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Jak i po co powstała ta książka

Podążanie szlakiem, na którym znajduje się 
globalne społeczeństwo, jest dość zniechęca-
jące. Według naukowych szacunków średnia 
temperatura na Ziemi wzrośnie w  okresie od 
2022 do 2100 roku co najmniej o 1,1°C, a nawet 
o 5,4°C, co pociągnie za sobą tragiczne konse-
kwencje, które są ci prawdopodobnie już zna-
ne. Coraz wyraźniej dostrzegamy, że musimy 
zdjąć ręce z kierownicy, wysiąść z samochodu, 
opuścić autostradę i pójść nieutartym szlakiem, 
nawet jeśli jeszcze nie wiemy, dokąd on prowa-
dzi. Ten przewodnik jest wynikiem współpracy 
między osobami prowadzącymi pozaformalne 
działania edukacyjne w Czechach, Niemczech 
i Polsce, które już zjechały bądź szykują się do 
zjechania z  tej autostrady i  przecierają szlaki 
prowadzące do zapewnienia dobrego życia 
dla wszystkich. Współpraca została nawiąza-
na w  ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 
transgranicznej edukacji dla zrównoważonego 
rozwoju oraz edukacji dla postwzrostu” finan-
sowanego przez program Unii Europejskiej 
Erasmus+. Bodźcem do przeprowadzenia tego 
projektu było przekonanie, że kultura i tło kul-
turowe zarówno osób nauczanych, jak i osób 
nauczających mają znaczenie dla powodzenia 
transformacji społeczno-ekologicznej. Zapo-
czątkowało to proces poszukiwań trwający 
około dwóch lat, w  trakcie którego metody 
z zakresu edukacji na rzecz postwzrostu zosta-
ły przetłumaczone i przystosowane do czeskiej 
kultury, dzięki czemu są teraz dostępne więk-
szej liczbie zainteresowanych. Celami edukacji 
na rzecz transformacji społeczno-ekologicz-
nej, oprócz przekazywania wiedzy i metod, są 
wzmacnianie i motywowanie ludzi oraz stwa-
rzanie im odpowiednich warunków, by mogli 
współkształtować środowisko, w  którym żyją. 
Środowiska są różnorodne i  różnie wpływają 
na ludzi. Nie ma takiej metody ani takiej per-
spektywy, która pomogłaby wszystkim we 
współkształtowaniu swojego środowiska. Każ-
da metoda i  każda perspektywa musi zostać 
dopasowana do kontekstu, w którym ma być 
stosowana.

Niniejsza antologia ma ukazać niewielki uła-
mek rozmaitych punktów widzenia osób 
działających w  obszarze edukacji na rzecz 
transformacji społeczno-ekologicznej. Zo-
stała wydana w  czterech językach: polskim, 
czeskim, niemieckim i  angielskim. Jej celem 
jest nakłonienie edukatorek i edukatorów do 
przemyślenia swoich działań edukacyjnych 
pod kątem kwestii kulturowych. Być może 
dzięki temu osoby nauczane i nauczające wy-
biorą podążanie włączającym (inkluzywnym) 
szlakiem, co pozwoli im iść razem w kierunku 
sprawiedliwej i  zrównoważonej przyszłości 
dla wszystkich.

Jak czytać tę książkę

Niniejsza książka to zbiór artykułów napisa-
nych przez kilkoro autorek i  autorów. Prze-
stawiają oni różne ujęcia edukacji na rzecz 
transformacji społeczno-ekologicznej. Ma 
to być źródłem inspiracji do działań eduka-
cyjnych. W jednych rozdziałach skupiają się 
na wybranych elementach kształcenia. W in-
nych ukazują szerszą perspektywę na dane 
zagadnienie i  przybliżają pewne koncep-
ty. Zmieniają punkty widzenia i  zachęcają 
czytelniczki i  czytelników do tego samego. 
Przewodnik składa się z  trzech części oma-
wiających różne aspekty działań edukacyj-
nych. Dwie pierwsze części mają charakter 
teoretyczny, natomiast trzecia – praktyczny. 
We wprowadzeniu zobrazowano istotność 
i  połączenie kulturowych perspektyw dla 
edukacji na rzecz transformacji społeczno-
-ekologicznej. Następnie nakreślono kon-
tekst z innego kąta widzenia, przedstawiono 
koncepty i  poruszono filozoficzne kwestie, 

Większość linków została skrócona, aby 
zapewnić łatwy dostęp do dodatkowych 
informacji czytelnikom i  czytelniczkom, 
którzy wolą czytać wydrukowaną wersję. 
Uwaga: w podanych linkach małe i wiel-
kie litery mają znaczenie!
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które pomogą ci podjąć rozmyślania nad 
kształceniem i  jego różnymi celami. Wresz-
cie ukazano podejścia praktyków i  prakty-
czek, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą, 
udzielić wskazówek oraz skłonić czytelniczki 
i  czytelników do kształtowania edukacji na 
rzecz transformacji społeczno-ekologicznej 
uwzględniającej kwestie kulturowe.

W  zależności od osobistych zainteresowań 
i doświadczeń można zatem albo przeczytać 
całość strona po stronie, albo wybrać tylko 
interesujące rozdziały. Niektóre podstawo-
we pojęcia czy myśli pojawiają się kilka razy 
– co potwierdza ich istotność, a  także rele-
wantność w przypadku przyglądania się da-
nej rzeczy z  innego punktu widzenia. Takie 
powtórzenia są rozmyślne, gdyż niektórzy 
czytelnicy i  czytelniczki mogą zdecydować 
się na lekturę jedynie wybranych rozdziałów.
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Związek między kulturą,  
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Jaki jest związek między kulturą 
a  transformacją społeczno-ekologicz-
ną? Co się wydarzy, kiedy przyjrzymy 

się swoim działaniom edukacyjnym przez 
pryzmat kultury? Jakie nowe czynniki się po-
jawią i jakie wnioski wyciągniemy, które na-
leży uwzględnić w pracy edukatora czy edu-
katorki? Na tych pytaniach skupiliśmy się 
w projekcie „Partnerstwo na rzecz transgra-
nicznej edukacji dla zrównoważonego roz-
woju oraz edukacji dla postwzrostu”, którego 
celem było poszukiwanie na nie odpowiedzi 
wspólnie z  osobami działającymi na tym 
polu, a  następnie przedstawienie wyników 
tej współpracy w  niniejszej książce. Mamy 
nadzieję, że skłoni ona czytelniczki i  czy-
telników do rozważań i  dostarczy inspiracji 
do działań. W tym celu przyjrzymy się przy-
kładom działań, przeprowadzimy wywiady 
z  osobami pracującymi na polach edukacji 
dla zrównoważonego rozwoju i edukacji dla 
postwzrostu, a także przedstawimy ćwicze-
nia i kwestie do rozważenia podczas prowa-
dzenia działań edukacyjnych. Rozpocznijmy 
jednak od nakreślenia kontekstu: dlaczego 
uwzględnienie kwestii kulturowych w  trak-
cie rozmyślań nad swoją pracą przyniesie 
edukatorom i edukatorkom korzyści?

Na czym stoimy  

Żyjemy w  wytrąconym z  równowagi ekosys-
temie. Postępuje zmiana klimatu, która za-
graża życiu wielu istot na świecie. Następuje 
największe masowe wymieranie w  historii 
ludzkości. Niektóre naukowczynie i naukowcy 
określają tę erę mianem antropocenu, inni – 
kapitałocenu. Uzasadniają to tym, że człowiek 
i  jego działalność (w  kapitalistycznym syste-
mie) mają obecnie największy wpływ na Zie-
mię jako globalny ekosystem. Spowodowały 

to dwa powiązane ze sobą czynniki. Pierwszy 
to ustanowienie globalnego systemu gospo-
darczego, w  którym podmioty konkurują ze 
sobą o niskie ceny, innowacje i udziały w rynku. 
Podstawą kapitalistycznej gospodarki rynko-
wej, uznawanej za „normalną”, jest imperatyw 
wzrostu, czyli wewnętrzny przymus gospo-
darki do nieskończonego wzrastania, aby móc 
dalej istnieć w  stanie konkurencji oraz aby 
współczesne społeczeństwo utrzymało stabil-
ność i nie weszło w recesję. Drugi czynnik to 
postęp technologiczny, dzięki któremu można 
efektywniej eksploatować naturalne zasoby 
Ziemi. Ich skutki nieuchronnie odciskają swoje 
piętno na naszej planecie.

Tymczasem przekonanie o konieczności wzro-
stu upowszechniło się w  świecie polityki tak, 
że debata o jego następstwach jest w Europie 
niemal niemożliwa. Jednocześnie od lat 90. 
XX wieku światowa scena polityczna wie, że 
na planecie z ograniczonymi zasobami wzrost 
nie może istnieć w  nieskończoność. Podczas 
debat dotyczących Zielonego Nowego Ładu 
w  Stanach Zjednoczonych oraz w  Europie 
starano się znaleźć sposób na utrzymywanie 
wzrostu pomimo ograniczonych zasobów pla-
nety. Ma to się udać dzięki pokrywaniu rosną-
cego zapotrzebowania na energię energią po-
chodzącą z odnawialnych źródeł, oddzieleniu 
wzrostu od eksploatacji zasobów naturalnych 
oraz dematerializacji pewnych elementów ży-
cia w wyniku cyfryzacji. 

Obiecują, że nie musimy się 
zmieniać

„Nie musimy się zmieniać, musimy tylko 
zmienić technologię” – tak obiecuje wiele 
osób ze świata gospodarki i  polityki. O  ile 
technologia jest ważna dla podtrzymania 
pewnych elementów życia we współcze-
snym świecie, o  tyle poleganie wyłącznie 
na niej w celu rozwiązaniu problemu zapo-
trzebowania na energię budzi zastrzeżenia, 
ponieważ postęp technologiczny rzadko 
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i  smartwatche. Obniżone zapotrzebowanie 
na energię poszczególnych urządzeń po-
zwoliło również na zmniejszenie ich rozmia-
rów i uczynienie ich przenośnymi, co z kolei 
zwiększa zapotrzebowanie na baterie, które 
także są wytwarzane z ograniczonych zaso-
bów i przy dużym zużyciu energii. Oczywi-
ście technologiczne innowacje w  zakresie 
wydajności energetycznej mogą prowadzić 
też do zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię. W  takim przypadku konsument-
kom i konsumentom zostaje jednak na koń-
cu miesiąca więcej pieniędzy w  portfelu  

Model granic planetarnych 
Kolor pomarańczowy pokazuje, w jakim stopniu dana granica została już przekroczona. 
Źródło: Azote dla Stockholm Resilience Centre, na podstawie analizy w Persson et al. 2022 i Stef-
fen et al. 2015. 

pociąga za sobą obniżenie ogólnego zapo-
trzebowania na energię. 

Oto przykład: monitory kineskopowe zu-
żywają o  wiele więcej energii niż monito-
ry płaskie. Jednak wydajniejsza technolo-
gia w  ich przypadku nie doprowadziła do 
zmniejszenia ogólnego zapotrzebowania 
na energię, lecz do powiększenia rozmia-
rów monitorów, do powszechnego dostępu 
do nich oraz do wyposażenia w ekran urzą-
dzeń, które wcześniej go nie miały, jak tele-
fony komórkowe i zegarki – dziś smartfony 
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(które przypuszczalnie wydadzą na inne 
dobra zużywające energię). To zjawisko na-
zywamy efektem odbicia. Sposób, w  jaki 
jest zorganizowane społeczeństwo, sprzyja 
raczej zwiększaniu emisji CO2 i  zużywaniu 
większej ilości zasobów. Dlatego tak waż-
na staje się kwestia przeorganizowania się 

i wyjścia z coraz szybciej kręcącego się koła 
konkurowania ze sobą.

Podsumowując, nie zdołamy sprostać pro-
blemom związanym z  kryzysem klimatycz-
nym, polegając jedynie na rozwiązaniach 
technicznych. 

Oprócz zmian technologicznych, takich jak 
przejście na odnawialne źródła energii, po-
trzeba zmian w  podejściu do technologii, 
przyrody, innych ludzi, systemów produkcyj-
nych oraz własności. Są to zmiany kulturowe, 
ponieważ dotyczą krytycznego spojrzenia 
na to, jak współistniejemy i  chcemy współ-
istnieć. Status quo – kapitalistyczna gospo-
darka rynkowa i jej mechanizmy wyzysku – 
wpływa nie tylko na sposób organizowania 
gospodarki, lecz także style życia jednostek 
i  społeczeństw. Nieważne, czy chodzi o  sa-
mochód, podróże, smartfon czy nieskończo-
ne cyfrowe treści – ci, którzy to mają, uważa-
ją to za normalne. Ci, którzy tego nie mają, 

postrzegają dążenie do posiadania tego za 
normalne. Zatem z jednej strony umysł czło-
wieka uznaje wzrost za czynnik motywujący, 
a  z  drugiej strony pojawiają się systemowe 
ograniczenia, które jednym nawykom sprzy-
jają, a  inne utrudniają. Nauczanie na rzecz 
transformacji społeczno-ekologicznej wiąże 
się więc zawsze z kwestionowaniem siebie, 
swoich pragnień, marzeń i  postępowania 
oraz swojego związku z  przyrodą i  innymi 
ludźmi. Treścią i podmiotem edukacji jeste-
śmy my sami. Prowadząc działania eduka-
cyjne, musimy pamiętać o  tle kulturowym 
– że dorastamy w  odmiennych uwarunko-
waniach i żyjemy w różnych środowiskach.

Dlaczego do transformacji społeczno-ekologicznej potrze-
ba zmian w kulturze

większa wydajność energetyczna

większe 
zużycie 
baterii

przenośna 
forma częstsze 

użytko-
wanie

większy 
rozmiar

zaoszczędzone 
pieniądze

więcej  
przedmiotów



WSTĘPPoza utarty szlak 8

Różnorodność jako  
zasadnicza postawa

Jeśli traktujemy poważnie kwestię różnych 
sytuacji wyjściowych i  środowisk, w  jakich 
żyją nauczane przez nas osoby, to postawa 
wrażliwa na różnorodność jest nieodzow-
na. Nie oznacza to koniecznie nabycia wie-
dzy o  różnych kulturach, z  których ponoć 
pochodzą nauczane osoby. Chodzi raczej 
o  postrzeganie ich przez pryzmat złożonej 
sieci stosunków. Ta perspektywa jednak jest 
zupełnie sprzeczna z pojęciem kultury w co-
dziennym rozumieniu. Na przykład w deba-
tach o integracji czy na międzynarodowych 
wymianach młodzieży głównym różnicą 
między ludźmi jest ich odmienna kultura. 
W  debatach o  integracji dokłada się starań 
do zintegrowania (rzekomo) obcych ludzi 
(z obcych kultur) z kulturą danego kraju, tak 
żeby ci ludzie rozumieli nową kulturę, umie-
li się w niej odnaleźć i, w razie konieczności, 
zaakceptowali jako wzorzec postępowania. 
Na wymianach młodzieży celem jest zrozu-
mienie innej kultury i, w razie konieczności, 
wspólne ustanowienie nowej kultury w krót-
kim okresie. Takie pojmowanie kultury nie 
jest jednak wystarczające w  naszej pracy 
i nastręcza pewnych problemów. 

i  „religie”. Takie rozumienie ujednolica rze-
czywistość wielu osób i prowadzi do stereo-
typów i dyskryminacji. Wtedy ludzie stają się 
przedstawicielami danej statycznej kultury, 
która wyznacza im wzorce postępowania. 
Stąd w debatach o  integracji pewnym gru-
pom przydziela się – świadomie bądź nie-
świadomie – odmienne prawa. 

Skoro takie pojmowanie kultury jest pro-
blematyczne, to jakie będzie bardziej odpo-
wiednie w  edukacji na rzecz transformacji 
społeczno-ekologicznej? Zacznijmy od krót-
kiej definicji: 
„Kultura opisuje pewien sposób życia i  odpo-
wiadające mu wzorce znaczeń i  systemów 
znaków, które dana grupa bądź społeczeń-
stwo muszą pojąć, przy czym te wzorce zna-
czeń i systemów znaków mogą być „zmateria-
lizowane” w  postaci przedmiotów i  struktur.” 
(Clarke et al. 1979:41)

W świetle tej definicji kultura jest czynną pro-
dukcją oddziałującą na otoczenie. Kultury 
nie są ani zamknięte, ani nie mają wyraźnych 
granic, za to są w stanie ciągłej zmiany. Rów-
nocześnie w  kulturach zawsze istnieją domi-
nujące lub hegemoniczne formy, które idą 
w parze z normami, do których ich członkinie 
i członkowie muszą się dostosować. To powo-
duje włączanie (inkluzję) i  wykluczanie osób 
ze względu na kulturowe atrybuty, i pewnym 
ludziom albo ułatwia albo utrudnia dostęp do 
tych różnych kultur.

Nauczanie w sposób wrażliwy na kwestie kul-
turowe oznacza bycie świadomym różnorod-
ności nauczanych osób. Nie wszyscy ludzie 
w  danym kraju są tacy sami, a  kształtuje nas 
nie tylko to, co jest uznawane za „normalne” 
w  danym społeczeństwie, lecz również to, 
czego oczekuje się od kobiety lub mężczyzny 
(albo dziecka z  niepełnosprawnością, ciem-
noskórego mężczyzny czy queerowej muzuł-
manki itd.). Wpływ na osobowość ma także 
materialna infrastruktura – to, czy dorastamy 
w  wielkim mieście czy w  małej wiosce ma 

Zakłada ono bowiem, że istnieją jasno od-
różniające się od siebie kultury i że pojawia-
ją się nieporozumienia, kiedy te kultury się 
spotykają. Kultury są postrzegane jako wiel-
kie grupy, zamiennie określane mianami ta-
kimi jak „kraje”, „społeczeństwa”, „państwa” 
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Różnorodne podmioty 
W  jaki sposób wiążą się ze sobą moje po-
chodzenie i zachowanie wobec otoczenia? 
Otoczenie i otaczający nas ludzie mają głę-
boki wpływ na nasze nawyki – jak miesz-
kamy, dokąd podróżujemy, co jemy itd. 
Oto osobisty i jaskrawy przykład: Dla mnie 
rezygnacja z  mięsa i  innych produktów 
pochodzenia zwierzęcego jest względnie 
łatwa, ponieważ mieszkam w  dużym mie-
ście i mam stały dostęp do restauracji ser-
wujących smaczne potrawy wegańskie. 
Nie muszę tłumaczyć się z  mojego zacho-
wania przyjaciołom, a kiedy umawiamy się 
na wspólne posiłki, to jest „normalne”, że 
pytamy o diety czy alergie pokarmowe i je 
uwzględniamy, wybierając dania. W  mojej 
rodzinnej miejscowości, wsi na południu 
Niemiec, czasem nie bierze się pod uwagę 
mojego sposobu odżywiania; brakuje też 
wiedzy o  kuchni wegańskiej, przez co lu-
dzie uważają gotowanie wegańskich posił-
ków za trudne. Często wyrażają dezaproba-

tę dla weganizmu i  pytają mnie, dlaczego 
wiodę taki styl życia, i  muszę się wciąż na 
nowo tłumaczyć. Ponadto w  tym regionie 
asortyment produktów wegańskich oraz 
dostępność wegańskich dań w  restaura-
cjach są o wiele bardziej ograniczone. Pod-
sumowując, podczas gdy moja wegańska 
codzienność w Berlinie jest zazwyczaj bez-
troska, to w moich rodzinnych stronach na-
potykam różne przeszkody.

Na poziomie kulturowej praktyki kulinarnej 
brakuje wiedzy o kuchni wegańskiej. Nato-
miast pod względem kulturowych wartości 
brakuje świadomości, że sposób odżywia-
nia wiąże się ze środowiskowymi i społecz-
nymi problemami. W  niektórych kręgach 
panuje też przekonanie, że pełen posiłek to 
taki, w  którego skład musi wchodzić mię-
so, inaczej człowiek się nie naje. Ponadto 
jest „normalne”, że wszyscy jedzą wszystko 
i stąd nikt nikogo nie pyta, czy dana potra-
wa jest akceptowalna. Dlatego takie samo 
zachowanie w odmiennych warunkach nie-
sie ze sobą inne osobiste koszty.

Zwykłe poinformowanie ludzi o ekologicz-
nych i  społecznych skutkach spożywania 
mięsa nie wystarczy. Zamiast tego nale-
ży przyjrzeć się czynnikom, jakie stoją na 
przeszkodzie wypracowaniu ekologicznych 
nawyków w codziennym życiu. Czy brakuje 
wiedzy o tym, jak piec i gotować wegańskie 
potrawy? Czy brakuje wegańskiej oferty 
w supermarketach i restauracjach? Czy bra-
kuje społeczności, która nie dezawuowała-
by wegańskiej żywności? Czy brakuje umie-
jętności komunikowania swoich potrzeb 
w  taki sposób, by zostały uwzględnione? 
Czy boję się, że inni ludzie zakwestionują 
moją męskość, ponieważ odżywiam się we-
dług wegańskiej diety? „Bo wiesz, prawdzi-
wi mężczyźni jedzą mięso.”

W edukacji na rzecz transformacji społecz-
no-ekologicznej uwzględniającej kwestie 
kulturowe należy uznawać pojedyncze 
jednostki za różnorodne podmioty. Każ-

znaczenie i  inaczej nas kształtuje. Podejście 
uwzględniające kwestie kulturowe przejawia 
się w  tym, że nie zakładamy bezmyślnie ho-
mogeniczności grupy poprzez mówienie „my 
wszyscy”. Oprócz tego oznacza ono odkrywa-
nie różnic i  podobieństw oraz zastanawianie 
się nad nimi, a także ustalanie, jaka normy ist-
nieją w  jakich sytuacjach, uświadamianie ich 
sobie i  rozważanie, w  jaki sposób wspólnie 
je zmienić na takie struktury, które ułatwiają 
działania w  duchu społeczno-ekologicznym, 
a nie kosztem innych ludzi. 
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Wpływ układu sił

Chociaż wszystkie podmioty są różnorod-
ne i  wyjątkowe, to pewne różnice są bar-
dziej znaczące od innych. Te różnice nie są 
przypadkowe, a  ich przeszłość kształtuje 
dzisiejszą normalność. Przejawiają są nie 
tylko w  sposobie strukturalizowania insty-
tucji, definicjach „dobrego życia” czy okre-
ślania dobra i zła. Są zapisane także w cie-
le i  kształtują sposób postrzegania świata 
jako jakaś osoba. Kiedy biała heteroseksu-
alna para uda się w podróż dookoła świata, 

to doświadczy świata inaczej (i ludzie będą 
ją inaczej traktować) niż queerowa para 
o  innym kolorze skóry niż biały. Jeśli pra-
gniemy kształtować przyszłość wspólnie, 
to konieczna jest także świadomość naszej 
historii i  jej wpływ na wyobrażenia zarów-
no pojedynczych osób, jak i społeczeństwa, 
żeby nie powtarzać niesprawiedliwych 
działań z przeszłości.

Oto kilka przykładów takich oddziaływań 
w kontekście transformacji społeczno-eko-
logicznej: 

Za decyzją o  tym, co jest uznawane za za-
chowanie proekologiczne, a  co nie, często 
stoi klasizm. Konkretnie mówiąc, oznacza 
to oczernianie pewnych klas społecznych 
(np. rodzin o  niskim dochodzie) i  jedno-
czesne otaczanie czcią innych (np. osób ze 
środowiska akademickiego). Głównie pod-
kreśla się rozwiązania czy dobre przykłady 
skierowane do jednostki jako świadomego 
konsumenta czy konsumentki, np. kupno 
samochodu elektrycznego oraz spożywa-
nie ekologicznych produktów pochodzą-
cych ze sprawiedliwego handlu uznaje się 
za standardowe proekologiczne postę-
powanie. Taki styl życia jest drogi i  z  tego 
względu tylko pewne grupy mogą sobie 
na niego pozwolić. Ludzie, których nie stać 
na taki styl życia i  którzy nie latają samo-
lotami często lub wcale, czy też ogólnie 
nie podróżują dużo czy mieszkają w  wię-
cej osób w  mniejszych mieszkaniach, na-
dal są uważani za problematyczną grupę, 
ponieważ niektórzy nie segregują śmieci 
albo nie kupują produktów ekologicznych. 
Dzięki pewnym przedmiotom, takim jak sa-
mochód elektryczny (często jako drugi czy 
trzeci samochód), łatwiej jest sprawiać wra-
żenie osoby o proekologicznym stylu życia 
zamiast naprawdę taki prowadzić. Osoby 
posiadające władzę mogą decydować o ta-
kich kwestiach oraz nadzorować, w jaki spo-
sób mówi się o  zrównoważonym rozwoju. 
Przypisują dany problem grupom innym 
niż swoja i przedstawiają się w neutralnym 

dy człowiek jest inny i  wyjątkowy. Grupy, 
podobnie jak przypisane pozycje w społe-
czeństwie i danej sytuacji, wpływają na jed-
nostki i  ograniczają je. Mimo to jednostki 
zachowują pewną swobodę kształtowania 
swojego postępowania i życia. Wszystkie te 
przynależności, a  także wiele innych, two-
rzą razem poczucie własnego ja i  skutkują 
zebraniem takich, a  nie innych doświad-
czeń. Suma przynależności i  to, jak sobie 
z nimi radzimy, wpływa na to, jak człowiek 
myśli, działa, postrzega świat i siebie. Zatem 
jednym z  celów edukacji uwzględniającej 
różnorodność może być zrozumienie przez 
nauczaną osobę, że jest złożoną istotą oraz 
że inni są podobnie złożonymi istotami. 
Edukacja uwzględniająca różnorodność 
wspomaga ludzi w  radzeniu sobie z  od-
miennością i złożonością. Uczy również, jak 
wyczuwać i  wytrzymywać swoje ewentu-
alne obawy, zgłębiać leżące u ich podstaw 
mechanizmy i rozmawiać o różnych pomy-
słach i pojęciach.
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świetle, udając, że ich to nie dotyczy. Jest 
to widoczne, kiedy podczas debat o zrów-
noważonym rozwoju mówi się o  zbyt du-
żej liczbie ludzi, a nie zbytniej konsumpcji, 
o biedzie zamiast podziale bogactwa, albo 
o pracy tylko w rozumieniu pracy za wyna-
grodzeniem, a pomija się pracę opiekuńczą 
lub nie wynagradza jej tak samo.

