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homofobią, mizoginią, a także katastrofą klimatyczną. Tworząc
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dla wszystkich użytkowników, którzy wyrażą chęć komunikowania
wartości, z którymi identyfikują się jego autorki_rzy.
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TU IDZIE O TO, CO BĘDZIEMY CZUĆ
„Kryzys ekologiczny to przede wszystkim kryzys wyobraźni” – pisał amerykański
literaturoznawca i jeden z pionierów ekokrytyki Lawrence Buell. Najczęściej myśl
ta przytaczana jest jako flagowy postulat upominający się o konstruktywne wymyślanie świata, który ma nadejść. Bo przecież „business as usual” doprowadził nas
na skraj przepaści i musimy zrobić krok wstecz, głęboko się zastanowić i wymyślić
ten świat na nowo.
A wymyślić świat to przecież znaczy wymyślić wszystko. Niemałe zadanie.
Ten kryzys wyobraźni dotyczy jednak także naszej zdolności wyobrażenia sobie
przyszłości. Każdej przyszłości – nawet takiej, która jest konsekwencją najczarniejszego scenariusza – tego, w którym dziś stoimy bezczynnie, pozwalamy emisjom
rosnąć, a gatunkom wymierać na potęgę.
Bo co to znaczy, że w 2050 roku Warszawa będzie miała klimat zbliżony do tego,
który dziś panuje w Tbilisi? Albo to, że o 20/30/50 centymetrów podniesie się
poziom Bałtyku? Albo że jeszcze bardziej opadnie poziom wód gruntowych? Na poziomie wiedzy zjawiska, które będą konsekwencjami kryzysu planetarnego, wydają się
groźne i wszyscy (jak tu dziś stoimy) jesteśmy świadomi, że nie wolno nam do nich
dopuścić.
Ale co one dokładnie dla nas znaczą? Jak dziś możemy poczuć grozę z nimi związaną? To o wiele trudniejsze. Spróbujmy zrobić prosty test – zastanówmy się,
jak by wyglądał dzień naszego życia w mieście, w którym nie ma prądu. Czy
jesteśmy w stanie objąć rozumem, na jak wiele dziedzin naszego życia będzie
to miało wpływ? A jeśli sobie powiemy, że na wszystkie, czy to nas do tego
doświadczenia zbliży?
Właśnie dlatego czasem tak trudno wytłumaczyć, o co się toczy ta gra.
I tu z pomocą przychodzi pandemia. Codziennie daje nam ona wgląd w namiastkę
świata, który może nadejść. Kryzys z nią związany jest przecież zaledwie łagodną
przygrywką do tych, które nas czekają, jeśli się nie ogarniemy w kwestiach niszczenia planety.
Oczywiście dzięki pandemii nie dowiemy się tego, co się będzie działo za dziesięć
albo trzydzieści lat. Ale możemy z grubsza dowiedzieć się, co będziemy wtedy
czuć. I co będą czuć nasze dzieci.
Bo jeśli dziś boimy się o naszych bliskich albo opłakujemy już ich odejście, to
znaczy, że w przyszłości (w wersji „business as usual”) tego strachu i płaczu
w naszym życiu będzie o wiele więcej. Tak samo jak więcej będzie wątpliwości
dotyczących miejsca, w którym przyszło nam żyć. Będziemy musieli bowiem ciągle
szacować, czy daje nam ono szanse na przetrwanie w sytuacji kolejnego kryzysu –
blackoutu, przerwania łańcucha dostaw, problemów z wodą pitną, huraganu. Więcej
też będzie w naszym życiu nieufności względem państwa. A państwo, sądząc po tym,
jak zachowuje się dziś, będzie jeszcze bardziej próbowało ograniczać nasze prawa
i siłą tłumić wszelkie akty upominania się o nie.
Stając dziś w obronie klimatu, domagając się ograniczenia emisji i zaprzestania
niszczenia planety, upominamy się więc tak naprawdę o to, by w przyszłości, która
ma nadejść, było mniej łez, strachu, bezradności, nieufności i brutalności.
Już dziś mamy ich aż nadto.

Filip Springer

POSTULATY MŁODZIEŻOWEGO STRAJKU KLIMATYCZNEGO
1.

Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki
wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu
(IPCC) powołanego przez ONZ.
Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane
niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2.

Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez
ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem
ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić jednym głosem,
ponad podziałami.

3.

Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu
klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji,
przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.
Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny
zapewniać samorządy lokalne.

4.

Żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa
o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.
Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie
medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5.

Żądamy przyjęcia przez Parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną
Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia
neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej
strategii.
Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej
transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6.

Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia
sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów
cieplarnianych.
Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki
transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa,
przemysłu i transportu.

Agnieszka Kula, 17 lat / Nowy Sącz
Czasem czuję, jakbym pracowała na pełen etat: po szkole mam umówione spotkania,
wideorozmowy, załatwiam różne sprawy. Dzięki temu niesamowicie dużo się uczę –
potrafię zaprojektować grafikę, zredagować merytoryczny post na Facebooka, zrobić
tabelkę w Excelu, rozmawiać z mediami. Jednocześnie mam świadomość, że w moim
aktywizmie mogę popełniać błędy, bo jestem po prostu nastolatką i mam do nich
prawo. I na tych błędach też się uczę.
Działamy w całej Polsce, ale bardzo ważna jest dla nas również zmiana, jaką
możemy wywalczyć także na poziomie naszego miasta. W Nowym Sączu bardzo dbamy
o zieleń miejską, która jest niezwykle ważna w kontekście katastrofy klimatycznej. Czekają nas coraz dłuższe i częstsze fale upałów, a drzewa w mieście dają
cień, zieleń reguluje temperaturę i wilgotność. Dlatego rozmawiając z lokalnymi
władzami, staramy się tłumaczyć, jak powinno się dostosowywać nasze miasto do
zmian klimatu. Politycy nas słyszą, ale nie wiem, czy słuchają. Z jednej strony
przyznają, że klimat jest ważny i że trzeba walczyć o planetę ponad podziałami
partyjnymi, ale.... Zawsze jest jakieś „ale”. Wtedy widzimy, że ktoś się z nami
spotkał, żeby oznaczyć się na Facebooku i napisać: „Spotkałem się z dziećmi
walczącymi o klimat”.
Wiedza, którą zdobywam w działaniu, bywa przytłaczająca. Nasza przyszłość nie
wygląda różowo. Staram się jednak nie podupadać na duchu i działanie bardzo mi
w tym pomaga, dodaje otuchy.
Chciałabym, żebyśmy zdążyli. Za kilkadziesiąt lat chciałabym mieszkać w niewielkim domu, patrzeć na przyrodę i być dumna z tego, że w 2020 roku wszystko wisiało
na krawędzi przepaści, a jednak cofnęliśmy się o krok i uniknęliśmy najgorszego.
Naprawdę wierzę w taką przyszłość. A jeśli się nie uda i moje dzieci i wnuki będą
mieszkały na planecie, która już ledwo nadawać się będzie do życia, przynajmniej
będę mogła spojrzeć im w oczy i powiedzieć: próbowałam.

że ta umiejętność zostanie ze mną na zawsze, będzie obecna także w moim dorosłym życiu.
W przyszłości chcę pracować w branży medycznej. Będę wymyślać nowe lekarstwa. Czuję, że
to też może przydać się ludziom na tej planecie.

zawodzą, musimy ciągle im przypominać, że katastrofa klimatyczna istnieje, że to od
nich zależy nasza przyszłość. Czasem słyszymy też, że zmiany klimatu to bzdura, przecież

tych, które reprezentują poglądy odmienne od moich, by dyskutować kulturalnie. Wiem,

dobierać słowa, by nikt nie czuł się urażony, i wysłuchać wszystkich stron, również
Słyszymy czasem: zostawcie te sprawy dorosłym i skupcie się na nauce. Ale dorośli nas

nas żałoba, tylko nadzieja.

z wkurzenia, ale też z humoru. Sięgamy po niego, by nie dać się depresji. Nie napędza

Aktywizm uczy mnie rozmawiania z ludźmi o odmiennych poglądach. Tego, że trzeba tak

politycznych.

