Czas (na) Strażników Klimatu
Trzecia edycja Szkolenia Strażnicy Klimatu za nami. Przez 4 miesiące Strażnicy i Strażniczki uczyli
się o klimacie i jego zmianach oraz zdobywali praktyczne umiejętności niezbędne, by profesjonalnie
prowadzać kampanie społeczne, współpracować z ekspertami i mediami, by powstrzymać brudne
interesy przemysłu paliw kopalnych. Polski ruch klimatyczny zyskał wsparcie grupy wspaniałych
ludzi, gotowych zaangażować swój czas, energię i talenty do obrony wartości takich jak czyste
środowisko, dzika przyroda, bezpieczna przyszłość i sprawiedliwość społeczna. Tymczasem
wydarzenia z kraju i ze świata pokazują, że z każdym dniem coraz bardziej potrzebujemy Strażników
Klimatu.

Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci przedstawia: Wyzwania polskiego sektora energetycznego w
obliczu światowych trendów. Nie pominął też blasków i cieni OZE oraz energetyki obywatelskiej,
czyli co Kowalski z Nowakiem mogą zrobić dobrego dla świata? Fot. Diana Maciąga
Podczas ostatniej sesji treningowej, zastanawialiśmy się, co zrobi prezydent USA Donald Trump. Dziś
cały świat jednogłośnie krytykuje go za decyzję o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z Porozumienia
Paryskiego o ochronie klimatu. Tego samego, które podpisały wszystkie kraje poza rozrywaną przez
wojnę Syrią i Nikaraguą (która i tak chroni klimat na własną rękę). No, prawie cały – z jednego kraju
popłynęły słowa uznania wypowiedziane przy okazji decyzji o budowie nowych elektrowni
węglowych. Z Polski.
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Weronika Piestrzyńska z HEAL Polska mierzy stężenie pyłów zawieszonych powietrzu. Na własne
oczy potwierdziliśmy to, co nasze nosy wyczuwały, że smog unosi się nad Bystrą nawet na wiosnę.
Fot. Diana Maciąga
W 2018 roku oczy całego świata ponownie zwrócą się na nas – Polska będzie gospodarzem
dorocznego Szczytu Klimatycznego ONZ (COP24), podczas którego zapadną ważne decyzje
dotyczące wdrażania postanowień Porozumienia Paryskiego. Czy po raz kolejny zasłyniemy jako
niereformowalna „Węglandia”, a do bajki o „czystym, polskim węglu” „kopalny” rząd dorzuci kolejną
o walce ze zmianą klimatu poprzez sadzenie lasów (zapewne na miejscu wycinanej Puszczy
Białowieskiej)?
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Strażniczki i Strażnicy Klimatu (rocznik 2017) oraz prowadzący Diana Maciąga i Marcin Popkiewicz.
Fot. Archiwum Pracowni
Gdy Trump ogłosił swoją decyzję, setki tysięcy obywateli USA zwarło szyki by pokazać, że się na to
nie zgadzają. Skoro prezydent zamiast chronić planetę i przyszłość obywateli woli chronić wielki
biznes paliw kopalnych – biorą sprawy w swoje ręce w wielkiej, oddolnej rewolucji nie oglądając się
na partykularne interesy rządzących. To, co dzieje się w USA (i w wielu innych miejscach) pokazuje,
jak ważne jest dziś oddolne działanie inicjowane przez zwykłych ludzi. Samorządowcy, aktywiści,
ludzie nauki, biznesu i kultury już dziś wprowadzają w życie postanowienia Porozumienia Paryskiego
– zwykli obywatele i obywatelki aktywnie powstrzymują brudne interesy i kształtują rzeczywistość
wolną od paliw kopalnych. Nastał czas Strażników i Strażniczek Klimatu.
Nasi absolwenci i absolwentki już działają – spotkacie ich w Puszczy Białowieskiej, na konferencji o
walce z podhalańskim smogiem, na marszu w obronie drzew, w organizacjach pozarządowych. Wy
też możecie zostać Strażnikami Klimatu – rekrutacja na jesienną edycję szkolenia startuje już
niebawem. Na szczycie klimatycznym w Katowicach spotkajmy się w jeszcze większym i silniejszym
gronie!
Diana Maciąga, koordynatorka szkolenia