Oczywiście ma to także wymiar historycz-
ny, który globalna Północ łatwo przeocza, 
gdy zastanawia się, jak może zmienić spo-
łeczeństwo. Podstawą rozwiązań takich jak 
Nowy Zielony Ład nadal jest wyzysk global-
nego Południa, gdzie znajduje się większość 
materialnych zasobów potrzebnych do 
przekształcenia gospodarki energetycznej. 
Również ta kwestia jest poruszana w apelu 
ruchu sprawiedliwości klimatycznej, w  od-
różnieniu od ruchu jedynie na rzecz klimatu. 
Kolonialna historia wyzysku jest więc niedo-
strzegana czy wręcz bagatelizowana. Roz-
wiązania pomijające ją grożą utrwaleniem 
stosunków opartych na wyzysku.

Wreszcie, co całkiem zrozumiałe, gdy się 
dopiero walczy o  dobra materialne i  sza-
cunek społeczny, to znaczy, że nie ma się 
możliwości uczestniczyć w debatach doty-
czących społecznych spraw w takim samym 
wymiarze czasowym jak osoby z  innych 
grup. Kiedy człowiek pracuje 40 lub więcej 
godzin tygodniowo i  musi opiekować się 
rodzicami lub dziećmi, to kiedy ma mieć 
czas, by iść na manifestację czy zorganizo-
wać wspólnotową szopę w swojej okolicy? 
Gdy człowiek spotyka się z  profilowaniem 
rasowym (typowanie przestępców na pod-
stawie koloru skóry lub przynależności et-
nicznej), to uczestniczenie w  demonstra-
cjach staje się dla niego o  wiele bardziej 
niebezpieczne. Gdy stale pomija się czyjeś 
potrzeby i perspektywę w procesie tworze-
nia wspólnoty i  to właśnie ta osoba musi 
ciągle poruszać pewne kwestie, ponieważ 
inaczej będą pomijane, to prawdopodob-
nie nie będzie ona miała większej ochoty 

Kultura zmiany

Jeśli podczas działań edukacyjnych zbyt dłu-
go pozostaniemy na poziomie jednostki, to 
spowoduje to niebezpieczeństwo indywi-
dualizowania odpowiedzialności i mówienia 
o  pseudorozwiązaniach. Problemem nie są 
produkty same w sobie, lecz sposób, w jaki 
się je wytwarza, nimi handluje i je wykorzy-
stuje. Nawet jeśli, przykładowo, samochód 
z  silnikiem elektrycznym jest bardziej eko-
logiczny niż z  silnikiem Diesla, to posiada-
nie samochodów z  silnikami elektrycznymi 
przez wszystkich ludzi nie byłoby ekologicz-
ne. Problemami są transport indywidualny 
i wyrzucanie produktów (lub brak możliwo-
ści ich naprawy) zamiast naprawiania ich. 
Jednak wszystkie pomysły opierające się 
na wspólnym użytkowaniu i dzieleniu zaso-

na udzielanie się w  projekcie tworzenia 
miejscowego ogrodu społecznościowego.

W edukacji na rzecz transformacji społecz-
no-ekologicznej uwzględniającej kwestie 
kulturowe należy poszerzyć zakres punk-
tów widzenia poruszanych zagadnień. I na-
leży postrzegać te doświadczenia zarówno 
jako zasoby, jak i  przeszkody w  procesie 
nauki, co jest ważnym warunkiem udanych 
działań edukacyjnych na rzecz transforma-
cji społeczno-ekologicznej. Obejmuje to 
włączenie nauczanych osób w  fazę plano-
wania i  ewaluowania nauki. Złożoność te-
matów i zagadnień, ale i opór wobec nauki 
mogą w tym sprzyjać.
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bów wymagają od ludzi przeorganizowania 
i przekształcenia ich społecznych inter akcji. 
Aby tego dokonać, należy, po pierwsze, 
uświadomić sobie zbiorowe struktury 
współistnienia i ich wpływ na jednostkę, po-
nieważ pragnienie czy dążenie do danego 
stylu życia często uznaje się za swoją własną 
decyzję. Innymi słowy, taka jest ludzka natu-
ra. W przeciwnym wypadku tych, którzy nie 
zachowują się zgodnie z nią, przedstawia się 
jako oderwanych od rzeczywistości. Ludzie 
kształtują swoją rzeczywistość według swo-
jego pojmowania normalności, codziennych 
czynności i  warunków bytowych. Ale tylko 
ci, którzy zasadniczo kwestionują daną „nor-
malność”, mogą tworzyć nową normalność. 
Ważne jest także to, by przyjrzeć się temu, 
w jaki sposób powielamy normy w relacjach 
z  innymi. Co pochwalamy, a  co potępiamy, 
z czego się śmiejemy, jak okazujemy sympa-
tię, jak wyrażamy swoje potrzeby, jak okazu-
jemy szacunek itd. Nasze wartości i  sposób 
pojmowania dobrego życia ujawniają się 
właśnie w społecznych interakcjach. Trudno 
jest się wychylać i żyć inaczej bez wzajemne-
go wsparcia.

Po drugie, przekształcenie społecznych in-
terakcji wymaga konkretnego sprawdzania 
doświadczenia nowego poczucia wspólno-
ty. Edukacja może pomóc zarówno w kwe-
stionowaniu normalności i  poszukiwaniu 
wspólnych utopii, jak i  w  sprawdzaniu po-
czucia wspólnoty i solidarności między ludź-
mi. Podczas gdy krytyka obecnego statusu 
quo już często pojawia się na zajęciach edu-
kacyjnych dotyczących transformacji spo-
łeczno-ekologicznej, to nauka umiejętno-
ści społecznych jeszcze nie znalazła w  nich 
należnego miejsca. Umiejętności takie jak 
wspólne podejmowanie decyzji, rozwią-
zywanie konfliktów, popełnianie błędów, 
utrzymywanie relacji, dyskutowanie, nego-
cjowanie, szukanie konsensusu, robienie 
kompromisów i  tym podobne są potrzeb-
ne w  społeczeństwie dążącym do życia 
w świecie radzącym sobie ze zmianą klima-

tu. Wypróbowywanie ich czy umożliwianie 
ludziom prowadzenia solidarnego i  eko-
logicznego stylu życia w  swoim otoczeniu 
może być celem nauczania.

Podsumowanie

Rozważania nad kulturowymi wymiarami 
edukacji na rzecz transformacji społecz-
no-ekologicznej rzucają światło na pewne 
aspekty kształcenia:

  Warunki wyjściowe i  sytuacja życiowa 
nauczanych osób mają wpływ na to, 
jak i  czy podejmą one proekologiczne 
starania. Dlatego osoby uczestniczące 
w  zajęciach koniecznie muszą określić 
swoje osobiste potencjalne działania 
i zastanowić się, jakie widzą sposobności 
i przeszkody w swoim środowisku, by je 
podjąć.

  Odmienne warunki wyjściowe oznacza-
ją odmienne możliwości uczestniczenia 
w  życiu politycznym i  społeczeństwie 
obywatelskim. Jeśli edukacja ma zachę-
cać różne grupy do współkształtowania 
zrównoważonego społeczeństwa, to 
musi uwzględniać i  poruszać kwestię 
układu sił.

  Kształtowanie kultury następuje zawsze 
w  wyniku kontaktów międzyludzkich. 
Aby umożliwić zmianę postępowania 
na proekologiczne, konieczne są zajęcia 
grupowe, podczas których ludzie wspól-
nie szukają pomysłów na to, jak żyć 
i działać solidarnie.
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Transformacja społeczno-ekologiczna, któ-
rej owocem będzie sprawiedliwość klima-
tyczna, może wydawać się utopią. Jednak 
w  obliczu kryzysu klimatycznego ta utopia 
jest konieczna. Jeśli mam wynieść jakąś na-
uczkę z  antropocenu czy kapitałocenu, to 
niech to będzie fakt, że ludzie mają wpływ 
na otaczający ich świat. Jednak do uzyska-
nia wpływu potrzeba wielu ludzi, wielu per-
spektyw i dużo solidarności. A ludzie są róż-
ni i mają różne możliwości. Rozważania nad 
kulturą, podczas których stajemy się świa-
domi reguł współistnienia, mogą pomóc 
zbliżyć się do osiągnięcia dobrego życia dla 
wszystkich. Mam nadzieję, że wrażliwość na 
kwestie kulturowe pomoże nam w transfor-
macji oraz że lektura niniejszego artykułu 
skłoni edukatorki i  edukatorów do krytycz-
nego przyjrzenia się swojej pracy.

https://kurzelinks.de/ClimateScience
https://kurzelinks.de/growth
https://kurzelinks.de/Rebound
https://kurzelinks.de/DER
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Postwzrost i szanse dokonania trans-
formacji społeczno-ekologicznej 
w krajach postsocjalistycznych
Jiří Silný
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Ruch postwzrostu wywodzi się z  Za-
chodu, stąd adaptacja jego założeń 
nie zawsze jest łatwa. Jeśli chcemy 

stosować metody i urzeczywistniać pomysły 
w  postsocjalistycznym kontekście, to musi-
my przystosować je do niego.

Postsocjalistyczne państwa Europy Środkowej 
i  Wschodniej łączą wspólna środkowoeuro-
pejska kultura oraz cztery dekady życia pod 
rządami partii komunistycznych i  ich różnych 
form państwa socjalistycznego. W  latach 90. 
XX wieku przeszły transformację ku demokra-
cji liberalnej i gospodarce kapitalistycznej. Gdy 
weźmiemy pod uwagę gehennę drugiej woj-
ny światowej, to widzimy kilka bardzo istot-
nych zmian społecznych, które zaszły z histo-
rycznego punktu widzenia w krótkim okresie. 
Systemy prawne, instytucje społeczne, mode-
le gospodarcze, ideologie, demografia i  oso-
biste ludzkie losy były poddawane procesowi 
ciągłej zmiany. Każda z tych zmian oznaczała 
zyski i korzyści dla pewnych grup społecznych, 
jak i problemy i straty (ekonomiczne, władzy, 
prestiżu) dla innych. To jeden z powodów, dla 
których społeczeństwa postsocjalistyczne są 
głęboko podzielone. Inne właściwości cha-
rakterystyczne dla tych państw to pragma-
tyzm i strategie przetrwania, brak zaufania do 
politycznej reprezentacji („my i oni”) i  ideolo-
gie. Ponieważ wstrząsy pochodziły zazwyczaj 
z  zewnątrz (agresja Niemiec podczas drugiej 
wojny światowej, późniejsza strefa wpływu 
ZSRR, wpływ krajów zachodnich po 1989 roku 
i zarządzona przez nie „terapia szokowa”), zna-
czącą część populacji cechuje naturalna nieuf-
ność w stosunku do wpływów pochodzących 
spoza kraju (obecnie z Unii Europejskiej).

Z  historycznego punktu widzenia Europa 
Zachodnia była centrum rozwoju gospo-
darczego i  politycznego, natomiast Europa 

Wschodnia to peryferie. Do pewnego stopnia 
już profitują z bliskiej odległości do głównych 
państw przemysłowych oraz członkostwa 
w Unii Europejskiej. Mimo to są jednocześnie 
od nich zależne, a  różnice w poziomie życia 
niwelują się powoli, jeśli w  ogóle. Niektóre 
autorki i  autorzy dostrzegają nawet podo-
bieństwa między ich sytuacją a  systemem 
neokolonialnym.

• I. Švihlíková, Jak jsme se stali kolonií, 
Rybka Publishers, Praha 2015.

• M. Olex-Szczytowski, EU’s secret empi-
re. Wealthy states treat Eastern Europe 
as a colony, „UnHerd”, 2021: https://
kurzelinks.de/EUSE

W czasach socjalizmu państwowego celem 
było „dogonić i wyprzedzić Zachód”. Choć 
udało się to państwom pod względem 
opieki społecznej i  zbrojenia, to starania 
dotyczące dóbr konsumpcyjnych i  demo-
kratycznej partycypacji nie zakończyły się 
powodzeniem. Lata 90. XX wieku przy-
niosły „transformację” czy też „przejście” 
państw postsocjalistycznych. Ten powrót 
do kapitalizmu i demokracji liberalnej, czę-
sto nazywany „powrotem do Europy”, ma 
dziś nadal ten sam cel: dogonienie Europy 
Zachodniej. Francuski ekonomista Thomas 
Piketty wskazał, dlaczego ten proces jak 
dotąd nie przebiega pomyślnie – odpływ 
zasobów przewyższa zyski płynące z dofi-
nansowań z Unii Europejskiej, które miały 
wyrównać różnice.

• T. Piketty, The year of Europe, „Le 
Monde” 2018: https://kurzelinks.de/
monde 

Krajom postsocjalistycznym, które zyska-
ły polityczną suwerenność dopiero w  la-
tach 90. XX wieku, trudno było oddać 
część tej nowo zdobytej niezależności na 

https://kurzelinks.de/EUSE
https://kurzelinks.de/EUSE
https://kurzelinks.de/monde
https://kurzelinks.de/monde
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rzecz członkostwa w  Unii Europejskiej. 
Stosunek większości państw postsocjali-
stycznych do Unii Europejskiej jest ambi-
walentny głównie ze względów politycz-
nych i gospodarczych. Postsocjalistyczne 
państwa są nieufne wobec takich kwestii 
jak polityka migracyjna czy transforma-
cja ekologiczna (Europejski Zielony Ład). 
Obawiają się, że ich wdrożenie doprowa-
dzi do niedostatku. Jeśli chodzi o sprawy 
gospodarcze i społeczne, to kraje postso-
cjalistyczne nadal pozostają w tyle za in-
nymi krajami lub wręcz ryzykują pogłębie-
nie tej luki. Choć coraz więcej ludzi zdaje 
sobie sprawę z rosnącego ekologicznego 
niebezpieczeństwa, to między Zachodem 
a krajami postsocjalistycznymi jest różni-
ca w podejściu do tego problemu i podej-
mowaniu działań. Kraje postsocjalistycz-
ne są częściowo w  podobnej sytuacji jak 
kraje Europy południowo-wschodniej. 
W krajach uboższych pod względem eko-
nomicznym, w  których ludzie są zainte-
resowani głównie swoją sytuacją mate-
rialną, zmianę klimatu postrzega się jako 
mniejsze niebezpieczeństwo.

W latach 60. i 70. XX wieku wydawało się, że 
nowe pokolenia w krajach zachodnich – ze 
względu na swoją historyczną przewagę, 
kapitalistyczną wydajność i w zasadzie nie-
skończony zapas taniej siły roboczej oraz 
zasobów – były przesycone konsumpcjoni-
zmem i wybrały nowe wartości. To wtedy za-
częły się pojawiać koncepcje postwzrostowe 
i  potrzeba innego rozwoju gospodarczego, 
a  także narodził się ruch ochrony środowi-

ska. W końcu udało im się zdobyć polityczny 
wpływ sięgający poziomu obecnego udzia-
łu Partii Zielonych w niemieckim i austriac-
kim rządzie (kosztem porzucenia swoich 
radykalnych stanowisk). Lecz z powodu po-
głębiających się kryzysów „państwa nadmia-
ru” mierzą się obecnie z groźbą szokującego 
i  dawno zapomnianego braku podstawo-
wych dóbr jak energia czy artykuły spożyw-
cze. Pozostaje pytanie, czy kraje postso-
cjalistyczne będą lepiej przygotowane do 
sprostania nadciągającym zmianom dzięki 
swojemu doświadczeniu przemian i  niedo-
statku. Czy może raczej frustracja wywołana 
niespełnionymi oczekiwaniami i  nieufność 
wobec systemu politycznego doprowadzi 
do jego załamania? Nierozsądnym byłoby 
się spodziewać, że w najbliższej przyszłości 
społeczne kwestie staną się dla większości 
ludzi mniej ważne. Niezmiernie istotne jest 
poinformowanie ich, w jaki sposób nadcho-
dząca transformacja może polepszyć obec-
ną społeczną sytuację.

W  rzeczywistości postwzrost i  zasadni-
cza transformacja społeczno-ekologiczna 
stanowią wręcz radykalniejszą zmianę niż 
poprzednie dwie transformacje. Kapita-
lizm i  socjalizm ewoluowały w  kontekście 
przemysłowej cywilizacji, która wierzyła 
w możliwość wiecznego wydobywania za-
sobów naturalnych „za darmo”. Liczono na 
nieograniczony wzrost wiedzy, technologii 
i dobrobytu.

Radykalna zmiana nie musi wcale oznaczać 
całkowitego zaprzeczenia temu, co było 
wcześniej. Technologie nas nie uratują, ale 
mogą być wykorzystywane w bardziej spra-
wiedliwy, proekologiczny i odpowiedzialny 
sposób. Rzeczą niezbędną jest bazowanie 
na pozytywnym doświadczeniu z  prze-
szłych i współczesnych alternatywnych roz-
wiązań oraz rozwijanie ich w  pożądanym 
kierunku. Przykłady dobrych działań są 
nieodzowne, by się douczać. Należy pod-
kreślać, że potencjalne restrykcje w danym  
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• A. Gagyi, Solidarity Economy and the 
Commons in Central and Eastern Euro-
pe, „LeftEast”, 2019: https://kurzelinks.
de/SEC

Dziś, nawet w  postsocjalistycznych pań-
stwach, ludzie odkrywają alternatywne 
sposoby współistnienia i  gospodarowania 
poprzez inicjowanie przedsięwzięć i projek-
tów, których jest na świecie bezliku. Pozosta-
je kluczowe pytanie, czy i  jak te strumienie 
mogą wezbrać się w ogromny potok żłobią-
cy cywilizacyjną zmianę. Aby to się udało, 
musimy zawierać sojusze, tworzyć sieci kon-
taktów i wywierać presję na świat polityczny, 
ponieważ konieczne są zasadnicze zmiany 
w polityce na szczeblu samorządowym, na-
rodowym i międzynarodowym. Na początek 
możemy pracować nad rozwijaniem już ist-
niejących progresywnych strategii politycz-
nych takich jak: 

  podatek progresywny oraz likwidacja ra-
jów podatkowych,

  podatek ekologiczny i  taryfy ekologicz-
ne,

  rozwijanie dóbr publicznych (publiczny 
system kształcenia, ochrony zdrowia, 
opieki społecznej, transport, teleinfor-
matyka, infrastruktura, źródła wody itd.) 
i bronienie ich przed prywatyzacją,

  wspieranie regionalnej społecznej i  so-
lidarnej gospodarki (ulgi podatkowe, 
niekomercyjne pożyczki, zalegalizowa-
nie miejscowych walut i  bezpieniężnej 
wymiany),

  wspieranie partycypacji obywatelskiej,

  zakaz spekulacyjnego handlu towarami 
i pochodnymi instrumentami finansowy-
mi,

  wprowadzenie i  monitorowanie pro-
ekologicznych standardów oraz regula-
cji spraw pracowniczych i  społecznych 
w firmach,

  usprawnienie systemu edukacji w  celu 
lepszego zrozumienia transformacji spo-
łeczno-ekologicznej.

zakresie (np. konsumpcji materialnej) moż-
na zrekompensować w  innych obszarach 
(np. opiece społecznej czy wspólnym po-
dejmowaniu decyzji).

Istotny jest również język, jakiego używamy 
(zob. „Język ma znaczenie”, s. 35). Angielskie 
słowo oznaczające postwzrost, degrowth, 
nie jest najlepszym określeniem, ponieważ 
wywołuje negatywne konotacje i nie wyra-
ża pozytywnej wizji nowego społeczeństwa. 
Pojęcie „transformacja społeczno-ekologicz-
na” jest zbyt abstrakcyjne i może przywoły-
wać skojarzenie z  nieudaną transformacją 
z  socjalizmu na kapitalizm. Słowa takie jak 
socjalizm czy komunizm także mogą dzia-
łać zniechęcająco ze względu na swoje hi-
storyczne konotacje. Takie terminy są przy-
datne w  teoretycznych dyskusjach, jednak 
w  celach edukacyjnych i  organizacyjnych 
powinniśmy opisywać pożądane przemiany 
oraz sposoby ich dokonywania inaczej.

Musimy wyjść i włączyć ludzi z jak najwięk-
szej liczby różnych grup społecznych. Ze 
względu na charakter społecznych proce-
sów niemożliwe jest wybranie tylko jednej 
właściwej ścieżki prowadzącej do zmiany. 
Musimy popierać zmianę i próbować jej do-
konać na różnych poziomach – od indywi-
dualnego po globalny – bez pewności, co 
się sprawdzi. Tam, gdzie jest do tego spo-
sobność, najlepiej bazować na tradycjach 
i  istniejących wzorcach postępowania ta-
kich jak gospodarka naturalna (produkowa-
nie na własne potrzeby), suwerenność żyw-
nościowa, kooperatywy i  pomoc sąsiedzka. 
Ponadto musimy wzorować się na innych 
sposobach gospodarowania – nie tylko tych 
pochodzących z  Zachodu, lecz także tych 
z globalnego Południa.

https://kurzelinks.de/SEC
https://kurzelinks.de/SEC
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Wykaz wybranych zagadnień,  
źródeł i inspirujących przykładów

Demokracja gospodarcza i kooperatywy
Ed Mayo, A short history of co-operation and 
mutuality, Co-operatives UK, 2017:   
https://kurzelinks.de/Mayo
Mondragon Corporation:  
https://kurzelinks.de/MOC
David Schweickart, After Capitalism, Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc., 2002

Akcjonariat pracowniczy
Europejska Federacja Akcjonariatu Pracowni-
czego:
http://www.efesonline.org/
https://kurzelinks.de/TEE

Ekonomia społeczna i solidarna
Nadia Johanisova, Eva Fraňková, Eco-Social En-
terprises, in: C. Spash (ed.) Routledge Handbo-
ok of Ecological Economics: Nature and Society. 
London: Routledge 2017, p. 507-516.
Intercontinental Network for the Promotion of 
the Social Solidarity Economy: 
https://ripess.eu/en/
The Social Solidarity Economy resource  
website: https://kurzelinks.de/SSE

Gospodarka opiekuńcza
International labour organization: 
https://kurzelinks.de/ILO
Nancy Fraser, Contradictions of Capital and 
Care, „New Left Review” 2016, No. 100:  
https://kurzelinks.de/CapitalCare
Frigga Haug, Die Vier-in-einem-Perspektive. 
Politik von Frauen für eine neue Linke, 4.  
Auflage, Argument, Hamburg 2022.

Sprawiedliwy handel
Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu:  
https://wfto.com/
Fair Trade International: 
https://www.fairtrade.net/

Powszechny dochód podstawowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezwarunkowy_
doch%C3%B3d_podstawowy

Alternatywne modele finansowania
David Bollier, Pat Conaty, Democratic Money 
and Capital for the Commons: Strategies for 
Transforming Neoliberal Finance Through  
Commons-Based Alternative. A Report on 
a Commons Strategies Group Workshop in 
cooperation with the Heinrich Böll Foundation, 
2015:
https://kurzelinks.de/Commons
The Participatory Budgeting Project:
https://www.participatorybudgeting.org/
Rolnictwo wspierane przez społeczność: 
https://wspierajrolnictwo.pl/

Gospodarki regionalne i nowe technologie
Programme Autoproduction et Développe-
ment Social: 
http://www.padesautoproduction.net/
Anja Höfner, Vivian Frick (eds.), Was Bits und 
Bäume verbindet. Digitalisierung nachhaltig 
gestalten, Oekom, München 2019:
https://kurzelinks.de/bitsbaeume
FAB City: https://fab.city/

Panele obywatelskie i media obywatelskie
https://citizensassemblies.org/
https://thecitizensmedia.com/

Usługi i dobra publiczne
https://futureispublic.org/global-manifesto/

Modele ekonomii humanistycznej
International Network for a Human Economy: 
https://inheasia.org/
Michael Alber, Parecon. Life after Capitalism, 
Verso, London, New York 2003: 
https://kurzelinks.de/lifeaftercapitalism
Gospodarka dobrobytu: https://weall.org/
Buen Vivir: https://kurzelinks.de/buenvivir
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Więź między ludźmi a przyrodą i rola 
holistycznego podejścia w edukacji
Rozmowa pomiędzy Marošem Prčiną a Ľubošem Slovákiem
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MP Czy możesz pokrótce przedstawić, jak 
się postrzega stosunek ludzi do przyrody? 
Czy ludzkość nadal jest częścią przyrody, 
skoro wielu ludzi uważa nas za byt nadrzęd-
ny wobec przyrody? Czy dychotomia mię-
dzy ludźmi a  przyrodą jest jedynie sztucz-
nym i przestarzałym konstruktem?

LS Jak słusznie sugerujesz, nigdy nie byliśmy 
naprawdę oddzieleni od pozostałej przyrody 
w zasadniczym znaczeniu. Większość społe-
czeństw w  historii ludzkości zdawała sobie 
z  tego sprawę. W tak zwanej cywilizacji za-
chodniej przez długi okres przekonywaliśmy 
siebie, że jest inaczej. Jednak co najmniej od 
czasów Darwina odkrywamy na nowo, że 
łączy nas ogromna ewolucyjna więź pokre-
wieństwa.

Nie ma wątpliwości co do tego, że pewne 
cechy i  zdolności są właściwe jedynie nam 
– np. zdolność abstrakcyjnego myślenia czy 
świetne umiejętności wykonywania i  uży-
wania narzędzi –, ale one są znaczące tylko 
z naszego punktu widzenia. Orzeł nie byłby 
pod ich wrażeniem, a  do naszego zmysłu 
wzroku, który jest gorszy od jego, mógłby 
odnosić się z  pogardą. Jestem przekonany, 
że wyższość człowieka jest jedynie szowini-
stycznym założeniem biorącym się z bardzo 
nieobiektywnego postrzegania świata.

