

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką programu:

joanna.humka@ceo.org.pl

21 Maxime Efoui-Hess, Zeynep Kahraman, Lean ICT. Towards Digital Sobriety, 2019
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf

20 Europejska Agencja Środowiska, Transport, https://www.eea.europa.eu/pl/themes/transport/intro
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