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WSPÓŁFINANSOWANE
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Za treść tego materiału odpowiadają m.st. Warszawa oraz Slow Food Warszawa i nie może ona w żadnym wypadku zostać uznana za stanowisko Unii Europejskiej.
Zrealizowane we współpracy ze Slow Food Warszawa.

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku
Czy wiecie, czym jest system żywnościowy i jak bardzo każdy z jego aspektów wpływa na nasz klimat? Czy wiecie, dlaczego mimo informacji
o negatywnych skutkach dla środowiska nie każdy z nas zmienia nawyki związane z nabywaniem, przechowywaniem i konsumpcją
żywności? Czy wiecie, jak opowiadać o tych zagadnieniach tak, by poruszyć i przekonać odbiorcę?
Miasto kształtuje i wpływa na system żywnościowy. To właśnie my, mieszkańcy, decydujemy, gdzie i w jakich ilościach kupujemy
żywność, jak ją przechowujemy oraz co jemy kilka razy dziennie.
Warszawa dołączyła w 2015 roku do grona sygnatariuszy Mediolańskiego Paktu o miejskiej polityce żywnościowej, w którego ramach
zaangażowaliśmy się w działania na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych.
W związku z tym podjęliśmy się realizacji różnych działań związanych z żywnością na poziomie lokalnym. Między innymi uruchomiliśmy
wraz z innymi europejskimi miastami projekt „Food Wave: Inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu”.
Stwierdzamy, że zarówno w szkołach, jak i w przestrzeni publicznej wciąż mało
mówi się o wzajemnym oddziaływaniu żywności i klimatu, o mechanizmach
psychologicznych uruchamiających się w obliczu trudnych informacji i o narzędziach umożliwiających sprawną komunikację.
Dlatego, w ramach projektu Food Wave, zleciliśmy stowarzyszeniu Slow Food
Warszawa opracowanie cyklu warsztatów pt.: „Klimat na widelcu. Jak tworzyć
kampanie społeczne związane z żywnością i zmianami klimatu”.
Wierzymy, że dzięki tym materiałom uczestnicy lepiej zrozumieją otaczającą
ich rzeczywistość, będą mogli zmieniać swoją i naszą codzienność na bardziej
przyjazną klimatowi oraz zmotywują inne osoby do zrównoważonych nawyków żywnościowych. Cieszymy się, że wspólnie możemy dbać o żywność
i naszą planetę oraz zmieniać świat na lepsze!
Renata Kaznowska
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Bardzo nas cieszy, że sięgnęłaś, sięgnąłeś po naszą publikację. Prawdopodobnie interesuje Cię temat zmiany klimatu i wpływ obecnego,
zglobalizowanego systemu żywności na to zjawisko. Być może chcesz informować inne osoby o konieczności zmiany naszych nawyków
związanych z pozyskiwaniem, konsumowaniem i przechowywaniem żywności na przyjazne dla klimatu. Ta publikacja powstała po to, by
wesprzeć Cię w tych działaniach.
Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza z nich tłumaczy wpływ obecnego systemu żywnościowego na klimat i elementy
różnorodności biologicznej. Rozdział ten wskazuje na potrzebę zmiany naszego sposobu pozyskiwania i konsumowania żywności,
a zawarte w nim informacje można wykorzystać do przygotowania kampanii społecznej. Druga część publikacji dotyczy naszego umysłu
i reakcji na trudne informacje. Wiedza na ten temat pozwala nam zrozumieć, dlaczego ludzie nie zmieniają swoich nawyków pomimo
świadomości, że są one szkodliwe dla nas samych, dla środowiska naturalnego, dla przyszłych pokoleń. Dzięki zrozumieniu procesów
zachodzących w naszych umysłach możemy stworzyć kampanię, która ominie psychologiczne bariery powstrzymujące nas od
dokonania zmian. Ostatni rozdział poświęcony jest tworzeniu kampanii społecznościowej, od określenia naszych odbiorców oraz ich
potrzeb po stworzenie komunikatu, który będzie odpowiadał na te potrzeby.
Dzięki niemu dowiesz się, jak budować skuteczną kampanię, która zachęci
Twoją społeczność do zmiany.
Mamy nadzieję, że ta publikacja zachęci Cię do przeprowadzenia z kolegami
i koleżankami działań na rzecz ochrony klimatu poprzez zachęcanie innych
osób do zmiany nawyków związanych z nabywaniem, konsumowaniem i przechowywaniem żywności. Każda z naszych decyzji ma wielkie znaczenie dla
klimatu i przyszłości naszej planety. Cytując urugwajskiego dziennikarza
Eduardo Galeano: „Wielu małych ludzi, w swoich małych miejscach, robiących
małe rzeczy, może zmienić świat”.
Klaudia Kryńska i Joanna Humka

Systemy żywnościowe
w obliczu zmiany klimatu
Zmiana klimatu jest faktem, który stawia przed systemem żywności
dwa kluczowe zadania. Po pierwsze, musi on dążyć do ograniczenia
czynników napędzających tę zmianę. Po drugie, musi się do niej adaptować.
Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, nieprzewidywalność pogody,
podniesienie się globalnej temperatury czy nawracające susze zagrażają
trwałości produkcji rolnej, a zatem naszemu bezpieczeństwu
żywnościowemu. Jak się przed tym ochronić i jaki wpływ
na żywność mamy my sami?
autorka: Iwona Bałdyga, Klaudia Kryńska, Joanna Perzyna

1. W jaki sposób produkcja żywności wpływa na środowisko
naturalne i przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego?
Użytki rolne (pastwiska, ziemia orna, uprawy trwałe, np. sady)
zajmują ok. 40% ziem na świecie (w Polsce jest to 60%),
a rolnictwo jest największym pojedynczym czynnikiem przekształcania biosfery, czyli lądów, mórz i powietrza na Ziemi.
Za główną przyczynę zmiany klimatu uznaje się nasilenie się
efektu cieplarnianego. Choć on sam jest zjawiskiem naturalnym (i niezbędnym elementem warunkującym życie or-

ganiczne na Ziemi), nadmierna ilość gazów cieplarnianych
w atmosferze powoduje, że warunki klimatyczne się zmieniają
– średnia temperatura gwałtownie rośnie, pewne tereny stają
się niezdatne do życia, a topniejące lodowce redukują rezerwy
wody pitnej i podnoszą poziom oceanów. Zmiany następują
tak szybko, że adaptacja do nich staje się niemożliwa.

n Emisje
Rolnictwo przyczynia się do nasilania efektu cieplarnianego przez generowanie emisji. Według niektórych szacunków system produkcji żywności
odpowiada całościowo nawet za 44-57% ich globalnego poziomu. Źródłami tych emisji są: zmiany sposobu użytkowania gruntów / wylesianie
(15–18%), uprawa ziemi (11–15%), przetwarzanie i pakowanie (8–10%), transport (5–6%), marnowanie żywności (3-4%) i przechowywanie
/ mrożenie (2–4%). Należy zwrócić uwagę, że w rolnictwie mamy do czynienia z trzema gazami, które nasilają efekt cieplarniany. Są to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O). Czas życia tych molekuł jest zróżnicowany - dwutlenek węgla średnio statystycznie żyje
30-95 lat, metan 12 lat, a podtlenek azotu 114 lat. Natomiast czas życia ozonu w troposferze wynosi od 22 do 24 dni, a w stratosferze od 32
do 33 dni. Jednak kluczowy faktem jest to, że łączna wysokość emisji tych gazów na wszystkich etapach systemu żywnościowego jest ściśle
związana z przyjętym modelem produkcji (patrz punkt 2).
Opisane elementy systemu żywnościowego i ich wpływ na klimat przedstawiono w infografice na kolejnej stronie:
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Źródło: Europejska Agencja Środowiska

W jaki sposób żywność,
którą kupujemy i spożywamy
oraz ta, której nie wykorzystujemy
wpływa na środowisko?
Zanim żywność trafi na nasze talerze, musi zostać
wyprodukowana, przetworzona, spakowana,
przetransportowana i rozdystrybuowana.
Na każdym z tych etapów wykorzystuje się zasoby,
wytwarza odpady i zanieczyszczenia.
W Europie produkcja rolna obejmująca żywność,
włókna i paliwa odpowiada za:

90%
		

emisji związków amoniaku (NH3)
mający negatywny wpływ na jakość powietrza

50-80%

ładunków azotu odprowadzanych
			
do wód słodkich,
		
co wpływa na jakość wód i ekosystemy wodne

10%

emisji gazów cieplarnianych
		
(w tym 80% emisji metanu),
przyczyniających się do zmian klimatu
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n Zasoby: woda, gleba, różnorodność biologiczna
Woda
Intensyfikacja produkcji i wzrost temperatury zwiększają zapotrzebowanie na wodę,
której poziom w gruncie się obniża. Zasoby wody pitnej kurczą się w skali świata,
dlatego dbanie o ich zachowanie oraz stan
ekologiczny w produkcji rolnej są tak istotne. Bez wody nie da się produkować żywności. Rolnictwo natomiast ponosi znaczną
odpowiedzialność za eutrofizację (przeżyźnienie) wód.

8

Planeta pyta: jaka żywność na XXI wiek?

Systemy żywnościowe w obliczu zmiany klimatu.