Więc tak, bezwzględna dychotomia między 
ludźmi a przyrodą jest bardzo złudna, a nawet 
niebezpieczna. Towarzyszą jej prawie zawsze 
dwa kluczowe problemy – założenie mówią-
ce o zasadniczej różnicy i założenie o opozy-
cji między ludźmi a pozostałą przyrodą. Gdyż 
tu nie chodzi wyłącznie o  nastawienie, lecz 
także o jego skutki. Wyznajemy ten nieobiek-
tywny światopogląd w  codziennym życiu, 

we wszystkich działaniach naszej cywilizacji. 
Można powiedzieć, że choć ludzkość nie jest 
w zasadzie oddzielonym od przyrody bytem, 
to jednak systematycznie oddziela się, postę-
pując według tego światopoglądu. Przez dłu-
gi okres pojmowaliśmy naturę jako przeciw-
niczkę, którą musimy sobie podporządkować, 
albo też jako niezagospodarowany teren, 
który należy przekształcić za pomocą naszej 
pracy. Na tych przekonaniach zbudowali-
śmy naszą cywilizację. Jednak cena za ten tak 
zwany „rozwój” była i wciąż jest wysoka, choć 
często jej nie widzimy, gdyż płacą ją w pozor-
nym milczeniu niezliczone stworzenia, które 
zamieszkują z nami Ziemię. W milczeniu, po-
nieważ albo pozostajemy głusi na ich głosy, 
albo umyślnie je uciszyliśmy. I  nawet teraz, 
kiedy musimy radzić sobie z  długo ignoro-
wanymi konsekwencjami, to myślimy przede 
wszystkim o „technicznych” naprawach, czy 
to w  technologiach, gospodarce czy spo-
łeczeństwie. Jednak jestem przekonany, że 
jeśli nie zajmiemy się kwestią naszego fun-
damentalnego wyobcowania z reszty świata 
składającego się także z innych stworzeń, to 
jedynie złagodzimy swoje poczucie narasta-
jącego niepokoju i odroczymy najgorsze dla 
nas skutki, podczas gdy dewastacja życia wo-
kół nas będzie kontynuowana, a  inne głosy 
będą jeszcze bardziej zagłuszane.

MP Skąd wziął się rozłam między ludźmi 
a przyrodą? I jakie są szanse na zmianę tego 
stosunku?

LS To niezwykle złożone pytanie. Stąd moja 
odpowiedź będzie uproszczona i  powierz-
chowna. Uznaj ją raczej za odniesienia do za-
gadnień, które były poruszane na tysiącach 
stron wielu książek.

Sądzę, że sam rozłam zmieniał się z biegiem 
czasu, a różne czynniki popchały ten proces 
w  odmiennych kierunkach. Te, o  których 
wspomnę, uważam za wyjątkowo istotne 
dla rozwijania i  umacniania naszego obec-
nego wyobcowania.
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Jednego z  najstarszych źródeł wyobcowa-
nia można upatrywać w rozwoju pierwszych 
miast, których mury oddzielały nie tylko 
ludzi od innych ludzi, lecz także od reszty 
przyrody. Co więcej, w  miastach powstał 
całkiem nowy i  odmienny styl życia. Dal-
szym ważnym czynnikiem było powstanie 
religii abrahamowych, w których postrzega 
się człowieka jako zarządcę czy wręcz wład-
cę pozostałego stworzenia. Jeszcze bardziej 
brzemienne w skutki było trwające setki lat 
systematyczne tłumienie lub wręcz niszcze-
nie przez chrześcijaństwo innych przekonań 
i światopoglądów, w większości animistycz-
nych. Z kolei w sferze pozareligijnej filozofia 
zachodnia, mająca swe źródło w  antycznej 
Grecji, określiła umysł nie tylko jako coś, co 
posiadają wyłącznie ludzie, lecz także jako 
coś, co jako jedyne może pojąć prawdziwą 
istotę rzeczy. Nacisk na racjonalny rozum 
umacniał się z  biegiem czasu; dziś racjona-
lizm uznaje się w zasadzie za normę wszel-
kiego myślenia. Później mamy podział świata 
na materialny i  niematerialny lub duchowy 
(z  czego wywodzi się dualizm natury i  kul-
tury), który umocnił Kartezjusz, a następnie 
osadził w  podłożach współczesnej wiedzy. 
Kolejny czynnik to właściwe Zachodowi sca-
lanie nauki i  technologii, które umożliwiło 
niezwykle szybki technologiczny postęp 
w ostatnich stuleciach i które od tego czasu 
stale pogłębia „praktyczną” przepaść oddzie-
lającą stechnologizowane życie i  pozostałą 
przyrodę. Z  kolei technokratyczne systemy 
– tak kapitalistyczne jak socjalistyczne – 
znormalizowały postawy, które postrzegają 
wszystko (co ludzkie i  nieludzkie) jedynie 
pod względem instrumentalnej wartości, 
czyli środków do celu.

Odnośnie do twojego drugiego pytania: Są-
dząc po ostatnich dwóch tysiącleciach i po 
tym, jak od tego czasu rozłam i wyobcowa-
nie z  przyrody rosną dziś głównie poprzez 
umacnianie technokracji i  neoliberalnego 
kapitalizmu, możemy nie dostrzegać wielu 
szans na znaczącą zmianę. Z drugiej strony, 

biorąc pod uwagę całą historię ludzkości, 
nasz obecny pogląd na świat jest rzeczywi-
ście bardziej wyjątkiem niż regułą. W  prze-
szłości większość ludzi miała całkowicie 
odmienne stosunki do reszty świata. I wiele 
dawnych kultur było o wiele bardziej zrów-
noważonych niż nasza. Mam nadzieję, że po-
rzucimy nasze aroganckie i krótkowzroczne 
przekonanie, że wszystko wiemy najlepiej 
i będziemy się uczyć od tych kultur, czy też 
przynajmniej od tych nielicznych, których 
jeszcze sobie nie podporządkowaliśmy ani 
nie zniszczyliśmy. Powinniśmy być ostroż-
ni, by otwarcie sobie nie przywłaszczać ani 
mechanicznie nie powielać innych tradycji, 
jak to często bywa w  naszej kulturze, za to 
z pewnością możemy się od nich uczyć i nimi 
inspirować. Musimy znaleźć swoją ścieżkę 
prowadzącą z  powrotem do wspólnoty ży-
cia obejmującej nie tylko ludzi.

Przezwyciężenie  
wyobcowania

MP Jak sądzisz, dlaczego jest ważne, by 
zastanowić się nad związkiem człowieka 
z przyrodą i się go uczyć?

LS O  ile rozmyślania są bez wątpienia 
istotne, to „prawidłowego” związku ludzi 
z  pozostałymi elementami przyrody nie 
można się po prostu nauczyć. Użyłeś sło-
wa „związek” i to właśnie o to chodzi. Jed-
nak związku nie można się nauczyć, trzeba 
go prowadzić. Jak już powiedziałem, więk-
szość innych istot (właściwie siebie samych  
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również) zredukowaliśmy do statusu zaso-
bów. Nawet gdy idziemy wędrować po gó-
rach, to zazwyczaj postrzegamy świat wo-
kół nas jako tło i zasób – daje ładne widoki, 
świeże powietrze, uspokaja nas, a pojawie-
nie się dzikiego zwierzęcia może nas roz-
bawić. Mówimy, że lubimy czy wręcz ko-
chamy przyrodę, ale przeważnie mamy na 
myśli, że uwielbiamy przebywać w  natu-
rze. Kochanie kogoś jest o wiele głębszym, 
delikatniejszym i  trudniejszym uczuciem. 
Wymaga wiedzy, uwagi i  opieki. Wymaga 
czasu i wysiłku. Związek to stale zmieniają-
cy się proces, który zanika, gdy się o niego 
nie dba. Łatwo to dostrzec, przyglądając 
się związkom z ludźmi. Tak samo jest z na-
szym jakimkolwiek krewnym niebędącym 
człowiekiem.

Uważam, że musimy naprawić nasze znisz-
czone związki z  pozaludzkimi formami ży-
cia i z ziemią jako całością. To uda się tylko 
w  konkretnych miejscach i  tylko z  konkret-
nymi istotami. Innymi słowy, musimy po-
nownie stać się tubylcami.

MP Jak wyobrażasz sobie proces wzmac-
niania holistycznego podejścia do związku 
człowieka z  przyrodą w  edukacji na rzecz 
transformacji społeczno-ekologicznej? 

LS Najistotniejszą rzeczą w celu przekształ-
cenia społeczeństwa na takie, które będzie 
żyło w zgodzie z przyrodą, jest stworzenie 
nowych sposobów nawiązywania więzi ze 
wszystkimi stworzeniami – ludzkimi i  nie-
ludzkimi. Aby tego dokonać, musimy wy-
kroczyć poza nasze umysłowe i  fizyczne 
oddzielenie od istot innych niż ludzkie. Te 
dwa wymiary są od siebie zależnie i umac-
niają się nawzajem, więc nie wystarczy sta-
rać się tylko na poziomie umysłowym (jak 
wielu filozofów próbowało przez dziesię-
ciolecia), nie zmieniając postaw, zachowa-
nia, gospodarki ani relacji między sobą; ani 
nie wystarczy skupić się całkowicie na wy-
miarze fizycznym (np. przeprowadzka na 

wieś i wiedzenie prostego życia bez zmiany 
sposobu myślenia i  mówienia). Co więcej, 
musimy sobie uświadomić, że nasze wyob-
cowanie tkwi głęboko w  obu wymiarach, 
przejawia się w  prawie każdym aspekcie 
życia. Jeden ze sposobów manifestowania 
się tego wyobcowania to zawiłe łańcuchy 
następstw kryjące się za każdym konsump-
cyjnym wyborem.

Dlatego, praktycznie rzecz biorąc, uwa-
żam, że prawdziwie służąca transformacji 
edukacja powinna iść w  parze z  trzema 
obszarami: doświadczenie/praktyka, my-
ślenie i działanie. I całość musi odnosić się 
do konkretnego miejsca, najlepiej takiego, 
z  którym uczennice i  uczniowie mogą na-
wiązać więź.

W  sferze doświadczenia musimy krzewić 
nowe sposoby pielęgnowania więzi ze świa-
tem innym niż ludzki zarówno na poziomie 
ogólnym – jak o nim mówimy (czy też do nie-
go, jak proponuje David Abram), jak wcho-
dzimy z nim w interakcję – jak i praktycznym 
poprzez nawiązywanie ważnych osobistych 
relacji z innymi bliźnimi. Aby tak się zadzia-
ło, musimy ponadto ponownie odkryć i wy-
kształcić w sobie otwartość na pozaludzkie 
formy życia i umiejętność ich dostrzegania. 
Oznacza to również ożywienie zmysłów i ni-
welowanie rozłamu między naszym umy-
słem a  naszym zwierzęcym, zmysłowym 
ciałem; rozłamu, który jest wewnętrznym 
odpowiednikiem zewnętrznego oddzielenia 
ludzi od pozostałych istot w przyrodzie.
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Po drugie, musimy rozwijać głębokie kry-
tyczne myślenie, by stale podawać w wątpli-
wość nasze założenia, pojęcia i  sposób wy-
rażania się, a  także wypracować i  stosować 
nowe.

Wreszcie, nie można ograniczać się do swo-
jego życia, należy to urzeczywistnić w świe-
cie ludzkim jak i poza ludzkim. Musi to być 
uzupełnione kształceniem w  celu podjęcia 
aktywnej roli w  społeczeństwie, czyniąc 
osobistą transformację równocześnie trans-
formacją społeczeństwa. Oznacza to, przy-
kładowo, móc i  chcieć stawać w  obronie 
bliźnich uciskanych i  wyzyskiwanych przez 
społeczeństwo. Jest to gest opieki i szacun-
ku, a także czynny, praktyczny sposób utrzy-
mywania więzi i związków.

Te trzy wymiary splatają się w głębokiej eko-
logii stworzonej i praktykowanej przez Arne-
go Naessa, możemy zatem użyć jej w rodza-
ju ramy naszej edukacyjnej działalności.

Można je rozbić na małe kroki. Moim zda-
niem jest jednak bardzo ważne, abyśmy 
my, edukatorzy i  edukatorki, pamiętali 
o  nadrzędnym celu, nawet gdy skupiamy 
się na poszczególnych celach cząstkowych. 
To bardzo istotne, żebyśmy sami do tego 
wszystkiego doszli. Nie możemy po prostu 
„uczyć” czegoś, czego samemu się „nauczy-
liśmy”, jak to zazwyczaj bywa w przypadku 
konwencjonalnej wiedzy. Powinniśmy dą-
żyć to samodzielnego analizowania wyob-
cowania i szukania sposobów na ponowne 
nawiązanie więzi z  pozaludzkimi forma-
mi życia, najlepiej w codziennym życiu. To 
może samo w sobie być znaczną przeszko-
dą. Zbyt wielkim zadaniem nie tylko dla 
osób nauczanych, lecz także dla nauczają-
cych. Niemniej pomóc może uznanie tego 
za proces, do którego możemy zaprosić 
uczennice i uczniów. Do wspólnego podą-
żania tym szlakiem. W tym znaczeniu może 
to być po części łatwiejsze niż nauczenie 
się najpierw wszystkiego, co potrzebujesz, 
by nauczać, jak to się odbywa w  edukacji 
formalnej. Musimy po prostu umieć towa-
rzyszyć osobom nauczanym w transforma-
cyjnym procesie. W końcu jedziemy na tym 
samym wózku.

Jedna przeszkoda ciąży mi na sercu wyjąt-
kowo silnie. Nasze wyobcowanie z  reszty 
świata przyrody jest dziś tak wszechobec-
ne. Umacniają je technologie towarzyszą-
ce nam dosłownie w każdej minucie życia. 
Jesteśmy kuszeni przez konsumpcyjny ciąg 
potrzeba – zaspokojenie i  przesiąknięci 
nim. Problem stanowi nie tylko to, że trud-
no się z  niego wyrwać, lecz także to, że 
większość ludzi nie czuje takiej konieczno-
ści i jest całkowicie zadowolona ze swojego 
sposobu życia. A to z kolei jest umacniane 
i  powielane przez polityczno-gospodarczy 
ustrój, w  którym jesteśmy tak mocno osa-
dzeni, że nawet gdy chcemy żyć inaczej, to 
często praktycznie nie możemy, ale to już 
inna sprawa. Nawet jeśli – z  jednej strony 
– jestem przekonany, że to wyobcowanie 

Odbudowywanie więzi

MP Czy możesz opisać przeszkody mogące 
się pojawić, kiedy będziemy starać się prze-
zwyciężyć wyobcowanie człowieka z  przy-
rody podczas zajęć edukacyjnych?

LS Cóż, niestety jest ich wiele. Na początek 
– to, co do tej pory opisałem, jest prawdo-
podobnie zbyt wielkim i  złożonym zada-
niem do wykonania w ramach pozaformal-
nych programów edukacyjnych i  kursów. 
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szkodzi nam wszystkim, nie tylko praktycz-
nie, lecz także ciału, umysłowi i  duszy, to 
czasem jestem zmuszony, by w  to wątpić, 
czując, że takie myślenie może być zbyt 
aroganckie. Nikogo nie powinniśmy do ni-
czego zmuszać, nawet jeśli wydaje nam 
się, że może to być słuszne. Niemniej przy-
puszczalnie możemy badać swoje pozorne 
poczucie zadowolenia i  zadbać o  okazje 
do doznań, które być może będą rezono-
wać z czymś głębokim, choć zapomnianym 
w nas. Być może będą rezonować i coś po-
ruszą. A jeśli nie, to ... nieważne.

MP Jakie inne działania zalecasz, aby ukształ-
tować lepszą i stabilną więź z przyrodą?

LS Wspomniane zmiany i działania muszą 
stać się nową osobistą i  społeczną nor-
mą, aby przetransformować nasze życie 
i  społeczeństwo. Muszą stać się częścią 
codzienności, by stopniowo uczyć się żyć 
inaczej. Wymaga to dużo czasu. Już jedna 
dobra głęboka więź wymaga dużo czasu 
i wysiłku, a my musimy przetransformować 
wszystkie swoje relacje i  nawiązać nowe. 
Ponadto musimy zmienić sposób postrze-
gania świata. Nie jest to łatwym zadaniem, 
choć daje dużą satysfakcję i  ma uzdra-
wiającą moc. To nie tylko reszta przyrody 
cierpi z  powodu skutków naszego wyob-
cowania. My również, chociaż nie zdajemy 
sobie z  tego sprawy. Odnowienie więzi 
z pozaludzkimi formami życia oznacza na-
wiązanie prawdziwie wzajemnych relacji. 
Jako że reszta przyrody bezustannie po-
darowuje nam mnóstwo prezentów, musi-

my zdawać sobie z tego sprawę i wyrażać 
wdzięczność. Taka wzajemność ogromnie 
wzbogaca i  uzdrawia na poziomach za-
równo osobistym, jak i społecznym.

Pobudzanie zachwytu i pra-
gnienia 
MP Czy masz jeszcze jakieś porady dla osób 
działających w  obszarze edukacji (pozafor-
malnej)? W jaki sposób powinny podchodzić 
do nauczanych osób?

LS Z  dużą dozą prawdopodobieństwa 
udział w takiej formie edukacji będzie sta-
nowił jedynie niewielką część życia ludzi. 
Jednak ostatecznie transformacja musi 
objąć nas wszystkich. Więc najważniejszą 
rzeczą, jak sądzę, jest starać się wywołać 
w  osobach uczących się pragnienia, mo-
tywacji i  poczucia sprawstwa do zastoso-
wania w  codziennym życiu tego, czego 
się nauczyły i  doświadczyły na zajęciach, 
do kontynuowania transformacji we wła-
snym zakresie. W tym celu możemy wzbu-
dzić w nich uczucie zachwytu (by pobudzić 
motywację), stworzyć okazję do transfor-
macyjnych doznań (by ożywić pragnie-
nie), czyniąc to w  równościowym, pełnym 
szacunku i demokratycznym otoczeniu (by 
wzniecić poczucie sprawstwa).

MP Czy możesz polecić artykuły, książki, 
podręczniki czy vlogi przydatne edukato-
rom i edukatorkom, którzy chcą wzmacniać 
więź między ludźmi a przyrodą?
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Do zastosowania w praktyce

• książki i wykłady online Davida Abrama (albo, 
co byłoby jeszcze lepsze, udział w jego warszta-
tach)

• Joana Macy i jej praktyka ponownego połącze-
nia: książki The Active Hope (z Chrisem Johnsto-
nem, 2022), Coming Back to Life (z Molly Young 
Brown, 2014)

• J. Young, E. Haas, E. McGown, Coyote’s Guide to 
Connecting with Nature. OWLink Media, Shelton, 
Washington 2008.

Do rozmyślań

• dzieła Arnego Naessa, Davida Abrama, Andre-
asa Webera, Freyi Matthews, Stephana Har-
dinga, Robina Walla Kimmerera, Billa Devalla, 
George’a Sessionsa

Do podjęcia działań

• The ULEX project:  
https://ulexproject.org/

• podręczniki samoorganizacji 
i broszury często wydawane 
przez różne kolektywy aktywi-
styczne (np. w Czechach Limity 
jsme my wydało dobrą publi-
kację na temat sprawiedliwości 
klimatycznej:   
https://kurzelinks.de/limity)

• dzika pedagogika:  
https://wildpedagogies.com/

• magazyny i żurnale: Emergence 
Magazine (i jego podcast), The 
Trumpeter, Orion

https://ulexproject.org/
https://kurzelinks.de/limity
https://wildpedagogies.com/
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Przemyślenia o ludzkiej naturze  
i współistnieniu
Jiří Silný
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Jest rzeczą oczywistą, że dominująca 
forma ludzkiej cywilizacji (czyli model 
zachodni) zbliża się do granic wytrzy-

małości planety oraz niszczy środki do życia, 
a u jej podstaw leżą niesprawiedliwość i nie-
równość. Ważne pytanie brzmi: czy my, jako 
ludzie, możemy żyć razem, nie rujnując przy 
tym środowiska ani siebie? Czy można po-
godzić ludzką naturę i  zrównoważony mo-
del zamieszkiwania planety Ziemi, czy (jak 
niektórzy twierdzą) ludzkość jako gatunek 
jest błędem przyrody skazanym na śmierć?

W historii człowieka można znaleźć przykła-
dy bardzo różnych sposobów organizowa-
nia się ludzkich społeczeństw. Zdaje się, że 
elastyczność i  zdolność do przystosowania 
się jest jednym z ważnych czynników sprzy-
jających nad wyraz udanemu rozwojowi 
ludzkości. Wśród licznych przykładów znaj-
dują się zarówno kultury mające za podsta-
wę współpracę i dzielenie, jak i kultury, które 
zmuszają do rywalizacji i są agresywne. Nie-
którzy antropolodzy kulturowi i  historyczki 
ukazali, że w historii ludzkości bardziej ludz-
kie, przyjazne i skłonne do współpracy spo-
łeczeństwa pojawiały się częściej niż inne 
i że są bardziej trwałe.

Pojawia się wiele nowych sposobów rozumo-
wania powstania ludzkości i funkcjonowania 
przyrody, według których współistnienie zda-
je się bardziej opierać na współpracy i  sym-
biozie niż na walce o przetrwanie, jak zakłada 
błędna interpretacja teorii ewolucji Darwina. 
Peter Wohlleben zyskał sławę po opisaniu 
tego, jak drzewa udzielają sobie wzajemnej 
pomocy. W  zakresie neurobiologii odkryto 
w mózgu człowieka neurony lustrzane, które 
wspomagają empatię, uczenie się i  współ-
pracę. Antropolog Christopher Boehm bada 
współpracę wśród naczelnych i odkrywa źró-
dła moralnego postępowania. Socjolog Hart-
mut Rosa krytykuje przyspieszenie współ-
czesnego życia, proponuje zwolnić, wspiera 
postwzrost, mówi o rezonansie między ludź-
mi oraz między ludźmi a przyrodą. Popularny 
w  niemieckojęzycznych krajach szwajcarski 
socjolog Harald Welzer uważa, że powinniśmy 
nauczyć się zatrzymywać i zastanowić się, jak 
stworzyć utopię.

• E. Fromm, Anatomia ludzkiej destruk-
cyjności, przeł. J. Karłowski, Rebis, 
Poznań 2019 [wyd. oryg. 1999]. 

• D. Graeber, D. Wengrow, The Dawn of 
Everything. A New History of Humanity, 
Farrar, Straus and Giroux 2021.

• R. Bregman, Homo sapiens. Ludzie są 
lepsi, niż myślisz, przeł. E. Skowrońska, 
Wydawnictwo Dolnośląskie, Poznań 
2020.

• P. Wohlleben, Sekretne życie drzew, 
przeł. E. Kochanowska, Wydawnic-
two Otwarte, Kraków 2016.

• J. Bauer, Empatia. Co potrafią lu-
strzane neurony, przeł. M. Guzow-
ska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008.

• C. Boehm, Hierarchy in the Forest: 
The Evolution of Egalitarian Behavior, 
Harvard University Press, 2001.

• C. Boehm, Moral Origins: The Evolu-
tion of Altruism, Virtue, and Shame, 
Basic Books, 2012.

• H. Rosa, Resonanz. Eine Soziologie 
der Weltbeziehung. Suhrkamp, Berlin 
2016.

• H. Welzer, Nachruf auf mich selbst, 
Fischer Verlag, Frankfurt am Main 
2021.

• H. Welzer, Alles könnte anders sein. 
Eine Gesellschaftsutopie für freie 
Menschen, Fischer Verlag, Frankfurt 
am Main 2020.
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• Oikotree Movement, Life-Enhan-
cing Learning Together, Less Press 
& Life in Beauty Press, 2016.

• (zwłaszcza rozdziały autorstwa 
Wahu Kaare, Rogatego Mshany 
i Carli Natan):  https://oikotree.net/
resources-publication/

Francuski filozof i  kucharz Jean Anthelme 
Brillat-Savarin pisał o la conivialité w swojej 
słynnej książce „Physiologie du Goût” wyda-
nej w 1825 roku (polskie wydanie pod tytu-
łem „Fizjologia smaku” ukazało się w 1977 r., 
przypis tłum.). Konwiwialność to według nie-
go sposób wspólnego spożywania posiłków 
i życia oraz dzielenia się dobrymi sprawami 
w  życiu w  duchu przyjaźni i  uprzejmości. 
Można dostrzec tu ślady francuskiej kultury, 
choć wspólnota tworzona podczas dzielenia 
się posiłkiem ma głębokie i długie znaczenie 
w  historii rozwoju człowieka. Dzięki wyko-
rzystywaniu ognia do przyrządzania poży-
wienia pojawiły się nowe społeczne nawyki 
i struktury: łowcy i zbieracze nie jedli już je-
dzenia tam, gdzie je znaleźli, lecz przynosili 
je do wspólnego ogniska – i ustalali zasady 
dzielenia się nim.

Inni z  kolei odkrywają tradycyjne sposoby 
współistnienia nadal występujące w  kultu-
rach globalnego Południa lub te przynaj-
mniej niezapomniane. Dobrze znana jest 
filozofia ubuntu wywodząca się z  południa 
Afryki, która wyznaje zasadę „jestem, po-
nieważ jesteśmy; jesteśmy, ponieważ jesteś” 
i pokazuje dialektykę jednostki i społeczeń-
stwa. Społeczność można uleczyć, nawet 
gdy jej członkini czy członek popełni zbrod-
nię. Na tej podstawie powołano komisje 
prawdy i pojednania po zakończeniu apart-
heidu (i  również po ludobójstwie w  Rwan-
dzie). Kolejnym ciekawym przykładem jest 
filozofia orang basudara pochodząca z wysp 
Moluki, gdzie około 50 grup etnicznych za-
mieszkujących ponad tysiąc wysp i porozu-
miewających się 100 językami umiało po-
kojowo współistnieć. Rdzenni mieszkańcy 
i mieszkanki kontynentu Abya Yala (który my 
nazywamy Amerykami Północną i Południo-
wą) stworzyli sztukę dobrego życia buen vi-
vir polegającą na dbaniu o więzi w społecz-
ności oraz o życie w równowadze z darami 
matki ziemi, pachamamą. Nie oznacza to 
wcale, że tradycyjne kultury cały czas żyły 
w  pokoju i  w  równowadze z  przyrodą, lecz 
pokazuje, że można kształtować takie spo-
soby życia, jakie zapewniają długotermino-
wą stabilność.

