Znakomite i budujące przykłady działalności nowoczesnych kobiet w zielonej gospodarce!
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Polka powiatowa jest tego warta! – finansowego napędu z zielonych technologii i satysfakcji z samowystarczalności nie tylko energetycznej. Ta książka podpowiada, jak to zrobić w zgodzie ze sobą i otoczeniem.
Kobieca zielona modernizacja zmieni świat.
Magdalena Środa
Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet

Podczas autostopu w Norwegii, 25 lat temu, pewna cudowna rodzina przyjęła mnie w swoim domu. Było
tam sporo książek. Jedna z nich przykuła moją uwagę. To był bestseller Susan Faludi, który dopiero teraz
został przetłumaczony na język polski i zapewne trafi do domów wielu Polek. Choć pewnie nie do Polek
Powiatowych, bo to była książka dla Powiatowych Amerykanek. Na szczęście jednocześnie ukazuje się rodzimy produkt, można rzec swojski, którego przesłanie jest niemal identyczne. Jak brzmi? Dwie największe
nierówności wokół nas to nierówność ekonomiczna i nierówność kobiet. Ponieważ gospodarka jest jednym
z filarów funkcjonowania świata, a nierówność ekonomiczna zawsze dotyczy przede wszystkim kobiet, to
cenny jest każdy projekt, każdy pomysł, który pozwala obie te nierówności niwelować jednocześnie. Zielona modernizacja jest jedną z takich propozycji. Zapewne wiele Polek po przeczytaniu tej książki podzieli
moją opinię. I nie dość na tym – zamieni ją w czyn.
Małgorzata Tkacz-Janik
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
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Polecam lekturę tej książki. Ciekawe, innowacyjne spojrzenie na równość szans przez pryzmat wyzwań
dotyczących zmian klimatycznych i ochrony środowiska.
Małgorzata Fuszara
Ekspertka Rady Europy do spraw wprowadzania równości płci
do głównego nurtu działań politycznych i społecznych
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Bardzo interesujące ujęcie: kobiety z małych miejscowości w Polsce zaprezentowane w odniesieniu do
najważniejszych politycznych trendów, i do kobiet z całego świata!
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WSTĘP

Życiowe ścieżki bohaterek tej książki splatają się z pytaniami
o programy włączenia kobiet do głównego nurtu polskiej
polityki i zielonej modernizacji.

związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Dobre i trwałe perspektywy
tworzą się także w sektorach osadzonych w szerokim
kontekście zrównoważonego rozwoju: ekologicznym
rolnictwie, zielonym budownictwie, nowoczesnym
transporcie itd. Kto skorzysta na tej przemianie?

MASZYNY FINANSOWE napędzające zieloną gospodarkę ruszają: 20% budżetu Unii Europejskiej na
lata 2014–2020 przeznacza się na inwestycje związane
z ochroną środowiska i klimatu. Dla Polski powiatowej oznacza to dynamiczny rozwój zielonych usług,
zielonego przemysłu i zielonych miejsc pracy, m.in.
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foto: greensefa / Flickr.com

Na całym świecie – od Stanów Zjednoczonych po Indie, czyli wszędzie tam, gdzie rozwija się zielona gospodarka – rządy państw, samorządy, ośrodki naukowe
i organizacje pozarządowe zajmują się włączaniem kobiet w nowy ład społeczno-gospodarczo-ekonomiczny.
W Polsce na razie nie widać jaskółek zwiastujących
łączenie zielonej gospodarki z wyrównywaniem szans
kobiet i mężczyzn, bo ani jedno, ani drugie nie jest obszarem większego zainteresowania decydentów. Nawet
ich łączenie wielu polityków uważa za egzotyczne. Nie
zmienia to jednak faktu, że dla Polek powiatowych zielona modernizacja jest szansą na lepsze życie.
Ta książka jest więc poszukiwaniem odpowiedzi
na pytania: Czy zielona modernizacja połączona z wyrównywaniem szans kobiet i mężczyzn jest w Polsce
możliwa? W jaki sposób można wzmocnić Polki powiatowe? Kto i jak o tym
Czy zielona modernizacja
decyduje? Osobiste hipołączona z wyrównywaniem
storie jej bohaterek – ich
szans kobiet i mężczyzn
indywidualne wybory
i cenione przez nie warjest w Polsce możliwa?
tości – są prezentowane
W jaki sposób można
z perspektywy strategii
wzmocnić Polki powiatowe?
politycznych, lokalnej
Kto i jak o tym decyduje?
rzeczywistości, dobrych
praktyk z innych krajów. Życiowe ścieżki splatają się z
pytaniami o programy włączenia kobiet do głównego
nurtu polskiej polityki. Audytorki energetyczne, dyrektorki lokalnych grup działania, sołtyski i radne, rolniczki i działaczki ekologiczne, uczestniczki ruchów
oporu przeciwko niechcianym inwestycjom, kobiety,
które porzuciły miasto na rzecz wiejskiego życia, i te,
które były poza dużymi miastami zawsze i chcą tam

Działaczki antyatomowe z Polski
przed Parlamentem Europejskim.

pozostać – otwarte na pracę i zieloną modernizację,
potrzebują politycznego i systemowego wsparcia ich
talentów, pracowitości i aktywności.
Książkę zamykają wywiady z kobietami z całego
świata. Ich bohaterki opowiadają o swoich sukcesach
w zielonej gospodarce. Ważne są dla nich oczywiście
dobre zarobki, ale także samodzielność, możliwość
kształtowania rzeczywistości w zrównoważony sposób, spełnianie się we wspólnocie i dbałości o innych,
praca, która nadaje sens życiu, którą się lubi i ceni.
– „Branża, w której pracuję, daje kobietom ogromne
możliwości” – twierdzi Dagmar Wogt, jedna z liderek
przemysłu fotowoltaicznego w Niemczech. – „Zarabiam nieźle i wierzę, że zielona gospodarka gwarantuje dobre zarobki, ale w pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju najważniejsza jest pasja – to słowa Evelyn
Namary, koordynatorki ugandyjskiego oddziału Solar
Sister, społecznego przedsiębiorstwa zajmującego się
wspieraniem kobiet z terenów wiejskich w rozwoju
energetyki solarnej. Podobnie brzmią słowa Molly
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„Zielone miejsca pracy – teraz”,
„Jestem gotowa na zieloną gospodarkę”.

foto: greenforall.org / Flickr

Wstęp

Morse ze Stanów Zjednoczonych, wynalazczyni ekologicznego plastiku. – „Mam poczucie, że tworzymy
technologię, która może zmienić świat, i to daje mi
siłę. Bardzo mi zależy na ochronie Ziemi i produkcji
prawdziwie zielonych, opłacalnych materiałów, pozytywnie wpływających na środowisko”.
Mamy nadzieję, że innowacyjna perspektywa tej
publikacji pozwoli dostrzec żyzne pole szans w Polsce, które trzeba obsadzić dobrymi rozwiązaniami politycznymi i prawnymi. Chcielibyśmy, aby ta książka

Beata Maciejewska,
autorka, prezeska Fundacji
Przestrzenie Dialogu

stała się punktem wyjścia dyskusji, prezentacji konkretnych propozycji i wprowadzenia zielonej polityki
oraz równości szans na szerokie polityczne sceny –
w gminach, powiatach i na szczeblu krajowym.
Za wspólne dążenie do tego celu bardzo serdecznie dziękujemy całemu zespołowi, który pracował nad
tą książką, a szczególnie Agnieszce Krasce – autorce
projektu graficznego, Zofii Psocie – redaktorce, i Lilianie Relidze – koordynatorce prac nad wyChcielibyśmy, aby ta książka
wiadami z bohaterkami
stała się punktem wyjścia
z zagranicy. Jesteśmy
dyskusji, prezentacji konkretwdzięczni
wszystkim nych propozycji i wprowadzenia
osobom i instytucjom,
zielonej polityki oraz równości
które przyczyniły się do
szans na szerokie polityczne
powstania książki. Dzięsceny – w gminach, powiatach
kujemy także wszystkim
i na szczeblu krajowym.
jej bohaterkom, które nie szczędziły czasu i energii, aby zaprezentować
swoje dokonania i opinie. Mamy nadzieję, że odnajdą
w tej książce inspirację do dalszych działań i same staną się inspiracją dla innych kobiet do wyboru zielonej
ścieżki.

Knut Dethlefsen,
dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta –
Przedstawicielstwo w Polsce
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ZIELONA
MODERNIZACJA:
miejsca pracy i równość społeczna

Zielona modernizacja łączy innowacyjne technologie z ochroną
środowiska i postępem społecznym. Ma ogromny potencjał,
aby stać się zieloną drogą do lepszego życia kobiet.

ZIELONE MIEJSCA PRACY

do czynienia z ich nową skalą i wymiarem, z przenikaniem „zielonych” elementów do tradycyjnych, od
dawna istniejących zajęć i zawodów.1 Prowadzenie
gospodarstwa ekologicznego, serwisu rowerowego,
praca w wydziale środowiska urzędu gminy, produkcja i instalowanie paneli słonecznych – to przykłady
zielonych miejsc pracy.