Gleba
Intensywna produkcja rolna oparta o nawozy
sztuczne i pestycydy chemiczne prowadzi do
degradacji gleb – stają się one jałowe, niezdolne do retencji wody, pełne pozostałości
substancji chemicznych. Badania pokazują,
że wiele gleb w perspektywie kilkudziesięciu
lat przestanie nadawać się do uprawy.

Różnorodność biologiczna
Okres, w którym żyjemy, nazywany jest szóstym wielkim wymieraniem gatunków. Zanik
różnorodności stanowi zagrożenie dla ekosystemów. Gatunki wymierają z powodu zmiany
warunków klimatycznych, a także utraty siedlisk. W Polsce wiele organizmów żyje na pograniczu obszarów naturalnych i rolniczych.
Przemiany w kierunku dalszego uprzemysłowienia i intensyfikacji w rolnictwie są dla
nich śmiertelnym zagrożeniem. Jednocześnie
warunkiem zrównoważonej i trwałej produkcji
rolnej są stabilność ekosystemów oraz usługi
ekosystemowe (czyli działania, które mają
swoją wymierną wartość i są świadczone
nieodpłatnie przez zdrowe ekosystemy, m.in.
związane z regulowaniem składu atmosfery,
oczyszczaniem wód czy zapylaniem).

2. System żywnościowy: dwa modele produkcji
W latach 60. i 70. XX wieku nastąpiła transformacja rolnictwa
w kierunku intensywnej, monokulturowej produkcji opartej
na syntetycznych nawozach i chemicznych środkach ochrony roślin oraz przemysłowym chowie zwierząt. Ta koncepcja, zwana zieloną rewolucją i wspierana przez Organizację
Narodów Zjednoczonych, miała być jedyną metodą wyżywienia rosnącej populacji planety. Nie sprawdziła się jednak:
produkujemy za dużo żywności (marnujemy jej trzecią część),
a problem głodu i niedożywienia nie zniknął. Ponadto zielona
rewolucja nie brała pod uwagę kurczenia się zasobów, oddziaływania na rolnictwo zmiany klimatu oraz kosztów środowiskowych generowanych przez ten model produkcji. Wszystkie
te czynniki sprawiają, że – także zdaniem FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa – model zaproponowany przez zieloną rewolucję już
dawno przestał się sprawdzać.
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Choć opisany system stał się dominujący w krajach rozwiniętych, w wielu częściach świata (szczególnie w krajach tzw.
Globalnego Południa) wciąż przeważa rolnictwo tradycyjne.
Według niektórych badaczy to właśnie w tych niewielkich
(ok. dwuhektarowych) gospodarstwach wytwarza się większość żywności na świecie. Skala produkcji, choć niewielka,
jest efektywna energetycznie: w przypadku rolnictwa przemysłowego z jednej zainwestowanej jednostki energii otrzymujemy trzy; z kolei w dobrze zaprojektowanych systemach
tradycyjnych wynik to nawet 15 jednostek. Lokalna produkcja
i konsumpcja żywności (krótkie łańcuchy dostaw) ograniczają
potrzebę transportu, pakowania i przechowywania żywności,
a także skalę jej marnowania.

n Rolnictwo intensywne – przemysłowa produkcja roślinna i zwierzęca
Taki model zakłada maksymalną intensyfikację produkcji w oparciu o nakłady zewnętrzne: nawozy sztuczne, chemiczne środki ochrony roślin
(pestycydy). W przypadku hodowli roślin najczęściej są to monokultury – olbrzymie obszary, na których co roku uprawia się to samo, a wszystkie
składniki niezbędne do produkcji – nasiona, nawozy, środki ochrony roślin – dostarczane są przez koncerny agrochemiczne. Intensywna
produkcja zwierzęca to natomiast przemysłowe fermy czy chlewnie. Tam koncerny dostarczają młode zwierzęta, które spędzą całe życie
w zamknięciu, oraz pasze, których podstawowy składnik stanowi najczęściej bogata w białko śruta sojowa z plantacji powstających w miejsce
lasów deszczowych w Ameryce Południowej.
Przyjęło się uważać, że intensywna produkcja przemysłowa jest tania. To jednak pewne uproszczenie: niska cena produktów wynika
z tego, że nie zostały w niej uwzględnione koszty środowiskowe i społeczne generowane przez ten model produkcji, np.:
• zanieczyszczenie wód pozostałościami nawozów, pestycydów czy odchodów zwierząt,
• degradacja gleb,
• kurczenie się zasobów wody,
• spadek różnorodności biologicznej,
• antybiotykooporność u ludzi (spowodowana nadużywaniem środków przeciwdrobnoustrojowych w przemysłowym chowie zwierząt),
• depopulacja wsi (spowodowana presją ekonomiczną producentów przemysłowych),
• choroby cywilizacyjne (wynikające ze złej diety czy skażenia środowiska).
Zyski z tego rodzaju produkcji są prywatne, natomiast koszty – przenoszone na całe społeczeństwo. Ta branża często jest dotowana przez
państwo (lub środki unijne), co sprawia, że gospodarstwom, które nie otrzymują takiego wsparcia (np. w krajach Globalnego Południa), trudno
z nią konkurować. Nierzadko duże koncerny wykupują atrakcyjną pod względem zasobów (gleby, wody, klimatu) ziemię na innych kontynentach,
niszcząc lokalne rolnictwo tradycyjne, by produkować na rynki zachodnie (egzotyczne owoce, kawę itp.). Lokalne społeczności nie czerpią zysków
z takiej produkcji, w najlepszym razie stają się tanią siłą najemną. Coraz częściej rolnictwo przemysłowe nie służy wytwarzaniu żywności,
ale produkcji pasz, biomasy czy biopaliw.
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n Słowniczek pojęć

Ślad wodny – suma wody zużytej przez nas bezpośrednio i pośrednio (tzw. woda wirtualna). Bezpośredni ślad
wodny to woda, którą wykorzystujemy do picia, kąpieli, prania lub sprzątania, z kolei ślad pośredni oznacza
wodę przeznaczoną do produkcji dóbr i usług. Ślady te
mogą być obliczane zarówno dla indywidualnych mieszkańców i mieszanek, jak i całych narodów. Ślad wodny
kraju składa się z dwóch komponentów: wewnętrznego
śladu wodnego (woda pochodząca z zasobów danego terytorium) oraz zewnętrznego, eksportowego śladu wodnego, czyli odciskanego w innych państwach
i regionach (woda pochodząca z zasobów położonych
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poza granicami kraju). Warto pamiętać, że w przypadku
żywności ślad wodny obliczany jest także dla produktów, które się zmarnowały.
Model zrównoważony – rolnictwo tradycyjne,
ekologiczne i agroekologiczne. Tradycyjnie rolnictwo
opierało się na łączeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej. To zasada, która pozwala zapewnić żyzność gleb
dzięki nawozom naturalnym, a przy produkcji roślinnej
przynajmniej częściowo dostarcza pasz dla zwierząt.
W tych koncepcjach rolnictwa podstawę gospodarowania składnikami odżywczymi i materią organiczną
w glebie stanowi płodozmian – rotacja upraw na różnych polach w obrębie gospodarstwa – co pozwala
optymalizować obieg składników odżywczych. To system, który dąży do zamkniętego obiegu materii, przez
co minimalizuje zależność od nakładów zewnętrznych.
Uprawy współrzędne, poplony i mulczowanie korzystnie wpływają na życie glebowe i zapobiegają erozji gleb.
Podnoszenie zawartości materii organicznej oznacza
magazynowanie węgla w glebie, przez co uznawane jest
za metodę ochrony klimatu. W tych modelach istotne
znaczenie ma różnorodność biologiczna: ta na polach
(polikultury) zapewnia zrównoważone wykorzystywanie
składników odżywczych i naturalną ochronę przed plagami i szkodnikami – płodozmian ogranicza ich niekontrolowane namnażanie się. Podobnie działa naturalna
różnorodność biologiczna w obrębie i wokół gospodarstwa: daje schronienie dla drapieżników żerujących na
szkodnikach upraw, a zróżnicowany krajobraz z zadrzewieniami i zakrzaczeniami czy naturalnymi ciekami chroni glebę przed erozją i podnosi poziom wód w gruncie,
co jest korzystne dla uprawianych roślin.

Rolnictwo ekologiczne - to system produkcji podlegający szczegółowym regulacjom w zakresie stosowanych
środków ochrony roślin, nawozów i dobrostanu zwierząt
(naturalne pasze, wybiegi, pastwiska). Jest to system
podlegający szczegółowej kontroli, a spełnienie wymogów przez gospodarstwa z Unii Europejskiej potwierdza
certyfikat – zielony euroliść. W Polsce jedynie ok. 3,5%
użytków rolnych prowadzona jest w tym systemie produkcji.
Agroekologia - to wykorzystanie wiedzy na temat
procesów zachodzących w naturalnych ekosystemach
do projektowania agrosystemów. Dąży do domykania
obiegów energii, materii i wody, co ma zapewniać niezależność od nakładów zewnętrznych. Dobrze zaprojektowane gospodarstwa agroekologiczne mają największą
wydajność energetyczną - z zainwestowanej jednostki
energii otrzymują nawet 30.

