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Oferta darmowych
zajęć dla licealistów



W sierpniu 2018 roku szesnastoletnia 
Greta Thunberg usiadła pod siedzibą 
szwedzkiego rządu, samodzielnie 
rozpoczynając Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. 

Z czasem ruch ten porwał dziesiątki tysięcy
młodych ludzi na całym świecie, którzy nie
przestają walczyć o nasze wspólne prawo do
życia w bezpiecznym, wolnym od pogłębiającej
się katastrofy klimatycznej świecie. 

Obecność osób nastoletnich w mediach i na
ulicach zmienia bieg naszej historii.

Aktywizm klimatyczny, głęboka ekologia,
transformacja energetyczna,
gospodarowanie odpadami… W edukacji
szkolnej brakuje zwykle czasu, aby
omówić dogłębnie te tematy. Tymczasem
są to jedne z najbardziej palących kwestii
obecnych czasów.

Greta Thunberg, źródło: ww.entertainmenthoek.nl



Co proponujemy?



Zapraszamy na serię spotkań 
dla osób w wieku od 15 do 19 lat
zainteresowanych tematyką
zmian klimatycznych, ekologii 
i aktywizmu.

Spotkania odbywać się będą 
w poniedziałki od godziny 19:00.
Czas trwania zajęć zostanie
ustalony wraz z grupą osób
zainteresowanych. 
Istnieje możliwość zmiany
godziny rozpoczęcia zajęć na
17:00.

Proponowane terminy:

7, 21, 28 listopada

5, 12, 19 grudnia

Fridays for Future, źródło: www.vorwaerts.de



Podstawy
transformacji
energetycznej

7.11

Źródła energii i ich wpływ na

środowisko. Jak musi się zmienić

system energetyczny? 

Tematyka zajęć

Wojny klimatyczne
21.11
Kto buduje społeczne

przekonanie, że jest już za późno 

i nic nie da się zrobić, by chronić

klimat? Jak walczyć z tą narracją?

Jak mówić o kryzysie,
aby być słyszanym?

28.11

Zastanowimy się jakie strategie

komunikacyjne możemy przyjąć

rozmawiając o ważnych i trudnych

dla nas tematach.



Ochrona klimatu 
a ochrona
bioróżnorodności

5.12

Case Study: Problem spalania

lasów na cele energetyczne. Jak

w praktyce działają ruchy 

i organizacje klimatyczne?

Tematyka zajęć

Ćwiczenia z
głębokiej ekologii

12.12

Wspólne szukanie odpowiedzi

na pytania, co jest naszym

wyzwaniem we współczesnym

świecie, a także gdzie

znajdujemy wsparcie 

i motywację aby działać na

rzecz klimatu i środowiska. 

Efektywność
energetyczna

19.12

Co możemy zrobić oprócz

wymiany źródeł energii, z której

korzystamy? Rola oszczędzania

energii w transformacji. 



Kto poprowadzi spotkania?



Katarzyna Wiekiera
Specjalistka do spraw komunikacji Pracowni na rzecz
Wszystkich Istot - odpowiada za kontakty z mediami 
i komunikację wewnętrzną organizacji, koordynuje szkolenia
klimatyczne i współprowadzi kampanię klimatyczną Pracowni,
która koncentruje się wokół problematyki gazu kopalnego.
Posiada 10-letnie doświadczenia zawodowego w obszarze
komunikacji, pracowała jako dziennikarka telewizyjna (TVP) 
i copywriterka (Harvard Business Review Polska).
Reprezentowana przez nią organizacja prowadzi interwencyjne
kampanie dla ocalenia miejsc przyrodniczo cennych, działań na
rzecz ochrony dużych drapieżników, korytarzy ekologicznych,
klimatu oraz ekosystemów górskich. Pracownia edukuje oraz
działa w nurcie głębokiej ekologii. W ramach cyklu poprowadzi
wszystkie zajęcia dotyczące energetyki.

Prowadząca



Magda Piotrowska
Aktywistka ekologiczna, animatorka kultury,
miłośniczka rzeczy niechcianych. Na swoim koncie na
Instagramie @crush_on_trash codziennie pokazuje co
można znaleźć w warszawskich śmietnikach i jak można
lepiej takie znaleziska zagospodarować. Edukuje 
o zasadach segregacji śmieci i uczy patrzenia na śmieci
jak na wartościowe surowce. W ramach cyklu
poprowadzi spotkanie "Jak mówić o kryzysie, aby być
słyszanym?".

Prowadząca



Anna Bolewska
Artystka, aktywistka, pedagożka, działaczka społeczna.
Tematy, które obecnie ją zajmują to ochrona dzikiej
przyrody, pomoc i solidarność z osobami uchodźczymi
oraz rozwój feminizmu. Aktywistycznie związana z
ruchami społecznymi Obóz dla Puszczy 
i Inicjatywa Dzikie Karpaty. Członkini Stowarzyszenia
Dom Przyrody i Kultury w Teremiskach. Współpracuje 
z Grupą Granica. Poprowadzi "Ćwiczenia z głębokiej
ekologii".

Prowadząca



Czym jest Współdzielnik?



Współdzielnik
To Miejsce Aktywności Lokalnej współtworzone 
przez Wolskie Centrum Kultury i Wola Park. 

Jest to przestrzeń wspólnych aktywności
i edukacji na temat odpowiedzialnej konsumpcji
oraz troski o środowisko. Ze swymi działaniami
docieramy do osób w każdym wieku.

Prowadzimy warsztaty (m.in. z napraw, szycia,
upcyklingu), a także udostępniamy przestrzeń
współdzielenia, do której można przynosić rzeczy 
oraz korzystać z tego, co przynieśli inni (rodzaj
freeshopu).