Ivan Illich, austriacki teolog i  krytyk spo-
łeczeństwa, który spędził większość życia 
w obu Amerykach, napisał w 1973 roku krót-
ką, acz bardzo wpływową książkę pod tytu-
łem „Tools for Conviviality”. Przedstawił w niej 
filozofię konwiwialności jako alternatywę dla 
kapitalistycznego i uprzemysłowionego spo-
łeczeństwa. Wpływ miały na niego marksizm, 
katolicka nauka społeczna, teologia wyzwo-
lenia oraz życie biednych ludzi w  Ameryce 
Łacińskiej. Illich uważał, że uprzemysłowiona 
cywilizacja i  gospodarczy wyzysk prowadzą 
do odczłowieczenia oraz szkodzą stosunkom 
między ludźmi i przyrodą. Był bardzo krytycz-
ny wobec nowoczesnych instytucji jak szkoła 
czy system opieki zdrowotnej oraz przytła-
czającej władzy „ekspertów”. Konwiwialność 

W tradycji europejskiej istnieje pojęcie dóbr 
wspólnych, obecnie znów poddawane 
dyskusji i  które wymaga dodatkowe wyja-
śnienia, jednak ja skupię się tutaj na mniej 
powszechnej idei konwiwialności, czyli bie-
siadnego współżycia.

https://oikotree.net/resources-publication/ http://
https://oikotree.net/resources-publication/ http://
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to z  kolei odrzucenie „przemysłowej pro-
duktywności” i obranie za cel dobrego życia 
w społeczeństwie poprzez wykorzystywanie 
wiedzy i umiejętności jego każdego członka 
i członkini. Kobietom i mężczyznom nie wol-
no stać się sługami narzędzi ani systemu, nie 
wolno im stać się przedmiotami. Narzędzia 
konwiwialności to wszystkie instrumenty, in-
stytucje, sposoby organizacji, które wykorzy-
stuje się „w zgodzie z życiem”.

Illich utrzymywał stosunki z  takimi osoba-
mi jak Paolem Freirem czy Andrém Gorzem, 
pierwszym naukowcem mówiącym o  po-
stwzroście, a jego myśli są wciąż żywe w ru-
chu postwzrostu i  innych. W 2013 roku gru-
pa składająca się w większości z  francuskich 
intelektualistów pod wodzą filozofa Alaina 
Caillé’a wydała najpierw „Convivialist Manife-
sto. A Declaration of Interdependence”, a póź-
niej „Second Convivialist Manifesto. Towards 
a  Post-Neoliberal World”. Punktem wyjścia 
dla konwiwialności jest założenie, że ludzie 
są istotami społecznymi i  żyją na planecie 
o  ograniczonych zasobach. Wywodzi się on 
z  różnych religijnych, filozoficznych i  poli-
tycznych tradycji i jest ideologią propagującą 
wspólne człowieczeństwo, godność każdej 
jednostki, solidarność i  pokojowe rozwiązy-
wanie konfliktów.

• I. Illich, Tools for Conviviality, Harper 
& Row, New York, NY 1973.

• Convivialist Manifesto. A declaration 
of interdependence (Global Dialogu-
es 3). Käte Hamburger Kolleg/ Cen-
tre for Global Cooperation Research 
(KHK/GCR21), Duisburg 2014.

• Convivialist International, Second 
Convivialist Manifesto. Towards a  
Post-Neoliberal World, „Civic Sociolo-
gy”, 2020, s. 1-24.

Kolejny ciekawy myśliciel, Włoch Ugo Bardi, 
jest naukowcem i członkiem Klubu Rzymskie-
go. Zajmuje się pojęciem klifu Seneki, które 
oznacza, że wzrost jest powolny, ale upadek 
szybki – podobnie jest w przypadku punktów 
krytycznych. Niemniej uznaje wszelki postęp 
za szereg upadków i  początków oraz szuka 
sposobów nauczenia się, jak ponownie nie 
popełniać tych samych błędów.

• J. Bendell, Deep Adaptation: A Map 
for Navigating Climate Tragedy, 
IFLAS Occasional Paper 2, revised 
2nd ed., 2020: https://kurzelinks.
de/deepadaptation

• U. Bardi, Before the Collapse. A Guide 
to the Other Side of Growth. Sprin-
ger, Heidelberg, New York 2019.

się poważna, jednak osoby na odpowiedzial-
nych stanowiskach, rządzące państwami 
i wielkimi instytucjami, wciąż nie podejmują 
odpowiednich działań, by zapobiec najgor-
szemu. To dlatego powstają tak radykalne 
ruchy jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny czy 
Extinction Rebellion, a  coraz więcej radykal-
nych myślicieli analizuje sytuację.

Niektórzy uznają „zbliżające się nieuniknione 
wyginięcie“ (ang. Inevitable Near-Term Hu-
man Extinction, w skrócie INTHE) za fakt. Inni 
uważają, że nasza cywilizacja niewątpliwie 
upadnie, ale sądzą, że jest jeszcze możliwość 
przetrwania, na przykład dzięki głębokiej ada-
ptacji – teorii sformułowanej przez brytyjskie-
go obrońcę środowiska Jema Bendella. Ben-
dell uważa, że odporność nie wystarczy i  że 
będziemy musieli zaprzestać wielu czynności 
i koncepcji, przyswajając jednocześnie pewne 
zapomniane umiejętności i sposoby życia po-
nownie. Według niego musimy pogodzić się 
z nową sytuacją bez panikowania i zaakcepto-
wać, że nie wiadomo, czy nam się uda.

W  latach 70. XX wieku niektórzy ludzie do-
strzegli, że przetrwanie gatunku ludzkiego 
jest zagrożone. Od tego czasu sytuacja stała 

https://kurzelinks.de/deepadaptation
https://kurzelinks.de/deepadaptation
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Jak się dobrze bawić bez pieniędzy
Wojtek Mejor
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Po wielu latach pracy w  grupach 
skupiających się na koncepcjach, 
dyskusjach, burzach mózgów i  za-

pisywaniu wszystkiego na flipchartach 
nieśmiało zacząłem przekierowywać swo-
ją uwagę na świat poza zamkniętą salą 
warsztatową. Nie oznacza to, że porzuci-
łem narzędzia, których wcześniej używa-
łem, tylko że zauważyłem, że wyjście poza 
wrzącą przestrzeń wypełnioną słowami 
i  ludźmi pozwala mi spojrzeć świeżym 
okiem i z szerszej perspektywy na wszelkie 
zagadnienia.

Ruch, zapach i dotyk budzą wspomnienia 
zapisane w ciele, do których niełatwo do-
trzeć w  czasie rozmowy. Wspomnienia są 
przechowywane w różnych obszarach mó-
zgu, a projektowanie wielorakich, oddzia-
łujących na wiele zmysłów doznań może 
je przywoływać, przekształcać i  weryfiko-
wać dzięki nowym przeżyciom. Stąd też 
zawsze, gdy tylko mogę, staram się zabie-
rać osoby uczestniczące w zajęciach na ze-
wnątrz i pomagać im doświadczać świata 
poza sferą ludzkich stosunków. Nie po to, 
by uciec od tych relacji i powiązań, lecz po 
to, by ponownie mogły nawiązać kontakt 
z ekosystemami, w których żyją.

Jest to szczególnie istotne w czasach szyb-
kiego postępu technologicznego dostar-
czającego nam narzędzi to zatrzymywania 
uwagi i  zmuszania nas do skupiania się 
na ekranach zamiast doznaniach zmysło-
wych. Skutkiem jest przyspieszenie spo-
łeczne, nierzadko ujemnie wpływające na 
nasze zdrowie i dobrostan.

Przedstawiam tutaj wybór myśli i  pomy-
słów prowadzących mnie, kiedy staram się 
wprowadzać osoby na zajęciach w otwarty 

proces odkrywania i  refleksji. Ze względu 
na pisaną formę tego rozdziału najłatwiej 
było mi podzielić je na krótkie sekcje, ale 
można je wykorzystywać w  jakiejkolwiek 
kombinacji pasującej do danej sytuacji.

Kalibrowanie

Pierwszym krokiem przed przystąpieniem 
do jakiegokolwiek ćwiczenia z  wykorzysta-
niem zmysłów na zewnątrz lub w pomiesz-
czeniu jest kalibrowanie jedynego bezpo-
średniego narzędzia, za pomocą którego 
doświadczasz świata – czyli ciała. Rozpocznij 
od skoncentrowania się na swoim oddechu, 
otaczających cię dźwiękach i  doznaniach 
pojawiających się w twoim ciele i poza nim. 
Dopiero po uświadomieniu sobie swojego 
psychicznego i cielesnego stanu możesz za-
cząć uważniej chłonąć i przetwarzać bodźce 
dochodzące z zewnętrznego świata.

Proste ćwiczenia wywodzące się z  obsza-
rów uważności, medytacji i  somatycznej 
pracy z ciałem mogą być bardzo przydatne 
i pomóc ci uwrażliwić się na szczegóły oraz 
wzmocnić twoją świadomość istnienia nie-
zliczonych niuansów i cudów w twoim oto-
czeniu.

Prędkość ma znaczenie

Gdy próbujesz szybko jechać rowerem wą-
ską, wietrzną ścieżką, możesz doświadczyć 
tak zwanego widzenia tunelowego – twój 
umysł musi wtedy rygorystycznie wybierać, 
które informacje przetworzy, więc przestaje 
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Gubienie się

Wybitny podróżnik i  naturalny nawigator 
Tristan Gooley, choć odwiedził najbardziej 
odosobnione miejsca na Ziemi oraz prze-
kroczył samodzielnie łodzią i  samolotem 
Atlantyk, stwierdził, że z  czasem uświa-
domił sobie ważną rzecz, której brakowa-
ło w  jego ambitnych przedsięwzięciach: 
„Pewnych zachwytów podczas podróży nie 
było. Nie przeżywałem takiego oczarowa-
nia jak w  dzieciństwie.” Starał się odkryć tę 
straconą prostotę na nowo: „Postanowiłem 
spróbować przejść kilka mil po angielskich 
wiejskich okolicach, nie zabierając ze sobą 

żadnego sprzętu. Żadnych ekranów ani 
wskaźników, map, kompasu, GPS-u; moim 
przewodnikiem była jedynie przyroda. I na-
gle to poczucie zachwytu wróciło!”.

Ta krótka historia obrazuje wartość, jakiej 
szukam, gdy staram się połączyć ludzi z ich 
otoczeniem. Chodzi o  odkrywanie poczu-
cia przygody w  każdym działaniu. A  także 
o wyjście poza sferę komfortu oraz otworze-
nie się na niewygodną możliwość zgubienia 
się. Jak ujęła to uznana autorka Rebecca Sol-
nit: kiedy się gubisz „świat staje się większy 
niż twoja wiedza o  nim”. To właśnie wtedy 
otwiera się okno i masz okazję do nauczenia 
się czegoś nowego i doświadczenia czegoś, 
czego istnienia nie byłaś czy byłeś świado-
ma/y. Nie oznacza to, że musisz podróżować 
po nieznanych terenach – to byłoby zbyt 
proste. Zamiast tego podejmij wyzwanie 
i  spróbuj poszukać takiego doznania i war-
tości na swoim własnym podwórku czy na 
małej opuszczonej działce gdzieś w pobliżu.

Dzika przyroda 

Szczególnie wartościowe jest według mnie 
odkrywanie dzikich, niezagospodarowa-
nych miejsc, gdzie mogę być świadkiem 
niezależnych naturalnych procesów niespo-
wodowanych bezpośrednią działalnością 
człowieka. Miejsc ukazujących naturalne 
następstwa, nawet jeśli tylko na wczesnych 
etapach. Chodzi mi o to, że taki teren, przez 
wiele lat pozostawiony sam sobie, zaczyna 
żyć samodzielnie. Bez planu i projektu mo-
żemy zobaczyć, choćby na małą skalę, jak 
świat działa bez ludzi.

Nie muszą to być odległe rezerwaty przyro-
dy, równie dobrze wystarczy choćby opusz-
czona działka, jak wcześniej wspomniałem. 
Jak podkreśla mieszkający w Berlinie badacz 
i  autor Ingo Kowarik: „Miejskie ekosystemy 
mogą osiągnąć wysoki poziom samoorga-
nizacji i  dzięki temu dawać mieszkańcom 
okazję do zaobserwowania naturalnych  

zwracać uwagę na szczegóły, a skupia się na 
małym polu, na tyle, na ile jest to konieczne, 
by zareagować na następny zakręt czy prze-
szkodę. Im wyższa prędkość, tym wyższe sku-
pienie i mniejsze pole widzenia.

I  odwrotnie: im wolniej idziesz, tym więcej 
szczegółów i  różnych warstw w  swoim oto-
czeniu możesz docenić. W zasadzie najlepszą 
rzeczą, jaką możesz zrobić w wielu przypad-
kach, jest zatrzymanie się lub usiądnięcie na 
pniu drzewa i czekanie. Obiecuję, że prędzej 
czy później zauważysz coś, czego byś nie 
spostrzegł(a), będąc w  ruchu. Różnicowanie 
prędkości jest świetnym sposobem na uwraż-
liwienie się na niuanse percepcji i różne war-
stwy krajobrazu – formacje geologiczne, ro-
śliny, ptaki, owady. Zmieniający się krajobraz 
możesz obserwować, jadąc roweru, ale żeby 
obserwować małego żuka, musisz przykuc-
nąć na ziemi.
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procesów w  swojej okolicy.” Zdarzają się 
zaskakująco dzikie skrawki ziemi ukryte na 
skraju zatłoczonych, betonowych obrzeży, 
czasem nawet bardzo blisko śródmieścia.

być ci trudno czerpać przyjemność ze zwie-
dzania swojej okolicy. Więc ćwicz zauważa-
nie małych i nieoczywistych rzeczy, a twoje 
wycieczki staną się o wiele bardziej ekscytu-
jące niż się spodziewasz.

Obserwowanie ptaków

Ptaki znakomicie nadają się do obserwowa-
nia i  badania, co daje wiele przyjemności. 
Można je znaleźć w naprawdę każdym miej-
scu na Ziemi i  o  każdej porze roku. Dniem 
i nocą. Im bardziej się wciągam w obserwo-
wanie ptaków, tym więcej rzeczy zauważam, 
tak że nigdy nie przestają mnie zaskakiwać 
i zachwycać swoją obecnością. Nadal trudno 
mi uwierzyć, że w takim miejscu jak Obszar 
Metropolitarny Warszawy można zaobser-
wować ponad 200 gatunków tych zwierząt! 
Taki rodzaj bogactwa jest wspaniałym spo-
sobem na nawiązanie więzi ze światem przy-
rody bez potrzeby dalekich podróży.

Mniej znaczy więcej 

Okazało się, że niełatwo przychodzi mi prze-
widzieć swój poziom satysfakcji z  odkry-
wania przyrody. Spacer kilkaset metrów od 
mojego domu okazywał się pełen nowych 
spostrzeżeń i  frapujących wydarzeń i  spra-
wiał mi mnóstwo przyjemności, podczas 
gdy w  trakcie podróży z  dala od domu by-
wałem zaskakująco nieuważny. Różnica leży 
w stanie mojego umysłu i poziomie uwagi, 
którą jestem gotowy poświęcić otaczające-
mu mnie światu.

Kluczem jest nauczenie się doceniania ma-
łych rzeczy. Jeśli nieprzerwanie bombardu-
jemy swój układ nagrody (inaczej: ośrodek 
przyjemności) coraz silniejszymi bodźcami, 
to będzie nam coraz trudniej cieszyć się ja-
kąkolwiek rzeczą. Neurobiolog Robert Sa-
polsky twierdzi, że jest to uwarunkowane 
tym, że „układ musi stale się skalować, by 
dostosować się do zasięgu intensywności 
powodowanej przez poszczególne bodźce. 
Reakcja na każdą nagrodę musi stać się przy-
zwyczajeniem dzięki powtórzeniom, aby 
układ mógł zareagować na kolejną nową 
rzecz w pełnym zakresie.”

Mówiąc w  skrócie: jeśli za bardzo przyzwy-
czaisz się do skoków na bungee, to może 

Napisano już kilka artykułów dotyczących 
korzyści zdrowotnych wynikających z obser-
wowania ptaków, więc uważam, że tę czyn-
ność można polecać wszystkim. Także z edu-
kacyjnego punktu widzenia jest ona bardzo 
skuteczna. O wiele łatwiej jest znaleźć ptaki 
niż dzikie ssaki i, śmiem twierdzić, ptaki są 
względnie ciekawsze niż dzika roślinność. 
Ptaki mogą być świetnym sposobem na to, 
by przykuć uwagę osób nauczanych i  po-
móc im zacząć zwracać uwagę na świat istot 
innych niż ludzie.
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Opowieści

Wszystkie wymienione porady i  ćwiczenia 
są wspaniałe same w sobie, a po osadzeniu 
ich w  odpowiedniej opowieści – odnoszą-
cej się do rzeczywistości osób uczestniczą-
cych w  zajęciach – stają się bardzo silnym 
środkiem dydaktycznym. Uważam, że lep-
sze efekty osiąga się, gdy proces nauki nie 
jest abstrakcyjnym zjawiskiem bez związku 
z codziennością.

Łącząc zmysłowe doświadczenie w danym 
miejscu z  teoriami i  pojęciami, możesz 
stworzyć silny i  relewantny sens. Kształto-
wanie i  odkrywanie tego sensu zależy od 
ciebie. Możesz najpierw pójść z  grupą do 
sklepu i kupić paczkę orzechów, a doświad-
czenie, jakie stworzysz, będzie odnosiło się 
do społeczeństwa konsumpcyjnego. Na-
stępnie możesz spróbować poszukać orze-
chów razem, znaleźć odpowiednie porę 
i miejsce, i wspólnie je obrać. Zagadnienia 
poruszone podczas tego ćwiczenia będą 
prawdopodobnie dotyczyły zmian związa-
nych z porami roku, roślin jadalnych, manu-
alnych zdolności i zbiorowego przetrwania.

• T. Gooley, The Why and How of 
Natural Navigation. A TEDx Cal-
gary talk, 2018: https://kurze-
links.de/NaturalNavigation.

• I. Kowarik, Cities and Wilderness, 
„International Journal of Wilder-
ness”, 2013.

• H. Rosa, Social Acceleration: 
A New Theory of Modernity, a lec-
ture held at the CCCB, 2016: 
https://kurzelinks.de/rosa,

• R. M. Sapolsky, Zachowuj się. 
Jak biologia wydobywa z nas to, 
co najgorsze, i to, co najlepsze, 
przekł. P. Szymczak, Media Rodzi-
na, 2017.

• R. Solnit, A Field Guide to Getting 
Lost, Penguin Publishing Group, 
2006.

Źródła

Zachęcaj osoby uczestniczące w  zajęciach 
do wspólnego ponoszenia odpowiedzial-
ności i  staraj się wychodzić poza zaaran-
żowaną lekcję, ponieważ w  procesie na-
uki najważniejsza iskra może pojawić się 
w  najmniej spodziewanej chwili. A  osoba 
prowadząca ten proces wcale nie jest wy-
łączona z nauki, jako że każda sytuacja jest 
nie powtarzalna i nieprzewidywalna.

https://kurzelinks.de/NaturalNavigation
https://kurzelinks.de/NaturalNavigation
https://kurzelinks.de/rosa
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Język ma znaczenie
Anna Dańkowska
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Język jest jednym z głównych kanałów 
komunikacji. Choć używamy go co-
dziennie, to często nie poświęcamy 

zbyt wiele uwagi na dobór słów. Jednak ję-
zyk jest niezwykle istotny, zwłaszcza w edu-
kacji: z jednej strony może mieć wzmacnia-
jący, włączający, zachęcający efekt, i  tym 
samym sprzyjać szacunkowi i  odporności. 
Z  drugiej strony może przynosić odwrotny 
skutek: może być zniechęcający, dyskrymi-
nujący, oceniający, wykluczający, i umacniać 
przy tym układ sił, manipulację, konfliktowe 
postawy czy stereotypy.

W edukacji na rzecz transformacji społecz-
no-ekologicznej należy być świadomym 
mocy tego narzędzia i mądrze go używać. 
W niniejszym rozdziale pragnę omówić kil-
ka trudności związanych z użyciem języka, 
jakie mogą napotkać edukatorki i edukato-
rzy, a  także udzielić kilku porad, jak sobie 
z nimi radzić – aby zajęcia były włączające, 
dostępne i  potencjalnie prawdziwie trans-
formacyjne.

Świadomy dobór słów 

Dzięki doborowi odpowiednich słów i pojęć, 
a także ram, możemy naszkicować różne ob-
razy rzeczywistości. Dlatego to, jakiego po-
jęcia użyjemy w trakcie zajęć, będzie miało 
duże znaczenie, na przykład: rozmawiamy 
o zmianie klimatu, kryzysie klimatycznym czy 
katastrofie klimatycznej? Każde z  tych okre-
śleń niesie inne znaczenie i wagę. A gdy mó-
wimy o uchodźcach, to czy jesteśmy na tyle 
świadomi mocy języka, żeby unikać odczło-
wieczających sformułowań jak fala uchodź-
ców zalewa Europę czy musimy zwalczać 
plagę imigrantów? To ogromna różnica, czy 
będziemy nazywać ludzi konsument(k)ami 

czy obywatel(k)ami – pierwsze słowo wska-
zuje raczej na bierną rolę człowieka jako źró-
dła pieniędzy, podczas gdy drugie sugeruje 
aktywną obywatelską postawę i sprawczość. 
Badania naukowe pokazały, że użyte wyra-
żenia wpływają na to, jak ludzie w danej sy-
tuacji zareagują. 

Uwaga na zielone mydlenie 
oczu (greenwashing) i za-
właszczanie słów

Nie ma wątpliwości, że słowa i  wyrażenia 
można różnie interpretować i  że ich zna-
czenie zmienia się wraz ze zmieniającym 
się społeczeństwem. W zakresie zrównowa-
żonego rozwoju i  kwestiach dotyczących 
zmiany klimatu język jest często instrumen-
talizowany – najczęściej w  celach marke-
tingowych i  politycznych. Następuje wtedy 
ideologiczne zawłaszczenie pewnych słów, 
które wskutek tego nadużycia tracą swoje 
pierwotne znaczenie. Zastanów się nad ta-
kimi określeniami jak: naturalny, zielony czy 
zrównoważony rozwój – często się je słyszy, 
ale rzadko opisują rzeczywisty stan rzeczy.

W  działalności edukacyjnej powinniśmy 
zwracać uwagę osób uczących się na zielo-
ne mydlenie oczu (greenwashing) w bizne-
sie, przemyśle i  polityce, aby pomagać im 
rozwijać zdolność do ujawniania i kwestio-
nowania fałszywych informacji. Na przy-
kład: czy firma działająca według zasad 
szybkiej mody może wydać sprawiedliwą 
i  ekologiczną kolekcję ubrań, skoro szybka 
moda zawsze pociąga za sobą katastrofalne 
skutki dla środowiska i  ludzi? Wiele przed-
siębiorstw używa tego rodzaju haseł rekla-
mowych, by przyciągać uwagę konsumen-
tek oraz konsumentów i  kreować często 
nieprawdziwy wizerunek marki sugerujący, 
że można być odpowiedzialną konsument-
ką i mieć moc dokonywania proekologicz-
nych wyborów. Ale czy przemysł szybkiej 
mody może w ogóle być ekologiczny?
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Dostosowywanie słownictwa 
do odbiorczyń i odbiorców 

To może brzmieć banalnie, ale dostosowy-
wanie słownictwa do odbiorców i  odbior-
czyń – czyli mówienie na tyle, na ile to moż-
liwe ich językiem – jest kluczowe w procesie 
nauki. Spójrzmy na kilka związanych z  tym 
kwestii.

Prowadząc zajęcia w krajach postsocjalistycz-
nych pamiętaj, że niektóre słowa mogą się 
spotkać z dezaprobatą, na przykład polskie 
słowo kolektywny (dosłowne tłumaczenie 
angielskiego słowa collective) może kojarzyć 
się z kolektywnymi działaniami narzucanymi 
przez państwo w czasach, gdy miało ustrój 
socjalistyczny. W takim przypadku zaleca się 
wybrać inne określenie, przykładowo wspól-
ny. Szerzej na ten temat można przeczytać 
w rozdziale „Postwzrost i  szanse dokonania 
transformacji społeczno-ekologicznej w kra-
jach postsocjalistycznych” (str. 14). 

zana za pomocą kciuka i palca wskazujące-
go, od angielskiego language). Po ustaleniu 
wspólnych językowych podstaw uszanowa-
nych przez edukatora bądź edukatorkę, ry-
zyko nieporozumień się zmniejszy, a osoby 
uczestniczące będą mogą w pełni skupić się 
na procesie nauki – nawet w grupach zróżni-
cowanych pod względem kulturowym.

Różnic kulturowych doświadczyłam zwłasz-
cza, gdy pracowałam nad przekształceniem 
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Eu-
ropejskiego w placówkę działającą bardziej 
w  zgodzie z  zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Fundacja prowadzi międzynarodo-
wy dom spotkań młodzieży mieszczący się 
w małej wsi na Dolnym Śląsku i zatrudnia po-
nad 50 pracownic i pracowników różniących 
się pod wieloma względami (wiek, miejsce 
zamieszkania, poziom wykształcenia). Poja-
wiła się potrzeba wprowadzenia potraw we-
getariańskich i wegańskich w stołówce. Oka-
zało się jednak, że nie wszyscy pracownicy 
rozumieli słowa wegetariański i  wegański, 
przez co poczuli się zmieszani (podczas gdy 
dla pozostałych wydawały się one normal-
ne). Aby się porozumieć, czasem było lepiej 
używać wyrażeń bezmięsny lub roślinny.