Źródło: Raport Komisji Europejskiej / pażdziernik 2010

Ślad węglowy – rodzaj śladu ekologicznego, całkowita
suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych
bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Obejmuje on
emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu
i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone
w ekwiwalencie CO2. W ślad węglowy produktu
wliczane są emisje spowodowane wydobyciem surowców, z których został wytworzony, procesem produkcji, użytkowaniem oraz składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu. Przy obliczaniu śladu węglowego
organizacji bierze się pod uwagę emisje spowodowane przez wszystkie jej działania, wliczając w to zużycie energii przez wykorzystywane przez nią budynki
i środki transportu. Z kolei ślad węglowy kraju obejmuje
nie tylko emisje na ich własnym terytorium, lecz także
emisje towarzyszące produkcji dóbr importowanych.

3. Kto decyduje o tym, co trafia na nasz talerz?
n Polityka
O kształcie rolnictwa w UE decyduje Wspólna Polityka Rolna (WPR) – od niej zależy, jaki model produkcji, jakie gospodarstwa oraz jakie sposoby
ochrony środowiska i klimatu otrzymają wsparcie z funduszy unijnych. W 2021 roku WPR przechodzi kolejną reformę. Od jej ostatecznego kształtu
zależy, czy rolnictwo dążyć będzie do neutralności klimatycznej, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Jednym z jego elementów jest strategia „Od pola do stołu”, która każe postrzegać rolnictwo w szerokiej perspektywie systemów żywnościowych, ochrony środowiska
i zasobów.
O kształcie rolnictwa decydują także umowy międzynarodowe: dotowane rolnictwo w UE produkuje więcej żywności niż potrzebuje, a jej eksport
do krajów Globalnego Południa rujnuje lokalną, tradycyjną produkcję rolną.
Państwo może kształtować popyt na produkty pochodzące z określonego typu produkcji np. poprzez zamówienia publiczne. Taki system
istnieje w wielu krajach Europy: np. w wielu regionach Francji żywność do szkół i przedszkoli dostarczana jest z lokalnych gospodarstw ekologicznych. Miasto stołeczne Warszawa jest sygnatariuszem Paktu Mediolańskiego o miejskiej polityce żywnościowej, a Warszawa zamierza
być pierwszym polskim miastem, które opracuje funkcjonalną i zrównoważoną politykę w tym zakresie.

n Producenci i rolnicy tworzący alternatywne systemy żywnościowe
Konsumenci mają swoją rolę w promowaniu określonego sposobu produkcji i dystrybucji żywności. Jeśli nie chcą wspierać modelu przemysłowego, mogą starać się kupować zamiast w supermarkecie – w kooperatywach spożywczych, od lokalnych rolników czy w ramach rolnictwa
wspieranego społecznie (RWS). Takie inicjatywy istnieją już na terenie całego kraju. To sposób wspierania producentów, rolnictwa przyjaznego
klimatowi, lokalnych systemów żywnościowych, krótkich łańcuchów dostaw. To podejście bliskie koncepcji suwerenności żywnościowej, która
zakłada, że lokalna społeczność ma prawo decydować, jak produkowana jest ich żywność, i mieć wpływ na to, by ta spełniała wymogi odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.
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Takie inicjatywy już istnieją. W Warszawie działa wiele mniej lub bardziej sformalizowanych grup. Najbardziej znana z nich to Kooperatywa
„Dobrze”, która prowadzi również sklepy stacjonarne. W zamian za niewielki wkład pracy na rzecz kooperatywy jej członkowie kupują lokalne
ekologiczne produkty niemal bez marży w stosunku do cen wytwórcy. Rolnicy otrzymują ok. 70% z finalnej ceny produktu w sklepie. W przypadku
sprzedaży do supermarketów ich zarobek jest ułamkiem tego, co klient płaci w sklepie.
W systemie RWS konsumenci podpisują umowę z rolnikiem na dostarczanie produktów na określony czas. Skład paczek zależy od sezonu
i obfitości plonów. To układ oparty na wzajemnym zaufaniu i budujący więź między wsią i miastem, który pozwala konsumentom poznać specyfikę
i rytm pracy w rolnictwie.

n My sami
Wybory konsumenckie stały się polityczne. Coraz więcej jest wegetarian czy wegan. Rezygnują oni z niektórych produktów ze względu na zdrowie albo środowiskowe koszty produkcji zwierzęcej, która pochłania ogromne ilości wody (nawet 15–20 tys. litrów na kilogram wyprodukowanej
wołowiny) oraz innych zasobów – zboża i strączki służące jako pasze mogłyby stanowić roślinną żywność dla ludzi. Warszawa szczyci się tytułem
jednego z najbardziej przyjaznych weganom miast na świecie: liczba wegetariańskich i wegańskich dań, a także restauracji rośnie, ponieważ tego
oczekują konsumenci. Miasto coraz większą uwagę zwraca także na problem marnowania żywności (jego skalę przedstawia infografika na kolejnej stronie).
Na terenie stolicy znajduje się już ponad 20 jadłodzielni, a wielkopowierzchniowe sklepy na mocy ogólnopolskiej ustawy są zobowiązane do przekazywania nadwyżek żywności organizacjom charytatywnym. My sami także możemy ruszyć na ratunek jedzeniu.
Wystarczy poznać zasadę 4P:
• planuj: na zakupy zabieraj listę zakupów, tak by nie dać się ponieść chwili i nie wkładać do koszyka produktów,
		 których nie miałaś / miałeś w planach,
• przechowuj: odpowiednio przechowywana żywność dłużej zachowuje świeżość,
• przetwarzaj: kreatywnie wykorzystuj resztki, część rzeczy możesz mrozić lub wekować,
• podziel się: to, czego nie dasz rady zjeść, zanieś do jadłodzielni (ich listę znajdziesz poniżej) lub zaproponuj swoim znajomym.
		 Być może ilość zapiekanki, którą zrobiliście wraz z rodziną, okaże się za duża na wasze możliwości.
		 Warto wtedy zapukać do sąsiadów albo poczęstować koleżanki i kolegów z klasy.
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Źródło: Wyniki badań IOŚ-PIB, SGGW w ramach projektu PROM, 2020 r.

Ile żywności marnujemy w Polsce?
4,8 mln ton rocznie
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n Lista jadłodzielni w Warszawie:
n OPS Bielany
ul. Przybyszewskiego 80/82
lodówka i szafka
24/7

n Urząd Dzielnicy Włochy
al. Krakowska 257
lodówka i szafka
24/7

n Stół Powszechny
ul. Jana Zamoyskiego 20
szafka (na zewnątrz)
24/7

n Urząd Dzielnicy Żoliborz
ul. Słowackiego 6/8
na tyłach budynku
lodówka i szafka wolnostojąca
24/7

n Mokotowskie Centrum
Integracji Mieszkańców
ul. Woronicza 44A
lodówka i szafka
pn-ndz 8:00–20:00

n Zakopiańska Ogródek
ul. Zakopiańska 21
w ogródku / szafka
24/7

n SOdON
ul. Kolska 2/4
lodówki i szafka
pn–nd 5:00–22:00

n Bazar Lotników
pawilon 83A
lodówka i szafka
pn–pt 7:00-19:00, sb 8:00–14:00

n ul. Działdowska 6,
wejście przez ogród
lodówka i szafka
pn–pt 8:00–18:00, sb 14:00–18:00

n MAL Kłobucka
ul. Kłobucka 14
lodówka i szafka
24/7

n Centrum Pomocy
Społecznej Śródmieście
ul. Twarda 1
szafka i lodówka
pn–pt 8:00-16:00

n Urząd Dzielnicy Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
lodówka i szafka
24/7

n Ryneczek Poraje
ul. Porajów 1
lodówka i szafka
24/7

n Otwarta Ząbkowska
Bazar Różyckiego,
wejście od ul. Ząbkowskiej 12,
przy lokalu Bar Bazaar
lodówka
pn–wt 6:00–1:00,
śr–pt 6:00-24:00,
sb–nd 16:00-24:00

n Serce Miasta
ul. 11 Listopada 22
szafka
24/7

n Zieleniak
ul. Grójecka 97 / w prześwicie
lodówka i szafka
24/7
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n OPS Praga Południe
ul. Wiatraczna 11
lodówka i szafka
pn–pt 8:00–16:00
(tylko produkty
zapakowane fabrycznie)
n OPS Rembertów
ul. Plutonowych 10
24/7

n Smocza
ul. Smocza 3
pn–pt 9:00–17:00,
sb 10:00–14:00

n Syrena
ul. Wilcza 30
szafka / 24/7
n Podzielnia
ul. Czarnomorska 11
n Nasze Podwórko
Barcelońska 1
szafka
n Wawer
ul. Korkowa 119/123
24/7
n Uniq Fight Club
ul. VI Poprzeczna 23
n Caritas
ul. Izbicka 7
lodówka
24/7
n OPS Wawer
ul. Włókiennicza 54
24/7
n Domek Wesoła
ul. Orzechowa 1,
na tyłach przedszkola
lodówka i szafka
24/7

n Źródła:
EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH
https://ekoklimat.wordpress.com/2016/09/22/naturalne-gazy-cieplarniane-w-atmosferze-ziemi-oraz-nadwyzka-gazow-cieplarnianych-antropogenicznego-pochodzenia/

Rani Molla
HOW MUCH OF WORLD’S GREENHOUSE GAS EMISSIONS COME FROM AGRICULTURE?
dostęp: https://grain.org/article/entries/5272-how-much-of-world-s-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture (30 maja 2021 r.)