Mikołaja Kopernika. Na transparencie napisałam „Ziemia jest gorąca jak Harry Styles”
i obok przykleiłam zdjęcie Harry'ego. Energia, która nas niesie, bierze się nie tylko

ważny! Część osób traktowała to jak atak na polityków, a przecież ta walka nie ma barw

prezydenckich chodziliśmy na wiece wszystkich kandydatów, by przypominać: klimat jest

wczoraj w górach spadł śnieg. To pokazuje, że przed nami ogrom pracy. Podczas wyborów
Działam już prawie dwa lata. W maju 2019 roku usiadłam z koleżanką pod pomnikiem

Emilia Rygielska, 16 lat / Toruń

Antek Wiśniewski (Mischal), 19 lat / Warszawa
W 2019 roku, gdy zaczęliśmy rozkręcać Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Warszawie,
interesowały nas przede wszystkim społeczne aspekty katastrofy klimatycznej: co
będzie się działo z górnikami, jak zmiany klimatu przełożą się na rosnący kryzys
migracyjny. Działali z nami dwaj koledzy, którzy uczyli się w klasach mat-fiz
i badali ten temat od tej ścisłej, naukowej strony. Szybko w tej niewielkiej
grupce zaczęliśmy się nawzajem uczyć – czytaliśmy, sprawdzaliśmy dane i rozmawialiśmy o tym, jak kryzys polityczny wpływa na te dwa obszary.
Szybko zrozumieliśmy, że nie możemy być tacy warszawocentryczni. Zorganizowaliśmy
ogólnopolskie spotkanie i wspólnie pracowaliśmy nad manifestem. Dzięki niemu
w Krakowie, Poznaniu, Radomsku, Olsztynie czy w Warszawie ludzie słyszą od nas
to samo. A ja, chłopak ze stolicy, który niewiele wiedział o reszcie Polski,
poznałem niesamowitych ludzi, których może nigdy bym nie spotkał. To jedna
z cenniejszych rzeczy, którą dał mi aktywizm klimatyczny. Drugą jest umiejętność
budowania klarownego, spójnego przekazu. Ważymy słowa, staramy się docierać do
różnych środowisk, pilnujemy tego, by nasz ruch był apartyjny. Co nie znaczy, że
jest apolityczny – katastrofa klimatyczna to temat polityczny. Pilnujemy jednak,
by żaden polityk się pod nas nie podpiął, a bywają takie zakusy.
Trochę mi zajęło, zanim zrozumiałem, że w tej walce muszę rozglądać się na boki
i sprawdzać, jak się mają moi koledzy i koleżanki. Sam, jak się do czegoś zapalę,
mogę nie spać przez tydzień. Musiałem nauczyć się, że liczy się nie tylko tempo,
ale też to, żebyśmy kogoś po drodze nie zgubili, żeby czasem poluzować. Wcześniej
myślałem, że nie ma mowy – jak odpuścimy, to przegramy. Działalność w MSK to najważniejsze, co mi się do tej pory przydarzyło w życiu. Czasem myślę sobie, że nic
nie przebije tych ostatnich dwóch lat, że najlepszy czas mam już za sobą. Wydaje
mi się, że z powodu zmian klimatycznych nie dożyję sześćdziesiątki, nie chcę
mieć dzieci. Jednocześnie myślę sobie: jeśli mam rację, to przynajmniej spróbuję
naprawić to, co się jeszcze da. Jak już umierać, to przynajmniej z przekonaniem,
że robiło się w życiu genialne rzeczy.

Ryszard Kolasiński, 20 lat / Poznań
Mówimy o sobie: „Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które na własnej skórze doświadcza skutków katastrofy klimatycznej. I ostatnim, które może coś zmienić”. To nie
pusty slogan, nie damy sobie wmówić, że jesteśmy bandą rozwrzeszczanych dzieciaków. Jeszcze dwa lata temu próbowano tak nas szufladkować, ale wychodząc masowo
na ulice, pokazaliśmy, że trzeba nas traktować poważnie.
Bardzo ważne w naszym ruchu jest pojęcie sprawiedliwości klimatycznej.
Sprawiedliwa transformacja to skomplikowany proces. W naszym ruchu udzielają
się młodzi z terenów i rodzin górniczych. Nie krzyczymy tylko gdzieś z Warszawy:
Wygaście kopalnie! Mówimy: Solidarni z górnikami, ale nigdy z kopalniami! Gdy
słyszymy zarzuty, że nie mamy o tym pojęcia i że nie da się wygasić kopalni przed
2049 rokiem, odpowiadamy, że nie jesteśmy ekspertami, ale znamy tych najwybitniejszych i to od nich słyszymy, jakie są możliwe rozwiązania. I że wygaszanie
kopalni dopiero w 2049 roku nic już nie pomoże.
Używamy zarówno określenia „kryzys”, jak i „katastrofa klimatyczna”, ale nasz
przekaz staramy się opierać na tym pierwszym. W kryzysie szuka się rozwiązań,
by z niego wyjść, katastrofa – to bezruch i brak nadziei. Mówimy o tym, jakie
są możliwe drogi wyjścia, ale jasno podkreślamy również istnienie tzw. punktów
krytycznych. Ich przekraczanie przechyla szalę w stronę katastrofy. Wciąż jednak
jest nadzieja. To ona wyciągnęła na ulice setki tysięcy młodych ludzi na całym
świecie, w ramach ruchu Fridays for Future, którego jesteśmy częścią. Nasz protest wybrzmiewa w wielu językach.
Od początku protestów towarzyszy nam piosenka:
Czy ty chwycisz moją dłoń, mimo różnic, podziałów i stron?
Chociaż będzie trudno, przyszłość naszą ocalimy!
Idziemy razem, działamy w sieci, a kiedy można – wychodzimy tłumnie na ulice.
Wiemy, że nawet jeśli będziemy iść pod samymi oknami polityków, łatwo będzie im
się od tych okien odwrócić plecami i udawać, że nas nie ma. Ale nasz krzyk, naszą
muzykę i nasze hasła usłyszą.