Używanie prostego, ale nie 
upraszczającego języka 

„Wszystko powinno być tak proste, jak to 
tylko możliwe, ale nie prostsze.” Tę maksymę 
Alberta Einsteina można z  powodzeniem 
stosować w  odniesieniu do języka na zaję-
ciach edukacyjnych. Język używany na zaję-
ciach powinien być dostosowany do kogni-
tywnych umiejętności, wiedzy oraz potrzeb 
osób uczących się, tak jak zostało to opisane 
wcześniej. 

O  ile jest istotne, aby używać zrozumiałych 
dla wszystkich wyrażeń, o  tyle powinniśmy 
unikać nadmiernych uproszczeń i  uogól-
nień. W końcu chcemy precyzyjnie wyrażać 

Jeśli pracujesz z  grupami osób pochodzą-
cych z różnych kręgów kulturowych, to staraj 
się używać pojęć, które będą dla wszystkich 
zrozumiałe. Wyjaśniaj także używane przez 
uczestniczki i uczestników zajęć pojęcia, tak 
żeby zapewnić wspólne rozumienie danych 
terminów. Jeżeli nie masz pewności, czy 
osoby uczestniczące w zajęciach naprawdę 
rozumieją dane wyrażenie, poproś je o wyja-
śnienie własnymi słowami. Ponadto możesz 
ustalić znak, którego mogą użyć, jeśli potrze-
bują wyjaśnienia (na przykład litera „L” poka-
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swoje myśli, różnicować zjawiska, podkreślać 
niekiedy subtelne, choć znaczące różnice. 
W  edukacji na rzecz transformacji społecz-
no-ekologicznej poruszamy takie złożone 
zagadnienia jak społeczne, gospodarcze 
i  ekologiczne systemy, globalne powiąza-
nia, zrównoważony rozwój czy globalna nie-
sprawiedliwość. Dlatego dobór stosownych 
i  odpowiednich słów jest kwestią funda-
mentalną. Nie obawiajmy się wprowadzać 
nowych pojęć, nawet jeśli wydają się skom-
plikowane. Będą zrozumiałe po zilustrowa-
niu ich wziętymi z  życia przykładami (tak, 
jak w przypadku efektu odbicia w rozdziale 
„Związek między kulturą, edukacją i  trans-
formacją społeczno-ekologiczną” (str. 4).

Zabawa językowymi inno-
wacjami

Transformacja społeczno-ekologiczna wiąże 
się z pojawianiem się nowych wzorców my-
ślenia, różnych sposobów cenienia rzeczy, 
nowych zjawisk, stylów życia oraz społecz-
nych innowacji. Te nowe wzorce myślenia, 
życia i  gospodarowania potrzebują nazw, 
aby mogły zyskać większe znaczenie. Nazwy 
nadajemy rzeczom i zjawiskom godnym na-
szej uwagi. Niektóre dawne i po części znane 
zjawiska otrzymują nowe (wymyślne) nazwy 
i  specjalne ramy, przez co zyskują więcej 
uwagi. Hodowanie warzyw na babcinej dział-
ce leżącej w śródmieściu jest dziś nazywane 
ogrodnictwem miejskim, a nadawanie starym 
przedmiotom nowych funkcji i podążanie za 
trendem upcyclingu traktuje się jak ważny 
element społeczeństwa postwzrostowego. 
Choć w pewnych przypadkach można zaak-
ceptować używanie modnych słów czy nazw 
angielskich, to w celu prawdziwej transforma-
cji musimy zmienić społeczeństwo. Oznacza 
to, że wszyscy muszą rozumieć i  pojmować 
nowe pojęcia, zatem nie powinniśmy oba-
wiać się ożywiać tradycyjnych określeń – jak 
hodowla warzyw na własne potrzeby, wzajem-
na pomoc, oszczędzanie.

To fascynujące, że w zakresie transformacji 
społeczno-ekologicznej możemy współ-
kształtować język dla przyszłości, nada-
jąc nowo powstającym zjawiskom nazwy. 
Zdałam sobie z  tego sprawę, gdy wraz 
z  tłumaczką sprawdzałam terminologię 
w  podręczniku „Wszystkie ręce na pokład! 
Podręcznik do edukacji na rzecz transfor-
macji społeczno-ekologicznej” (Kremer et 
al. 2021) tłumaczonym z języka angielskie-
go. Uświadomiła mi ona, ile mamy pola 
do manewru w  tym zakresie. Jako że nie 
ma żadnej instytucji, która by pozwalała 
czy zakazywała używania poszczególnych 
słów czy wyrażeń, to możemy rzeczywiście 
kształtować język i wymyślać nowe słowa.

Poszukując odpowiednich ekwiwalentów 
angielskich słów w  języku polskim, napo-
tkałyśmy wraz z  tłumaczką kilka trudno-
ści. Jak przetłumaczyć transition town? Czy 
w ogóle tłumaczyć? Jeśli nie, to kto zrozu-
mie, co się kryje pod tą nazwą? A  jeśli tłu-
maczyć, to jak? Czy istnieje w  Polsce ruch 
transition town, który już w jakiś sposób się 
po polsku nazywa? Czy pojawiły się już na-
ukowe artykuły, w  których użyto tego czy 
innego określenia?

Podczas omawiania zjawisk, które jeszcze 
nie mają swoich nazw, ciekawym i zabaw-
nym zadaniem może być ich wspólne wy-
myślanie. Zanim jednak przeprowadzisz 
takie ćwiczenie, pamiętaj, aby sprawdzić, 
czy funkcjonuje już jakieś określenie na zja-
wisko, które planujesz omówić. Na począ-
tek polecam przeszukać sieć, a  następnie 
można zapytać praktykujących to zjawisko 
ludzi, jak o nim mówią. W taki sposób po-
wstały takie wymyślne słowa na zjawiska 
z gospodarki współdzielenia jak jadłodziel-
nia, foodsharing (j. angielski), Tauschregal (j. 
niemiecki) czy knihobudka (j. czeski).

Więc przygotuj się na innowacyjną językową 
zabawę! 
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  Czy osoby uczestniczące w moich 
zajęciach rozumieją mój język? 
W jaki sposób mogę używać ja-
snych dla wszystkich słów?

  Czy pamiętam o tym, by w zróż-
nicowanej kulturowo grupie 
wyjaśniać używane pojęcia, tak 
aby wszyscy rozumieli pod nimi 
to samo (czy mogę się upewnić 
co do znaczenia danego słowa, 
prosząc o wyjaśnienie kolegę czy 
koleżankę pochodzącą z tego 
samego kręgu kulturowego co 
osoby w grupie)?

  Czy dbam o to, żeby wszyscy tak 
samo rozumieli najważniejsze 
słowa kluczowe nowo wprowa-
dzanego zagadnienia?

Jeśli zależy ci na używaniu języka w edukacji na rzecz 
transformacji społeczno-ekologicznej wystarczająco  
świadomie, zastanów się nad następującymi kwestiami:

• E. Kremer, W. Mejor, C. Sanders 
(Hg.), Wszystkie ręce na pokład! 
Podręcznik do edukacji na rzecz 
transformacji społeczno-ekologicz-
nej. Kreisau-Initiative e. V., Berlin 
2021.

• P. H. Thibodeau, L. Boroditsky, 
Metaphors We Think With: The 
Role of Metaphor in Reasoning. 
PloS one 6 (2), 2011: http://
dx.doi.org/10.1371/journal.
pone.0016782

Bibliografia

  Czy gdy używam dosłownego tłu-
maczenia z języka angielskiego, słów 
obcego pochodzenia lub po prostu 
słów w obcym języku, to czy mam 
pewność, że wszyscy je rozumieją?

  Czy wypowiadam się precyzyjnie, nie 
rozmazując sensu słów?

  Czy zdaję sobie sprawę z zielonego 
mydlenia oczu i nadużywania pew-
nych wyrażeń w debatach politycz-
nych oraz działaniach marketingo-
wych?

  Czy śledzę na bieżąco rozwój poru-
szanego przeze mnie zagadnienia, 
tak aby nie przekazywać przestarza-
łych informacji czy aby nie używać 
słów, które nie są już adekwatne lub 
aktualne?

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0016782
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0016782
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0016782
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Na ile trwałe są nasze działania 
edukacyjne?
Liubov Shynder 
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Języków, którymi posługuję się w pra-
cy, musiałam się nauczyć. Także tego, 
w  którym piszę ten artykuł, czyli an-

gielskiego. Dlatego zazwyczaj poświęcam 
trochę czasu na zabawę słowami i porówny-
wanie ich tłumaczeń, by lepiej zrozumieć ich 
znaczenie.

Sustainable, jedno z  tych „wyszukanych” 
i  „dorosłych” słów, nie uniknęło tego losu 
i stało się jednym z moich ulubionych.

Według słownika Merriam-Webster susta-
inable może być coś, co można utrzymywać 
– „utrzymywane bez przerwy ani osłabienia“ 
–, także coś trwałego – „istniejący przez dłu-
gi czas” – i coś trwałego, wytrzymałego – „ist-
niejący przez długi czas bez znaczącej zmia-
ny pod względem jakości czy wartości” oraz 
„zaprojektowane tak, by być wytrzymałym”.
 
Jestem zwolenniczką używania słowa su-
stainable także w obszarach wychodzących 
poza debatę o  ekologii i  zrównoważonym 
rozwoju. Często staram się wybadać, jak 
słowo sustainable pasuje do edukacji, a do-
kładniej mówiąc – do edukacji pozaformal-
nej, w której się poruszam zawodowo.

Wróćmy do powyższych słownikowych de-
finicji słowa sustainable. Jest kilka rzeczy, 
które są dla mnie ważne w  edukacji – po 
pierwsze czas, trwałość wyników i  długość 
samego procesu, a  po drugie chęć zapew-
nienia trwałości, czegoś, co ma długo trwać 
pod względem jakości.

Skoro już zagłębiamy się w słowniki i defini-
cje, to przyjrzyjmy się podstawom edukacji 

pozaformalnej określonych przez wiarygod-
ne instytucje.

Rada Europy mówi, że „Edukacja pozafor-
malna powinna:

  być dobrowolna, 
  być dostępna dla wszystkich (w najlep-
szym przypadku),

  być zorganizowanym procesem z okre-
ślonymi celami nauczania,

  umożliwiać czynny udział,
  skupiać się na osobie nauczanej,
  rozwijać umiejętności potrzebne do 
życia i aktywnego udziału w społeczeń-
stwie obywatelskim,

  obejmować uczenie się na poziomie 
indywidualnym, jak i grupowym,

  być holistyczna i ukierunkowana na 
proces,

  mieć za podstawę doświadczenie i dzia-
łanie,

  być uformowana tak, by odpowiadać na 
potrzeby osób nauczanych”.

Twierdzę (możesz się ze mną spierać), że tak 
rozumiana edukacja pozaformalna może do-
prowadzić do trwałej (ang. sustainable) zmia-
ny wśród osób uczących się. Obejmuje naukę 
„głową, sercem i  rękoma” – wniesioną przez 
Davida Orra (profesora pedagogiki i  ochrony 
środowiska w Stanach Zjednoczonych, a  tak-
że białego cispłciowego* mężczyznę) do ho-
listycznego podejścia do kształcenia. Zakłada 
ono, że udany proces nauczania uwzględnia 
wszystkie trzy pola: głowę – czyli wiedzę, ro-
zumienie, kognitywną stronę umysłu; serce 
– czyli uczucia, wartości, emocje; oraz ręce 
– czyli umiejętności, zdolności, narzędzia i in-
strumenty. 

Zwracanie uwagi w  procesie nauki na te 
trzy obszary może doprowadzić do trwałej 
(ang. sustainable) zmiany i  proekologicznej  

* Osoba cispłciowa to osoba, której przypisana po urodzeniu płeć biologiczna zgadza się z jej tożsamo-
ścią płciową oraz z cechami przypisywanymi tej płci przez kulturę.
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(ang. sustainable) postawy – zakorzenionej 
w rozumieniu i wiedzy, wspieranej przez umie-
jętności, ewoluującej i rozwijającej się zgodnie 
z wartościami i priorytetami. A to, jestem głę-
boko przekonana, jest pożądanym efektem 
edukacji na rzecz zrównoważonego (ang. su-
stainable) rozwoju.

otwarcia na nowe informacje, zanim pozna się 
grupę. A żeby proces nauki był trwały (ang. su-
stainable), możemy zacząć od dawania sobie 
i  grupie okazji do podzielenia się wcześniej 
zdobytą wiedzą oraz od przeanalizowania i za-
akceptowania sposobu, w jaki ta wiedza zosta-
ła zdobyta.

Blisko z tym związany jest obszar serca – prze-
konania, wartości, emocje. Nauczanie o  ka-
tastrofie klimatycznej wiąże się z  emocjami 
i uczuciami, zresztą już samo słowo „katastro-
fa” je wywołuje. W  trakcie nauki kwestionu-
jemy wartości kapitalistycznego porządku 
świata, takie jak stały wzrost gospodarczy czy 
poczucie szczęścia dzięki powiększaniu ma-
jątku i  konsumpcji. Większość z  nas została 
wychowana tak, aby uznawać ten światopo-
gląd za jedyny możliwy. Pod tym względem 
widzę, że zagadnienia poruszane na zajęciach 
w ramach edukacji na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i postwzrostu mogą wywołać bardzo 
trudne emocje, które z  kolei mogą spowo-
dować u osób uczących się opór i brak chęci 
słuchania tego, co mamy im do powiedzenia. 
Aby dokonać trwałej (ang. sustainable) zmiany 
w postawie, trzeba się cofnąć, wypowiedzieć 
i przedyskutować uformowane wcześniej war-
tości oraz emocje wywoływane kwestionowa-
niem tych wartości. Być może jest to zbyt oczy-
wiste, by o  tym mówić, ale i  tak to powiem: 

Moja rada jest następująca: aby nauka odby-
wała się głową, sercem i  rękoma, potrzeby 
i uwarunkowania osób uczących się muszą le-
żeć u jej podstaw na każdym poziomie. 

Po pierwsze, musimy poznać ich wiedzę, wcze-
śniej poznane pojęcia uznawane za prawdzi-
we oraz wcześniej wyuczony sposób uczenia 
się. Osoby pracujące z  międzynarodowymi 
grupami często zauważają, że style uczenia się, 
gotowość do kwestionowania ich zdania oraz 
sposób wyrażania własnego zdania różnią 
się wśród osób uczestniczących. Pracowałam 
często z  polsko-niemieckimi grupami i  spo-
strzegłam, że uczniowie i uczennice z Niemiec 
o wiele chętniej kwestionują pojęcia i wyraża-
ją swoje wątpliwości i  zdanie, nawet jeśli nie 
są do końca dopracowane. Z kolei uczennice 
i uczniowie z Polski szybciej przestają uważać, 
jeśli prezentowane treści nie pasują do ich po-
ziomu wiedzy. Łączę to ze sposobem, w  jaki 
kształtuje się autorytet nauczyciela w placów-
kach kształceniowych oraz sposobem, w  jaki 
zachęca się osoby nauczane do kwestiono-
wania tego autorytetu. Oczywiście to, co wy-
żej opisałam, to uogólnione i  stereotypowe 
przykłady, które są odmienne w zależności od 
grupy. Jednak jedna rzecz jest ważna – trudno 
jest przewidzieć i oczekiwać danego poziomu 

jest to dla nas całkowicie naturalne zjawisko 
– wystąpienie uczucia gniewu, strachu czy 
poczucie bycia atakowanym, kiedy ktoś kwe-
stionuje nasze wartości i przekonania lub gdy 
pokazuje nam się inne, zwłaszcza gdy robi to 
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osoba nauczająca będąca na pozycji władzy. 
Dostrzegam duży potencjał w uznaniu i przy-
jęciu emocji w procesie nauki, co pozwala gru-
pie stworzyć ich własne wartości i przekonania 
poparte wiedzą z poprzedniego akapitu. 

O  umiejętnościach, trzecim filarze procesu 
nauki, już napomknęłam. Umiejętności to 
nie tylko poszczególne manualne zdolności 
wytwarzania czy robienia czegoś. W środowi-
sku edukacji pozaformalnej bardzo ważnymi 
umiejętnościami są uczenie się i  krytyczne 
myślenie. Musimy wyjść naprzeciw odbiorczy-
niom i odbiorcom naszych działań edukacyj-
nych i spotkać się z nimi na ich terenie, gdzie 
są ich umiejętności. Oznacza to również uświa-
domienie sobie, że mają oni odmienne umie-
jętności w zakresie wyrażania swojego zdania, 
debatowania i  kwestionowania. Przez zwol-
nienie tempa i rozpoczęcie na najniższym do-

• Definicja edukacji pozaformalnej 
według Rady Europy: https://
kurzelinks.de/COEdefinitions

stępnym dla wszystkich poziomie unikniemy 
sytuacji, w której część grupy mogłaby czuć się 
wykluczona i stawiać opór w procesie nauki.

Wszystko, co opisałam, wymaga czasu i  wy-
siłku. Mimo to uważam, że dwie rzeczy mają 
potencjał, by utrwalić (ang. make sustainable) 
efekty procesu nauki. Pierwsza to inwestowa-
nie czasu, by osiągnąć długotrwały efekt, czyli 
poświęcanie więcej czasu na spotkania z oso-
bami uczącymi się na ich terenie i dawanie im 
przestrzeni na zobaczenie, jak to, co im oferu-
jemy, łączy się z ich potrzebami i wyobrażenia-
mi. Druga to poznawanie zasobów i podstaw 
osób uczących się, rozwijanie ich zamiast ofe-
rowania im zamiennika ich wartości, i przeka-
zywanie wiedzy jako sposób akceptowania 
ludzi i ich doświadczeń oraz uznawanie różno-
rodności.

https://kurzelinks.de/COEdefinitions
https://kurzelinks.de/COEdefinitions
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Jeśli to nie wzbudza twojej złości, to 
znaczy, że nie jest istotne. 
Emocje w edukacji na rzecz transfor-
macji społeczno-ekologicznej
Aneta Osuch
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Kryzys klimatyczny, szybka utrata bio-
różnorodności, narastająca nierów-
ność społeczna, wyzysk. Współcze-

sna rzeczywistość odznacza się szeregiem 
nasilających się problemów natury społecz-
nej, ekologicznej i gospodarczej, które mają 
niszczycielskie skutki na poziomie zarówno 
lokalnym, jak i globalnym” – czytamy w pu-
blikacji „Wszystkie ręce na pokład! Podręcznik 
do edukacji na rzecz transformacji społeczno-
-ekologicznej“ (Kremer et al. 2021).

Informacje o  eskalacji kryzysu docierają do 
nas najróżniejszymi kanałami. Niektórych 
z  jego skutków doświadczamy na własnej 
skórze coraz częściej, mocniej i gwałtowniej. 
Szczególnie w przypadku, kiedy nasze zaso-
by nie pozwalają na radzenie sobie z  kon-
sekwencjami destrukcyjnych zmian. Kryzys 
nie jest demokratyczny. Jest on ogromnie 
wzburzonym oceanem, a różni ludzie i spo-
łeczeństwa płyną bardzo odmiennymi ło-
dziami (niektórzy wielkimi jachtami, inni 
przepełnionymi pontonami).

Kiedy o  tym myślimy, towarzyszą nam lęk, 
smutek, gniew oraz inne emocje. W  litera-
turze przedmiotu rozróżnia się emocje pier-
wotne i  emocje wtórne. Do pierwotnych 
najczęściej zalicza się radość, gniew, smutek, 
strach, wstręt i zaskoczenie. Wykładniczo ro-
snący kryzys może jednak pobudzić nas do 
zmierzenia się z wyzwaniami.

Po co nam emocje?

Istnieje wiele teorii związanych z  emocjami 
i  prowadzi się wiele dotyczących ich badań. 
Jednym z podejść odpowiadających na pyta-
nie, po co nam emocje, jest podejście funkcjo-
nalistyczne. W takim ujęciu emocje pełnią za-
sadniczo funkcję adaptacyjną (co nie znaczy, 
że funkcję tę pełni każdy ich przejaw).

Emocje można rozumieć jako mechanizm sy-
gnalizowania istotności: jeśli dane zdarzenie 
nie wywołuje we mnie emocji, to znaczy, że 
nie jest dla mnie istotne. Z  tej perspektywy 
pełnią one funkcję informacyjną – pozwalają 
na komunikowanie interesów czy celów jed-
nostki. Drugą ważną funkcją emocji jest funk-
cja motywująca do działań mających na celu 
podtrzymanie lub zmianę relacji z  tym, co je 
wywołuje (wywołujących je zdarzeń) bądź ich 
antycypacji (kiedy przewiduję, że się pojawią).

Klasyfikacja emocji

Potocznie dzieli się emocje na pozytywne 
(radość i podobne emocje) i negatywne (po-
zostałe). Również w  literaturze przedmiotu 
występuje takie rozróżnienie, choć nie jest 
jedyne. Podział ten może nieść i często rze-
czywiście niesie konsekwencje dla gotowo-
ści ich przeżywania. Zazwyczaj pozytywne 
jest coś, czego się pożąda, a negatywne to, 
czego lepiej unikać. Jeśli, jak podano powy-
żej, emocje nas informują („pozytywne”: jest 
dobrze, „negatywne”: nie jest dobrze) i mo-
tywują do podtrzymania lub zmiany statusu 
quo (jest dobrze – niech nadal tak będzie, 
nie jest dobrze – trzeba coś zrobić, zmienić), 
to unikanie emocji „negatywnych” może 

“

„Gdy nie lękamy się tego, co po-
winno budzić strach, jesteśmy 
w  strasznym niebezpieczeństwie“, 
twierdził Lao-Tsy.
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mieć poważne następstwa dla naszego by-
cia w świecie. Jeśli informacje dotyczące po-
głębiającego się kryzysu oraz doświadczanie 
go nie wywoływałoby w nas „negatywnych” 
emocji, najprawdopodobniej pozostaliby-
śmy bierni wobec niebezpieczeństwa, któ-
re kryzys ten ze sobą niesie. Smutek można 
uznać za emocję wywołującą bierność. Stąd, 
gdy długo się utrzymuje, może być prze-
szkodą w edukacji, której celem jest podję-
cie działań. Smutek jednak jest także emo-
cją refleksyjną i jako taka jest bardzo ważny 
w  kontekście zmiany – pozwala pogodzić 
się z  utratą (kiedy coś zmieniamy, to także 
coś tracimy, nie wszystko się udaje tak, jak 
byśmy chcieli), daje przestrzeń do pomyśle-
nia na przykład o tym, co i dlaczego nie za-
działało we wprowadzaniu przez nas zmian. 
Mówiąc o  edukacji na rzecz transformacji 
społeczno-ekologicznej, myślimy o edukacji 
nastawionej na zmiany. A do tego potrzebu-
jemy emocji.

Natężenie emocji 

Pozytywne i negatywne strony oraz konse-
kwencje różnych emocji mogą wynikać tak-
że z ich natężenia. Jeśli emocja jest słaba, nie 
będzie motywować lub będzie motywować 
słabo. Jeśli jest zbyt silna, może zdestabilizo-
wać lub spowodować, że działanie podjęte 
pod jej wpływem będzie nieadekwatne lub 
destrukcyjne.

Czy emocje nas zwodzą? 

Jeżeli emocje nas informują, to czy możemy 
mówić o  ich nieadekwatności? Czy jeśli się 
boimy, to zawsze znaczy, że coś nam zagraża?

Uzasadnienie emocjonalne jest zniekształ-
ceniem poznawczym polegającym na 
uznawaniu prawdziwości zjawiska wyłącz-
nie na podstawie emocji, bez odniesienia 
do faktów czy pozaemocjonalnej rzeczy-
wistości.

Myślenie a emocje 

Ocena poznawcza zdarzenia (często auto-
matyczna i nieświadoma) pośredniczy mię-
dzy bodźcem a reakcją emocjonalną. Emo-
cje umożliwiają szybkie reagowanie, bez 
intelektualnego wikłania się w niuanse oraz 
czasochłonnego tworzenia strategii działa-
nia (co może nam często uratować życie). 
Prócz emocji wzbudzanych automatycznie 
istnieją emocje wzbudzane refleksyjnie – 
ich pojawienie się jest związane ze świado-
mym procesem poznawczym. Świadomy 
proces poznawczy może wygaszać emo-
cje wzbudzane automatycznie, kiedy na 
przykład spostrzegliśmy, że dany bodziec 
nie jest takim, jakim się wydawał. Ponadto 
świadomy proces może być źródłem emocji 
związanych z  bodźcami, których sami nie 

Na pojawienie się i natężenie emocji mogą, 
oprócz samego bodźca, wpływać: czynniki 
związane z  wcześniejszymi doświadcze-
niami (reaktywność emocjonalna, zabu-
rzenia wzbudzania i kontrolowania emocji, 
potrzeba stymulacji, wcześniejsze tłumie-
nie emocji, traumy i bodźce wyzwalające), 
stan ciała (niewyspanie, głód, zmęczenie, 
hormony), stan środowiska (gorąco, tłok, 
hałas, zanieczyszczenie powietrza), i  inne 
(przeciążenie poznawcze, stan emocjo-
nalny innych osób w otoczeniu – zjawisko 
znane pod nazwą zaraźliwości emocjonal-
nej), długotrwały stres, kultura, a  nawet 
mniej oczywiste czynniki takie jak układ 
sił, klasa społeczna, płeć itd.
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doświadczamy bezpośrednio, na przykład 
kiedy czujemy gniew, bo wiemy, że ludzie 
umierają z głodu dlatego, że są biedni, a nie 
dlatego, że nie ma jedzenia, lub kiedy od-
czuwamy radość, myśląc o innym, sprawie-
dliwszym świecie. 