Podstawowe pojęcia
ZIELONE MIEJSCA PRACY służą ochronie środowiska, przywracaniu lub zachowaniu jego naturalnego stanu. Są znane od dawna, ale obecnie mamy

1. Tradycyjne zielone miejsca pracy są związane m.in. z leśnictwem, ochroną powietrza, gleby i wody, zachowaniem różnorodności biologicznej. Z badań Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych przeprowadzonych w 2007 r. wynika, że takich miejsc pracy jest
w Polsce ponad 370 tys., co oznacza, że 2,5% Polaków pracuje w tradycyjnych zielonych zawodach.)
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Postęp technologiczny, wytyczne polityki zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, konieczność
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zmiany stylu
życia sprawiają, że powstają coraz liczniejsze „zazielenione” miejsca pracy oraz zupełnie nowe zawody i zajęcia. Zielona modernizacja jest coraz powszechniejsza. Badania Eurobarometru wskazują, że na obszarze
Unii Europejskiej zielone miejsce pracy w pełnym lub
niepełnym wymiarze czasu można już znaleźć w co
trzecim małym lub średnim przedsiębiorstwie. Ich
tworzeniu towarzyszy dynamiczna tendencja wzrostowa – szacuje się, że w ciągu najbliższych dwu lat ich
liczba wzrośnie o 35%.2

foto: Josh Koonce / Flickr.com
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Zielone miejsca pracy są związane
m.in. z energetyką odnawialną.

budownictwem, surowcami wtórnymi, produkcją
żywności. Zielone miejsca pracy tworzące nową
zieloną gospodarkę to m.in.: produkcja, montaż
i konserwacja paneli słonecznych, audyt energetyczny, termorenowacja budynków, produkcja energooszczędnych półproduktów, budowa ekologicznych
oczyszczalni przydomowych.
Zielona gospodarka ma ogromny potencjał rozwojowy. Dotyczy to szczególnie technologii pozyskiwania energii z wiatru i słońca, które są najszybciej
rozwijającymi się gałęziami przemysłu na świecie.
W Unii Europejskiej sam rynek energii odnawialnej
stworzył 1,14 miliona miejsc pracy, w tym 273 tysięcy związanych z pozyskiwaniem energii z biomasy,
a ponad 268 tysięcy – z fotowoltaiką, czyli przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Liderami pracy związanej z odnawialnymi źródłami energii w UE są Niemcy (w 2010 r. było tam

Zielony postęp
i nowe technologie
Nowe zielone miejsca pracy najczęściej związane
są z nowymi technologiami odpowiedzialnymi za
zmniejszanie
zanieczyszczenia i ograniZielona gospodarka ma
czanie emisji gazów
ogromny potencjał rozwojowy.
cieplarnianych, zwiękDotyczy to szczególnie
efektywności
technologii pozyskiwania energii szanie
wykorzystania
energii,
z wiatru i słońca, które są
recykling materiałów
najszybciej rozwijającymi się
gałęziami przemysłu na świecie. i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Powstają one w różnych branżach i zawodach,
najczęściej związanych z energetyką, transportem,

2. http://www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl/n594-ekologiczne-miejsca-pracy.html (strona przejrzana 25.05.2013 r.)
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Molly Morse – zielona przedsięborczyni
ze Stanów Zjednoczonych.

mat. prasowe

Zrównoważona konsumpcja
i zdrowy tryb życia

361 360 zielonych miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze
fotowoltaiki, ale również pozyskiwania energii z wiatru i stałej biomasy), Francja (174 735 miejsc pracy
związanych głównie ze stałą biomasą i fotowoltaiką)
i Włochy (108 150 miejsc pracy, głównie fotowoltaika i wiatr).3
Z danych Komisji Europejskiej za rok 2010, opublikowanych w połowie 2012 r., wynika, że w Polsce
istnieje około 28 500 miejsc pracy związanych z zieloną energetyką. Ministerstwo Gospodarki przewiduje jednak wzrost liczby miejsc pracy w tym sektorze
i szacuje, że do 2020 r. powstanie ich ponad 79 tysięcy. Najwięcej – około 30 tysięcy– związanych będzie
z energetyką wiatrową, a 25 tysięcy– z dynamicznie
rozwijającą się fotowoltaiką.4

Nowoczesne zielone miejsca pracy powstają także
w wyniku zmian stylu życia w bogatych społeczeństwach. Coraz liczniejsza staje się reprezentacja świadomych konsumentów, nazywanych niekiedy LOHAS
(z angielskiego: Lifestyle of Health and Sustainability),
wybierających zdrowy styl życia i kierujących się zasadą zrównoważonego rozwoju5. LOHAS skupiają się
na zdrowiu, rozwoju osobistym i sprawności psychofizycznej; łączy ich przekonanie, że właściwe wybory,
poszanowanie zasobów i odpowiedzialne decyzje zakupowe mają wpływ na świat. Korzystają więc z dobrodziejstw cywilizacji
z wrażliwością ekolo- LOHAS skupiają się na zdrowiu,
giczną i społeczną. Ku- rozwoju osobistym i sprawności
psychofizycznej; łączy ich
pując produkt typowy
przekonanie, że właściwe
LOHAS interesuje się
wybory,
poszanowanie zasobów
jego składem, żywnoi odpowiedzialne decyzje
ściokilometrami (czyli
liczbą kilometrów, które zakupowe mają wpływ na świat.
przebył, zanim dotarł do
sklepu), przestrzeganiem standardów praw człowieka
przez producentów. Przykładem może być Szwecja,
która znajduje się na czele państw-konsumentów lokalnej żywności organicznej wytwarzanej w małych,
nieprzemysłowych gospodarstwach.

3. Dane za 2010 r. ogłoszone przez Komisję Europejską w 2012 r.; wzrost liczby miejsc pracy w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 25%.
4. http://www.reo.pl/mg-zielona-energetyka-stworzy-80-tys-etatow-do-2020-r (strona przejrzana 25.05.2013 r.)
5. Według jednej z najpopularniejszych definicji zrównoważony rozwój to rozwój odpowiadający potrzebom dnia dzisiejszego, który nie
ogranicza zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb. Zakłada on świadome kształtowanie relacji między wzrostem
gospodarczym a dbałością o środowisko i zdrowiem człowieka.
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Do segmentu rynku związanego ze stylem życia
LOHAS należy wiele różnorodnych usług i produktów: wypożyczalnie miejskich rowerów, ekoturystyka, naturalne produkty, m.in. wytwarzane bez chemii
środki czystości, ubrania, meble i inne przedmioty
pochodzące z recyklingu, produkty sprawiedliwego
handlu, usługi i produkty związane ze zdrowiem i rozwojem duchowym, psychicznym i fizycznym, np. dietetyka, ćwiczenia fizyczne, joga, medycyna naturalna,
warsztaty rozwojowe.
Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych
produkty i usługi LOHAS stanowią 30% rynku; według
badań Worldwatch Institute w 2006 r. były one warte
300 miliardów dolarów. Podobnie jest w Niemczech;
około 30% ludności to
Komisja Europejska zakłada,
ta właśnie grupa konsuże do 2015 r. połowa zamówień mentów. Na same tylko
przetworzone i zapakopublicznych w UE uwzględni
wane ekologiczne artyaspekty środowiskowe.
kuły spożywcze wydaje
się tam rocznie 2 miliardy euro.6 LOHAS kształtują
zatem rozwój wybranych branż i segmentów rynku,
czego kolejnym przykładem może być wzrost udziału
w rynku produktów sprawiedliwego handlu – w 2011 r.
na świecie wydano na nie 4,9 miliarda euro, co oznacza
wzrost o 12% w stosunku do roku poprzedniego.7
Także w Polsce rynek ten od kilku lat rośnie o około
20% rocznie. Ma duży potencjał wzrostu, gdyż wciąż nie

foto: Daniel Iván / Flickr.com
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Do segmentu rynku związanego ze stylem życia LOHAS
należy wiele różnorodnych usług i produktów.

jest powszechny – zaledwie co setny polski konsument
należy do grupy LOHAS, a przeciętny Polak na ekoprodukty wydaje trzy euro rocznie.8 Z badań agencji Inquiry
wynika, że w 2011 r. rynek detalicznej żywności ekologicznej w Polsce zwiększył się o 25% w stosunku do roku
poprzedniego i wyniósł 375 milionów złotych. W kolejnych latach powinien wzrosnąć o 20%.9

Zielona administracja
i zielony biznes
Zielone miejsca pracy powstają systemowo także
w administracji publicznej, m.in. ze względu na realizowanie tzw. zielonych zamówień publicznych,

6. http://www.mir.krakow.pl/aktualnosci.php?akt=391 (strona przejrzana 25.05.2013 r.)
7. Według danych Fairtrade International opublikowanych w artykule:
http://biokurier.pl/aktualnosci/1621-konsumenci-wydali-na-produkty-fairtrade-blisko-5-mld-euro (strona przejrzana 25.05.2013 r.)
8. http://www.mir.krakow.pl/aktualnosci.php?akt=391
9. Ibid.
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czyli takich, które włączają do procedur kryteria
i/lub wymagania środowiskowe i poszukują rozwiązań
minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług
na środowisko.10 Komisja Europejska zakłada, że do
2015 r. połowa zamówień publicznych w Unii Europejskiej uwzględni aspekty środowiskowe. Oznacza to

ogromne wsparcie dla zielonych usług i produktów,
zamówienia publiczne stanowią bowiem około 20%
produktu brutto Unii Europejskiej.11
Praca przy realizacji zielonych zamówień publicznych w administracji różnego szczebla to m.in.
wdrażanie procedur, monitoring, opracowywanie

TRADYCYJNE MIEJSCA PRACY
Tradycyjne rolnictwo
Praca w energetyce, np. przy wydobyciu węgla
Praca urzędnicza, np. w administracji wojewódzkiej
Marketing
Transport, np. praca w charakterze kierowcy
Praca w budownictwie
Praca przy utylizacji odpadów
Hotelarstwo
Produkcja i sprzedaż kosmetyków, ubrań
Praca w charakterze nauczyciela, edukatora (np. w organizacji
pozarządowej), praca naukowa
Turystyka
Design
Doradztwo, konsulting

ZIELONE MIEJSCA PRACY
Rolnictwo ekologiczne
Praca w energetyce odnawialnej, np. w fabryce paneli
słonecznych, przy produkcji turbin wiatrowych
Praca przy opracowywaniu i wdrażaniu kryteriów zielonych
zamówień publicznych
Zielony marketing
Transport, np. praca w charakterze kierowcy ekologicznego (np.
elektrycznego) autobusu, praca w wypożyczalni/serwisie rowerów
Praca w zielonym budownictwie: ocieplanie domów, domy
pasywne, itd.
Praca przy recyklingu
Prowadzenie hotelu zgodnie z zielonymi standardami: stosowanie
naturalnych, nietrujących materiałów, dbałość o zdrowie klientów
Produkcja i sprzedaż kosmetyków i ubrań ekologicznych (także
w małych manufakturach)
Badania naukowe dotyczące ekologii, edukacja (formalna
i nieformalna) dotycząca zagadnień związanych z zieloną
gospodarką, zrównoważonym rozwojem, produktami fair trade,
sprawiedliwością społeczną i ekologiczną itd.
Ekoturystyka
Zielony design, recykling oraz upcykling, czyli tworzenie produktów przetworzonych o wyższej wartości niż produkty pierwotne
Zielone doradztwo i konsulting, np. sposoby „zazielenienia”
marki, biura

10. http://www.zielonezamowienia.gov.pl/
11. Dane 2009 r. na podstawie: EU Annual Growth Survey 2012, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2012_en.pdf, Bruksela, 23.11.2011 r.
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kryteriów zielonych zamówień. W Szwecji, Danii, Holandii i Belgii zielone zamówienia stanowią
60–80% ogółu postępowań przetargowych. W Polsce
nie przekraczają 20%, podobnie jak w Grecji, Rumunii i Bułgarii.12
Inne przykłady zielonych miejsc pracy, które
mogą być związane z administracją publiczną, to zielony marketing i zielona promocja, ekocertyfikowanie
produktów, zielone biura.
Fragment okładki książki pt.: Zaprzęgając świat do pracy.
Zielony wzrost dla miejsc pracy i sprawiedliwości społecznej.