Peter M. Rosset, Miguel A. Altieri
AGROECOLOGY. SCIENCE AND POLITICS, seria Agrarian Change & Peasant Studies, 2017.
EKSPERTYZA „WODA W ROLNICTWIE”
dostęp: https://koalicjazywaziemia.pl/ekspertyza-woda-w-rolnictwie/ (30 maja 2021 r.).

POLITYKA NA TALERZU
dostęp: https://koalicjazywaziemia.pl/2020/02/04/polityka-na-talerzu-przewodnik-po-agroekologii-i-suwerennosci-zywnosciowej/ (30 maja 2021 r.).

FOOD EMISSIONS
dostęp: https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-emissions (30 maja 2021 r.).

WITH CLIMATE CHAOS WHO WILL FEED US?
dostęp: https://www.etcgroup.org/files/030913_ ETC_WhoWillFeed_ AnnotatedPoster.pdf (30 maja 2021 r.).

JEDZ LOKALNIE, MYŚL GLOBALNIE
dostęp: http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/Pakiet_ Jedz_lokalnie_mysl_globalnie.pdf (30 maja 2021 r.).

RAPORT „MARNOWANIE ŻYWNOŚCI”
dostęp: https://www.gov.pl/web/ijhars/marnowanie-zywnosci--raport-2020 (30 maja 2021 r.).

Pułapki naszego umysłu,

czyli jak nasz mózg utrudnia nam zmiany,
które mogą ocalić planetę.
autorki: Joanna Brzezińska, Joanna Humka

Kiedy stajemy się rzecznikami i rzeczniczkami ochrony klimatu i zachęcamy inne osoby do zmiany nawyków na przyjazne dla klimatu, musimy przede wszystkim uzbroić się
w wiedzę1. Jednak pomimo przedstawiania rzeczywistych danych i rzetelnych argumentów, możemy się spotkać z odrzuceniem, brakiem zainteresowania lub wręcz
podważaniem prawdziwości faktów. Im ważniejszy jest dla nas poruszany temat, tym
większa będzie nasza frustracja, a nawet niechęć w stosunku do naszego odbiorcy lub
odbiorczyni, których zaczniemy oceniać z punktu widzenia tego, co dla nas ważne.
Może to również prowadzić do poczucia bezsensu podejmowania prób przekonania
kogoś do zmiany. Istotne może się okazać zrozumienie, jak mogą reagować odbiorcy
i odbiorczynie naszych przekazów i dlaczego właśnie w ten sposób. Pomoże nam to nie
tylko podejść do drugiej osoby z pozycji bardziej empatycznej i mniej oceniającej, ale
również stworzyć taką narrację o zmianie klimatu, jej skutkach oraz potrzebie działań
systemowych i indywidualnych, aby rzeczywiście przekonać innych do podjęcia tych
kroków.
1
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Jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych pochodzenia ludzkiego jest system żywnościowy. W projekcie FoodWave zachęcamy osoby do zmiany swoich nawyków żywnościowych
na takie, które są bardziej przyjazne dla klimatu. Aby dowiedzieć się więcej na temat powiązań między naszą żywnością i klimatem, zapoznaj się z materiałem i prezentacją
pt. Planeta pyta: jaka żywność na XXI wiek, czyli czy na pewno wiesz, co jesz i dlaczego warto głosować widelcem.
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1 Nasz umysł wobec trudnych informacji
n Dysonans poznawczy - silna motywacja człowieka
Tym, co ogromnie wpływa na zachowanie człowieka, jest potrzeba myślenia o sobie jak
najlepiej i zachowania wysokiego poziomu samooceny. Zazwyczaj chcemy postrzegać
się jako osoby racjonalne, uczciwe, przyzwoite oraz podejmujące rozsądne i etyczne
decyzje. Ale w rzeczywistości często okazuje się, że wcale tacy nie jesteśmy.
Kiedy docierają do nas informacje, które mogą zaburzyć nasze wyobrażenie siebie jako
osoby racjonalnej, rozsądnej i uczciwej, możemy poczuć nieprzyjemne napięcie nazywane
dysonansem poznawczym. Przykładem mogą być osoby palące papierosy. Z jednej
strony mają wiedzę o szkodliwości palenia, a z drugiej nie przestają palić, czyli zachowywać się w sposób, który - w teorii - powinien im się wydawać nieodpowiedni.
Dysonans poznawczy pojawia się, gdy istnieje niezgodność między tzw. elementami
poznawczymi (czyli myślami, informacjami, uczuciami bądź przekonaniami). Może
pojawić się również wtedy, kiedy nasze zachowanie jest odmienne od naszych postaw (np. zdajemy sobie sprawę, że Coca-Cola jest niezdrowa, a w dodatku jej produkcja wiąże się z niszczeniem środowiska, ale pomimo tego nadal ją pijemy).
W ciągu życia (a być może w ciągu dnia!) nasze zachowanie i myśli powodują mnóstwo
dysonansów poznawczych. Jednak zazwyczaj taka niezgodność nie bywa szczególnie
niepokojąca (np. możemy myśleć, że jesteśmy schludni, a jednego dnia nie pozmywać
naczyń). Natomiast pewne sprzeczności, jak „palę papierosy” i „palenie zabija”, zazwyczaj prowadzą do dużego dysonansu.
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Gdy dysonans poznawczy wywoła uczucie dyskomfortu, jesteśmy
zmotywowani do jego zredukowania (na tej samej zasadzie, jak dążymy
do pozbycia się uczucia głodu czy pragnienia). Mamy do wyboru trzy
możliwości:
• zmianę zachowania – tak aby było spójne
		 z elementem poznawczym,
• uzasadnić nasze zachowanie, zmieniając jeden z elementów
		 poznawczych, aby był bardziej zgodny z zachowaniem,
• uzasadnić nasze zachowanie, dodając nowe elementy
		 poznawcze tak, aby były zgodne z zachowaniem i je wspierały.
Jako rzecznicy i rzeczniczki ochrony klimatu możemy chcieć przekonać
innych do zrezygnowania bądź redukcji spożycia mięsa. Często spotkamy się z jedną z dwóch ostatnich reakcji, które mogą nam się wydać całkowicie nielogiczne. Jednak w tym tkwi sedno dysonansu poznawczego
– powoduje on w nas takie napięcie, że potrzebujemy go jak najszybciej
zredukować. W tym celu nasze umysły uciekają się do naprawdę fascynujących mechanizmów. Nawet kosztem zdrowego rozsądku i logicznego
myślenia.

2
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Według raportu WWF 75% soi wyprodukowanej w latach 2013–2014 zostało przeznaczone
na paszę dla zwierząt (Świat ukrytej soi, WWF), (dostęp do wszystkich dokumentów
elektronicznych przytoczonych w publikacji: 17 maja 2021 r.).
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Przykład:
Kasia je mięso i uważa się za osobę, której zależy na bioróżnorodności na Ziemi. Ale pewnego dnia dowiaduje się, że większość soi
produkowanej na świecie przeznaczana jest na paszę dla zwierząt
hodowlanych2, a do jej uprawy konieczna jest wycinka lasów tropikalnych. Wiedza o soi, przekonanie o sobie i zachowanie Kasi
wywołują nieprzyjemny dysonans poznawczy i aby się go pozbyć,
Kasia ma (co najmniej) cztery możliwości:
✗ Zmienić zachowanie i ograniczyć spożywanie mięso. Jest to
najprostszy sposób pozbycia się dysonansu poznawczego. Nowo
nabyta wiedza będzie wtedy spójna z zachowaniem i obrazem
własnej osoby. Jednak w rzeczywistości zmiana nawyków
żywnościowych jest niezwykle trudna.
✗ Przyjąć do wiadomości fakt: „Cóż, jestem osobą, której nie zależy
na losie planety”. Nie jest to jednak powszechne zachowanie,
ponieważ każdy z nas chce widzieć siebie jako osobę dobrą i mądrą.
✗ Zapomnieć o informacjach na temat upraw soi lub
zbagatelizować je i założyć, że są nieprawdziwe czy nieistotne.
✗ Próbować tłumaczyć się przed samą sobą, np. poprzez
twierdzenie, że jej organizm jest stworzony do jedzenia mięsa
lub powoływać się na wyjątki, np. że pewne rodzaje hodowli
zwierząt są bardziej ekologiczne niż uprawa awokado.

n Mechanizmy obronne
Nasz umysł wypracował liczne metody, które pozwalają nam zmniejszyć nieprzyjemne odczucia bez konieczności zmiany zachowania czy innych
elementów rzeczywistości. Nazywają się mechanizmami obronnymi, ponieważ bronią naszego ja (czyli ego) przed dopuszczeniem do świadomości informacji, że możemy postępować w sposób nieracjonalny, niemądry i nieetyczny oraz przed przykrymi emocjami, jak: lęk, smutek, poczucie
winy czy bezradność. Jednak w momencie, kiedy potrzebujemy dokonać zmiany w naszych nawykach, mogą stanowić barierę, którą trudno jest
pokonać. Przykładowe mechanizmy obronne to:
Zaprzeczenie
Ma miejsce, gdy nasz umysł uznaje informację wzbudzającą napięcie za nieprawdziwą lub mniej
istotną, niż jest w rzeczywistości.
Zaprzeczenie może również dotyczyć naszej odpowiedzialności.
Analizując powyższy przykład,
Kasia może np. stwierdzić, że informacja o przeznaczaniu soi na
paszę to nieprawda, źródło tej
informacji jest nierzetelne lub że
tak naprawdę wycinka pod uprawy dotyczy niewielkich obszarów
lasów tropikalnych, na które jej
spożywanie mięsa w ogóle nie
wpływa.