Gniew

Gniew zdaje się ważną emocją w kontekście 
zmiany społecznej, która napotyka opór. 
Gniew jest emocją pojawiającą się wtedy, 
kiedy ktoś przekracza nasze granice, kiedy 
napotykamy przeszkodę w  zaspokajaniu 
potrzeb, kiedy nasze wartości są narusza-
ne. Jego celem jest zmiana stanu rzeczy po-
strzeganego jako krzywdzący czy niespra-
wiedliwy.

nia pozbawione gniewu i oparte na grzecz-
nych kampaniach? Komu piętnowanie gnie-
wu jest na rękę?

Gniew konstruktywny i de-
struktywny. Zagrożenia 
związane z gniewem

Moc gniewu może być wykorzystana 
w walce o przetrwanie w obliczu katastrofy 
czy w działaniach na rzecz sprawiedliwego 
świata. Niemniej gniew może ukazać swoje 
mroczne oblicze, gdy zostanie wykorzysta-
ny przeciwko jednostce lub grupom pozba-
wionym władzy (mechanizm kozła ofiarne-
go). Ilustruje to następujący przykład: za 
kryzys gospodarczy obwinia się jakąś gru-
pę etniczną, a za zmiany klimatu ludzi jeż-
dżących starymi samochodami w  krajach, 
w których publiczny transport zbiorowy nie 
istnieje. W sytuacji przeciążenia informacyj-
nego, w  świecie fałszywych wiadomości 
i deepfake’ów, wzniecanie gniewu destruk-
cyjnego jest niezmiernie łatwe.

Indywidualizm i prywat-
ność emocji. Normalizacja 
gniewu

Dlaczego w artykule o emocjach tyle miej-
sca zajmuje gniew? Dlatego, że we współ-
czesnym dyskursie w indywidualistycznych 
kulturach wydaje się on tabuizowany jako 
osobisty problem nieprzystosowanych jed-
nostek, które powinny pójść na psychote-
rapię. Owszem, czasem psychoterapia jest 
potrzebna. W  Polsce psychoterapia jest 
głównie prywatna i  bardzo droga (co tak-
że może budzić uzasadniony gniew u osób 
potrzebujących wsparcia a  ekonomicznie 
wykluczonych, z  kolei ci, którzy sądzą, że 
za wszystkie porażki jest odpowiedzialna 
jednostka, nazwą ich roszczeniowymi). Je-
śli gniew jest emocją, która motywuje i daje 

Gniew ma moc obalania zakonserwowanej 
fasady społecznej. Ugrzeczniony oficjalny 
język jest często częścią systemu (nie przy-
padkiem jedną z podstawowych umiejętno-
ści, jakich uczono dzieci chłopów i niewolni-
ków, była grzeczność wobec panów), który 
uprzywilejowuje jednych kosztem drugich, 
a  z  takim systemem mamy aktualnie do 
czynienia. Dlatego gniew i  język gniewu są 
tak ważne w strategiach oporu. To, co zrobi-
my z gniewem w ramach edukacji na rzecz 
transformacji ekologiczno-społecznej zależy 
od odpowiedzi na pytanie, jak radykalna po-
winna być edukacja oraz jakie katastrofalne 
zdarzenia nas czekają, jeśli nie podejmiemy 
radykalnych działań dążących do zmiany 
stanu rzeczy? Jakie efekty przyniosły działa-
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działamy na rzecz zmiany? Jak zostało wyżej 
powiedziane, „pozytywne” emocje motywu-
ją nas do podtrzymania działania. Bez nich 
nasze działania, których rezultat jest od-
dalony w  czasie, wygasłyby po pierwszych 
porażkach. Nadzieja pozwala nam wierzyć 
w inny świat i w to, że transformacja społecz-
no-ekologiczna jest możliwa.

Międzykulturowe  
i wewnątrzkulturowe  
ramy emocji

Jeśli między bodźcem a reakcją emocjonalną 
pośredniczy ocena poznawcza (automatycz-
na bądź refleksyjna), to nie sposób pominąć 
kulturowych ram emocji: zależna od kultury 
ocena poznawcza decyduje o tym, jakie zna-
czenie nadajemy bodźcom. Kultura, poprzez 
socjalizację, wpływa na to, jak doświadcza-
my emocji, jak je nazywamy, a także czy i jak 
je okazujemy. W  edukacji będziemy mieli 
do czynienia zarówno z  różnicami między-
kulturowymi, jak i  wewnątrzkulturowymi. 
Wewnątrzkulturowe różnice dotyczyć będą 
chociażby płci (np. odczuwanie i wyrażanie 
gniewu i lęku u mężczyzn, kobiet i osób nie-
binarnych w  kulturach patriarchalnych) czy 
też klas społecznych (różnice w akceptowa-
niu ekspresji emocji w odniesieniu do grup 
nieuprzywilejowanych). Istotne jest tu także, 
jak dane emocje i ich ekspresja są oceniane 
przez społeczeństwo czy ważną grupę od-
niesienia.

Pułapki empatii

Często się dziś mówi, że na świecie dzieje się 
źle, bo za mało mamy empatii. Jeśli empatię 
rozumiemy w  kategoriach emocjonalnych, 
jako odczuwanie tego, co w  naszym prze-
konaniu czują inni, to niekoniecznie to musi 
być prawda. Empatia jest stronnicza, działa 
jak reflektor, który skupia naszą uwagę tu 
i teraz, na jednych istotach (często „naszych”, 

nam siłę do zmieniania niesprawiedliwych 
stosunków społecznych, odbieranie nie-
uprzywilejowanym prawa do gniewu jest 
działaniem na rzecz zachowania statusu 
quo. Jakie są zagrożenia związane z podej-
ściem „robimy tak, jak zawsze”? Na niektóre 
z nich wskazują raporty Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Jeśli nie 
reagujemy ani nie stawiamy oporu, to świat 
toczy się jak dotychczas zgodnie z  logiką 
nieskończonego wzrostu, nieograniczone-
go wydobywania zasobów, emisji gazów 
cieplarnianych, wyzysku i ubóstwa związa-
nych z  gospodarką kapitalistyczną i  neoli-
beralną ideologią. Kiedy słyszymy, że gniew 
trzeba regulować, nie krzyczeć, lecz spokoj-
nie rozmawiać, być grzecznym, nie wtrącać 
się, iść na terapię, bo nasz gniew może przy-
nieść komuś szkodę, i kiedy temu ulegamy 
i  rezygnujemy z  działania na rzecz zmian 
społecznych (jeśli nasze społeczno-ekono-
miczne położenie czy stan psychologiczny 
pozwalają nam działać), to czy nie jeste-
śmy współodpowiedzialni za szkody, które 
ten system powoduje? Efekt pominięcia 
(ang. omission bias) jest zniekształceniem 
poznawczym polegającym na ocenie dzia-
łań przynoszących szkodę jako gorszych 
i bardziej niemoralnych niż równie szkodli-
wa bezczynność. Co, jeśli bezczynność jest 
szkodliwa bardziej?

Radość i nadzieja

Po co nam „pozytywne” emocje w  eduka-
cji na rzecz transformacji ekologiczno-spo-
łecznej? Po co nam radość i nadzieja, kiedy 
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Regulacja emocji, czyli 
dlaczego nie mamy być 
grzeczni

Co zrobić z trudnymi emocjami? Możliwości 
jest kilka. Możemy unikać sytuacji, które je 
wywołują, blokować informacje, zaprzeczać 
sytuacjom i emocjom, dysocjować, urucho-
mić mechanizmy obronne, przekierować 
emocje na inny obiekt, skupić się na obniże-
niu ich natężenia, zmodyfikować ocenę po-
znawczą sytuacji lub doprowadzić do zmia-
ny samej sytuacji. Do tego możemy stosować 
różne techniki. Przykładową z nich jest tech-
nika RAIN (pol. deszcz, akronim pochodzi 
od pierwszych liter poszczególnych kroków 
w j. angielskim – przypis tłum.): świadomość 
(uświadom sobie, co się dzieje w twoim ciele 
i umyśle), akceptacja (zaakceptuj pojawiające  

podobnych do nas), a pomija cierpienia in-
nych. Odczuwając empatię, nie zwracamy 
uwagi na konsekwencje naszych działań 
i  możemy faworyzować jednostkę kosztem 
grupy. Nierzadko ludzie, którym przypisu-
jemy brak empatii (oczywiście tacy również 
istnieją), to ci, którzy empatyzują z  ludźmi, 
z  którymi my nie empatyzujemy. Co za-
miast empatii w tym znaczeniu? Racjonalne 
współczucie, które wymaga między innymi 
rozpoznania układu sił.

Odporność a opór 

Kryzys to zarówno szansa, jak i zagrożenie. 
Aktualny kryzys społeczno-ekologiczny 
jest zagrożeniem (a  dla wielu stał się już 
katastrofą), ale i szansą na zmianę niespra-
wiedliwego, opartego na wyzysku syste-
mu, który do niego doprowadził. W  którą 
stronę pójdą zmiany będzie zależało od 
działań podejmowanych przez nas oraz od 
działań podejmowanych przez tych, którzy 
dzięki swojej pozycji u  władzy czerpią zy-
ski z obecnego systemu. Opór jest tym, co 
pozwoli nam się im przeciwstawić i tu poja-
wia się miejsce dla gniewu! Opór może się 
pojawić także w grupie, z którą pracujemy 
w  ramach edukacji na rzecz transformacji 
społeczno-ekologicznej. Jego źródła mogą 
mieć charakter kulturowy (różny stosunek 
do władzy czy systemu samego w  sobie, 
postawy wobec radykalnych działań do-
puszczanych przez przekonania i  religię) 
lub mogą wynikać z mechanizmów obron-
nych związanych z kryzysem lub z odmien-
ną pozycją w strukturze społecznej i lękiem 
przed utratą przywileju w  wyniku zmian 
społecznych. Niekiedy opór jest zamienni-
kiem reakcji na całkowicie odmienną sytu-
ację lub jest spowodowany brakiem sympa-
tii do grupy czy osoby prowadzącej zajęcia. 
Czasem opór jest po prostu wynikiem da-
nej fazy grupowej albo wiąże się z pojawie-
niem się różnych ról w grupie. Praca z tym 
oporem – nie zawsze skuteczna – będzie 
się różnić w zależności od jego źródła i to-

warzyszących mu emocji. Podczas pracy 
z oporem w grupie ważne jest znalezienie 
jego źródła. Gdy zrozumiemy osoby w gru-
pie, będziemy mogli odpowiednio zareago-
wać: przekazać im potrzebne informacje, 
zadbać o ich emocje czy po prostu okazać 
zrozumienie. Opór zacznie słabnąć, jeśli nie 
będziemy starać się przekonać danej oso-
by na siłę, tylko postępować z ciekawością 
i  troskliwością. Gdy dana osoba czuje się 
zrozumiana, to zwiększa się szansa na to, że 
przestanie walczyć, a  zacznie współpraco-
wać. Aby dokonać zmiany społecznej, nie 
trzeba przekonać do niej wszystkich, jak 
pokazuje teoria masy krytycznej.

Oprócz oporu potrzebujemy, jako jednost-
ki i jako grupa, odporności rozumianej jako 
psychiczna zdolność powrotu do równowa-
gi po trudnych wydarzeniach, traumie czy 
porażkach. Mówimy o oporze, kiedy sprze-
ciwiamy się komuś lub czemuś (np. niespra-
wiedliwemu układowi), a  o  odporności, 
kiedy wracamy do równowagi po trudno-
ściach doświadczonych w wyniku stawiania 
oporu, aby móc kontynuować działania. 
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się myśli i  uczucia), analiza (przeanalizuj 
z  ciekawością to, co właśnie przeżywasz), 
brak utożsamienia (bez oceniania pozbądź 
się myśli, uczuć czy doznań, które ci już nie 
służą). Obniżeniu napięcia emocjonalnego 
sprzyja też wysiłek fizyczny („idź, pobiegaj”), 
a  przede wszystkim wsparcie społeczne. 
Wszystkie wymienione sposoby można sto-
sować – choć nie zawsze z pożądanym skut-
kiem – w  różnych sytuacjach (w  zależności 
od tego, czy emocje są adekwatne, czy nas 
destabilizują, jaki mamy wpływ na sytuację, 
czy mamy zasoby, żeby sobie z tym poradzić 
itd.). Która z tych możliwości jest najbardziej 
pożądana w edukacji na rzecz transformacji 
społeczno-ekologicznej?

Emocje wewnątrz grupy

Poza emocjami wywoływanymi przez bodź-
ce pochodzące ze świata pogrążonego 
w  kryzysie doświadczamy również emocji 
w relacjach interpersonalnych, w tym w gru-
pach, do których należymy (np. aktywistycz-
nych). Funkcjonowanie w  grupie to oprócz 
podobieństw i  wspólnych celów także róż-
nice i układy sił (szczególnie jeśli grupa jest 
zróżnicowana), co wiąże się z potencjalnymi 
konfliktami i  trudnymi emocjami. Te z kolei 
grożą rozpadem grupy. Jednym ze sposo-
bów radzenia sobie z  eskalacją konfliktów 
jest porozumienie bez przemocy (PBP, NVC), 
podejście opracowane przez Marshalla Ro-
senberga. Warto także pamiętać, że funkcjo-
nowanie w grupie, z którą działamy i podzie-
lamy wartości, to mimo różnic i  konfliktów 
źródło radości i wsparcia społecznego.

Ćwiczenie

Ćwiczenie na opanowywanie emocji: Po-
dziel osoby uczestniczące na cztery pod-
grupy (najlepiej różnorodne). Przypisz każ-
dej grupie jedną z czterech podstawowych 
emocji (radość, gniew, smutek, strach). Jakie 
są pozytywne i  negatywne aspekty każdej 
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z  tych emocji? Co by się działo, gdybyśmy 
nie mieli tych emocji? Pozwól każdej emocji 
pójść do jednej grupy. Po ostatniej rundzie 
poproś osoby reprezentujące grupę o przed-
stawienie wyników ćwiczenia na forum.
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Praca ze zróżnicowanymi grupami 
Johannes Huth
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Gdy wyglądam przez okno swojego 
mieszkania w  centrum Berlina i  wi-
dzę całą tą nieekologiczną infra-

strukturę, wyobrażając sobie, jak wyglą-
dałby świat sprawiedliwy pod względami 
ekologicznym i  społecznym, szybko sobie 
uzmysławiam jedną rzecz: jest wiele do 
zrobienia, a niewiele czasu. Na warsztatach 
czy w środowiskach aktywnych politycznie 
osób mocno odczuwam presję w  związku 
ze stojącym przed nami ogromnym wy-
zwaniem – zmianą klimatu. Jestem przeko-
nany, że nie tylko ja tak mam. Wzrastająca 
liczba ludzi odczuwa podobnie pilną po-
trzebę działania i chce coś zmienić. Zbierają 
się więc w coraz większe grupy w różnych 
środowiskach. To jest istotnie, ponieważ 
chcemy dobrego życia dla wszystkich. 
Równocześnie marginalizowane grupy co-
raz częściej krytykują działania edukacyjne 
i  ruchy, ponieważ propozycje rozwiązań 
problemów często pomijają ich rzeczywi-
stość, ich doświadczenia nie są traktowane 
poważnie, a układom sił i dyskryminacji się 
zaprzecza. Sądzę, że presja działania z  po-
wodu kryzysu klimatycznego, zwłaszcza 
wśród ruchów na rzecz klimatu i  sprawie-
dliwości klimatycznej, powoduje zawężone 
spojrzenie na świat u  ludzi posiadających 
znaczne przywileje, co może prowadzić do 
dyskryminacji. Często te nierówności pozo-
stają nierozwiązane, a osoby nimi dotknię-
te wycofują się z  tych grup lub oddzielają 
się od nich. 

Aby tak się nie działo, a działania edukacyjne 
korzystały z tej różnorodności doświadczeń 
i punktów widzenia, chciałbym przedstawić 
kilka rad wynikających z moich obserwacji, 
które poczyniłem w roli prowadzącego oraz 
uczestnika seminariów. 

Oprawa wydarzenia 

Osoby doświadczające dyskryminacji po-
wszechnie spotykają się z  tym, że się nich 
nie włącza. Jeśli dana osoba się martwi, że 
tak się wydarzy również podczas kolejnego 
wydarzenia, to zmniejsza się prawdopodo-
bieństwo, że weźmie w  nim udział. Z  tego 
powodu należy już na początku pokazać, że 
prowadzący są świadomi pewnych kwestii. 
Zwłaszcza jeśli odnoszę wrażenie, że pewne 
osoby i  tak nie przyjdą na moje zajęcia, to 
warto zastanowić się nad tym, jak zaprojek-
tować ogłoszenie o  wydarzeniu i  dla kogo 
przygotowuję program spotkania. Nie mu-
szę mieć gotowego rozwiązania na każdą 
sprawę już na poziomie pisania ogłoszenia. 
Jednak dobrze jest uwidocznić, że biorę pod 
uwagę dane kwestie, dzięki czemu poten-
cjalnym osobom uczestniczącym będzie ła-
twiej prosić o przystosowanie programu do 
ich potrzeb.

Oto wskazówki dotyczące kwestii, które 
można uwzględnić już na poziomie pisania 
ogłoszenia o seminarium:

  Do kogo kieruję wydarzenie i czy mogę 
przystosować je do potrzeb tych osób?

  Czy mogę zaoferować pokoje jednooso-
bowe?

  Czy istnieje możliwość zaoferowania 
bezpiecznego zakwaterowania, np. tylko 
dla kobiet i osób LGBTQ+?

  Czy mogę pokazać zdjęcia miejsca za-
kwaterowania?

  Czy mogę opisać dostęp do wszystkich 
pokoi?

  Czy są zaplanowane wycieczki, a jeśli tak, 
to jakie?

  Czy mogę zaoferować pomoc w organi-
zacji dojazdu?

  Czy mogę sformułować ogłoszenie pro-
stym językiem?
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  Czy znam dodatkowe źródła dofinanso-
wania, aby pokryć potrzeby osób z  nie-
pełnosprawnościami?

  Czy opłata za udział jest taka sama dla 
wszystkich? Czy można ją zróżnicować 
i uzależnić od wysokości dochodów?

  Czy osoby uczestniczące muszą w pew-
nych sytuacjach przypisywać się do jed-
nej z tożsamości płciowych w binarnym 
podziale (np. toalety, pokoje, zadania, 
gry)?

  Czy używam w ogłoszeniu języka inklu-
zywnego (inaczej: włączającego, równo-
ściowego)? 

  Czy konieczne środki higieniczne są do-
stępne w  pobliżu albo czy mogę je za-
pewnić?

  Czy jest miejsce, w  którym można się 
modlić bez przeszkód?

  Czy można wyłączyć się na chwilę z pro-
gramu ze względu na konieczność od-
mówienia modlitwy czy inne osobiste 
potrzeby?

  Czy uwzględniono w  porach posiłków 
fakt, że jest miesiąc postu?

  Jakie ważne święta przypadają na okres 
trwania mojego seminarium?

  Jakie sposoby odżywiania się należy 
uwzględnić?

  Jak można włączyć osoby posiadające 
dzieci?

Podejście oparte  
na dociekaniu

W  zajęciach edukacyjnych często chodzi 
o  wybory w  codziennym życiu, dzięki któ-
rym można się przyczynić do transformacji 
społeczno-ekologicznej. Niektóre z  nich to: 
przejście na weganizm; rezygnacja z samo-
chodu i  podróży samolotowych; ogólne 
ograniczanie mobilności; kupowanie pro-
duktów ekologicznych i  pochodzących ze 

sprawiedliwego handlu lub – nawet lepiej 
– kupowanie regionalnych i  sezonowych 
warzyw od drobnych gospodarstw rolnych, 
jeśli nie możemy ich sami uprawiać; napra-
wianie wszystkich urządzeń lub chociaż da-
wanie im drugiego życia poprzez zmianę 
ich przeznaczenia (upcycling); łączenie się 
w zgrupowania i chodzenie na manifestacje 
czy strajki; aktywność obywatelska; wspólne 
użytkowanie przedmiotów i tak dalej. Zatem 
jest wiele wymagań wobec jednostki, które 
mają dać poczucie sprawstwa. Nierzadko 
brakuje nie wiedzy o  potencjalnych działa-
niach, lecz środków do ich urzeczywistnia-
nia. Jeśli wyobrazimy sobie pomieszczenie, 
w którym znajdują się osoby z różnych śro-
dowisk i o różnych pozycjach początkowych, 
to szybko sobie zdamy sprawę z tego, że nie 
da się równo dostosować do wszystkich po-
trzeb, oraz że różni ludzie mierzą się z różny-
mi problemami.

Zamiast sugerowania potencjalnych dzia-
łań, proponuję pozwolić osobom uczestni-
czącym na dyskusję o tym, jakich możliwości 
sobie życzą i jakie próby ich zrealizowania się 
nie powiodły. Tym sposobem osoby uczest-
niczące stają się ekspertkami i ekspertami od 
swojej rzeczywistości. W edukacji uwzględ-
niającej kwestie kulturowe rzeczywistość 
i perspektywa osób nauczanych jest w cen-
trum uwagi. Osoby uczestniczące czują się 
wzmocnione poprzez docenienie ich wie-
dzy o swojej rzeczywistości. Co jest koniecz-
ne, aby każda z nich postępowała w sposób 
proekologiczny i  społecznie sprawiedliwy? 
Jak wyglądałaby ich codzienność, w  której 
takie postępowanie jest naturalne? W jakich 
chwilach czują się (zde)motywowane do ta-
kiego postępowania?

Podanie swoich zaimkóv 

Nie wszyscy ludzie utożsamiają się z  przy-
pisaną im po urodzeniu płcią. Są to oso-
by transpłciowe albo niebinarne. W  śro-
dowiskach, które miałem okazję poznać,  
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utrwalił się zwyczaj podawania swoich zaim-
ków – albo podczas przedstawiania się albo 
poprzez dopisanie zaimków do etykietki 
z  imieniem. Osoby transpłciowe często do-
świadczają braku uznania ich istnienia oraz 
niewidoczności swojej osoby lub ich inte-
gralnej części. Ta część nierzadko odgrywa 
ważną rolę w ich życiu, ponieważ świat zna-
jący jedynie binarny podział na dwie płcie 
stwarza dyskomfort u wielu osób, które nie 
mogą lub nie chcą się do niego dostosować. 
Podanie swoich zaimków to prosty sposób 
na uwidocznienie jej lub też pokazanie, że 
uznajemy takie tożsamości. Nawet jeśli na 
zajęciach nie ma osób transpłciowych, to 
uważam, że warto zakłócać normy. Przecież 
sednem zajęć z  zakresu transformacji spo-
łeczno-ekologicznej jest umożliwienie do-
brego życia dla wszystkich i  kwestionowa-
nie swoich przyzwyczajeń.

Niestety zawsze znajdują się ludzie, którzy 
uznają ten temat za absurdalny, zbędny i są 
nim poirytowani. Z  mojego doświadczenia 
wynika jednak, że to zagadnienie wywołuje 
obawy przed zranieniem innych osób, gdyż 
wiele języków jest mocno nacechowanych 
płciowo, a  błędy się zawsze zdarzają. Aby 

„Chcielibyśmy, aby każda osoba na 
tym seminarium mogła być sobą. 
Dlatego, oprócz podania swojego 
imienia czy też innego słowa, jakim 
mamy się do was zwracać, podajcie 
swoje zaimki. Na przykład: on i jego, 
ona i  jej albo inne. Dla niektórych 
może to być niecodzienna sytu-
acja i mogą pojawić się błędy. Może 
i my sami je popełnimy. Jest dla nas 
jednak ważne, abyśmy zwracali so-
bie uwagę, jeśli kogoś niewłaściwie 
określono.”

Przykład: 

Co wolałbym powiedzieć ...

Zagadnienia poruszane w związku z trans-
formacją społeczno-ekologiczną są zło-
żone i  blisko powiązane z  codziennością 
każdego z nas. Często chodzi o kwestiono-
wanie i przełamywanie norm i przyzwycza-
jeń. Świat materialny (budynki, instytucje, 
granice itd.) niesie ze sobą swoją (czasem 
problematyczną) historię. Podobnie jest 
z językiem, pojęciami i teoriami. Jeśli chce-
my zmienić świat, to warto się zastanowić 
nad tym, jakich słów i  obrazów używamy 
do określania danej sytuacji.

rozproszyć te obawy, warto o  tym wspo-
mnieć, zanim osoby uczestniczące zaczną 
się przedstawiać.

Pomocną rzeczą może być także wyłożenie 
materiałów informacyjnych, tak żeby oso-
by uczestniczące mogły sprawdzać pojęcia 
oraz nabyć podstawową wiedzę z  zakre-
su płci biologicznej i  tożsamości płciowej, 
ponieważ brak wiedzy często zawstydza, 
zwłaszcza gdy jest się w  grupie obeznanej 
z tematem.
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Dla mnie, trenera, ważne jest, aby znaleźć 
równowagę między przestrzenią do nauki, 
w której można popełniać błędy i uczyć się 
na nich, a bezpieczną przestrzenią, w której 
nauka odbywa się jak najmniejszym kosz-
tem osób dyskryminowanych. Zwłaszcza 
w  grupach, które się jeszcze nie znają, do-
brze jest na początek wyjaśnić potencjalnie 
kłopotliwe pojęcia i  zaproponować inne. 
W ten sposób można zapobiec nieprzyjem-
nym dla niektórych osób sytuacjom oraz 
przedstawić różne kąty widzenia i  wiedzę 
z danego kręgu tematycznego.