Zielone miejsca pracy
i prawa człowieka

klimatu mają przemożny wpływ na nasze życie i nie
możemy ich zostawić w wyłącznej gestii polityków
i rozregulowanych mechanizmów rynkowych. (...)
Związki zawodowe muszą się gośno wypowiadać
w tej sprawie, i ten gos musi być słyszany. (…) Przeciwdziałanie zmianom klimatu można uczynić siłą
napędową zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i postępu społecznego, a także narzędziem poprawy warunków życia i pracy pracowników” – pisze
Ryder w zbiorowej publikacji pt. Getting the world
into work. Green growth for jobs and social justice
(Zaprzęgając świat do pracy. Zielony wzrost dla miejsc
pracy i sprawiedliwości społecznej), wydanej przez
Global Union Movement (Światowy Ruch Związkowy) zrzeszający kilkanaście związków zawodowych
ze wszystkich zakątków Ziemi.13

Zielona modernizacja to nie tylko zielone miejsca
pracy. Nie jest to także kolejna wersja kapitalizmu,
tyle że opartego na zielonych technologiach. Oczekiwania wobec efektów
„Przeciwdziałanie zmianom
zielonej modernizacji
klimatu można uczynić siłą
są bardzo duże, szczenapędową zrównoważonego
gólnie w kwestiach
rozwoju ekonomicznego
społecznych.
Dobrze
nakreślił je Guy Ryi postępu społecznego, a także
narzędziem poprawy warunków der, sekretarz generalny Międzynarodowej
życia i pracy pracowników.”
Konfederacji Związków
Zawodowych. Stwierdził on, że możliwe jest sprawiedliwe, połączone z dbałością o prawa człowieka
przejście na gospodarkę niskowęglową. – „Zmiany

12. Ibid.
13. G. Ryder, Getting for the just transition [w:] Getting the world into work. Green growth for jobs and social justice, Global Union Movement,
Bruksela 2009, str. 12; http://www.global-unions.org/IMG/pdf/GreenGrowth_Web.pdf (strona przejrzana 25.05.2013 r.)
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„Przyszłość, jakiej chcą kobiety” – debata kobiet podczas
światowego szczytu Rio +20 w Rio de Janeiro w 2012 r.

foto: UN Women / Flickr.com

Zielona modernizacja: miejsca pracy i równość społeczna

W zielonej modernizacji związkowcy upatrują
szansy na odejście od znanego od 500 lat kapitalizmu opartego na wyzysku pracowników i zaniżaniu

kosztów produkcji przez niszczenie środowiska.
Ochrona socjalna i konsultacje społeczne, wspieranie
przez rządy państw rozwijania inwestycji, innowacji
i umiejętności – oto zdaniem związkowców podstawy
zielonej modernizacji. Alternatywą dla klasycznego
neoliberalnego państwa skoncentrowanego jedynie
na rynku14 ma być państwo „ekocentryczne, postliberalne, sprawiedliwe i refleksyjne, czyli systemowo zaopatrzone w zdolność do krytyki własnych działań”.15
Tak opisuje pożądaną „zieloną demokrację” Robyn
Eckersley, profesor na Wydziale Nauk Politycznych
Uniwersytetu w Melbourne, w publikacji The Green
State. Rethinking Democracy and Sovereignity (Zielone państwo. Rewizja demokracji i suwerenności), jednej z najwnikliwszych wizji funkcjonowania zielonej
modernizacji.

ŚWIAT – ZIELONE MIEJSCA PRACY I KOBIETY
Wyrównywanie szans

organicznej i leśnictwa.16 Rzecz w tym, że we wszystkich
tych sektorach zatrudnieni są głównie mężczyźni17 – bo
tam, gdzie praca nie wymaga wysokich kwalifikacji, najlepiej płatne zajęcia wykonują najczęściej mężczyźni.18
Sam rynek nie rozwiązuje kwestii nierówności płci, wręcz
przeciwnie – zgoda na to, by gospodarka rozwijała się
w sposób „naturalny”, utrwala nierówności.

Największy potencjał rozwoju mają zielone miejsca pracy
związane z energetyką solarną i wiatrową, biopaliwami,
energooszczędnym budownictwem i energooszczędnymi
urządzeniami. Na przejściu gospodarki na zielone tory zyskają także sektory: ekologicznego transportu, żywności

14. R. Eckersley, The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignity, Massachusetts Institute of Technology, 2004.
15. Ibid., str. 74
16. M. Smith, Analysis Note Green jobs: a case for gendr equality?, GGE – European Network of Experts on Employment and Gender
Equality issues. Fondazione G. Brodlini 2011. Analiza przygotowana dla Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Polityki
Społecznej i Równych Szans.
17. M. Kuhl, The Gender Dimension of the Green New Deal. Publikacja zamówiona przez Grupę Zielonych/EFA w Parlamencie Europejskim.
18. Good jobs for nongraduates, New Economics Foundation, Londyn 2012.
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Jeśli więc zielona modernizacja ma być społeczną, eko- i „człowiekocentryczną” przemianą
wyrównującą szanse, możliwości a także prawa kobiet i mężczyzn, potrzebne są programy polityczne
wzmacniające pozycję kobiet na zielonym rynku
pracy.
Łączenie zielonej modernizacji z poprawą sytuacji kobiet, kształtowanie odpowiednich polityk i programów, jest w wielu krajach i regionach zjawiskiem
powszechnym. Dr Mara Kuhl, konsultantka administracji publicznej i polityków, w obszernym raporcie
na temat zielonej modernizacji i jej wpływu na sytuację kobiet i mężczyzn (The Gender Dimension of the
Green New Deal – Genderowy wymiar Zielonego Nowego Ładu)21 analizuje przeszkody w równościowym
dostępie ludzi do zasobów, czasu, pracy, szans i możliwości. Przedstawia w nim także rekomendacje odnoszące się do zmiany tej sytuacji. Jej recepty to m.in.
bardziej aktywne „zazielenianie” mniej technicznych
sektorów gospodarki, jak produkcja i przetwórstwo
spożywcze czy turystyka (jako sfer, w których pracuje wiele kobiet), ale także tworzenie skutecznych
mechanizmów gwarantujących uczestnictwo kobiet
w zielonych zawodach inżynieryjnych. Wielką wagę
przykłada do dobrego i skutecznego prawa, w tym antydyskryminacyjnego, którego jednym z praktycznych
przejawów jest budżet konstruowany z uwzględnieniem płci (patrz: ramka obok) i analizy rynku pracy
z podziałem na płeć.22

Budżet ma płeć
Budżet wrażliwy na płeć (genderbudget) to relatywnie
nowe podejście do polityki budżetowej, promujące równość płci. Oznacza ocenę finansów państwa lub samorządu pod względem równości płci na wszystkich szczeblach
procesu budżetowego oraz redefinicję i restrukturyzację
dochodów i wydatków budżetu przyczyniającą się do
zwalczania nierówności wśród obywateli i obywatelek.
Celem genderbudget jest analiza wszystkich dochodów
i wydatków publicznych z perspektywy płci oraz identyfikacja konsekwencji ich pozyskiwania i wydatkowania dla
pozycji kobiet w społeczeństwie w porównaniu z pozycją
mężczyzn. Za punkt wyjścia przyjmuje się założenie, że
efekty oddziaływania budżetu są różne dla kobiet i mężczyzn z powodu ich odmiennych ról w społeczeństwie
i gospodarce. Oznacza to, że należy analizować nie tylko wydatki i dochody bezpośrednio związane z programami walki z nierównościami społecznymi, ale także
wiele kontekstów, które w wielu programach zwalczania dyskryminacji nie znajdowały dotychczas miejsca.19
W Polsce pierwszą analizę budżetu pod względem płci
przeprowadziło Stowarzyszenie Współpracy Kobiet
NEWW Polska. Dotyczyła ona Gdańska. Wynikało z niej
m.in., że budżet miasta nie odzwierciedla w pełni potrzeb
rosnącej liczby starszych kobiet w dziedzinie ochrony
zdrowia oraz potrzeb kobiet młodych stanowiących większość osób bezrobotnych w mieście.20

19. http://wikipedia.org/wiki/Budżetowanie_pod_kątem_płci
20. https://www.neww.org.pl/download/report.pdf
21. M. Kuhl, op.cit.
22. Ibid.
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Na globalnym Południu wsparcie kobiet sprzężone
jest z rozwojem energetyki odnawialnej.