3
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Wyparcie
Polega na tym, że nasz umysł nie
dopuszcza do świadomości lub
z niej wypycha te elementy poznawcze, które są dla nas „niewygodne” lub sprzeczne z naszym
obrazem świata, np. przeglądając
gazetę, nieświadomie omijamy
wzrokiem nieprzyjemne dla nas
wiadomości lub szybko zapominamy o danych, które mogłyby
wzbudzić w nas poczucie winy.
Patrząc na powyższy przykład,
umysł Kasi może po prostu szybko usunąć nową informację, aby
uniknąć nieprzyjemnego uczucia
i mieć pozorne wrażenie spójności między zachowaniem Kasi
i rzeczywistością.

Racjonalizacja.
Ten mechanizm dotyczy motywów
naszego działania lub postaw. Kiedy nasze zachowanie jest nieakceptowalne lub doświadczyliśmy
porażki, zaczynamy się usprawiedliwiać, szukając pozornie racjonalnych przyczyn. W przypadku
Kasi racjonalizacją byłoby mówienie, że człowiek od wieków spożywał mięso i nie jest w stanie bez
niego zdrowo funkcjonować.
W innym scenariuszu po próbie
ograniczenia spożywania mięsa
Kasia mogłaby stwierdzić, że jednak rezygnacja z mięsa w ogóle
nie jest istotna wobec zmian klimatu.

Dane z raportu Tackling Climate Change through Livestock (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 2013)
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Przykład:
Produkcja mięsa odpowiada
za ok. 15% emisji gazów
cieplarnianych ludzkiego
pochodzenia3
✗ Wyparcie
Brak reakcji,
zapomnienie
✗ Zaprzeczenie
Te badania mogą być
prawdziwe
✗ Racjonalizacja
Gdyby nie produkcja
mięsa wiele osób
straciłoby pracę

n Bariery psychologiczne
Człowiek posiada zatem naturalne mechanizmy, które chronią go przed niespójnościami między tym, co widzi i robi, a tym, co uważa.
Mechanizmy te uruchamiają się w różnych sytuacjach naszego życia, nie tylko w kontekście zmiany klimatu. Przy tym temacie warto
zwrócić uwagę również na dodatkowe zagadnienia.
Duża część społeczności jest świadoma tego, że zmiana klimatu ma miejsce, i zdaje sobie sprawę, że jest ona spowodowana działalnością
człowieka. Zgadza się z tym ponad 90% badanych mieszkańców i mieszkanek Unii Europejskiej 4. Prawie połowa Polaków i Polek uznaje
zmianę klimatu i degradację środowiska naturalnego za jedne z najważniejszych problemów czy też zagrożeń dla świata, a młodzi mieszkańcy
i mieszkanki Unii uznają podejmowanie działań na rzecz walki ze zmianami klimatu i ich skutkami za priorytetowe 5.
Za tymi odpowiedziami nie idzie jednak działanie. Wynika to z różnego rodzaju barier, w tym bariery ekonomicznej (np. kiedy nasze niskie
zarobki nie pozwalają nam na kupowanie żywności z certyfikatami ekologicznymi lub fair trade) i instytucjonalnej (np. gospodarka energetyczna
oparta na węglu). Jednakże równie ważne są bariery psychiczne, które opisał psycholog środowiskowy Robert Gifford 6. Co istotne, bariery
te dotyczą zarówno osób, które mają niewielką wiedzę o zmianie klimatu, jak i tych, które podejmują działania, ale w sposób, który ostatecznie
jest niewystarczający.
Poznanie barier psychologicznych pozwala na budowanie takiej narracji, która będzie efektywniej zachęcać ludzi do podejmowania działania
na rzecz ochrony klimatu, w tym zmiany nawyków żywnościowych. Tutaj zajmiemy się tymi spośród opisanych przez Gifforda barier, które
mają największy wpływ na młodych ludzi. Na końcu materiału znajdziecie podpowiedzi, jak tworzyć narrację, która pozwoli wam w pewnym
stopniu zneutralizować te bariery.
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4

Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego przeprowadzonego pomiędzy sierpniem 2016 r. i grudniem 2017 r.: European Attitudes to Climate Change and Energy:
Topline Results from Round 8 of the European Social Survey, 2018

5

Wyniki przedstawione w dwóch raportach: Ziemianie atakują 2020 (Kantar Polska, United Nations Global Compact Poland i Lata Dwudzieste, 2020)
i Co młodzież mówi o zmianach klimatu? (A. Dunne, D. Bijwaard, 2021)

6

R. Gifford, The Dragons of Inaction: Psychological Barriers That Limit Climate Change Mitigation and Adaptation [w:] „American Psychologist” 66(4), 2011 (str. 290-302).
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A. Ograniczone poznanie
Nasz mózg w drodze ewolucji rozwinął się w taki sposób, aby zwracać
uwagę przede wszystkim na to, co dzieje się blisko nas i w krótkiej perspektywie czasowej. Dzięki temu byliśmy przygotowani na ewentualne
zagrożenia, co pozwoliło nam na przetrwanie w niezbyt przyjaznych
warunkach. Jednakże nie odpowiada to obecnemu kształtowi świata,
w którym jesteśmy częścią wielkiej globalnej struktury, której kompleksowość jest dla nas trudna do pojęcia. Nasz mózg nie jest przyzwyczajony do obejmowania tak wielu wątków, które obejmują szerokie
przestrzenie czasowe (kilka pokoleń do przodu) i terytorialne (np. susze
w Ameryce Centralnej, podnoszenie się poziomu Oceanu Spokojnego).
Zachęcanie do zmiany nawyków jest utrudnione również przez to,
że ludzie nie wiedzą, jakie są rzeczywiste przyczyny i skutki zmiany
klimatu oraz możliwe rozwiązania. Jest to spowodowane z jednej
strony głęboką złożonością problemu7, a z drugiej – niespójnością
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w mediach, a nawet celową polityką dezinformacji. Przykładem niespójności może być czasopismo, które promuje się jako proklimatyczne
i porusza na swoich łamach temat zmiany klimatu i konieczności odejścia
od paliw kopalnych, ale zarazem publikuje reklamy samochodów i innych
produktów, które wymagają konsumpcji takich paliw. W ostatnich latach
mówi się coraz częściej o tzw. kłamstwie klimatycznym, czyli celowym
upowszechnianiu dezinformacji przez wielkie firmy, które mają interes
w tym, aby zachować obecny stan rzeczy8. Prowadzą one m.in. działania lobbingowe w instytucjach publicznych przeciwko wprowadzaniu
regulacji prawnych, które mogłyby zmniejszyć ich dochody (np.
występują przeciwko publicznym podatkom od emisji gazów cieplarnianych). Na to, jakie informacje do nas trafiają, wpływają nie tylko wielkie
firmy, które bronią swoich interesów ekonomicznych. Media społecznościowe zaprojektowane są w taki sposób, aby jak najdłużej utrzymać

7

Jako przykład złożoności problemu można wskazać samochody elektryczne. Z jednej strony są one pokazywane jako rozwiązanie kryzysu klimatycznego ze względu na niskie emisje gazów
cieplarnianych. Z drugiej strony często zapomina się o tym, że ich produkcja przyczynia się do znacznie wyższych emisji niż w przypadku samochodu paliwowego, a produkcja baterii wymaga
dostępu do rzadkich minerałów, których wydobycie jest bardzo niezrównoważone i pochłania duże ilości wody.

8

Temat kłamstwa klimatycznego został poruszony w filmie Kłamcy klimatyczni (reż. M. Ellesøe, 2020), któremu poświęcone było spotkanie Kłamstwo klimatyczne. Jak to się robi?
(z udziałem m.in. prof. Szymona Malinowskiego i Katarzyny Guzek z Greenpeace Polska). Jedną z najgłośniejszych spraw dotyczących zakłamywania danych o wpływie paliw kopalnych
na zmianę klimatu jest sprawa przeciwko Exxon Mobil Corp., o której można przeczytać w wersji krótszej: Wiedzieli, że trują klimat, ale to ukrywali. W Stanach startują procesy przeciw
naftowcom (K. Bagiński, 2019) i dłuższej: Exxon i fabrykowanie wątpliwości, czyli jak za miliony dolarów zwalczać naukę (A. Sierpińska, 2015)
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nasze zainteresowanie. Kiedy algorytmy zauważą, że konkretne tematy
i opinie przyciągają naszą uwagę, zaczynają selekcjonować treści, które
nam przekazują. Jeśli należymy do kilku grup poświęconych piłce nożnej
i obserwujemy w mediach piłkarzy, wówczas algorytmy będą nam
podsuwać coraz więcej informacji na ten temat, a pomijać inne. To
samo dotyczy klimatu, polityki i innych wątków, które wzbudzają różne
emocje i wywołują odmienne reakcje. Zaczynamy widzieć jedną stronę
debaty, a to prowadzi nas do coraz większego ekstremizmu i polaryzacji, gdyż nie docierają do nas odmienne opinie. To zjawisko nazywa
się tworzeniem tzw. baniek informacyjnych i jest jednym z większych
wyzwań w kontekście zmiany klimatu i edukacji na jej temat9.