Potwierdza się to przede wszystkim pod-
czas zajęć dotyczących globalnych zagad-
nień. Wiele określeń ukutych w  Europie 
ma kolonialne i rasistowskie pochodzenie 
i  nadal obraża. Zebranie pojęć, objaśnie-
nie ich kłopotliwości oraz zaproponowa-
nie nowych może być dobrym sposobem 
na poradzenie sobie z  faktem, że pojęć 
używa się zazwyczaj nieświadomie, gdyż 
są „normalne”, i  że nie stoi za nimi zamiar 
zranienia kogoś. W przypadku pojawienia 
się różnych zdań pomóc może zapytanie 
danych osób o  osobiste znaczenie dane-
go słowa: „Co ono dla ciebie oznacza i  co 
ci się z nim kojarzy?”. Należy być przy tym 
taktownym, ponieważ dane pojęcie może 
wiązać się z  traumami, a  nie należy zmu-
szać osób uczestniczących do mówienia 
o swoich traumach obcym osobom. Osta-
tecznie dążymy do tego, aby osoby dys-
kryminowane poczuły, że ich dyskomfort 
i  ból są usłyszane, że grupa postara się 
nie dyskryminować w  przyszłości, że dys-
kryminujące stwierdzenia nie odnoszą się 
do całej osoby, a  pomyłki nie są absolut-
ne, lecz dają przestrzeń na zmianę. Oprócz 
wyjaśnienia pojęć na początku zajęć, na-
leży w  ich dalszym przebiegu reagować 
na zakłócenia – zakłócenia mają pierw-
szeństwo. W razie braku czasu na reakcję, 
niejasności problemu czy gdy dana osoba 
obstaje przy swoim kłopotliwym twierdze-
niu można zająć się takim konfliktem po 

danym bloku zajęć. W każdym razie należy 
zająć się każdym zakłóceniem.

Prowadzenie zajęć –  
pozwolenie każdej osobie 
na wypowiedź

Zawsze, gdy zadaję grupie pytanie, prowa-
dzę burzę mózgów, dyskusję czy staram 
się rozpoznać nastrój w  grupie, są osoby, 
które się odzywają często oraz takie, któ-
re rzadko zabierają głos. Zazwyczaj czę-
stotliwość zabierania głosu jest nierówna. 
Osoby uczestniczące napotykają różne 
trudności: wypowiadanie się przed gru-
pą, mówienie głośniej, okazywanie uczuć, 
dzielenie się prywatnymi sprawami, wy-
rażanie niezgody, poprawianie innych, 
rozładowanie atmosfery poprzez opowie-
dzenie żartu, pytanie, czy ktoś czegoś nie 
rozumie, podsumowywanie wypowiedzi 
i  tak dalej. Niektórym ludziom przycho-
dzą te rzeczy łatwo, innym trudno. Może 
być wiele powodów, dla których tak jest, 
i  nie zawsze jest to problem. Jednak jeśli 
powtarza się to zawsze w danych grupach, 
wtedy staje się to problematyczne. Nawet 
jeśli ktoś się wypowie, to ten głos nie jest 
odbierany jako tak samo wartościowy. Na 
przykład cispłciowych mężczyzn bierze się 
bardziej na poważnie i zazwyczaj przypisu-
je się im wyższą kompetencję zawodową. 
Podobnie jest w  przypadku białych ludzi 
w  opozycji do osób BIPOC (ludzie czarni, 
ludność rdzenna, ludzie inni niż biali, od 
ang. black, indigenous, and people of color). 
Ale czynniki takie jak edukacja, język i kul-
tura także mają w tej sytuacji znaczenie. To 
oczywiście wpływa na to, z jaką naturalno-
ścią dana osoba udziela się w grupie, oraz 
na to, kiedy woli słuchać. Z  jednej strony 
jest więc ważne, by trener czy trenerka 
umieli rozpoznać takie sytuacje, a  z  dru-
giej strony, by umieli im sprostać. Jeśli oso-
ba prowadząca chce, aby wszystkie osoby 
uczestniczyły w dyskusjach i aby wszystkie 
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głosy zostały usłyszane, to musi zastoso-
wać kilka sztuczek, by wyrównać układ sił. 
Choć chciałbym usłyszeć wszystkie osoby 
uczestniczące, to chciałbym zaznaczyć, że 
nieudzielanie się czy nieotwieranie się jest 
zawsze w porządku.

Trzy rady dla prowadzących:

Okazywanie szacunku poprzez dopyty-
wanie

Gdy zauważam, że dana osoba jeszcze się 
nie wypowiedziała, to czasem warto po 
prostu ją zapytać, czy ma jakieś przemyśle-
nia w odniesieniu do omawianego tematu. 
Zwłaszcza podczas burzy mózgów spraw-
dza się zatrzymanie przy pewnych zagad-
nieniach i dopytanie, czy ktoś ma coś do do-
dania. Często widziałem, że osoby, które do 
tej pory się nie udzielały, wychodzą wtedy ze 
świetnymi pomysłami!

Podnoszenie świadomości w grupie

Gdy jedne osoby dużo i żywo mówią, innym 
jest trudno zadawać pytania i się wypowia-
dać. W takich sytuacjach pomaga powiedze-
nie tego grupie i  poproszenie o  nawiązane 
kontaktu wzrokowego ze wszystkimi, za-
nim się zabierze głos. W ten sposób można 
sprawdzić, czy ktoś inny chce się udzielić. 
Pomocne jest także ustalenie porządku za-
bierania głosu poprzez podniesienie dłoni 
z daną liczbą palców. Osoba, która ma mó-
wić pierwsza, pokazuje jeden palec, druga 
dwa i tak dalej. Dzięki temu tempo rozmowy 
się zmniejsza, a  świadomość bycia częścią 
grupy się zwiększa.

Szybka runda

W  zależności od liczebności grupy dobrze 
jest od czasu do czasu przeprowadzić szybką 
rundę, w której każda osoba może pokrótce 
się wypowiedzieć o danym zagadnieniu.

• Podręcznik „Free to be you and 
me”: https://sci.ngo/resource/
free-to-be-you-and-me/

• Podręcznik „Norm Criticism Tool-
kit”: https://tinyurl.com/536w6t8j

• Podręcznik dla osób indywidu-
alnych i grup chcących poruszyć 
zagadnienie uprzywilejowania 
z racji białej skóry: L. F. Saad, Me 
and White Supremacy. How to 
Recognise Your Privilege, Combat 
Racism and Change the World. 
Quercus Publishing Plc, 2020.

• Wyzwanie autorki na Instagra-
mie: https://www.instagram.
com/explore/tags/meandwhite-
supremacy/
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Tworzenie przestrzeni do naucza-
nia na rzecz transformacji społecz-
no-ekologicznej
Barbora Adamková, Jakub Mácha
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Obecnie stoimy w  obliczu kilku kry-
zysów, począwszy od załamania 
klimatu w  Europie Środkowej po 

pogłębianie się społecznej i  gospodarczej 
nierówności. Nadeszła pora na transforma-
cję społeczno-ekologiczną, a  jednym z  jej 
filarów musi być edukacja. Jednak sposób 
rozumienia edukacji, ten nasz oraz innych 
edukatorek i  edukatorów, należy poddać 
rewizji. Nie wystarczy jedynie wykładać, 
przekazując wiedzę i  informacje jednokie-
runkowym kanałem. Edukacja, która ma 
być skuteczna w niepewnym świecie, musi 
być uniwersalna. Musimy zacząć uczyć się 
od siebie nawzajem, ale i od pozaludzkich 
form życia, by szanować inne doświadcze-
nia, nauczyć się prawdziwie słuchać, prze-
twarzać i  analizować nowe informacje, by 
umieć z nich korzystać.

Edukacja pozaformalna daje nam znakomi-
tą podstawę do badania i poszerzania moż-
liwości nauki. W  naszej pracy edukacyjnej 
staramy się tworzyć programy edukacyjne 
i  szkoleniowe w  taki sposób, aby powstało 
jak najbardziej owocne środowisko nauki. 
Każda grupa składa się z odmiennych człon-
ków i członkiń, a bycie aktywnym w procesie 
może dla każdego oznaczać coś innego. Za-
spokajanie ich potrzeb jest kluczowe – mogą 
nimi być przestrzeń na milczenie lub samo-
dzielną refleksję, praca w parach czy po pro-
stu wystarczająca liczba przerw na posiłki.

Zazwyczaj prosi się grupę o napisanie swojego 
kontraktu, by osoby uczestniczące zastanowi-
ły się, w jaki sposób chcą ze sobą przebywać 
i  się razem uczyć. Przeważnie pojawiają się 
tam takie zasady jak poszanowanie zdania 
innych, aktywne słuchanie, gdy jedna osoba 
mówi, inni słuchają czy nieużywanie telefo-
nów komórkowych podczas zajęć. Gdy wyja-

śniamy tworzenie kontraktu, często określamy 
nasze szkolenie jako „bezpieczną przestrzeń”. 
Na zajęciach pozaformalnych bezpieczna 
przestrzeń odnosi się do przestrzeni, w której 
wszyscy mogą wyrazić swoje zdanie, uczucia 
i w której mogą zachowywać się swobodnie, 
w której nie są oceniani przez innych.

Ale czy taka przestrzeń jest naprawdę real-
na? Czy naprawdę możemy stworzyć prze-
strzeń, która pomieści 20 osób o  różnych 
światopoglądach, perspektywach i emocjo-
nalnych potrzebach? Czy możemy zapew-
nić, że nikt nie poczuje się dotknięty złośli-
wymi czy nieprzemyślanymi komentarzami 
lub pytaniami, nawet jeśli były podyktowa-
ne dobrymi chęciami?

Innymi słowy: czy bezpieczna przestrzeń 
to odpowiedni punkt odniesienia w  naszej 
edukacyjnej działalności? Historycznie rzecz 
biorąc, bezpieczne przestrzenie wywodzą 
się z ruchów marginalizowanych grup takich 
jak grupy feministyczne, różne grupy ludzi 
innych niż biali czy osoby LGBTQ+. Przykład 
z ruchu feministycznego: grupy składały się 
jedynie z kobiet i tworzyły bezpieczną prze-
strzeń, by dzielić się swoimi doświadcze-
niami i  szukać ich wspólnego mianownika. 
Jedno z  najbardziej znanych haseł ruchu 
feministycznego brzmi „sprawy osobiste są 
sprawami politycznymi” i wywodzi się z tych 
bezpiecznych przestrzeni. Takie przestrzenie 
były konieczne, ponieważ nie tylko sfera pu-
bliczna – media, rodziny patriarchalne i ko-
ścioły –, lecz również ruchy lewicowe były 
uznawane za niebezpieczne. Dominująca  
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dynamika władzy była powielana także 
w  tych środowiskach, a  nierówności prze-
oczano, nie traktowano ich poważnie.

Uznając istotność bezpiecznych przestrzeni 
dla marginalizowanych grup dawniej i dziś, 
chcielibyśmy posługiwać się w  edukacji in-
nymi określeniami. Pojęcie bezpiecznych 
przestrzeni w  odniesieniu do przestrzeni 
edukacyjnych, w których ma być jak w nie-
bie, może być odczuwane przez ludzi z wielu 
różnych środowisk jako niewłaściwe i poten-
cjalnie niebezpieczne, jako że nie możemy 
zagwarantować całkowitego bezpieczeń-
stwa. Ściśle mówiąc, wyobrażenie o  bez-
pieczeństwie podczas zajęć różni się od 
bezpieczeństwa w  historycznym rozumie-
niu bezpiecznych przestrzeni. Zamiast tego 
możemy określać nasze przestrzenie edu-
kacyjne jako „bezpieczniejsze” – doceniając 
nasze wysiłki i chęć zaspokojenia wszystkich 
potrzeb, jednocześnie będąc uczciwymi wo-
bec faktu, że nikt nie ma pełnej kontroli nad 
tymi przestrzeniami.

Aby zmienić panujący obecnie system, mu-
simy wyjść ze swoich stref komfortu, mu-

simy poszukiwać, słuchać różnych głosów 
i  skonfrontować się z  rozmaitymi rzeczywi-
stościami. Jeśli chcemy, żeby transformacja 
społeczno-ekologiczna się powiodła, to mu-
simy nawiązywać nowe sojusze i tworzyć jak 
najróżnorodniejsze przestrzenie do nauki. 
Wyciągając osoby uczestniczące z ich strefy 
komfortu, osoba prowadząca nadal powin-
na zwracać uwagę na ich potrzeby. Należy 
utrzymywać je w strefie rozwoju, ponieważ 
strefa paniki przypomina okrutną codzienną 
rzeczywistość aż za dobrze znaną wielu mar-
ginalizowanym ludziom.

Przekonani artykułem „Margines jako miej-
sce radykalnego otwarcia” napisanym przez 
bell hooks, w  edukacji pozaformalnej nie 
prosimy marginalizowanych ludzi do środ-
ka, gdzie muszą podporządkowywać się 
uniwersalnym standardom. Edukacja poza-
formalna pozwala nam myśleć o przestrze-
niach do nauki jako o  tymczasowych po-
zainstytucjonalnych układach, co stwarza 
miejsce na marginesach, w których można 
usłyszeć wszystkie głosy i w których wszy-
scy mogą się uczyć, jak nie poddawać się 
uciskom:

str

efa paniki

strefa rozwoju

st
refa komfortu

strefa komfortu 
Bezpieczne miejsce do rozmyślań.

strefa rozwoju 
Tutaj ludzie się uczą i rozwijają.

strefa paniki 
Nauka wychodzi poza znany teren i sprawia 
trudność.
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„Nasze życie zależy od umiejętności tworze-
nia – często improwizowanych – alternatyw. 
Teoretyzowanie na temat tego doświadcze-
nia, w kategoriach estetycznych i krytycznych, 
stanowi program dla radykalnej praktyki kul-
turowej. Przestrzenią radykalnego otwarcia 
jest dla mnie margines – głęboka krawędź. 
Umiejscowienie na nim siebie jest trudne, ale 
konieczne. Nie jest to miejsce »bezpieczne«. 
Zawsze ryzykujemy. Potrzebujemy wspólnoty 
oporu.” (hooks 2008:112).

Do wejścia w  strefę rozwoju potrzeba od-
wagi, gdyż jest ona często ryzykowna i wy-
magająca. Niekiedy potrzeba dzielności, by 
pokonać pewien poziom braku komfortu, 
a także opuścić dawne stanowiska i postawy 
na korzyść nowych. Zwłaszcza w przypadku 
edukacji obywatelskiej i  nauki transforma-
tywnej utrzymywanie ludzi w strefie rozwo-
ju wymaga troski i  wsparcia. Podczas zajęć 
wskazujemy drogę w obrębie strefy rozwo-
ju, w  której osoby uczące się mają tyle od-
wagi, by aktywnie uczestniczyć. Co więcej, 
naszą odpowiedzialnością jest zauważenie, 
że nie wszyscy podejmują takie samo ryzy-
ko i  że należy to uwzględniać, kształtując 
proces nauki. Jednocześnie jest ważne, by 
uwrażliwić osoby uczestniczące na to, że są 
odpowiedzialne nie tylko za swoją naukę, 
lecz także za proces grupowy.

Jeśli chodzi o  osoby uczące się i  program 
zajęć, to pozostawanie w  bezpiecznej prze-
strzeni oznacza, że milczą zamiast zabierać 
głos czy zachowują się grzecznie, a nie pro-
wokacyjnie. Uważamy, że bezpieczna prze-
strzeń nawiązuje do ważnej tradycji pewnej 
myśli, która jednak nie jest użyteczna w od-
niesieniu do różnorodnych grup w środowi-
sku edukacji pozaformalnej. Bezpieczniejsza 
przestrzeń uwydatnia proceduralną naturę 
tworzenia każdej przestrzeni do nauki oraz 
fakt, że przestrzenie te nigdy nie są całkowicie 
bezpieczne. Chcielibyśmy poprzeć sformuło-
wanie przestrzeń odwagi, które nawiązuje 
w  znaczącym stopniu do tradycji zarówno 

bezpiecznej, jak i bezpieczniejszej przestrze-
ni i  jednocześnie docenia dzielność każdej 
osoby uczestniczącej, która wchodzi do stre-
fy rozwoju. Kluczową kwestią jest zadbanie 
o atmosferę, w której można poddać krytyce 
sposób zorganizowania przestrzeni, zwłasz-
cza gdy starasz się stworzyć przestrzeń odwa-
gi z pozycji osoby uprzywilejowanej.

Przestrzeń odwagi i sfera roz-
woju jako wprowadzające 
metody podczas szkolenia

Jednym ze sposobów podzielenia się 
odpowiedzialnością za stworzenie prze-
strzeni do nauki pomiędzy osobami na-
uczającymi a  nauczanymi jest sporządze-
nie kontraktu grupowego. Na początku 
szkolenia często wydaje się to nudną ko-
niecznością, która nadaje ton i  wyznacza 
granice przestrzeni do nauki, przecież to 
dopiero po tym bloku przechodzi się do 
właściwego tematu szkolenia. „Szanujemy 
innych i  nie korzystamy z  telefonów ko-
mórkowych podczas zajęć, oczywiście ...”

Sugerujemy jednak wprowadzenie poję-
cia przestrzeni odwagi jako ram kontraktu, 
wyjaśniając przy tym historię bezpiecz-
nych przestrzeni. Twierdzimy, że przemie-
ni to „konieczną część” w  pełen blok me-
rytoryczny. Pamiętajmy, że ostatecznym 
celem jest zwracanie uwagi na potrzeby 
osób uczestniczących i  utrzymywanie ich 
w strefie rozwoju przez całe szkolenie.
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To ćwiczenie nadaje się na początek zajęć, ponieważ pozwala na 
wspólne utworzenie przestrzeni do nauki. W  trakcie ćwiczenia 
osoby uczestniczące poznają historię bezpiecznych przestrzeni, 
a następnie opracowują kontrakt, używając określenia „przestrzeń 
odwagi”. Dzięki temu ćwiczeniu odkryją swoje preferencje co do 
tworzenia jak najbardziej owocnego środowiska nauki i dzielenia 
się nim z innymi.

kartki papieru typu flipchart i markery

100 minut

Wyjaśnij grupie, o co będzie chodziło w ćwiczeniu.
Teraz porozmawiamy o  różnych rodzajach przestrzeni, szczególnie 
tych związanych z nauką i nauczaniem. Będziemy odkrywać, czym są 
bezpieczna i bezpieczniejsza przestrzeń, a czym przestrzeń odwagi. Za-
stanowimy się, jakie mamy preferencje w stosunku do nauki. Na końcu 
powstanie kontrakt grupowy – zbiór zasad i wskazówek, jak współpra-
cować ze sobą z poszanowaniem potrzeb wszystkich osób.

Powitanie osób uczestniczących
Rozpocznij od powitania. Przygotuj listę tożsamości istotnych 
w  czasie szkolenia i  w  tej grupie. Nie pokazuj jej grupie. Otwórz 
przestrzeń do nauki i powitaj wszystkich na zajęciach.
Teraz poproszę was, abyście powitali kogokolwiek chcecie. Pomyśl-
cie o wszystkich ludziach, których należy powitać i o których należy 
pamiętać w naszej przestrzeni do nauki. Czyje głosy i doświadczenia 
przyniosłyby korzyści? Od kogo można się wiele nauczyć?

Celem ćwiczenia nie jest utworzenie wyczerpującej listy wszelkich 
tożsamości.

Streszczenie

  Opracowanie z grupą kontraktu obowiązującego podczas 
zajęć.

  Osoby uczestniczące wiedzą, jaki rodzaj przestrzeni do nauki 
chcą utworzyć i wiedzą, jak to osiągnąć.

  Osoby uczestniczące znają znaczenie pojęć „bezpieczna prze-
strzeń”, „bezpieczniejsza przestrzeń”  i  „przestrzeń odwagi”.

  Osoby uczestniczące poznają historię pojęcia „bezpieczna 
przestrzeń”.

Cele

Materiały

Czas trwania 
ogółem

10 min
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Przykład: Osoby inne niż białe siadają w kręgu z osobami pochodzą-
cymi z klasy robotniczej, z osobami z niepełnosprawnością lub z tymi, 
którzy nie mieli możliwości studiowania na uczelni wyższej.

Po zabraniu przez każdego głosu i zakończeniu rundy podziękuj 
wszystkim za powitanie tak wielu ludzi w waszej przestrzeni do 
nauki.

Od bezpiecznej przestrzeni do przestrzeni odwagi 
Teraz przejdziemy do teorii i  historii. W  zależności od charakteru 
grupy, możesz albo od razu przedstawić historię i cel bezpiecznej 
przestrzeni oraz sposób rozumienia tego pojęcia w  środowisku 
edukacyjnym (jak wyjaśniono we wcześniejszej części tekstu) albo 
zacząć od zadania grupie następujących pytań:

  Czy znacie pojęcie „bezpieczna przestrzeń”?
  Jeśli tak, to czy możecie wyjaśnić, co ono oznacza? Czy byliście już 

kiedyś w takiej przestrzeni?

Wraz z grupą możesz opracować definicję bezpiecznej przestrze-
ni. Możesz dodać kontekst i pochodzenie tego pojęcia. Następnie 
możesz przejść do omówienia potencjalnych pułapek czy krytyki 
tego pojęcia w środowisku edukacyjnym.

  Jakie problemy mogą się pojawić w bezpiecznej przestrzeni?

Po wypisaniu kilku potencjalnych problemów (odmienne potrzeby 
ludzi, brak możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa itd.) wyja-
śnić, czym jest bezpieczniejsza przestrzeń, a czym przestrzeń odwagi.
Podczas tych zajęć pragnę stworzyć wspólną przestrzeń odwagi, tak 
abyśmy w dalszej części mogli uzgodnić sposób, w jaki będziemy się 
razem uczyć.

Rozpocznij od wyjaśnienia, czy są bezpieczna przestrzeń, która za-
zwyczaj wydaje się bardziej znana niż przestrzeń odwagi. Nakreśl 
jej zarys historyczny i cel oraz wyjaśnij, dlaczego chcesz nazywać ją 
przestrzenią odwagi (jak wyjaśniono we wcześniejszej części tekstu).

30 min

30 min

Praca w grupach
Utwórz trzy- lub czteroosobowe grupy i rozdaj im flipcharty i mar-
kery.
Waszym zadaniem jest przedyskutowanie swoich potrzeb, prioryte-
tów i doświadczeń związanych z przestrzenią do nauki. Spróbujcie 
sformułować je w  zrozumiały sposób i  zapiszcie je na flipcharcie – 
będą one podstawą naszego wspólnego kontraktu. Będzie to zbiór 
zasad i wskazówek obowiązujący przez całe szkolenie, tak aby każ-
dy mógł uczestniczyć w taki sposób, jaki lubi.
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Oto pytania pomocnicze:
  Co najbardziej wspomaga u ciebie naukę (otoczenie, forma, styl itp.)?
  Czego potrzebujesz, by w pełni uczestniczyć w naszej przestrzeni 

odwagi?
  W jaki sposób można sprawić, by przestrzeń do nauki była dla 

ciebie bezpieczniejsza?
  Czy masz pozytywne doświadczenia z nauką w bezpiecznej prze-

strzeni?

Refleksja i omówienie
Poproś grupę o powrót do kręgu. Najpierw zastanówcie się, jak po-
szło to ćwiczenie i zadbaj o miejsce na wyrażenie emocji:

  Jakie było dla ciebie to ćwiczenie?
  Czy było łatwo określić swoje potrzeby związane z nauką?

Po zabraniu głosu przez kilka osób poproś każdą grupę o krótkie 
podsumowanie swojej dyskusji. Pozwól innym zadawać pytania 
i  komentować. Zwróć uwagę na powtarzające się elementy czy 
przeciwieństwa.

Nie trzeba zakończyć ćwiczenia utworzeniem sztywnego kontrak-
tu. O wiele ważniejsza jest dyskusja, gdyż pozwala osobom uczest-
niczącym zobaczyć, że jest wiele potrzeb, każdy człowiek jest inny 
i ma inny styl uczenia się.

Pamiętaj, by podkreślić, że cała grupa jest odpowiedzialna za stwo-
rzenie przestrzeni. Po zakończeniu ćwiczenia możesz powiesić albo 
wszystkie flipcharty albo zrobione przez ciebie zestawienie zasad.

Jeśli szkolenie trwa kilka dni, to zalecamy przypominać o kontrak-
cie, aby wszyscy pamiętali o swojej roli i odpowiedzialności w gru-
pie oraz przestrzeni do nauki.

30 min

Znaczenie aktywnego słuchania w przestrzeni odwagi
Możesz zachęcić osoby uczestniczące do dzielenia się z  innymi 
procesem nauki, zmartwieniami i  przemyśleniami w  czasie wol-
nym. Jest wiele sposobów, aby odbywało się to bezpiecznie i sku-
tecznie. Możesz zaproponować utworzenie tandemów – par, które 
będą wspólnie przechodziły przez proces nauki w  czasie szkole-
nia czy danego bloku zajęć. Po prostu poproś osoby uczestniczące 
o  dobranie się w  pary. Inna możliwość to utworzenie „ziomkow-
skich grup”, czyli takich, w których osoby uczestniczące się już zna-
ją. W międzynarodowych grupach mogą to być osoby pochodzące 

Porady
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z tego samego kraju i mówiące tym samym językiem, co niektórym 
ułatwia pracę i stwarza bezpieczniejsze warunki.

Co, jeśli ktoś nie znajdzie pary?
Nie każdy szybko nawiązuje przyjaźnie, nie zawsze można ustalić 
wspomniane wcześniej role i nie każdy lubi od razu iść do osoby 
prowadzącej po pomoc. Oto rada: utwórz rolę słuchaczy i słucha-
czek. Każdego dnia szkolenia dwie osoby będą dobrowolnie wcho-
dziły w tę rolę. Przygotuj kartkę typu flipchart z tabelą, do której 
chętni będą wpisywać swoje imiona. Słuchacz nie ma być terapeu-
tą ani udzielać informacji zwrotnych, a  jedynie wspierać innych 
poprzez aktywne słuchanie. Jeśli to konieczne, wyjaśnij, na czym 
polega aktywne słuchanie.

• B. Arao, K. Clemens, From Safe Spaces to Brave Spaces: A New Way to Frame a Dialogue 
Around Diversity and Social Justice. [w:] The art of effective facilitation. Reflections from social 
justice educators. Edited by L. M. Landreman, Sterling, Virginia: Washington, DC: Stylus 
Publishing, LLC, 2013, s. 135–150: https://kurzelinks.de/bravespaces.