mat. prasowe

Zielona modernizacja: miejsca pracy i równość społeczna

Kraje rozwijające się i zielona
modernizacja sprzężona ze
wzmacnianiem pozycji kobiet
Już dziś wiadomo, że uwzględnianie kobiet w perspektywicznych obszarach rozwoju jest realnym,
praktykowanym kierunkiem zmian. Na świecie można znaleźć wiele przekonujących i krzepiących przykładów bezpośredniego wpływu zielonej gospodarki
na sytuację kobiet. W tak odległych krajach, jak Bangladesz, Indie, Sudan Południowy, Uganda i Rwanda
wsparcie kobiet jest sprzężone z silnie wspieranym
rozwojem energetyki odnawialnej i poprawą jakości
życia lokalnych wspólnot. Udzielająca mikropożyczek organizacja Grameen Shakti w Bangladeszu pomogła w instalowaniu na obszarach wiejskich ponad

100 tysięcy paneli słonecznych i przeszkoliła ponad
5 tysięcy młodych ludzi, głównie kobiety, na certyfikowane pracownice techniczne obsługi, konserwacji
i naprawy baterii słonecznych.23
W Indiach kobiety, które instalują solary, dostarczając światło biednym wioskom, nazywane są „tymi,
które dają światło” lub bosonogimi inżynierami. To
najczęściej kobiety powyżej 35. roku życia, często
niepiśmienne, pochodzące z najniższych kast, żyjące
w zapomnianych przez cywilizację zakątkach Indii,
które ukończyły Barefoot College (Bosonogi Uniwersytet). Szkoła ta, założona w 1972 r., utrzymująca
się m.in. z funduszy rządowych, wykształciła – m.in.
w dziedzinach inżynierii słonecznej i analizie stanu
wód – około 15 tysięcy kobiet. Od 2005 r.,
W Indiach kobiety, które
kiedy zainaugurowano
instalują solary, dostarczając
kurs z inżynierii, ponad
światło biednym wioskom,
500 absolwentek przenazywane są „tymi, które
konało do korzystania
dają światło” lub bosonogimi
z odnawialnych źródeł
inżynierami.
energii właścicieli ponad
13 tysięcy budynków w Indiach, a dzięki kształceniu
osób z zagranicy zaopatrzono w panele około 6 tysięcy domostw w ponad 120 wioskach, od Afganistanu
po Ugandę. Akcja jest silnie rozpowszechniana, m.in.
przez światową sieć niezależnych instytutów PANOS,
których celem jest zapewnienie efektywnego używania informacji do debaty, pluralizmu i demokracji.
PANOS promuje udział osób ubogich i wykluczonych

23. Więcej inforamcji na stronach: http://www.gshakti.org/ oraz:
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/events/greenjobs/papers/index.htm
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w krajowych i międzynarodowych debatach na temat rozwoju za pośrednictwem mediów i projektów
informacyjnych.24
Działanie na rzecz kobiet i zrównoważonego rozwoju zyskało uznanie Komitetu Noblowskiego, który
w 2004 r. przyznał Pokojową Nagrodę Nobla Wangari
Maathai, kenijskiej polityczce, działaczce ekologicznej
i feministycznej, założycielce partii Zielonych w Kenii,
pierwszej kobiecie z Afryki Wschodniej i Środkowej
z doktoratem, która w wyborach do kenijskiego
parlamentu w 2002 r. zdobyła w swoim okręgu 98% głosów. „Maathai stoi w pierwszej linii walki na rzecz promowania sensownego ekologicznie rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego w Kenii i w Afryce
– argumentował Komitet
Działanie na rzecz kobiet
Noblowski,
przyznając
i zrównoważonego rozwoju
nagrodę. – Charakteryzyskało uznanie Komitetu
zuje ją całościowe podejNoblowskiego, który w 2004 r.
ście do zrównoważonego
rozwoju, który obejmuje
przyznał Pokojową Nagrodę
demokrację, prawa człoNobla Wangari Maathai,
kenijskiej polityczce, działaczce wieka i w szczególności
prawa kobiet. Myśli ona
ekologicznej i feministycznej.
globalnie i działa lokalnie.
(…) Była inspiracją dla wielu w walce o prawa demokratyczne i w szczególności zachęcała kobiety do poprawienia ich sytuacji. Maathai łączy wiedzę, zaangażowanie
społeczne i aktywną politykę. Bardziej niż proste chronienie istniejącego środowiska, jej strategia polega na zabezpieczaniu i wzmacnianiu samej podstawy ekologicznie

foto: Dept of Energy Solar Decathlon / Flickr.com
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Zielona modernizacja z udziałem kobiet
rozwija się w USA.

zrównoważonego rozwoju. Założyła Ruch Zielonego
Pasa, w którym, przez blisko 30 lat, zmobilizowała ubogie kobiety do zasadzenia 30 milionów drzew. Jej metody
przyjęto także w innych krajach. Wszyscy jesteśmy świadkami, jak niszczenie lasów doprowadziło do pustynnienia
Afryki i zagroziło wielu innym regionom świata – także
w Europie. Ochrona lasów przeciw pustynnieniu jest żywotnym czynnikiem w walce na rzecz umocnienia środowiska życiowego na naszej wspólnej Ziemi”.

Zielona modernizacja z udziałem
kobiet na bogatej Północy
Z odnalezieniem głębokiego sensu zielonej modernizacji i jej znaczenia dla poprawy życia kobiet nie mają problemu nie tylko kraje globalnego

24. Nilanjana Bhowmick, Tilonia, Radżastan, Nie umieją czytać, ale budują panele słoneczne. Bosi inżynierowie Indii, „Gazeta Wyborcza”, 24.11.2012 r.;
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,10701912,Nie_umieja_czytac__ale_buduja_panele_sloneczne__Bosi.html
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Prezentacja książki pt.: Dlaczego zielony jest twoim kolorem.
Przewodnik dla kobiet po zrównoważonych miejscach pracy.
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Południa25, ale także bogatej Północy. „Dzięki rozwijającej się gospodarce opartej na czystej energii
kształtują się w całym kraju możliwości zatrudnienia.
A rosnące zaangażowanie w zrównoważony rozwój
zwiększa popyt na zielone produkty i usługi, i tworzy
wiele nowych zawodów i ścieżek rozwoju. Wynikające z tego zapotrzebowanie na nowych pracowników
oferuje znakomite możliwości dla kobiet, ponieważ
praca w zielonej energetyce generalnie oferuje wyższe
płace i lepsze zyski niż te prace, w których jest dziś najwięcej kobiet” – pisze Sara Manzano-Díaz, dyrektorka
Biura ds. Kobiet amerykańskiego Departamentu Pracy we wstępie do przewodnika pt. Why Green Is Your

Color: A Woman’s Guide to a Sustainable Career (Dlaczego zielony jest twoim kolorem. Przewodnik dla kobiet
po zrównoważonych miejscach pracy). Ponad sto stron
przewodnika to praktyczna i przystępna zachęta dla kobiet, aby podejmowały pracę w zielonym przemyśle; to
także lista i opis możliwości zatrudnienia i kształcenia.
Przewodnik rozwiewa wątpliwości i mity mogące powstrzymywać kobiety od podejmowania pracy w dynamicznie rozwijającej się zielonej gospodarce.26 Przykładem zachęty jest wspierana przez wspomniany Departament Pracy kampania na rzecz na rzecz podwojenia
w ciągu jednego roku liczby studentek na wydziałach
technologii solarnych,
która odbyła się w latach
„Rosnące zaangażowanie
2009–201027, bo dotychw zrównoważony rozwój
czas tylko jedna osoba
zwiększa popyt na zielone
na dziesięć studiujących
produkty i usługi, i tworzy wiele
technologię uzyskiwanowych zawodów i ścieżek
nia energii odnawialnej
rozwoju. Wynikające z tego
ze Słońca jest kobietą.
zapotrzebowanie na nowych
„Od 1920 roku Biuro ds.
pracowników oferuje znakomite
Kobiet w Departamenmożliwości dla kobiet.”
cie Pracy Stanów Zjednoczonych prowadzi badania oraz rozwija polityki
i standardy mające na celu chronić interesy pracujących
kobiet; działają na rzecz równości i ekonomicznego

25. W krajach globalnego Południa, kobiety które nie mają dostępu do prądu, codziennie zużywają kilka godzin na samo zdobycie opału do
przygotowania posiłków i ogrzania domu – bo taka jest ich rola w patriarchalnym systemie społecznym. Nie starcza im już czasu i sił na zajmowanie się inną pracą, przynoszącą dochód. Dzięki pracy w zielonym przemyśle mogą „oderwać się” od tradycyjnej roli i rozpocząć proces
emancypacji, budować niezależność finansową bez utraty poczucia bezpieczeństwa i wykonywać zaawansowaną technologicznie pracę dla
dobra środowiska, lokalnego i globalnego.
26. Why Green Is Your Color: A Woman’s Guide to a Sustainable Career, Biuro ds. Kobiet, Departament Pracy Stanów Zjednoczonych;
http://www.austincc.edu/green/uploads/green-jobs-guide.pdf
27. Strona internetowa kampanii społecznej Green Jobs Campaign, http://www.austincc.edu/green/
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foto: NMCB 3 / Flickr.com

bezpieczeństwa kobiet i ich rodzin, promując wysokiej jakości miejsca pracy. (…) W programie «Dobra
praca dla każdego» Biuro do spraw Kobiet pracuje na
rzecz tego, by kobiety stały się kluczowymi udziałowcami rozwoju zielonej gospodarki w nadchodzących
dekadach”.28
Popyt na zielone usługi i produkty dynamicznie rośnie na całym świecie, zwiększa się zatem także zapotrzebowanie na „zielonych” pracowników i zieloną edukację. Na Królewskiej Politechnice w Sztokholmie można
uzyskać tytuł inżynierski w dziedzinie zrównoważonej
energetyki, w brytyjskim Uniwersytecie De Montfort
w Bedford – tytuł eksperta ds. zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju, a na Uniwersytecie Dundee w Szkocji –
ds. energetyki odnawialnej. Wiele internetowych portali29 dla osób poszukujących do pracy – od Stanów
Zjednoczonych po Szwecję i Wielką Brytanię – specja-

Aby zatrzymać kobiety na wsi należy tworzyć
warunki rozwoju przedsiębiorczości.

lizuje się tylko w zielonych zajęciach. Istnieją także firmy
headhunterskie specjalizujące się w łowieniu zielonych
talentów na światowym rynku, jak Green Colar Asia
(Azja Zielonych Kołnierzyków)30 z Singapuru.