9
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Te działania prowadzą do niepewności, a ostatecznie do niechęci do
zmiany dotychczasowych nawyków. Ludzie mogą się czuć zagubieni
i oszukiwani. Mogą też dojść do wniosku, że po prostu nie mają
wpływu „na ten cały klimat”. Nawet kiedy chcemy przedstawić im
konkretne dane, możemy się spotkać z niechęcią i brakiem motywacji.
Dodatkowo badania pokazują, że ludzie podchodzą do możliwych skutków zmiany klimatu w sposób optymistyczny, zakładając jednocześnie,
że będą one raczej dotyczyć innych miejsc niż to, w którym mieszkają.
Wpływa to na motywację, lub też jej brak, do zmiany nawyków.

O bańkach informacyjnych i ich wpływie na polaryzację społeczną powstał film Dylemat społeczny (reż. J. Orlowski, 2020).
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B. Ideologie
Każda osoba ma pewną ideologię, czyli poglądy, z których najważniejsze są te dotyczące religii i polityki. Często są one budowane od dzieciństwa na podstawie obserwacji świata wokół nas, doświadczeń indywidualnych i grupowych, edukacji, zapoznawania
się z kulturą (np. książkami, filmami) i używania konkretnego rodzaju języka do opisywania tego świata. Konstruujemy w ten
sposób pewien obraz świata, który uznajemy za coś naturalnego
i neutralnego. Jest to proces zachodzący w naszej podświadomości,
więc nie zdajemy sobie z niego sprawy. Przykładowo, jeśli wychowaliśmy się w rodzinie, w której słyszeliśmy, że wolny rynek najlepiej rozwiązuje wszystkie problemy, bardzo możliwe, że będziemy negatywnie
nastawieni do wszelkich restrykcji, np. dotyczących limitów emisji gazów cieplarnianych, nawet jeśli statystyki będą przemawiać na korzyść
takich rozwiązań. Uznamy bowiem, że rynek sam rozwiąże problem
w najlepszy możliwy sposób.
Pewnego rodzaju poglądem jest przesadzony optymizm technologiczny. To wiara, że nowe technologie uratują nasz świat, zatem nie
musimy zmieniać naszych nawyków.
Ważny element stanowi również chęć zatrzymania obecnego stanu
rzeczy, kiedy zapewnia nam on komfortowy sposób życia. Istotna
jest tu nasza kultura, w której pojęcie komfortu i dobrego życia wiąże
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się przede wszystkim ze statusem materialnym i dostępem do wielu
produktów i usług (np. możliwość spędzenia wakacji za granicą,
posiadanie po jednymsamochodzie na każdą dorosłą osobę
w gospodarstwie domowym). Do tej pory każde kolejne pokolenie
żyło lepiej, czyli dłużej i z dostępem do większej ilości rzeczy,
co jest rozumiane jako rozwój lub postęp. Pomimo tego, że zdajemy
sobie sprawę z ograniczonych zasobów naszej planety i że tak
rozumiany rozwój lub postęp nie może trwać w nieskończoność,
trudno nam zerwać z ideą, na której budowana była nasza kultura.
Dotyczy to również żywności. Coraz więcej osób korzysta z produktów
pochodzących z różnych części świata (np. banany, awokado,
makaron ryżowy) i uznaje, że łatwiejszy dostęp do nich jest naturalnym elementem postępu. Rezygnacja lub ograniczenie korzystania
z nich może wydawać się utratą pewnego komfortu, który uważamy
za podstawę naszego systemu.
Kiedy proponujemy rozwiązania sprzeczne z poglądem naszego
odbiorcy, np. w kwestiach ekonomii lub indywidualnych aspiracji,
może się on poczuć zaatakowany, jakbyśmy chcieli mu odebrać wolny
wybór.

C. Porównywanie się do innych
Jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi. Potrzeba przynależności do
większej lub mniejszej społeczności jest u nas bardzo silna i ma duży
wpływ na podejmowane przez nas decyzje. Nie chcemy bowiem odstawać od grupy ani wyróżniać się za bardzo, ponieważ powoduje to
u nas poczucie odizolowania i braku akceptacji. Z obserwacji świata
wokół nas i zachowań innych osób wnioskujemy zatem, co jest uznawane za normę i do niej dostosowujemy nasze zachowanie, nawet jeśli
nie jest ono do końca zgodne z wyznawanymi przez nas wartościami.
Pozwala nam to zachować poczucie przynależności. Przykładowo, jeśli
otaczające nas osoby często na spotkania zamawiają gotową żywność
nie zwracając uwagi na pochodzenie jej składników, trudniej będzie
nam wybierać ekologiczne i lokalne produkty, nawet jeśli uważamy, że
jest to pożądane zachowanie.
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Możemy również mieć poczucie niesprawiedliwości, że dokonujemy
zmiany naszych nawyków, którą uznajemy za pewną stratę lub uciążliwość, jeśli widzimy, że inne osoby nie podejmują takich kroków (może
to również spowodować poczucie braku sensu). Wówczas może się
zdarzyć, że wrócimy do nawyków, które są mniej przyjazne dla klimatu.
Jednocześnie, kiedy nasza społeczność podejmuje działania proklimatyczne, np. nasi znajomi zaczynają się angażować w ogrodzie społecznościowym, zaczynamy takie działania postrzegać jako normę
i chętniej wprowadzamy je do naszego życia.

D. Ograniczone zachowanie
Wiele badań społecznych wskazuje na to, że duża część społeczeństwa chce
podejmować pewne działania na rzecz ochrony planety i klimatu. Jednak i w tym
generalnie pozytywnym podejściu pojawiają się pewne bariery. Z jednej strony
często wybieramy te działania, które są dla nas najłatwiejsze, ale które nie mają
aż tak dużego znaczenia z punktu widzenia emisji gazów cieplarnianych (np. segregacja
śmieci). Dodatkowo, podejmując jedno, czasami niezbyt istotne działanie, często
pozwalamy sobie na więcej w innych aspektach, co może wręcz eliminować pozytywny
wpływ tego pierwszego. Innym przykładem może być sytuacja, w której osoba przechodzi na dietę wegetariańską lub wegańską i zaczyna spożywać więcej owoców
i warzyw, które pochodzą z innych części świata i wymagają transportu na duże
odległości10.

10
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Zjawisko to jest znane jako paradoks Jevonsa i zostało opisane już w XIX wieku. W.S. Jevons obserwował wówczas
początki używania węgla w przemyśle i zauważył, że kiedy wydajniej korzystamy z danego surowca, poziom używania
rośnie, zamiast maleć. O paradoksie Jevonsa możecie przeczytać w artykułach Paradoks Jevonsa (R. Kulik, 2014).
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n Funkcje jedzenia: dlaczego zmiana nawyków żywnościowych jest aż taka trudna?
Z własnego doświadczenia wiemy, że niektóre zmiany przychodzą nam łatwiej, a inne są znacznie trudniejsze. Zmiana nawyków
żywnościowych może być wyjątkowo ciężkim zadaniem, a wynika to z tego, że jedzenie jako czynność pełni w naszym życiu wiele ról.
Odżywiać to dostarczać organizmowi lub jego części substancji niezbędnych do wzrostu, zdrowia i dobrego funkcjonowania. Jednakże
jeśli pomyślimy o tym, w jakich okolicznościach spożywamy niektóre posiłki, może się okazać, że wbrew pozorom ta motywacja biologiczna jest dość rzadka. Tak naprawdę jedzenie związane jest z naszą kulturą, wychowaniem, tożsamością, relacjami z innymi ludźmi.
Popularne funkcje jedzenia to:
• przyjemne doznania zmysłowe (lubimy smak, konsystencję, zapach),
• poprawa humoru (np. jemy czekoladę, gdy jest nam smutno),
• okazanie uczuć (np. upieczenie ciasta ukochanej osobie),
• sprawowanie kontroli (nad własnym ciałem np. poprzez ograniczanie się, ale też nad innymi,
			 np. zmuszanie dzieci do jedzenia),
• manifestacja tożsamości (np. dieta kulturysty, wegańska, fit, keto),
• towarzyska (np. wyjście na pizzę ze znajomymi, wspólne gotowanie),
• podkreślenie przynależności kulturowej, narodowej,
• sposób podtrzymania tradycji (np. korzystanie z przepisu babci),
• nagradzanie (np. pójście na lody po egzaminie).
Zmiana jednego nawyku żywnościowego może zatem pociągnąć za sobą konsekwencje w wielu sytuacjach naszego życia, co sprawia,
że jest szczególnie trudna. Na końcu materiału znajdziecie podpowiedzi, jak tworzyć narrację, która pozwoli wam w pewnym stopniu zneutralizować te bariery
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2 Jak mówić, żeby inni chcieli się zmienić
Skoro nie tylko nasz umysł broni nas przed zmianą,
lecz także bariery psychologiczne, to czy jest ona
w ogóle możliwa? Czy jest sens namawiać innych
do rezygnacji z utartych schematów, które szkodzą
naszej planecie?
Jeśli prześledzimy historię ostatnich 160 lat, zauważymy, jak wiele udało się osiągnąć w różnych obszarach. Kobiety uzyskały prawa wyborcze i większość państw
na świecie dąży do likwidacji nierówności płci i nie tylko; zniesiono niewolnictwo,
a następnie segregację rasową; przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
Również w życiu każdego człowieka zmiany są możliwe: wiele osób przewartościowuje swoje poglądy, rezygnuje z niektórych produktów spożywczych, podejmuje inny zawód (np. porzuca pracę w korporacji na rzecz założenia ekofarmy).
Te przykłady pokazują, że dokonanie zmiany są możliwe i warto o nie walczyć.
Znajomość mechanizmów obronnych i barier psychologicznych, które utrudniają ludziom próbowanie nowych rozwiązań w swoim życiu, może nam pomóc w przygotowaniu takiej narracji, która będzie bardziej przekonywująca. O tym, jak tworzyć kampanie społeczne zachęcające do zmiany, dowiecie się z materiału pt. „Klimat na zmiany
postaw, czyli jak mówić, by poruszać do działania”. Poniżej także znajdziecie kilka
wskazówek, które pomogą wam w komunikowaniu potrzeby zmian.
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1.