Julia Lipnicka, 16 lat / Opole
Wiktoria Kupny, 17 lat / Opole

Myśląc o przyszłości, wyobrażam sobie na przykład ekstremalne zjawiska pogodowe.
Ale wyobrażam też sobie, że budzę się rano, odkręcam kran, by przemyć twarz –

Ciężko mi sobie wyobrazić, że jest przed nami jakakolwiek przyszłość. Jestem

i nic. Nie leci ani kropla. Wiem, że niemożliwość umycia zębów nijak nie może

realistką. Wybiegam myślami najwyżej kilka lat naprzód. Obawiam się, że za parę

się równać z zabijającą suszą, ale ta susza jest dla wielu jeszcze abstrakcyjna,

dekad będziemy się zastanawiać, czy mamy dziś co jeść lub pić. Staram się jednak

a przerwy w dostawie wody już teraz zdarzają się w niektórych miejscach w Polsce.

nie pozwolić, by mnie to paraliżowało. Nie znaliśmy dotąd takiego kryzysu, musimy
nie tylko myśleć o tym, jak go pokonać, ale też jak go oswajać.

Zaczęłam działać w MSK pod koniec ósmej klasy, początkowo chciałam po prostu
robić coś ważnego i ciekawego. Szybko zaczęłam nadrabiać zaległości w wiedzy –

Tegoroczne międzynarodowe protesty przebiegają pod hasłem „No more empty

czytałam o zmianach klimatu, o tym, jak niewiele zostało czasu, by uratować naszą

promises”. To właśnie chcemy powiedzieć rządzącym: Nigdy więcej pustych obietnic.

przyszłość. Nie wiedziałam, że jest tak źle, ta wiedza mnie przytłoczyła. Pomógł

Politycy nas słyszą, ale nie sądzę, by nas słuchali. Jesteśmy tu po to, by nie

mi kontakt z innymi aktywistami i aktywistkami – wiemy, że idzie katastrofa,

dawać im spokoju. Ale jesteśmy też po to, by dzielić się wiedzą. Kilkakrotnie

ale wspólnie przekuwamy strach w działanie. W mniejszym mieście trzeba się mocno

prowadziłam lekcje o klimacie w szkołach. Opowiadam też o tym w domu. Moja cztery

postarać, by zebrać tłum na proteście. Mamy poparcie lokalnych władz – nasze

lata młodsza siostra zaczyna zadawać coraz więcej pytań, widzę, że ten temat

strajki odbywają się na przykład pod patronatem Prezydenta Opola. Z drugiej

staje się ważny także dla niej. Również rodzice zaczynają zwracać uwagę na to,

strony – próbowaliśmy skłonić lokalne władze do ogłoszenia alarmu klimatycznego.

jak nie pogarszać sytuacji, szukać alternatywnych rozwiązań na naszym lokal-

Takie alarmy działają już w kilku miastach, to sygnał od rządzących, że traktują

nym poziomie, odchodzić od palenia węglem. Wiem, że to nie jednostkowe wybory,

zmiany klimatyczne poważnie i chcą im zapobiegać na poziomie polityki lokalnej.

a ogólnoświatowa polityka ma szansę na zaprowadzenie realnej zmiany, ale i tak

Niestety, na razie nie słyszymy odzewu.

cieszy mnie postawa moich bliskich.
Czekam na moment, kiedy będziemy mogli częściej bezpiecznie wychodzić na ulicę,
Mam dwa najważniejsze marzenia. Chcę jak najdłużej działać w naszym ruchu, nie

by protestować. Tęsknię za energią tych protestów, za tłumem wokół mnie. „Lajki”

wyobrażam sobie już bez tego życia. I chcę jednocześnie, by nasze działanie

na Facebooku tego nie zastąpią. Muszę widzieć tych ludzi dookoła, pokrzyczeć

przyniosło taki efekt, że nie będziemy już potrzebni.

z nimi, wtedy bardziej wierzę, że ten wyścig z czasem jest do wygrania.