POLSKA – ZIELONA MODERNIZACJA I KOBIETY
Polityka wobec kobiety
wiejskich i jej skutki

jest powszechna; można powiedzieć, że jest wręcz
nieobecna. Z raportu dotyczącego sytuacji kobiet
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w 2012 r.31, wynika, że „potencjał kobiet nie jest dostatecznie wykorzystywany w polityce prowadzonej

W Polsce idea zielonej modernizacji połączona ze
wzmacnianiem szans kobiet mieszkających poza
dużymi miastami i poprawą jakości ich życia nie

28. Why green is your colour... Ibid.
29. Są to m.in.: http://jobs.greenbiz.com/; http://www.greenenergyjobs.com
30. http://www.greencollarasia.com/
31. Raport z badania. Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania, Focus Group Konsorcjum
Badawcze Albert Terelak, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o., na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, marzec 2012.
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wobec obszarów wiejskich.”32 Jednym z dowodów
na to może być średniookresowa ocena Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
która wskazuje, że odsetek kobiet wśród beneficjentów programu wynosi około 20%.
Kobiety na wsi w niczym nie ustępują zawodowo kobietom z miast, jednak ich szanse rozwoju
są znacznie mniejsze. Co ósma kobieta w wieku
produkcyjnym mieszkająca na wsi chce się stamtąd wyprowadzić. Dotyczy to zwłaszcza kobiet
młodych ze średnim i wyższym wykształceniem
pozarolniczym. „Okazuje się, że kobiety chcące wyprowadzić się do miasta, są nieco bardziej
nastawione na rozwój swojej kariery zawodowej,
samodoskonalenie i rozwój indywidualny oraz relacje z innymi ludźmi (poza rodziną) i korzystanie
z rozrywek, jakie najczęściej zapewnia miasto. Te
wnioski pozwalają przypuszczać, że możliwości
zatrzymania potencjału kobiet nastawionych na
rozwój zawodowy należy upatrywać w tworzeniu
warunków rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia
firm, jak również kreowania przyjaznych warunków dla pracodawców, którzy prowadząc swoje
firmy na obszarach wiejskich, dawaliby tym kobietom szansę na rozwijanie kariery. Ponadto istotną
kwestią dla tych kobiet będą inwestycje w poprawę
infrastruktury drogowej oraz rozwój usług transportowych, co pozwoliłoby podejmować pracę
w mieście, ale bez konieczności wyprowadzenia
się ze wsi.33 – piszą autorzy raportu.
Kobiety ze wsi są często „poza systemem”: dotyka je ukryte bezrobocie, a jednocześnie są obciążone nieodpłatną pracą domową, czyli pracują, ale są

Rekomendacje na lata 2014–2020
[w:] Raport z badania. Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania.
1. Budowanie sieci współpracy w zakresie działań
skierowanych na obszary wiejskie.
2. Zintensyfikowanie działań nastawionych na społeczną
aktywizację kobiet.
3. Zwiększenie efektywności wykorzystywania funduszy
unijnych w rozwoju obszarów wiejskich.
4. Rozwój kompetencji LGD (lokalne grupy działania –
przyp. red.) w zakresie aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich.
5. Wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich
w ramach zrównoważonego rozwoju kraju.
6. Rozbudowanie infrastruktury społecznej na obszarach
wiejskich.
7. Stworzenie warunków wzrostu aktywności
ekonomicznej kobiet.
8. Zwiększenie czytelności procedur w pozyskiwaniu
środków na rozwój obszarów wiejskich.
9. Wspieranie transferu wiedzy, innowacyjności oraz
inwestycji w celu poprawy konkurencyjności
gospodarstw rolnych.
10. Realizacja postulatu równości płci w środowiskach
wiejskich.

32. Ibid., str. 5
33. Ibid.
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foto: Vancouver Island University / Flickr.com

bezrobotne; są zajęte, ale postrzegane tak, jakby nic
nie robiły. W płatnej pracy nie mają wielu możliwości:
mogą wybierać między zatrudnieniem w drobnych
usługach, np. miejscowym sklepie, a pracą w administracji – urzędzie gminy. Trudno im się dokształcać
i aktywnie szukać pracy z powodu barier komunikacyjnych (te są dla kobiet najbardziej uciążliwe34), infrastrukturalnych, kulturowych. Przepaść pomiędzy
Polską wielkomiejską (obejmującą kilka miast w Polsce) a całą resztą kraju wciąż się pogłębia. Zamykanie
urzędów pocztowych, dworców, kin, szkół, bibliotek
to w Polsce powiatowej codzienność. W jednym tylko
2012 r. zaplanowano likwidację około 2,5 tysiąca wiejskich szkół. Likwidowane są połączenia autobusowe
i lokalne połączenia kolejowe.35

Na całym świecie rozwija się edukacja
dotycząca zielonych zawodów.

szans. Są to tematy marginalizowane, przegrywające
z imprezami piłkarskimi, inwestycjami autostradowymi, obchodami rocznic tragedii narodowych itp.
W efekcie, kiedy na świecie zielona gospodarka staje
się siłą napędową całych państw i milionów indywidualnych gospodarstw domowych, w Polsce jej znaczenie
z trudem przebija się do świadomości rządzących.
Problemy z zielonymi miejscami pracy zaczynają się już na poziomie definicji. „Nie istnieje żadna
oficjalna definicja «zielonej gospodarki», «zielonych
miejsc pracy» czy «zielonych sektorów gospodarki» w Polsce” – stwierdzają autorzy opublikowanego
we wrześniu 2011 r. raportu OECD pt. Zatrudnienie
i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych.36 Brak oficjalnych definicji utrudnia przeznaczanie środków finansowych na wspieranie tych

Zielone miejsca pracy w Polsce
Przykłady z innych krajów ilustrują potrzebę powszechnej świadomości pozytywnych związków zielonej gospodarki z wyrównywaniem pozycji kobiet
na rynku pracy, a także konieczność podejmowania
aktywnej polityki, wypracowywania narzędzi i konsekwentnych działań w kierunku trwałej przemiany
społecznej i gospodarczej.
Rządzące i pozostałe parlamentarne partie polityczne w Polsce nie uważają za istotną kwestii zielonych miejsc pracy, a tym bardziej – wyrównywania

34. Ibid.
35. A. Niewińska, Degradacja Polski powiatowej, „Rzeczpospolita”, 30.03.2012 r.; http://prawo.rp.pl/artykul/852454.html (strona przejrzana 25.05.2013 r.).
36. http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/RaprtOECDZatrudnienieirozwojlokalny.pdf
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Uczestniczki projektu pt. „Dziewczyny na Politechniki”,
promującego większy udział kobiet w technicznych zawodach.
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obszarów, bo trudno dofinansowywać coś nieokreślonego. Pozostająca w mocy przestarzała klasyfikacja
Głównego Urzędu Statystycznego nijak nie przystaje
do dynamicznie zmieniających się realiów. Do zmiany
sytuacji jest potrzebna decyzja parlamentu o zmianie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – czyli wracamy do odpowiedzialności politycznej.
Autorzy raportu OECD wskazują też inne
utrudnienia i zagrożenia rozwoju zielonych miejsc
pracy w Polsce: złą politykę i bariery administracyjne
blokujące sektor energetyki odnawialnej, nieracjonalną strategię pozyskiwania energii ze źródeł nieodnawialnych – głównie węgla. Zwracają uwagę na
brak zachęt do oszczędzania środowiska (np. opłaty za korzystanie ze środowiska) i zielonej edukacji.
Stwierdzają wreszcie, że jeśli nie zostanie wykorzystana szansa rozwoju, to efekty będą dotkliwe: gorsza
jakość życia w porównaniu z krajami korzystającymi
37. Ibid., str. 27
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z dobrodziejstw zielonej gospodarki, zacofanie technologiczne, zanieczyszczenie środowiska, rosnące uzależnienie od innych krajów (np. dostawców
energii).37
Braków i usterek systemowych wstrzymujących
zieloną modernizację w Polsce jest wiele. U podstaw zaniedbań leży – jak się wydaje – niespotykane
w innych krajach Unii Europejskiej powszechne przekonanie, że zielona modernizacja i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to zagrożenia rozwoju.
Najbardziej spektakularnym tego przykładem było
zablokowanie przez Polskę w marcu 2012 r. planów
redukcji CO2 w Unii Europejskiej, mimo że pozostałe
26 państw UE opowiedziało się za redukcją. Polska
racja stanu to – zdaniem
„Nie istnieje żadna oficjalna
rządzących – gospodefinicja «zielonej gospodarki»,
darka oparta w 90% na
«zielonych miejsc pracy»
energii pozyskanej z węczy «zielonych sektorów
gla, nie zaś nowoczesne
gospodarki» w Polsce” (...) Brak
działania modernizacyjoficjalnych definicji utrudnia
ne. Utrzymanie status
przeznaczanie środków
quo ma oczywiście zwofinansowych na wspieranie
lenników, gdyż modernizacja, czyli transfortych obszarów, bo trudno
macja, oznaczałaby dla
dofinansowywać coś
nich stratę. Transformanieokreślonego.
cja to bowiem dynamika i rozwój wybranych sektorów, a stagnacja i koszty
dla innych. Zmiana mogłaby przynieść poprawę losu
i rozwój kobiet z małych miejscowości – dotąd zaniedbywanych w myśleniu o rozwoju i kształtowaniu go.