2.

3.

4.

5.

Jeśli prowadzicie
kampanię bezpośrednią,
np. organizujecie prelekcję
w swojej szkole, bądźcie
empatyczni / empatyczne.
Wykażcie zrozumienie,
kiedy ktoś zareaguje
niechęcią, zaprzeczeniem
lub lękiem, które może
doprowadzić do wyparcia.
Już wiecie, że taka reakcja
jest normalna. Możecie
podzielić się swoim
doświadczeniem,
emocjami, które wywołały
w was te informacje, kiedy
słyszeliście / słyszałyście
je po raz pierwszy.
Pokażcie, że pomimo
wszystkich obaw lub
wątpliwości, udało wam
się dokonać zmiany.

Pokazujcie zmianę
klimatu, jej skutki
i możliwe rozwiązania
w lokalnym kontekście,
znanym waszym
odbiorcom
i odbiorczyniom.
Pozwoli to osadzić
ten temat
w ich bliskiej
rzeczywistości
– czasowej
i przestrzennej.

Pokazujcie historie osób,
które już dokonały
zmiany i są z tego powodu
szczęśliwe. Może to być
historia koleżanki z klasy,
która dzięki zmianie diety
na bardziej proklimatyczną
zyskała nowych
znajomych. Może to być
starszy kolega, który
zaangażował się
w kooperatywę
spożywczą, dzięki czemu
zna źródło swojej
żywności. Może to być
osoba, która uprawia na
swoim balkonie
miniogródek, co jest
dla niej swego rodzaju
medytacją i momentem
na zatrzymanie się
w pędzącym życiu11.

Odnoście się do wartości
i norm, które są ważne
dla waszych odbiorców
i odbiorczyń – dzięki temu
będą chcieli naśladować
proponowane przez was
zmiany. Jeśli są to
osoby młode, możecie np.
pokazywać, że postawy
proekologiczne są nowym
trendem, który staje się
coraz bardziej pożądany.

Podkreślajcie, że każda
zmiana jest ważna.
Ludzie często czują,
że ich decyzje nie mają
znaczenia – pokażcie
w swojej narracji,
że jest inaczej.

11
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Do opowiadania historii ludzi służy technika nazywana storytellingiem. Zapraszamy Cię do skorzystania z przewodnika Storytelling. Jak oddać głos migrantkom i migrantom z sąsiedztwa?,
który skupiony jest na tematyce migranckiej, ale metodę tę można stosować z sukcesem również w innych tematach.
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Perswazja jest sztuką, która ułatwia przekonywanie, zmianę czyjegoś sposobu myślenia,
a nawet zachowania. To przede wszystkim umiejętność świadomego wykorzystywania
wzorców językowych wpływających na przekonania, emocje i decyzje naszych odbiorców.
Pomaga nam tworzyć skuteczne komunikaty: począwszy od postów w mediach
społecznościowych, a skończywszy na ogólnokrajowych kampaniach społecznych.
Niezależnie od tego, czy chcemy nakłonić do zmiany nawyków żywnościowych, czy
uwrażliwić na problem zbyt szybkiej jazdy, u podstaw dobrego komunikatu leży przede
wszystkim dogłębna charakterystyka naszej grupy docelowej i trafna analiza jej potrzeb.
Tworzenie wypowiedzi mających przekonywać ludzi do konkretnych zachowań wymaga odpowiedzi
na trzy kluczowe pytania:
• do kogo mówię,
• po co to mówię,
• co w związku z tym chcę przekazać.
Zacznijmy od odpowiedzi na pierwsze pytanie, które łączy się z ludzkimi potrzebami. Przekonacie się bowiem, że z tego, do kogo
mówimy, wynika, do jakich potrzeb odniesiemy się naszym komunikatem.
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1. Mapowanie potrzeb
n Co to są potrzeby?
Potrzeba to stan, w którym czegoś chcemy, działamy, żeby to zdobyć, mieć i poczuć. Możemy mieć potrzebę: jedzenia; bezpieczeństwa, podziwu, robienia w życiu czegoś, co nam sprawia przyjemność; pewności, że ktoś na kim nam zależy dotrzyma słowa; bycia
kochanym, a nie odrzucanym; braku lęku, że z powodu złego żywienia nasze rodzeństwo będzie miało kiedyś zawał serca itd.
Potrzebę czujemy, kiedy jesteśmy w stanie niespełnienia. Wtedy pojawia się w nas napięcie i chcemy je rozładować. Stąd właśnie bierze się motywacja do działania – także np. do zmiany żywienia. Brak
napięcia – a co za tym idzie, potrzeby do zaspokojenia – powoduje,
że nie uda nam się nic zmienić.
Posłużmy się prostym przykładem: gdy ktoś nie odczuwa potrzeby
sprzątania w pokoju, nie będzie sprzątać. Dopiero kiedy osoba, na
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której nam zależy, poprosi nas, byśmy posprzątali, bo przeszkadza
jej chaos i nieprzyjemny zapach w pokoju, pojawi się w nas potrzeba bycia zaakceptowanym i to ona uruchomi w nas chęć zrobienia
porządku.
Potrzeba to odczuwalny brak czegoś, który sprawia, że chcemy wyzbyć się tego uczucia powodującego nasz dyskomfort. Co więcej,
kiedy pokażemy komuś, że pewne działanie wiąże się z zaspokojeniem konkretnej potrzeby, ta osoba zwróci na to uwagę. Cel polega
więc na powiązaniu danego zachowania z potrzebą.
Najlepiej wyraźnie wskazać, jaką aktywność należy podjąć – nie ma
nic gorszego, niż uświadomienie komuś potrzeby i zostawienie go
w tym stanie bez podania rozwiązania, dzięki któremu poczuje się
lepiej.

n Jakie mamy potrzeby

Różni badacze proponują
różny sposób ich liczenia.
Jedni wymieniają ich kilka
(jak Maslow), inni – wiele
(jak Obuchowski),
a kolejni – jeszcze więcej
(jak Murray).
Im większa ich pula,
tym lepiej można
zobrazować potrzeby
i wybrać bardzo
konkretne obszary,
które szczególnie
nas interesują:
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• moc
• niezależność
• ochrona
• odpoczynek
• odpowiedzialność
• odwaga
• opieka
• optymizm
• poczucie sensu
• poczucie wspólnoty
• pokój
• poszanowanie wartości
• poważanie
• prawdomówność
• prywatność
• przewidywalność
• przyjemność
• radość życia
• równość
• różnorodność
• akceptacja
• swoboda wyrażania siebie
• szacunek
• szczerość

• aktywność fizyczna
• autentyczność
• bezpieczeństwo
• bliskość
• bycie zauważonym
• bycie wysłuchanym
• dzielenie się
• empatia
• humor
• inicjatywa
• kontakt z naturą
• kreatywność
• kształcenie się
• luz
• miłość
• nadzieja
• seksualność
• spokój wewnętrzny
• sprawianie radości
• sprawność
• sukces
• uznanie
• wolność
• wpływ

n Co to znaczy,
że komunikat odwołuje się
do potrzeb?
Komunikat nawiązuje do potrzeb wtedy, kiedy
proponowane w nim zachowanie zaspokaja
daną potrzebę.

n Co to znaczy
obchodzić bariery
komunikacyjne?
Co jest tą barierą?
Pamiętajmy, że ludzie mają różne przekonania
– czyli osobiste poglądy w danej kwestii
(np. uważają – słusznie lub nie – że coś jest
zdrowe albo szkodliwe). Niektórych naszych
poglądów jesteśmy pewni (silne przekonania), inne łatwiej ulegają zmianom (słabsze
przekonania), zwłaszcza jeśli nakłania nas
do ich zmiany ktoś, kto jest dla nas ważny.
Mamy jeszcze postawy, czyli nasze oceny
czegoś. Możemy pozytywnie lub negatywnie
reagować na poglądy, osoby czy zachowania,
które są zgodne z naszym myśleniem. Możemy być przekonani (mieć przekonanie),
że zapinanie pasów ratuje życie, ale nasze
nastawienie wobec ich używania może być
nieprzychylne.
Podobnie możemy mieć przekonanie, że warto jeść zdrowo, lecz nasza postawa w tej kwestii pozostanie negatywna, bo takie potrawy
wydają nam się niesmaczne albo niesycące.
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Oto bariery, które musimy wziąć pod uwagę
i wymyślić, w jaki sposób je pokonać (np. jak
pokazać, że zdrowe jedzenie jest nie tylko
zdrowe, ale naprawdę bardzo smaczne). Proste? Spróbujcie przekonać przedszkolaki do
zjedzenia szpinaku, który przypomina im coś
brzydkiego. One wiedzą, że to zdrowe, ale ich
postawa jest nieprzychylna.
Jak więc zmienić taką postawę? Z pewnością dla przedszkolaków wartością nadrzędną
jest zabawa – mają dużą potrzebę rozrywki
oraz szybko się nudzą. Jeśli pokażemy
im, jak przeistoczyć jedzenie szpinaku w grę,
dzieci w przedszkolu mogą w pewnym momencie zmienić postawę wobec niego, nawet
tego nie zauważając. Szpinak w zabawie jest
fajny – fajniejszy niż podczas jedzenia obiadu.
Chcecie zobaczyć, na czym to polega?
Problemy z ekologią są trochę jak zagrożenia komunikacyjne – także mogą nas zabić.
Dlatego spróbujmy zobaczyć,
jak przekonuje się nas do zmiany
nawyków na drodze:

Oto nieprzemyślana akcja – nie wskazuje, do jakiej potrzeby się odwołuje.

