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Wprowadzenie  
Skutki zmian klimatycznych są już odczuwalne przez 
miliony ludzi na całym świecie. Nieobliczalna pogoda i 
nieprzewidywalne zmiany pór roku, mają wpływ na 
plony, co może skutkować niedoborem żywności. Ceny 
żywności wzrastają, a jakość naszego jedzenia 
pogarsza się. Zmiany klimatyczne zaczynają dyktować, 
co rolnicy mogą uprawiać, a my wszyscy jeść.  
 
Mniej zamożni ludzie na całym świecie już zmagają się 
ze skutkami zmian klimatycznych, i nie dotyczą one 
tylko rolnictwa. Zwiększa się zagrożenie katastrofami 
naturalnymi, zniszczeniu ulegają domy i gospodarstwa, 
a ludzie stają się coraz bardziej bezradni. Ci, których 
problem dotyczy, nie mogą i nie chą już dłużej polegać 
na wparciu społeczności międzynarodowej.  
 
Mimo trwających od wielu lat skomplikowanych 

negocjacji, społeczność globalna nie podjęła  
zdecydowanych działań. Istnieje realne ryzyko, że 
przekroczony zostanie krytyczny punkt wzrostu 

temperatury o 2oC, co wywoła jeszcze bardziej poważniejsze konsekwencje dla nas i dla natury. Jednym 
ze sposobów na zachęcenie do refleksji i podejmowanie działań, jest uświadomienie sobie, że zmiany 
klimatyczne mają wpływ na wszystko czego potrzebujemy i co kochamy. Z miłości do tego, co nam 
drogie, trzeba zacząć działać już dziś! 

 
Co powinno się zmienić? 
Konferencja Stron (ang. COP) organizowana przez ONZ w celu podjęcia działań na rzecz zmian 
klimatycznych, odbywa się corocznie. Poprzednie konferencje w Kopenhadze, Cancun, Durbanie, Dosze i 
Warszawie nie przyniosły skutecznych rozwiązań. Jednakże  Konferencja Stron (ang. COP) w Paryżu, z 
2015 roku, przyniosła ustanowienie porozumienia o ograniczeniu wzrostu globalnej temperatury do 
limitu 2oC. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez skoordynowanych działań obywateli z całego 
świata. 

  
Co możesz zrobić?  
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1. Informuj: Przekazuj innym wiedzę na temat zmian 
klimatycznych. 

2. Wyjdź w teren: Zaplanuj pomysłowe działania,  
aby podnieść świadomość w szkole i społeczności. 
 
3. Miej wpływ: Zastanów się, w jaki sposób przekonać  
wpływowe osoby do działania i pomagania. 
 
 
 

Plony dotknięte zmianami klimatycznymi.  
Zdjęcie: Jane Beesley/Oxfam 
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Przykłady Kampanii Dotyczących Zmian 
Klimatycznych:  
- Koalicja Klimatyczna w Wielkiej 
Brytanii: 
http://www.theclimatecoalition.org/  
- Masa Krytyczna https://350.org/  
-Godzina dla Ziemi :  
https://www.earthhour.org/ 

Przewodnik Działania: Zmiany Klimatu  
1.Informuj 
Zmiany klimatyczne będą nadal globalnym 
wyzwaniem, jeżeli każdy i każda z nas nie pokaże, 
że ten temat go/ją interesuje! Wy też możecie coś 
w tej sprawie zrobić pomagając swoim 
rówieśnikom zrozumieć to zagadnienie:  

• Na początku upewnijcie się, że sami 
dobrze rozumiecie ten problem 

• Przekażcie wiedzę swoim rówieśnikom: 
wyświetlcie film, zaplanujcie grę nt. zmian 
klimatycznych (wykorzystajcie zdjęcia albo 
ćwiczenie ‘Jakie jest Twoje zdanie’) lub 
przeprowadźcie ‘wyścig na tablicy’.  

• Zapytajcie przyjaciół i rodzinę, na jakie ich 
‘ukochane” rzeczy mogą mieć wpływ zmiany klimatyczne?  
Czy w związku z tym planują coś zrobić?                                                                 
                                                                                                            .  

 

2.Wyjdź w teren 
Znajdźcie sposoby, aby dotrzeć do ludzi w Waszej 
społeczności lokalnej i zaangażować ich do działania:  

• Stwórzcie plakat, prezentację, wiersz, 
piosenkę, film lub przedstawienie, aby podzielić się z 
innymi tym na czym Wam zależy w kontekście zmian 
klimatycznych!  

• Zaplanujcie wydarzenie np. Dzień Zmian 
Klimatycznych w Waszej szkole z warsztatami 
prezentującymi różne wizje wpływu zmian 
klimatycznych (możecie wykorzystać załączone opisy 
ze zdjęć).  

• Podzielcie się Waszymi działaniami z innymi 
szkołami, np. wysyłając nam zdjęcia z waszej akcji czy 

relację prasową.                 
 

3. Miej wpływ 
Bardzo ważne jest pokazanie decydentom/kom, 

tego na czym Wam zależy oraz jak ich decyzje przekładają się na realne zmiany. Planując działania 
skierowane do tej grupy bądźcie kreatywni, aby wasze postulaty zostały zapamiętane na długo! 

• Wyślijcie do nich przesłanie: możecie wykorzystać  
pocztówki na których opiszecie to na czym szczególnie 
wam zależy w kontekście zmian klimatycznych, np. jak 
zmiany klimatu przekładają się na „białe święta” czy 
urodzaj owoców sezonowych.  

• Spróbujcie się z nimi spotkać: możecie ich zaprosić do 
szkoły na organizowaną przez Was akcję.  

Przesłania szkolnej kampanii 
pocztówkowej.  
Zdjęcie: Lady Eleanor Holles School                                                                            

 

Spotkanie uczniów i uczennic z politykiem 
 z ich regionu. Zdjęcie: Georgie Scott/GCE UK 