Polka powiatowa i zielona modernizacja

Polityka społeczna dotycząca wyrównywania szans
kobiet i mężczyzn jest w powijakach; podobnie jak
zieloną modernizację uważa się ją za „unijną fanaberię”. Równość kobiet i mężczyzn umocniła się
w głównym obiegu dyskusji publicznej niedawno,
za sprawą Kongresu Kobiet38 – ruchu kobiet reprezentujących klasę średnią i aspirujących do jej reprezentowania. Sztandarową twarzą Kongresu jest
jedna z jego inicjatorek, Henryka Bochniarz, prezydent potężnej Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan
Kongres Kobiet utożsamia
i wiceprezes zarządu
równość szans głównie
Boeing
International
z dopuszczeniem kobiet do
na Europę Środkową
wszystkich szczebli istniejącego, i Wschodnią. Kongres
Kobiet utożsamia rówzdominowanego przez
ność szans głównie
mężczyzn, neoliberalnego
z dopuszczeniem kobiet
systemu. Chodzi o to, aby
do wszystkich szczebli
kobiety miały te same realne
istniejącego,
zdomiprawa i reprezentację.
nowanego przez mężczyzn, neoliberalnego systemu. Chodzi o to, aby
kobiety miały te same realne prawa i reprezentację; mają im to zapewnić m.in. parytety w polityce

foto: DeeAshley / Flickr.com

Zielone miejsca pracy
i kobiety w Polsce

„Polska dla wszystkich” –
slogan reklamowy czy polityczny cel?

i biznesie, np. na wysokich stanowiskach zarządczych
w firmach. Kwestie zrównoważonego rozwoju nie są
artykułowane, są zatem niewidoczne. W zaprezentowanej na III Kongresie Kobiet w 2011 r. przez jedną
z jego liderek – filozofkę Magdalenę Środę – „Karcie
10 politycznych zasad Kongresu Kobiet”, wokół których powinny się skupić praca, refleksja i solidarność
kobiet – nie poruszono kwestii zrównoważonego
rozwoju. Tę „zrównoważonorozwojową” perspektywę przybliża jednak postulat dotyczący wieloaspektowego działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet
wiejskich w dziedzinach zdrowia, edukacji, otwartych perspektyw życiowych, przedsiębiorczości
i przeciwdziałania przemocy.39

38. Kongres Kobiet – ruch społeczny, stowarzyszenie i coroczna konferencja odbywająca się w Warszawie. Od 2009 r. gromadzi setki kobiet
z całej Polski, a do jego rady programowej należy wiele polityczek, uczonych, działaczek społecznych itd. Jednym z postulatów KK jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w polityce dzięki wprowadzeniu parytetu płci na listach wyborczych. Kongres przygotował obywatelski projekt
ustawy o zmianie ordynacji wyborczej, tzw. ustawę parytetową, i zebrał pod nim ponad 150 tys. podpisów. Projekt został złożony w Sejmie
21.12.2009 r. Ustawa – zmieniona w stosunku do oryginału zakładającego parytet – zapewniająca kobietom 35% miejsc na listach wyborczych,
weszła w życie 5.01.2011 r.
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Tematu kobiet i zielonej modernizacji
brak na agendzie politycznej.

archiwum prywatne
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Oczywiście w całej Polsce od lat wprowadza się
w życie różne programy i realizuje projekty na rzecz
kobiet: wzmocnienia ich kompetencji na rynku pracy,
przeciwdziałania przemocy domowej itd. W rzeczywiści zmiany są niewielkie, a sytuacja kobiet nawet się
pogorszyła, bo nie wspięły się one wyżej w męskiej hierarchii wartości, np. nie zwiększyły swojej reprezentacji w Sejmie, nie wywalczyły lepszego prawodawstwa
w sprawie ścigania alimentów. Pełnomocniczka Rządu

do Spraw Równego Traktowania zajmuje się kwestiami
związanymi m.in. z dyskryminacją czy przemocą, jest
także orędowniczką wybranych, liberalnych postulatów Kongresu Kobiet. W Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej i Ministerstwie Środowiska tematu kobiet
i zielonej modernizacji brak w agendzie politycznej.
Tę sytuację należy zmienić. Łączenie zielonej
modernizacji z kobietami to zintegrowanie ważnych
polityk, zrównoważonorozwojowe, innowacyjne podejście do współczesnej rzeczywistości. Potrzebne
jest wytyczanie ambitnych celów, budowanie strategii, wypracowywanie narzędzi niezbędnych do
zmiany – mówiąc krótko: niezbędny jest ambitny
i mądry program, za którego realizację ktoś weźmie
odpowiedzialność. Do jego przeprowadzenia świetnie nadawałyby się: urząd pełnomocnika rządu ds.
równego traktowania, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki.
Czas na zrównoważoną, zintegrowaną politykę wobec
kobiet. Zielona modernizacja ma ogromny potencjał,
aby stać się zieloną drogą do lepszego życia kobiet.

39. Zaprezentowane 10 punktów obejmuje m.in. działania:
• na rzecz szeroko rozumianej polityki równości i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet;
• przeciwko przemocy domowej, molestowaniu seksualnemu oraz różnym formom seksizmu i nietolerancji wobec kobiet; na rzecz równych
z mężczyznami zarobków za pracę równej wartości;
• na rzecz wykorzystania potencjału ekonomicznego i życiowego kobiet powyżej 50. i 60. roku życia;
• na rzecz wyrównania wysokości emerytur kobiet i mężczyzn;
• na rzecz poprawy sytuacji kobiet wiejskich (zdrowie, edukacja, otwarte perspektywy życiowe, przedsiębiorczość, przeciwdziałanie przemocy).
Karta politycznych zasad M. Środy została opublikowana w magazynie „Femka”, oficjalnym piśmie KK;
http://femka.net/potencjal-prawa-i-solidarnosc-kobiet/
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Są typowymi polskimi liderkami zmiany. Dokonują przemian
dzięki własnemu zaangażowaniu, wiedzy i wytrwałości,
wbrew i na przekór brakowi dobrych systemowych rozwiązań.
W centrum ich działania jest środowisko – to lokalne
i to naturalne. O każdej z nich można powiedzieć:
człowiek-orkiestra, jednoosobowe centrum ekoinnowacyjności.

Trybunę Opolską – za prowadzoną wraz z Danielem
Podobińskim pracę z młodzieżą oraz za wspieranie
przedsiębiorczości.
Dzierzgoń w województwie pomorskim: Jolanta
Szewczun spędziła w nim całe zawodowe życie. Po
ukończeniu kierunkowych studiów zatrudniono ją

WIERZBIE W WOJEWÓDZTWIE opolskim:
trzydziestotrzyletnia Jadwiga Wójciak mieszka
tu od urodzenia. Jest dyrektorką Lokalnej Grupy
Działania Borów Niemodlińskich. Wcześniej pracowała w urzędzie gminy. Nagrodzona w 2012 r.
Złotą Spinką przyznawaną corocznie przez Nową
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Jest także pomysłodawczynią jednego z najbardziej
innowacyjnych projektów energetycznych w Polsce.
Ziemięcin w województwie mazowieckim: Joanka Szewczyk mieszka od dziecka, a jej rodzina
od pokoleń w tej niewielkiej wsi położonej niedaleko Grójca, 60 km od Warszawy. Ostatnie osiem lat
spędziła w Warszawie, studiując na Akademii Sztuk
Pięknych i działając w organizacjach ekologicznych.
Do Ziemięcina wróciła z zamiarem modernizacji
tego miejsca. Zaczyna organizować sezonowy kampus dla wolontariuszy połączony z siecią produkcji
i sprzedaży produktów rolnych oraz sadowniczych
na zasadzie rolnictwa wspieranego przez wspólnotę
(patrz: str. 39).

jako inspektora ochrony środowiska w urzędzie miasta. Dziś jest przewodniczącą Rady Powiatu Sztumskiego, prezeską regionalnego towarzystwa inwestycyjnego Centrum Innowacyjności w Dzierzgoniu,
prezeską Stowarzyszenia Gospodarstw Gościnnych
„Pomezania”1 i kierowniczką biura stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”.2

Liderka zmiany
osoba wykorzystująca swoje kompetencje, potencjał, motywację i pasję, by podjąć inicjatywę i zrealizować własne
pomysły w celu poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Działając społecznie, zwiększa poziom aktywności
obywatelskiej i poczucie realnego sprawstwa w obrębie
wspólnoty.

Wierzbie – odwaga z zagranicy
W Wierzbiu większość z około 600 mieszkańców to osoby w wieku 50–70 lat. Pobliskie miasta ciągną wielością
możliwości, więc wyjeżdżają młodzi ludzie, młode kobiety. Ale Jadwiga Wójciak chce tu zostać. To racjonalny
wybór: ma poczucie sensu życia oraz pracę w Lokalnej
Grupie Działania. Pracują tu trzy osob, mają do dyspozycji 4-pokojowe biuro. Są samodzielni, działają dla

Lokalna grupa działania (LGD)
rodzaj partnerstwa terytorialnego, najczęściej na obszarach
pozaaglomeracyjnych (wyznaczonych granicami gmin
członkowskich), skupiającego reprezentantów lokalnych
władz, biznesu, organizacji społecznych oraz mieszkańców, których zadaniem jest opracowanie lokalnych strategii rozwoju (LSR) oraz ich wdrożenie dzięki realizowaniu
zgodnych ze strategią przedsięwzięć. LDG może korzystać
ze środków finansowych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W Polsce istnieje 336 LGD – jest to
liczba w Europie rekordowa.3

1. Stowarzyszenie „Pomezania” reprezentuje 21 gospodarstw
o szerokim wachlarzu usług agroturystycznych, położonych
w okolicach: Malborka, Elbląga, Fromborka, Stegny, Krynicy Morskiej i Kwidzyna; http://pomezania.agroturystyka.pl/
2. Dotyczy końca 2012 r.
3. Na podstawie informacji na stronie Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/
lokalne-grupy-dzialania-przyjmuja-wnioski-o-wsparcie-inwestycji-z-prow-2007-13-kopiuj-1-1.html
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Jadwiga Wójciak – dyrektorka Lokalnej Grupy
Działania Borów Niemodlińskich.