Oczywiście takie wzorce są kopiowane w innych obszarach, np. dotyczących skutków używania narkotyków
Dlatego wymyślajcie sami – nie kopiujcie tego, co znacie.

Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/kolejny-etap-kampanii-predkosc-zabija -wlacz-myslenie
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A tu zobaczcie, jak można lepiej przygotować kampanię, odwołując się do konkretnej potrzeby
– tak to zrobili Australijczycy.

39

Klimat na zmiany postaw,

czyli jak mówić, by poruszać do działania.
autor: Jacek Wasilewski

n Co to znaczy, że znajdujemy sytuację, w której wyraża się zaspokojenie potrzeb?
Można zapytać: czy pierwszy komunikat (Włącz myślenie albo stop wariatom drogowym) mówi nam, co jego odbiorca powinien zrobić?
Czy wzbudza jakieś emocje?
A jak to wygląda w przypadku drugiego komunikatu? Kiedy więc przekaz można ocenić jako budzący emocje?
Wtedy kiedy odwołuje się do konkretnej potrzeby!

n Jak zobaczyć, na czym zależy ludziom w waszym wieku?
Pamiętajcie, że ludzie w waszym wieku są jednocześnie do was podobni i zupełnie inni. Najlepiej wypisać sobie, na czym nam zależy i porównać
to z badaniami, które dotyczą dużych grup. Poniżej znajdziecie tabele pokazujące, co cenią młode osoby z różnych krajów w kontekście swojej
przyszłości i rozwoju. Czy można te wartości powiązać z odpowiednią dietą?
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Potrzeby i ambicje odnośnie do rozwoju osobistego.

Źródło:
https://www.foodwave.eu/wp-content/uploads/2021/04/EN_Swg-ManiTese_Food-Climate-in-Europe.pdf
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Chcąc kogoś skłonić do działania w Holandii, nie ma sensu opierać argumentów o prestiż, w Niemczech nie sprawdzi się odwołanie do wyzwań i ryzyka,
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Ulubione style odżywiania się: różnice pomiędzy krajami.

Warto zwrócić uwagę, że skoro ludzie uważają za najlepsze jedzenie lokalne i narodowe specjały, można podkreślić ich rolę dla zdrowia oraz planety.
Są przygotowywane z łatwo dostępnych, sezonowych składników, które można nabyć na pobliskim targu, a w dodatku nie wymagają one stosowania
plastikowych opakowań i etykiet. Być może nie spożywamy ich dlatego, że zapomnieliśmy o ich istnieniu lub zostały one wyparte przez globalne trendy
żywieniowe. Może jednak takie potrawy zachowały się jedynie w domach ludzi o wysokim prestiżu, gdzie w dobrym tonie jest jeść lokalnie i komponować
potrawy z ekologicznych składników?
Źródło:
https://www.foodwave.eu/wp-content/uploads/2021/04/EN_Swg-Mani- Tese_Food-Climate-in-Europe.pdf
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2. Tworzenie komunikatów odpowiadających na potrzeby
n Kiedy coś można ocenić jako zrozumiałe?
Komunikat jest zrozumiały, kiedy wiemy, czego dotyczy i jak mamy na niego zareagować. Przykład: masz problem z bólem brzucha przed
lekcjami matematyki? Oto sposób... Albo: chcesz, żeby spacer po łące nie skończył się tragicznie dla twojego psa? Uważaj na kleszcze, które
przechodzą na zwierzęta i mogą zarazić je boreliozą. Twój czworonóg ma wtedy cztery dni na ratunek, lecz często pomoc nadchodzi zbyt późno.
Możesz go jednak uchronić, jeśli....
Jeśli powiem do kierowcy: włącz myślenie, nie będzie wiedział, co zrobić. Jeśli powiem: zapnij pasy, zanim przekręcisz kluczyk w stacyjce – stanie
się to dla niego oczywiste.
Jak widzicie – dobry komunikat nie musi być krótki, za to zrozumiały.
Aby przeanalizować komunikat stworzony przez siebie, należy zadać sobie pytanie – czy tylko twórca wie, co chciał przekazać, czy inni także
potrafią to łatwo zdekodować? Jeśli tak, możemy iść dalej, jeśli nie, musimy poprawić nasz komunikat. Czytelność przede wszystkim: idea musi
być wyrażona tak, aby nie dało się jej nie zrozumieć.
Wracając do jasnych komunikatów – zobaczcie, jak w australijskich reklamach o stylu prowadzenia samochodu mówi się o konkretnych
zachowaniach. Z ekologią i jedzeniem jest tak samo!
Jeśli chcemy powiązać efekt z naszym działaniem, pokażmy to prosto. Przykładowo o niesegregowanych śmieciach, które zatruwają środowisko
można powiedzieć w ten sposób:
Codziennie wyrzucasz nieposortowane odpady. Płacisz za wywożenie ich na wysypisko. Tam korodują tubki po maściach, wylewają się baterie,
wszystko gnije i wsiąka w ziemię, spływa do podziemnych cieków wodnych, a stamtąd do rzeki. A gdzie pływasz latem?
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n Kim jest wiarygodny nadawca? Kiedy możemy tak o nim powiedzieć?
Wiarygodny nadawca to ktoś, którego opinii możesz zaufać. Ksiądz nie jest autorytetem w dziedzinie mody, naukowiec zwykle nie mistrzem
żartów (choć bywa). W niektórych kwestiach najważniejszy dla ciebie głos będzie miała mama, w innych – koledzy z klasy, kiedy indziej
celebryta, lekarz itd. W każdej sytuacji może to być inna osoba, która ma obszerną wiedzę na temat, o którym mówi.
Zadajmy sobie pytanie: czy autorytetem może być postać z gry komputerowej? Albo postać z katastroficznego filmu o przyszłości?
Czasem wykorzystanie postaci, która dobrze wpisuje się w kontekst odniesie lepszy skutek niż przedstawienie osoby, która nie ma szans
zmienić naszej postawy.

n Co to znaczy znalezienie właściwego sposobu i czasu dla komunikatu?
Kilka stron wcześniej mówiliśmy o tym, że Australijczycy szukali odpowiedniego momentu, w którym mogliby przypomnieć o zapinaniu pasów
– w końcu zdecydowali się na „zapnij pasy, zanim przekręcisz kluczyk w stacyjce”.
W jakiej sytuacji myślimy o klimacie i jedzeniu? W sklepie podczas zakupów, przy stole, gdy mamy już obiad na talerzu, czy może dopiero
gdy jesteśmy po posiłku? Zastanówmy się, kiedy nasz komunikat i potrzeba, o której on mówi, może mieć największy wpływ. Można wybrać
odpowiedni moment w ciągu dnia, kiedy nasz komunikat ma dotrzeć do odbiorców.
Innym kryterium jest miejsce, gdzie nasz komunikat się pojawi (sklep, szkoła, toaleta, szatnia, a może Discord, kiedy zaczynamy grę?).
W pewnym czasie jedzenie i klimat bardziej nas interesują i jesteśmy otwarci na te tematy, kiedy indziej jednak trudniej nam się na nich skupić
(np. kiedy rano spieszymy się do szkoły.
Myślmy zatem nie tylko o sytuacji, którą chcemy przedstawić, lecz także o momencie, w którym ten komunikat według nas powinien dotrzeć
do adresata.
Czasem warto odwołać się także do sytuacji, o której wszyscy mówią. Przykładowo, kiedy podczas rozgrywek Super Bowl w USA zgasło
światło, w sieci pojawiła się na telefonach reklama OREO.
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Inny przykład
– kiedy w 2014 roku
podczas mundialu
w Brazylii
reprezentant Urugwaju
Luis Suárez ugryzł
podczas meczu
włoskiego obrońcę
Giorgio Chelliniego,
producent popularnych
batonów skomentował
to na Instagramie
w ten sposób:
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Takie nieszablonowe
podejście sprawdza się
zwłaszcza w mediach
społecznościowych,
a to właśnie tam
znajdzie się stworzona
przez was kampania.
Dlatego myślcie
niestandardowo,
przełamujcie bariery
komunikacyjne
i poruszajcie
do działania!
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