Polska prowadzi prowęglową politykę, pielęgnując sektor energetyczny, standardy
energetyczne budynków i rozwiązania transportowe rodem z minionego stulecia. Coraz
bardziej odstajemy od kierunku przyjętego przez Unię Europejską i inne kraje świata, z
Chinami i Indiami włącznie. Nic dziwnego, że nasz kraj jest często określany mianem
„Węglandii” (Coalland). To musi się zmienić. I zmieni się tak czy inaczej, ale im dłużej
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blokujemy zmiany, tym większą cenę za to zapłacimy. Prowęglowi polscy politycy nie
biorą się z desantu z Marsa – są częścią społeczeństwa. W innych krajach zmiana
świadomości społecznej względem czystej energii i efektywności energetycznej
doprowadziła do tego, że partie polityczne od lewa do prawa, różniące się w wielu
fundamentalnych kwestiach, zgodnie orędują ze rewolucją energetyczną. Takiej zmiany
potrzebujemy też w naszym kraju.
Aby zaszły zmiany w prowadzonej polityce potrzebne są zmiany świadomości społecznej,
a do tego potrzebni są liderzy aktywnie działający na jej rzecz. Prowadząc szkolenia
Strażników Klimatu miałem przyjemność pracować w takimi osobami i dołożyć cegiełkę
do ich wiedzy, motywacji, a przede wszystkim – skuteczności.
Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, redaktor portalu naukaoklimacie.pl, autor
bestsellerów „Ziemia na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”.

Szkolenie Strażnicy Klimatu to najbardziej inspirujące i motywujące do działania
szkolenie, na którym byłam. Wiedza tam zdobyta bardzo przydaje mi się w działaniach
alarmu smogowego, jestem wdzięczna za ogrom wiedzy jaki wchłonęłam słuchając
wykładów z różnych dziedzin. Po zapoznaniu się z książkami Marcina Popkiewicza –
człowieka petardy – założyłyśmy z Julią (też Strażniczką!) stowarzyszenie Pura Vida.
Promujemy OZE, edukujemy dzieci i młodzież oraz w planie np. architektów,
współpracujemy z samorządem, będziemy prowadzić panel dyskusyjny dla NGO na
zakopiańskim EKO FORUM.
Jola Sitarz-Wójcicka

Strażnicy Klimatu to wyjątkowa okazja do spotkania ludzi, którym zależy na losie naszej
planety. Jako prowadząca warsztaty ja także mogłam wiele nauczyć się od uczestników,
poczuć ich pasję i chęć zmiany świata na lepsze. Polecam wszystkim, którzy wiedzą, że to
my mamy wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza wspólna przyszłość.
Weronika Piestrzyńska, ekspertka ds. wpływu energetyki na zdrowie, HEAL Polska

Zdecydowałam się wziąć udział w szkoleniu Strażnicy Klimatu, aby wzbogacić moje
aktywistyczne życie o nową wiedzę oraz kolejne umiejętności, które pozwolą mi
skuteczniej działać dla Ziemi. Udział w szkoleniu był dla mnie cennym doświadczeniem.
Wspaniali prowadzący, bardzo miła atmosfera wśród uczestników oraz potężna dawka
informacji to coś, co będę wspominać długo! Nasze dyskusje na temat kierunku, w
którym zmierza świat, rozmowy o doświadczaniu przyrody, dzielenie się
umiejętnościami, wspieranie w pomysłach były doskonałym motorem do kolejnych
działań. Dziękuję za te wspólne cztery miesiące.
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Małgorzata Podróżna

Jako trener Strażników i Strażniczek klimatu, największą satysfakcję mam za każdym
razem, gdy widzę jak kolejne grupy absolwentek i absolwentów szkolenia rozwijają
skrzydła, wzmacniają już istniejące lub zaczynają realizować własne nowe projekty i
kampanie społeczne związane z ochroną klimatu i przyrody. Są wśród nich osoby
zainteresowane zmianami klimatu, jak i energetyką, transportem, zanieczyszczeniem
powietrza czy ochroną lasów i bioróżnorodności. W szkoleniu biorą udział zarówno osoby
już doświadczone, chcące usystematyzować swoją wiedzę, jak i takie, które dopiero
zamierzają zacząć bardziej aktywnie działać. Szkolenie zaprojektowane jest z myślą o
jednych i drugich. Właściwie za każdym razem, ci mniej doświadczeni mówili po
szkoleniu, że czują się na siłach, żeby bardziej aktywnie działać, a ci z większym
doświadczeniem przyznawali, że nie wyobrażali sobie, że dowiedzą się aż tylu
przydatnych rzeczy z zakresu teorii i praktyki prowadzenia kampanii. Dlatego polecam to
szkolenie zarówno początkującym, jak i tym bardziej zaawansowanym osobom, które
chcą skutecznie działać w obronie przyrody i klimatu, zarówno w skali bardzo lokalnej,
jak i regionalnej czy krajowej.
Iwo Łoś, ekspert ds. polityki energetycznej Greenpeace
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