archiwum prywatne

Kobieta: centrum ekoinnowacyjności

dobra regionu, jego zrównoważonego rozwoju. Jeżdżą po
wsiach i miasteczkach, pomagają ludziom pisać projekty: na warsztaty bębniarskie dla młodzieży, fotograficzne
i dziennikarskie, na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości,
budowę ścieżek rowerowych, odnowienie starego cmentarza. W samym tylko kwietniu 2013 r. zarekomendowali
dofinansowanie projektów na kwotę 750 tysięcy złotych.
Chcą budować egalitaryzm i dumę z lokalnej tożsamości.
Wydają książki, organizują spotkania z samorządowcami.
Jadwiga przeszła różne szczeble pracy – od księgowości po samodzielne stanowisko w urzędzie i odpowiedzialność za fundusze europejskie. LDG to była
jej decyzja o samodzielności, skok w nieznane. Odwagę i lokalne sukcesy zawdzięcza pracy za granicą tuż
po studiach, bo lokalna społeczność wsparcia jej nie
dała. Jej rodzice pracowali w pegeerze, a w środowisku
przyjęło się przekonanie, że z pegeerowskich rodzin
nie wyrasta „nic porządnego”, więc od dziecka postawiono na niej krzyżyk. Poza tym była nieśmiała i skryta, więc tym bardziej wpisywała się w obowiązujący

schemat, a schemat wpisywał się w nią. Czuła się zagubiona; w wielkim mieście, jakim była dla niej Nysa,
gdzie chodziła do liceum, trudno jej się było odnaleźć.
Jednak po ukończeniu szkoły zgłosiła się do rocznej
pracy w Irlandii jako opiekunka do dziecka i zapisała się na intensywny kurs języka angielskiego. To
tam, zdana tylko na siebie, pokonywała wewnętrzne bariery. Spotkała ludzi, dziewczyny w jej wieku,
które nie rozumiały jej wycofania. W ten sposób na
drugim końcu Europy odnalazła wiarę w siebie i kiedy wróciła do Wierzbia, zamiast przyjąć ofertę pracy
w sklepie – co jest tradycyjną formą pracy kobiet na
wsi i w miasteczkach – idąc przebojem, zgłosiła się do
konkursu stażystów w urzędzie gminy. – „Wójt był zachwycony moją otwartością oraz znajomością języka
angielskiego i Europy, więc zostałam przyjęta na staż”
– opowiada.

Dzierzgoń – dobre skutki
złego sąsiedztwa
Jolanta Szewczun opiera ekologiczne, zrównoważonorozwojowe inicjatywy w swoim regionie i miejscowości na własnych pomysłach i dobrych kontaktach.
Kiedy 20 lat temu odpowiadała za pierwsze inwestycje w Dzierzgoniu – w wodociągi, w innowacyjne
i ekologiczne oczyszczanie zagrodowe – za realizację
posypały się nagrody i granty. Ekologiczny charakter
inwestycji doceniła Polska Akademia Nauk: pod kierownictwem prof. Piotra Ilnickiego opracowano program ekorozwoju gminy. W 1996 r. w gminie przeprowadzono porządną inwentaryzację przyrodniczą.
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Ze środków wojewódzkiego funduszu przy szkołach
założono ogrody dendrologiczne. Od początku lat
90. XX w. działa w Dzierzgoniu system selektywnej
zbiórki surowców.
Potem przyszedł czas na jeden z najbardziej innowacyjnych projektów energetycznych w Polsce,
zrealizowany z inspiracji sąsiada. Sytuacja wyglądała
tak: Jolanta Szewczun w swoim domu jednorodzinnym w Dzierzgoniu zainstalowała solar do podgrzewania wody i pompę ciepła. Cieszyła się, że dba
o czyste powietrze. Ale jej sąsiad równie „ekologiczny” nie był – palił w piecu plastikowymi butelkami
i innymi śmieciami, a fetor roznosił się po całej okolicy. Podobnie postępowali inni mieszkańcy. Jolanta
Szewczun przygotowała więc aplikację do programu
z funduszu Norweskiego
Jolanta Szewczun w swoim
Mechanizmu Finansodomu jednorodzinnym
wego na montaż solarów
w domach jednorodzinw Dzierzgoniu zainstalowała
nych. Wniosek otrzysolar do podgrzewania wody
mał najwyższą ocenę,
i pompę ciepła. Cieszyła się, że
a w 2007 r. gminę dodba o czyste powietrze. Ale jej
trzema
sąsiad równie „ekologiczny” nie finansowano
milionami
złotych.
Do
był – palił w piecu plastikowymi
końca realizacji probutelkami i innymi
jektu, czyli do 2010 r.,
śmieciami, a fetor roznosił się
wzięło w nim udział
po całej okolicy.
1400 osób, czyli wszyscy, którzy chcieli to zrobić. Koszt instalacji solarnej
w każdym domu w 70% pokrywało bezzwrotne dofinansowanie z funduszy norweskich, 15% dokładała
gmina i tylko 15% płacili bezpośredni beneficjenci,
czyli właściciele domów.
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Jolanta Szewczun – przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego.

Zorganizowano także akcję informacyjną; kto
chciał z dofinansowania skorzystać, brał udział w spotkaniach, na których demonstrowano sposób funkcjonowania solarów i wyjaśniano, czym ten projekt
różni się od innych. Sale były pełne zainteresowanych.
Kiedy po pierwszym sezonie nowym właścicielom solarów zwrócił się własny wkład, zgłosiło się kolejnych
400 osób, a mieszkańcy ościennych gmin zażądali od
władz takiego samego projektu.
Oprócz ekologicznego i ekonomicznego, projekt
miał też bardzo ważny aspekt społeczny. – „Gdy zaczęto mieszkańcom Dzierzgonia zazdrościć, że mają
solary, to oni zaczęli się nimi chwalić, poczuli dumę.
Traktowali solary jako ważny walor odróżniający
ich od okolicznych miejscowości – wyjaśnia Jolanta Szewczun. – Rozwinęła się też sąsiedzka edukacja
i wymiana informacji: gdy rozpoczął się montaż
i eksploatacja, to sąsiad do sąsiada chodził, zaczęła się
socjalizacja, odwiedzanie, żeby sprawdzać, u kogo jest
cieplejsza woda itd.”.
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Joanka Szewczyk – innowatorka społeczna.
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Ziemięcin – zrównoważone
wkracza do sadu
Joanka Szewczyk swoją drogę innowacji społecznej
dopiero zaczyna. Czuje, że to trudne, przede wszystkim dlatego, że generalnie trudno jest wprowadzać
zmiany, a jest to jeszcze trudniejsze dla młodej kobiety. – „Gdybym była dojrzałą kobietą, uznaną gospodynią, z dorosłymi dziećmi, byłoby łatwiej. A tak – ludzie zastanawiają o co chodzi”.
Właśnie, o co chodzi? Szewczyk jest pełna wiary, że jej rodzinny Ziemięcin to miejsce doskonałe do
wdrażania nowoczesnej zielonej przedsiębiorczości.
Swój entuzjazm i wiarę w zmiany opiera na kontaktach i wiedzy, które zdobyła podczas ostatnich ośmiu
lat spędzonych w stolicy. Nawiązała kontakty z ludźmi z szerokiego ruchu Zielonych, m.in. Greenpeace’u,
Cohabitatu, Kooperatywy Spożywczej, ruchu Slow
Food, Partii Zielonych (patrz: str. 41). Chce łączyć
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wielkomiejskie doświadczenie czerpane z postkonsumpcyjnych środowisk z miejscowym wiejskim kapitałem ziemi i ludzi, własną wrażliwością i potrzebą
bycia z innymi, pragnieniem komunikacji, rozmowy,
biesiady, wspólnoty. Wyludniający się Ziemięcin,
w którym – podobnie jak w całej okolicy – ludzie żyją
z sadownictwa, jest dla niej polem nieograniczonych
możliwości. „Warszawa jest już dla mnie wyczerpana, przesycona projektami. Wiele moich znajomych
z Warszawy składa mi propozycje współpracy i wsparcia, jest wśród nas zapotrzebowanie na działania
w regionach”.
Zdaniem Joanki w Polsce jest coraz więcej ludzi,
którzy potrafią niesamowite rzeczy tworzyć, budować,
którzy wracają do korzeni. Znają się na permakulturze i wioskach ekologicznych, budownictwie
Joanka Szewczyk chce łączyć
naturalnym, zielonych
wielkomiejskie doświadczenie
dachach (patrz: str. 40). czerpane z postkonsumpcyjnych
Dlatego zaczęła od wyśrodowisk z miejscowym
najęcia domu na wiejski wiejskim kapitałem ziemi i ludzi,
kampus: od wiosny do
własną wrażliwością i potrzebą
jesieni można tu będzie
bycia z innymi, pragnieniem
przyjeżdżać, nocować komunikacji, rozmowy, biesiady,
i pomagać w gospodarwspólnoty.
stwach ekologicznych.
Oprócz pracy, mieszczuchy spragnieni wsi będą zbierać doświadczenia: przede wszystkim smaku życia na
wsi, dobrych owoców ze starych sadów, świeżego powietrza. Ale nie tylko. – „Tutaj jest masa domów, często murowanych, które stoją puste – mówi. – Mogliby
w nich mieszkać młodzi ludzie, których nie stać na
mieszkanie w mieście. A dla starszych ludzi to byłaby

też atrakcja – jedni i drudzy mogliby sobie wiele dać,
uczyć się od siebie nawzajem. Byłaby to swoista wymiana międzypokoleniowa, której mnie osobiście
w Warszawie bardzo brakowało” – podsumowuje.
Łączenie miejscowego środowiska z jej warszawskim
miałoby się także przejawiać w sferze sprzedaży ekoproduktów i marketingu: znajdowania miejsc dystrybucji żywności produkowanej przez miejscowych
gospodarzy. – „Kilku ma certyfikaty ekologiczne, ale
większość produktów sprzedają po prostu w skupie,
jabłka po 80 groszy za kilogram, bo nie znaleźli rynku zbytu. A przecież można zorganizować sprzedaż
za pośrednictwem mojego warszawskiego środowiska. Zresztą rynek zbytu na żywność ekologiczną jest
w Polsce bardzo słabo rozwinięty i problem ze sprzedażą produktów dotyka większości rolników. Chciałabym wnieść swój wkład w poprawę tej sytuacji”
– mówi. Ma wiele innych pomysłów, jak budowa
przydomowych oczyszczalni, promowanie energetyki
solarnej, domów z gliny, a także innych przedsięwzięć
obniżających koszty życia i jednocześnie podnoszących jego jakość.
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Dziewczynki pracujące przy renowacji starego
cmentarza w ramach lokalnego projektu.