• G. Anzaldúa, A. L. Keating (eds.), This Bridge we Call Home: Radical Visions for Trans-
formation. Routledge, New York 2002, s. 1-5.

• hooks b., Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, tłum. Ewa Domańska, „Literatura 
na Świecie” nr 1-2/2008, s. 108–117: https://kurzelinks.de/bellhooks.

Źródła i polecana literatura

odebranie informacji i 
bycie obecnym

zrozumienie  
wiadomości

ocenianie poszczegól-
nych punktów rozmowy

zapamiętanie tego, co zostało 
powiedziane i głównych myśli

odpowiedź na podstawie 
tego, co zostało powiedziane 

(powtórzenie i parafraza)

PIĘĆ KROKÓW AKTYWNEGO SŁUCHANIA

1 2 3 4 5

https://kurzelinks.de/bravespaces
https://kurzelinks.de/bellhooks
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Zbiorowe przemyślenia  
o działaniach edukacyjnych 
uwzględniających układ sił
Kipppunkt Kollektiv
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Zmiana systemu, a nie zmiana klima-
tu!” to chyba najbardziej znane hasło 
ruchu sprawiedliwości klimatycznej, 

które być może już słyszałaś albo nawet 
wykrzykiwałaś na manifestacji czy prote-
ście. To polityczne hasło wyznacza kierunek 
emancypacyjnej działalności edukacyjnej 
w Kipppunkt Kollektiv, berlińskim kolektywie 
oferującym warsztaty, szkolenia i przestrzeń 
do nauki dla młodzieży i dorosłych w zakre-
sie sprawiedliwości klimatycznej. U podstaw 
naszej działalności leży zrozumienie zależ-
ności między kapitalizmem a  kryzysem kli-
matycznym. System kapitalistyczny ściśle 
wiąże się z  cofaniem się demokratyzacji, 
seksizmem, rasizmem i innymi formami dys-
kryminacji, stąd też na zajęciach kładziemy 
nacisk na kwestie związane ze sprawiedli-
wością społeczną. Oprócz tego staramy się 
tworzyć nowe sposoby organizowania się 
i obchodzenia się ze sobą.

Innymi słowy, oddolne utopijne postępo-
wanie jest sednem tego, jak się organizu-
jemy jako kolektyw i tworzonych przez nas 
przestrzeni do nauki, w których pomagamy 
osobom indywidualnym i  grupom w  zro-
zumieniu złożoności świata. Czy jest dla 
nas złożoność świata, wyjaśniamy w części 
pierwszej niniejszego rozdziału. Wskazów-
ki dla edukatorek i  edukatorów, jak sobie 
uświadomić swoją własną pozycję społecz-
ną w tej złożoności, zamieściliśmy w części 
drugiej. Wreszcie w  części trzeciej przed-
stawiamy nasze pomysły na to, jak działać, 
by nastąpiła zmiana systemu, a nie zmiana 
klimatu.

“

Złożoność, w której 
nauczamy

Choć system kapitalistyczny, związane z nim 
systemy rasistowskiego i seksualnego ucisku, 
oraz kryzys klimatyczny wynikający z  pole-
gania na paliwach kopalnych dotyczą nas 
wszystkich, to nie jedziemy na tym samym 
wózku. Miejsce zamieszkania i  pozycja spo-
łeczna warunkują, w  jakim stopniu dotknie 
nas sieć systemowych nierówności. Układ sił 
i pozycja w społeczeństwie – najbardziej wy-
nikające z klasy, rasy i płci*, choć też z wieku 
i  (nie)pełnosprawności – wpływają na dłu-
gość życia, stan zdrowia, możliwości podjęcia 
politycznej aktywności i szanse przystosowa-
nia się do nowej rzeczywistości spowodowa-
nej zmianą klimatu. Mówiąc inaczej, układ 
sił wyznacza granice naszych działań i myśli.  
Układ sił nie tylko strukturyzuje nasze co-
dzienne życie i polityczną rzeczywistość, lecz 
także wpływa na naszą działalność eduka-
cyjną. Dlatego w  kolektywie Kipppunkt Kol-
lektiv jesteśmy przekonani, że najważniejszą 
sprawą jest uświadomienie sobie tego ukła-
du, uwidocznienie go i  zakwestionowanie 
poprzez nowe sposoby organizowania się 
i  współżycia, który uwzględniają nierówny 
podział władzy i pozwalają na odpowiedzial-
ne wykorzystywanie władzy w celu osiągnię-
cia sprawiedliwości klimatycznej.

Jednym ważnym sposobem zgłębiania 
układu sił w  działaniach edukacyjnych jest 
przyjrzenie się kwestii dostępności. Dlate-
go zadajemy sobie następujące pytania: 
Po pierwsze, jakie osoby mogą z  łatwością 
wziąć udział w  naszych warsztatach i  szko-
leniach? Po drugie, jakie osoby nie biorą 
udziału w naszych wydarzeniach i co może 
być tego przyczyną? Po trzecie, w  jaki spo-
sób możemy umożliwić udział w  naszych 

* O rasie i płci mówimy w znaczeniu społecznym, a nie politycznym, idąc za myślami Millsa (1997), Has-
langer (2012) i Pateman (1988). Obie te kategorie odnoszą się do systemów uprzywilejowania i dyskrymi-
nacji uformowanych w politycznych, społecznych i kulturowych procesach, istniejących do dziś i reprodu-
kujących się samoistnie różnymi sposobami.
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działaniach osobom najbardziej dotkniętym 
kryzysem klimatycznym? Wreszcie, kto może 
pracować w  charakterze edukatorki bądź 
edukatora? Wszystkie te pytania przydają 
się podczas analizowania, kto jest włączany 
w  edukację, a  kto wykluczony i  dyskrymi-
nowany. To skłania nas do refleksji nad tym, 
czym są działania edukacyjne uwzględniają-
ce układ sił.

Pierwsze kroki ku działaniom 
edukacyjnym uwzględniają-
cym układ sił: refleksja wyni-
kająca z praktyki

Wierzymy, że można stać się aktywnym 
działaczem na rzecz transformacji społecz-
no-ekologicznej dzięki uświadomieniu so-
bie swojej pozycji w  sieci krzyżującego się 
układu sił. Dlatego na początek zachęcamy 
cię do krytycznego zastanowienia się nad 
swoją pozycją społeczną i  wynikającymi 
z tego konsekwencjami dla twojej pracy na 
polu edukacji. Niespiesznie odpowiedz na 
umieszczone poniżej pytania. Postaraj się 
być uczciwym i  życzliwym wobec siebie. 
Sporządź notatki do dalszej refleksji.

Pytania służące do autorefleksji (szczegó-
łową listę można znaleźć w „Bibliografii 
i dodatkowych materiałach”):

  Zastanów się nad swoją pozycją w społe-
czeństwie – gdzie stoisz na skali układu 
sił pod względem klasy społecznej, rasy, 
płci, (nie)pełnosprawności i  wieku? Roz-
ważając każdy z  tych czynników, określ, 

czy jesteś blisko czy daleko od posiada-
nia władzy. Jeśli istnieją inne czynniki 
wpływające na twoje życie, to możesz je 
dodać.

  Określiwszy swoją pozycję społeczną, 
zastanów się: Jakie odczucia pojawiają 
się w twoim ciele? Jakie emocje, pytania, 
wnioski się wyłaniają?

  Postaraj się powiązać wnioski ze swoją 
rolą edukatorki bądź edukatora: Które 
z  czynników wpłynęły na twoje szanse 
zostania edukatorką bądź edukatorem? 

Jeśli jesteś w  zorganizowanej grupie albo 
w trakcie jej tworzenia, to zalecamy wszyst-
kim przeprowadzenie autorefleksji, a potem 
przedyskutowanie przemyśleń i  emocji ze 
sobą nawzajem. Jeśli zazwyczaj pracujesz 
samodzielnie, to poproś inne koleżanki 
i kolegów działających w obszarze edukacji 
o wspólną dyskusję. Może ona zaowocować 
wieloma trafnymi spostrzeżeniami!

W  trakcie wspólnego omawiania wnio-
sków z  autorefleksji proponujemy poru-
szyć następujące kwestie:

  Jak bardzo zróżnicowane są pozycje spo-
łeczne i tożsamości w grupie?

  Jakie czynniki mogą wykluczać z waszej 
grupy osoby z  innymi tożsamościami 
i o innej pozycji społecznej?

  Jaki układ sił – hierarchie oficjalne i nie-
oficjalne – panuje w  waszej grupie (np. 
cispłciowi mężczyźni często zabierają 
głos na forum, finansowa nierówność 
wpływa na podejmowane decyzje)?
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W  trakcie dyskusji pamiętaj o  różnorodno-
ści tożsamości i  pozycji społecznych obec-
nych w grupie. Może ci się nie udać docenić 
doświadczeń innych ludzi lub nie dostrzec 
tożsamości (np. płciowej), jakie członkinie 
i  członkowie grupy wybrali. Poprawiaj się, 
na przykład jeśli przez pomyłkę użyjesz złe-
go zaimka, mówiąc o  jakiejś osobie. Bądź 
otwarty i miły wobec siebie i  innych. Samo-
dzielne określanie tożsamości oraz suweren-
ność nad interpretacją doświadczeń mają 
ogromne znaczenie. Co więcej, pamiętaj, że 
opowiedzenie swoich doświadczeń związa-
nych z  dyskryminacją i  uprzywilejowaniem 
może wywołać silne emocje i  powodować 
wyczerpanie. Radzimy być uwrażliwionym na 
to i prowadzić zajęcia tak, aby każdy czuł się 
bezpieczniej i był szanowany. Na liście dodat-
kowych materiałów znajdziesz poradnik, jak 
wygląda taki sposób prowadzenia zajęć.

Zdajemy sobie sprawę, że nie da się wygrać 
żadnej politycznej walki tylko za pomocą re-
fleksji. Mimo to jesteśmy przekonani, że te 
pytania i sugestie mogą posłużyć do prowa-
dzenia regularnych sesji rozważań i dokony-
wania przemiany wewnątrz grupy. Co więcej, 
są środkiem podnoszącym ogólną świado-
mość. Wiedza o  układach sił i  wynikających 
z  nich problemów jest mało powszechna 
i w wielu grupach brakuje odpowiednich do-
świadczeń, by je poruszać. W takim przypad-
ku zalecamy zapoznanie się z  dodatkowymi 

Jak przełożyć hasło „zmiana 
systemu, a nie zmiana klima-
tu” na działania edukacyjne

Z naszych doświadczeń w Kipppunkt Kollek-
tiv wynika, że największym zasobem potrzeb-
nym do prowadzenia działań edukacyjnych 
uwzględniających układ sił jest solidarność. 
Organizowanie się w  formie kolektywu nie 
zawsze jest łatwe, a czasem wręcz nastręcza 
trudności. Łączenie refleksji oraz solidarnego 
postępowania może jednak wzmacniać od-
porność grupy, wspierać dążenie do wyrów-
nania układu sił i pomóc traktować prioryteto-
wo ideały, a nie potrzeby finansowe. Dlatego 
zalecamy wzmacnianie zespołu w celu zwięk-
szenia poczucia solidarności. Praca zespo-
łowa otwiera przestrzeń na nawiązywanie 
i doświadczanie relacji opartych na równości, 
zaufaniu i solidarności – przynajmniej na tyle, 
na ile jest to możliwe w obrębie wspomnia-
nej wcześniej złożoności naszych pozycji spo-
łecznych. Ponadto uważamy, że zmiana spo-
sobu organizacji w  kolektywie zajmującym 
się edukacją może obniżyć poprzeczkę dla 
tych, którzy chcą działać na polu nauki trans-
formatywnej. W naszym kolektywie zastana-
wialiśmy się nad dostępnością i politycznymi 
utopiami. Opierając się na tych rozważaniach, 
wypróbowujemy inne sposoby organizowa-
nia się jako kolektyw. Konkretnie rzecz biorąc, 
oznacza to dla nas:

  Jak układ sił wpływa na waszą grupową 
działalność edukacyjną? Jakie projekty 
(odpowiednio honorowane pod wzglę-
dem zapłaty a  zgodne z  twoimi warto-
ściami i  wizjami) przyjmujesz i  dlacze-
go? Jakim zagadnieniom się poświęcasz 
i  dlaczego? Jakie punkty widzenia uwi-
daczniasz w swojej pracy i dlaczego?

  Jakie zasoby i  możliwości macie jako 
kolektyw, by działać bardziej w  zgodzie 
z waszymi wartościami i wizjami oraz by 
ukazywać różne punkty widzenia pod-
czas zajęć?

informacjami, by uzupełnić braki wiedzy. Te-
raz przejdźmy dalej do omówienia pomysłów 
na wspólne rozwiązania.
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W odniesieniu do pieniędzy i czasu:
  Nie wypłacamy wynagrodzenia na pod-
stawie liczby przepracowanych godzin. 
Wiemy, że nie każdy może przeznaczyć 
na pracę tyle samo czasu. Podstawą do 
określenia wysokości wynagrodzenia 
danej osoby jest wysokość rachunków, 
jakie ma do uregulowania.

  Osobom indywidualnym i grupom dzia-
łaczy społecznych oferujemy udział 
w  szkoleniach nieodpłatnie lub w  za-
mian za darowizny. Żeby to umożliwiać, 
ubiegamy się regularnie o  publiczne 
i prywatne dotacje.

  Zwłaszcza w  pierwszym roku działalno-
ści wykonywaliśmy dużo (nieodpłatnej) 
pracy, która skupiała się na rozważaniach 
nad uprzywilejowaniem i  hierarchiami 
u  nas oraz na opracowywaniu włączają-
cych i  przejrzystych procesów i  struktur, 
które dziś stanowią podstawę naszego 
kolektywu. W konsekwencji oznaczało to 
mniej czasu na prowadzenie działań edu-
kacyjnych, które były naszym właściwym 
celem. Jednak patrząc wstecz, uważamy 
to za decydujący czynnik, dzięki któremu 
zbudowaliśmy obecne relacje oparte na 
zaufaniu i solidarności.

W odniesieniu do pracy i podejmowania 
decyzji:

  Obecność na cotygodniowych zebra-
niach nie jest obowiązkowa. Mimo to 
w  razie potrzeby zebrania odbywają się 
w  formie hybrydowej (spotkanie stacjo-
narne i telekonferencja), tak aby wszyscy 
mogli uczestniczyć.

  Podczas każdego zebrania wyznaczamy 
prowadzącą i protokolanta i staramy się, 
żeby co tydzień ktoś inny przejmował te 
role. Służy to zmniejszeniu hierarchii wie-
dzy oraz rozdzieleniu pracy reprodukcyj-
nej pomiędzy członków kolektywu.

  Każdy może wykonywać prace, któ-
re lubi lub w  których czuje się pewnie, 
a  także samemu decydować, czego się 
chce nauczyć. Nie ma twardych oso-
bistych zobowiązań do wykonywania 
poszczególnych zadań. Jednocześnie 
wspólna odpowiedzialność jest bardzo 
ważną sprawą. Takie balansowanie mię-
dzy odpowiedzialnością a osobistą wol-
nością wymaga rozważań i  procesów 
opartych na zaufaniu, zaangażowaniu 
i solidarności.

  Nie mamy osoby przełożonej. Ważne de-
cyzje podejmujemy wspólnie na zasa-
dzie konsensusu. Na rozpatrywania sta-
ramy się poświęcać odpowiednią ilość 
czasu w zależności od ważności i pilności 
decyzji. Oprócz tego uwzględniamy tyle 
punktów widzenia, ile tylko się da. W tym 
celu korzystamy z  różnych metod i  ma-
teriałów. Ponadto zachęcamy osoby nie-
obecne na dyskusjach do przesłania ich 
zdania drogą mejlową.

W  odniesieniu do rozwoju osobistego 
i rozwoju kolektywu: 

  Staramy się dokształcać, wzmacniać oraz 
rozpatrywać różne zagadnienia i  takty-
ki razem, czasem z  pomocą zewnętrznej 
ekspertki czy eksperta (np. szkolenia z za-
kresu uprzywilejowania wynikającego 
z bycia białym, wizualizowania treści, emi-
sji głosu).

  Kiedy podejmujemy decyzję o przyjęciu 
nowych członków, to zwracamy dużą 
uwagę na wspomniany dostęp do edu-
kacji, oraz struktury kolektywu. Przez to 
dążymy do poszerzenia zakresu perspek-
tyw w grupie i rozprawiania się z uprzy-
wilejowaniem w  jak najbardziej odpo-
wiedzialny sposób.
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• Kwiat władzy – narzędzie służące do 
lepszego zrozumienia pojęcia intersek-
cjonalności:  
https://kurzelinks.de/powerflower

• Wrażliwe prowadzenie zajęć, podejmo-
wanie decyzji przez grupę i inne zagad-
nienia:  
https://kurzelinks.de/sensitivefacilitation

• Narzędzia pomocne w kształtowaniu 
kultury organizacyjnej, struktury i strate-
gii: https://kurzelinks.de/OCSSToolkit

• Obszerny zbiór szkoleń, narzędzi i za-
sobów „dla ciebie, twojej grupy, twojej 
kampanii i twoich szkoleń”:  
https://trainings.350.org

• Narzędzie do uzgadniania terminów 
spotkań (otwarte oprogramowanie): 
https://nuudel.digitalcourage.de/

Bibliografia  
i dodatkowe materiały • Narzędzie do interaktywnej zdalnej 

współpracy podczas warsztatów, 
szkoleń i procesów grupowych:  
https://www.mural.co

• Wrażliwa edukacja i szczegółowa lista 
pytań do autorefleksji:  
https://kipppunkt-kollektiv.de/power-
critical-reflections

• N. Fraser, Climates of Capital. „New 
Left Review”, 2021, No. 127.

• S. Haslanger, A Social Constructionist 
Analysis of Race, [w:] Revisiting Race 
in a Genomic Age, ed. by B. A. Koenig, 
L. S. Soo-Jin, S. Richardson, Rutgers 
University Press, 2008, s. 56-69.

• C. W. Mills, The Racial Contract. Ithaca 
and London, Cornell University Press, 
1997.

• C. Pateman, Kontrakt płci, przeł. J. Mi-
kos, Czarna Owca, 2014.
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Autorki i autorzy

Barbora Adamková, Brno, Czechy 
Barbora jest z wykształcenia ekolożką i pracu-
je jako pozaformalna edukatorka w organiza-
cji Re-set: Platform for Social-Ecological Trans-
formation w Brnie w Czechach. Angażuje się 
w oddolnych inicjatywach na rzecz ochrony 
klimatu i skupia się na samoorganizacji, pro-
wadzeniu zajęć i  opiece jako trzech kluczo-
wych wartościach koniecznych do ukształto-
wania postwzrostowego społeczeństwa.

Anna Dańkowska, Monachium, Niemcy 
i Wrocław, Polska
Ania jest pozaformalną edukatorką pra-
cującą w  polsko-niemieckich kontekstach 
w zakresie nauki transformatywnej, global-
nej edukacji obywatelskiej, sprawiedliwości 
klimatycznej, postwzrostu i międzynarodo-
wej współpracy. Angażuje się w  badania 
oddolnych inicjatyw na rzecz transformacji 
społeczno-ekologicznej.

The Kipppunkt Kollektiv, Berlin, Niemcy
Kolektyw Kipppunkt Kollektiv prowdzi 
warsztaty i  szkolenia z  zakresy sprawiedli-
wości klimatycznej. Działa w  Berlinie od 
2018 roku i zatrudnia 15 osób współpracu-
jących ze sobą na zasadzie niskich hierar-
chii i  bez osoby przełożonej. Podstawą do 
rozdzielania pieniędzy są osobiste potrze-
by. Kolektyw jest przekonany, że wspólne 
przestrzenie do nauki, świadomość i  wy-
miana myśli stanowią warunki osiągnięcia 
sprawiedliwości klimatycznej.

Johannes Huth, Berlin, Niemcy  
Johannes pracuje w niemieckim stowarzy-
szeniu Kreisau-Initiative e. V. w  obszarze 
transformacji społeczno-ekologicznej. Od 
10 lat zajmuje się edukacją pozaformalną 
na szczeblu narodowym i  międzynarodo-
wym. Jego priorytety obejmują edukację 
uwzględniającą układ sił oraz queerowe 
perspektywy.

Jakub Mácha, Brno, Czechy 
Jakub jest z  wykształcenia antropologiem 
społecznym, a  z  wyboru pozaformalnym 
edukatorem i  badaczem w  organizacji Re-
set: Platform for Social-Ecological Transfor-
mation. Obecnie pracuje nad transforma-
tywną metodologią nauki i prowadzi zajęcia 
o myśleniu systemowym i projektowaniu na 
Politechnice w Brnie.

Wojtek Mejor, Warszawa, Polska
Wojtek jest niezależnym edukatorem oraz 
aktywistą w zakresie postwzrostu, suweren-
ności żywnościowej, ekonomii społecznej 
i solidarnej oraz feminizmu. Jest zdania, że 
systemowa transformacja nie jest możliwa 
bez solidarności, czyli bez uwzględniania 
wszystkich zainteresowanych – zarówno lu-
dzi, jak i pozaludzkich form życia – i udziele-
nia im głosu. Kiedy to zrobimy, to zobaczy-
my, kto czerpie korzyści z ciągłego wzrostu 
gospodarczego, a  czyje istnienie jest za-
grożone. Transformacja społeczno-eko-
logiczna może zacząć się dopiero wtedy,  
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Ľuboš Slovák, Brno, Czechy  
Ľuboš bada związki między ludzkimi i  po-
zaludzkimi formami życia. Wykłada i  bada 
przekształcanie się pojmowania przyro-
dy w  Instytucie Badań nad Środowiskiem 
Uniwersytetu Masaryka. Czerpie inspiracje 
z głębokiej ekologii i odkrywa aktywizujące 
metody nauczania. Bada niematerialną war-
tość natury i  krajobrazu w  Global Change 
Research Institute CAS. Okazjonalnie stara 
się poprzez działalność społeczną bronić 
tych, którzy nie mają w naszym społeczeń-
stwie głosu.

Jiří Silný, Praga, Czechy
Edukator w  środowisku formalnym i  poza-
formalnym, felietonista i  działacz w  orga-
nizacjach społeczeństwa obywatelskiego 
(Ecumenical Academy, Social Watch Czech 
Republic). Jego główne zainteresowania to: 
ekonomia heterodoksyjna (ekonomia spo-
łeczna i solidarna, sprawiedliwy handel, ko-
operatywy), społeczne i gospodarcze prawa 
człowieka, dialog kultur i religii.

Aneta Osuch, Wrocław, Polska 
Aneta  pracuje głównie jako edukatorka 
w  Fundacji EkoRozwoju w  EkoCentrum 
we Wrocławiu. Jej główne zainteresowa-
nia obejmują nierówności ekonomiczne, 
zwłaszcza z  perspektywy klasy społecznej; 
klimat, kryzysy środowiskowe i  społeczne; 
prawa zwierząt i edukację antydyskrymina-
cyjną.

Liubov Shynder, Wrocław, Polska 
Liubov pracuje w  Fundacji „Krzyżowa” dla 
Porozumienia Europejskiego na stanowisku 
trenerki i  koordynatorki projektów. W  swo-
ich działaniach edukacyjnych zajmuje się 
powiązaniami między edukacją historycz-
ną, antydyskryminacyjną, międzykulturową 
i ekologiczną.
 

kiedy zajmiemy się niszczącymi układami 
sił i  nierównościami leżącymi u  podstaw 
współczesnych kryzysów.
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Podążanie nieutartym szlakiem nigdy nie 
jest łatwe. Droga od pierwszego słowa do 
ostatecznego kształtu niniejszej publikacji 
była długa (i czasem wyboista), ale napotka-
liśmy wiele zaangażowanych, cudownych 
osób, które miały swój wkład w  jej wymy-
ślanie, kształtowanie, wygładzanie i wykań-
czanie. Wiele z nich odgrywało ważne i wi-
doczne role – autorzy i  autorki, tłumaczki 
i  tłumacz oraz grafik. W tym miejscu chcie-
libyśmy wymienić kilka innych osób, które 
wniosły swoją energię, ekspertyzę i  serce 
w to wspólne przedsięwzięcie.

Przede wszystkim dziękujemy serdecznie 
Elisabeth Kremer, która wymyśliła ten pro-
jekt, a następnie tchnęła w niego życie i za-
początkowała współpracę między naszymi 
czterema organizacjami. Jako koordynator-
ka projektu utworzyła pierwszy szkic publi-
kacji i wniosła wiele pomysłów omawianych 
podczas posiedzeń redakcji.

Kluczowym elementem podczas tworzenia 
tej publikacji były spotkania edukacyjne, 
dydaktyczne i szkoleniowe w formie zdalnej 
i  stacjonarnej w  Krzyżowej. Gościliśmy na 
nich zewnętrzne prelegentki i prelegentów, 
którzy dzieli się z  nami swoimi pasją, do-
świadczeniem i wiedzą.

Szkolenia nie byłyby tak owocne i  udane, 
gdyby nie ich główny składnik: osoby uczest-
niczące. Dbały one nie tylko o  wspaniałą 
atmosferę, pełną szacunku przestrzeń do 
rozmów, nauki i dyskusji, ale też odgrywały 
aktywną rolę w  tworzeniu treści publikacji. 
Jeszcze raz dziękujemy za wasze zaufanie, 
otwartość, szczerą krytykę, zaangażowanie 
i wsparcie na drodze ku napisaniu niniejszej 
pozycji.

Jednym z  uczestników zasługujących na 
dodatkowe wyrazy wdzięczności jest Jiří Sil-
ný. Dzięki jego krytycznym uwagom i cało-
ściowej perspektywie mogliśmy ulepszyć tę 
książkę.

Doceniamy wysiłek wszystkich, którzy 
udzielali nam informacji zwrotnych. Dzięki 
wam ta książka, mamy nadzieję, będzie mo-
gła służyć wielu edukatorkom i edukatorom.

Anna Dańkowska, Johannes Huth,  
Sofie Koscholke, Karolína Silná
(redakcja)

Podziękowania
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