1.

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej globalnie klimat ocieplił się już
o ok. 1,2 stopnia Celsjusza względem okresu przedprzemysłowego (tj. wobec lat
1850–1900).

2.

Ziemia nie ociepla się równomiernie: najbardziej – ponad dwukrotnie szybciej niż
średnia dla całego świata – ocieplają się rejony Arktyki i Syberii, co przyczynia
się do szybkiej utraty lodu np. na Grenlandii.

3.

2020 rok był jednym z trzech najcieplejszych lat w historii pomiarów, a dekada
2011–2020 była najcieplejszą dekadą.

4.

W Polsce klimat ocieplił się już o 2 stopnie Celsjusza, co przejawia się m.in.
wzrostem liczby dni upalnych, znacznie częstszymi suszami oraz nawalnymi deszczami, a także mniejszą liczbą dni z pokrywą śnieżną w zimie.

5.

Zmiana klimatu powoduje już poważne perturbacje dla życia ludzi i dla przyrody
na całym świecie. Przyczynia się do częstszego występowania ekstremalnych zjawisk
pogodowych, takich jak fale upałów, susze, pożary lasów, ulewne deszcze, burze
oraz podtopienia i powodzie.

6.

Główną przyczyną obecnie obserwowanej zmiany klimatu jest spalanie przez człowieka

paliw kopalnych: węgla, ropy i gazu, a także w mniejszym stopniu: wylesianie

i zmiana użytkowania gruntów.
7.

Największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w Polsce jest energetyka węglowa (118 mln ton CO2 w 2018 roku), a na kolejnych miejscach jest ciepłownictwo
i ogrzewnictwo (również tam używa się węgla, 73 mln ton CO2) oraz transport
(65 mln ton CO2). Łączne emisje polskiej gospodarki wynoszą 412 mln ton ekwiwalentu CO2 (11 ton CO2/mieszkańca). Pod względem emisji gazów cieplarnianych plasujemy się na drugim miejscu w UE, po Niemczech.

8.

Według „El País” 20 europejskich firm emitujących najwięcej gazów cieplarnianych
odpowiada aż za 1⁄3 emisji w Europie. Polska Grupa Energetyczna (PGE – właściciel
m.in. elektrowni Bełchatów) jest trzecią najbardziej szkodliwą dla klimatu firmą
w Unii Europejskiej (po niemieckim koncernie energetycznym RWE oraz szwedzkim
Vattenfallu). Abyśmy zachowali szansę na zatrzymanie ocieplenia klimatu na
1,5 stopnia Celsjusza, cała unijna energetyka powinna odejść od węgla najpóźniej
do 2030 roku. Najważniejsze działania dla klimatu to te, które podejmiemy w najbliższych latach.

9.

Największym pojedynczym źródłem emisji dwutlenku węgla w Europie jest elektrownia
węglowa Bełchatów. W 2019 roku wyemitowała 32 mln ton CO2. Dla porównania: mniej
więcej tyle CO2 są w stanie pochłonąć wszystkie rosnące w Polsce lasy.

10.

Naszym naturalnym sprzymierzeńcem w walce z kryzysem klimatycznym są lasy. Ważne,
abyśmy chronili stare, cenne przyrodniczo obszary, takie jak Puszcza Karpacka,
Białowieska czy Knyszyńska. Lasy są nie tylko ważnymi ostojami przyrody i domem dla rzadkich gatunków takich jak ryś, wilk czy orzeł przedni. Magazynują
również CO2, a także

chronią nas przed powodziami i suszami, magazynując wodę

i spowalniając jej spływ do rzek i mórz. Niestety, nadal w takich cennych miejscach Lasy Państwowe tną drzewa, niszcząc przyrodę i zdolność lasów do retencji
wody. Greenpeace postuluje, by min. 15% polskich lasów trwale wyłączyć z wycinek
i oddać dzikiej przyrodzie. Petycję w tej sprawie podpisało już 50 tysięcy Polek
i Polaków.