niezamożny, położony na krańcach województwa
pomorskiego, gdzie najtrudniejszym obszarem politycznego działania jest dostęp do pracy: pozostaje
bez niej 24% mieszkańców gminy, a w najgorszym
momencie było to aż 42%. Bezrobotnych kobiet jest
w gminie Dzierzgoń więcej niż mężczyzn: w połowie
2012 r. w grupie 768 bezrobotnych kobiety stanowiły
62,4% (479 osób).4 A mówimy przecież tylko o rejestrowanym bezrobociu, nie wspominamy o osobach,
których statystyki nie obejmują.
W Polsce powiatowej bezrobotne są najczęściej
kobiety w średnim wieku, słabo wykształcone. Przez
lata zajmowały się domem i gospodarstwem. Kiedyś
bardzo ciężko pracowały w polu, potem – gdy ta praca stawała się lżejsza i było jej coraz mniej – traciły
zajęcie i nie znajdowały nowego. Ten schemat – praca dla mężczyzn i brak pracy dla kobiet – w Polsce

Kobiety, których nie ma,
i te, których jest za mało
Jadwiga, Jolanta i Joanka mieszkają w trudnych regionach. Na przykład powiat sztumski, w którym
żyje i pracuje Jolanta Szewczun, to region niewielki,

4. Według Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu; informacja przedstawiona podczas sesji Rady Gminy Dzierzgoń,
30 sierpnia 2012 r.; więcej: http://www.dzierzgon.info.pl/aktualnosci/284-xvii-sesja-rady-miejskiej-za-nami.html
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Tradycyjna rola kobiet i praca
powiatowej jest bardzo częsty, podobnie jak wynikające z tego większe bezrobocie kobiet niż mężczyzn.
W Dzierzgoniu i okolicach tę dysproporcję w dostępie
do pracy było wyraźnie widać podczas przygotowań
do Euro 2012. Codziennie, na długo przed świtem,
z Dzierzgonia i pobliskich miejscowości dziesiątki
busów wiozły mężczyzn do pracy przy budowie autostrad i innych inwestycjach związanych z tą rozrywkową imprezą. Dla kobiet pracy nie było – ani sezonowej, ani „systemowej”. Polek powiatowych, szczególnie starszych, polityka nie zauważa, ani krajowa,
ani regionalna czy lokalna. To oznacza wykluczenie,
wielokrotne. Mimo to ich praca, zasoby i dokonania
wypływają na powierzchnię, odznaczają się. Dzięki
nim gmina i miejscowość choć odrobinę pulsują wewnętrznym życiem: w 12 dzierzgońskich stowarzyszeniach działają głównie tutejsze gospodynie domowe
w różnym wieku: prowadzą projekty, przygotowują
festyny dla dzieci, dbają o wspólną przestrzeń.
Tak samo jest w Borach Niemodlińskich. –
„U nas osobami zaangażowanymi w rozwój miejscowości są na ogół są kobiety – potwierdza Jadwiga
Wójciak. – Poza tym, gdy panowie zgłaszają pomysły
działań projektowych, dotyczą one najczęściej ich
własnych zainteresowań, a propozycje pań – zagospodarowania czasu młodzieży”.
Podobna, zdaniem Jadwigi, jest główna motywacja kobiet w innych sferach życia: zapewnić dobrobyt
dzieciom, zwiększyć szanse najbliższych na przyszłość.
Wyjeżdżają więc do pracy za granicę, żeby dzieci mogły sobie na coś pozwolić i miały perspektywy, albo
biorą dodatkowe prace. Poprawa własnych kwalifikacji i realizowanie się nie są ważne: dojeżdżają do Nysy,

W tradycyjnych społecznościach, a takimi najczęściej są
te wiejskie, naturalną rolą kobiety jest rola matki i żony.
Na kobiety spada większość obowiązków domowych:
w 90% rodzin zajmują się one wychowaniem dzieci, podczas gdy co trzeci mężczyzna nie wykonuje żadnych prac
domowych. Społecznie nie dostrzega się tej nieodpłatnej
pracy, chociaż – jak wynika z szacunków GUS-u – jej
wartość wynosi 1300 złotych miesięcznie. Nieodpłatna
praca, w wymiarze średnio sześć i pół godziny na wsiach
i pięć i pół godziny w miastach, oznacza mniej czasu
wolnego, mniej (lub brak) dochodów, niższą emeryturę.
Ponadto, ze względu na słaby system państwowej
opieki nad dziećmi i osobami starszymi, pozostającymi
pod opieką kobiet, muszą one sprostać podwójnemu
etatowi albo poświęcić się gospodarstwu i zrezygnować
z działalności zarobkowej.
Na wsi bezrobocie, szczególnie długofalowe, częściej
dotyka właśnie kobiet, co wynika m.in. ze zmian na skutek transformacji ustrojowej – restrukturyzacji rolnictwa
i spadku jego opłacalności oraz silnych stereotypów dotyczących podziału zajęć. Sytuację zawodową i osobistą
kobiet wiejskich pogarszają specyficzna struktura demograficzna wsi – wyższy niż w miasach przyrost naturalny
i duży odsetek osób starszych – oraz gorszy niż w miastach dostęp do szkół (chociaż badania wykazują, że
kobiety przewyższają mężczyzn pod względem aspiracji
edukacyjnych i zaangażowania w ochronę środowiska).
Do poprawy pozycji kobiet wiejskich konieczne
są: rozbudowa infrastruktury społecznej (sieci żłobków,
przedszkoli, szkół i placówek opieki), zróżnicowanie i uelastycznienie rynku pracy, wdrożenie programów aktywizacji zawodowej uwzględniających ich potrzeby, obowiązki
i umiejętności, a także renegocjowanie społecznego kontraktu. Do zmian ma doprowadzić uwzględnienie ekonomii domowej w przepisach podatkowych, kredytowych
i emerytalnych oraz zabezpieczenie kobiet na starość.
Źródła: http://www.frontlineonnet.com/fl2703/stories/20100212270308100.htm; http://www.kongreskobiet.pl/Content/
uploaded/files/sytuacja_kobiet_w_polsce/raport-kobiety-dla-polskipolska-dla-kobiet-20-lat-transformacji-1989-2009.pdf;
Budżet czasu ludności 1.06.2003 – 31.05.2004, GUS, Warszawa 2005.

do Opola; pracują w sklepach ogólnospożywczych
w małych miejscowościach, w zakładach produkcji
mebli, kurnikach, żeby dorobić do domowego budżetu. To praca nieatrakcyjna, traktowana jako dodatkowe źródło dochodów, według schematu: mąż pracuje,
żona dorabia. Są też kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą: biuro rachunkowe, zakład fryzjerski, restaurację przejętą po rodzicach. – „Ale nie ma
równouprawnienia, mężowie się nie zgadzają” – mówi
Jadwiga Wójciak. Jej zdaniem młode kobiety takiego
życia nie wybiorą, bo mają więcej kontaktu ze światem
i myślą o własnych potrzebach, samorealizacji. Będą
chciały wyjechać z małych miejscowości, bo w nich
ciągle trzeba się mierzyć ze stereotypami.
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Plon upraw ekolożki Marty Jermaczek-Sitak.

i wspomnieniami związanymi z tym terenem. Poza
tym więcej szkoleń, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Także Jolanta Szewczun do wizji rozwoju wsi
i gminy oraz wzmocnienia kobiet dokłada zrównownoważonorozwojową specjalizację. Na pierwszym
piętrze siedziby Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego (wcześniej był tu dom dziecka; zlikwidowano go po założeniu domów rodzinnych dla dzieci)
ma powstać inkubator przedsiębiorczości – centrum,
w którym kobiety będą mogły się uczyć, jak szukać
pracy, jak uzyskać wsparcie, np. księgowo-prawne.
Ale żeby zatrzymać ludzi w gminie, potrzeba znacznie więcej: należy mieć pomysł na to miejsce, wiele
pomysłów. W 1996 r. powstało w Dzierzgoniu liceum,
lecz nie ma komu się w nim uczyć, bo młodzież woli
jeździć do okolicznych miast. Czterdziestotysięczny
Malbork, oddalony o niespełna 30 kilometrów, to dla
mieszkańców Dzierzgonia metropolia. – „Ta szkoła
musi się wyspecjalizować, musi się czymś wyróżniać

Centrum Innowacyjności
dla Kobiet
Recepty na poprawę sytuacji kobiet są różne. Jadwiga Wójciak usiłuje pokazać, że praca społeczna niekoniecznie musi być pracą darmową, a praca kobiet
może być finansowo doceniona. Jeśli ktoś – zawsze
kobieta – piecze ciasto na spotkania w gminie czy
lepi pierogi – może za to wziąć pieniądze. Kobieta,
która robi dekoracje z zasuszonych roślin i chce zorganizować warsztaty w tej dziedzinie, może otrzymać
dofinansowanie na produkty, a także na swoją pracę.
Ale opór jest silny. – Kobiety nie chcą, boją się. „Co
ludzie pomyślą, że ja się dorabiam!”.
Bardziej systemowe rozwiązanie Jadwiga widzi
w stworzeniu instytutu produktu lokalnego, z pamiątkami i wyrobami związanymi z poczuciem tożsamości
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Agnieszka Odachowska – szefowa Lokalnej
Grupy Działania Ziemi Pyrzyckiej.

foto: Szymon Górski

Kobieta: centrum ekoinnowacyjności

– mówi Szewczun o miejscowym liceum. – I to powinno iść w kierunku zrównoważonego rozwoju,
rolnictwa ekologicznego. Powszechnie wiadomo, że
w Dzierzgoniu są dobre ziemie. Można by kształcić
ludzi w kierunku dobrego gospodarowania lokalnymi zasobami”. Najnowszym pomysłem Jolanty Szewczun jest więc produkcja tzw. zdrowej żywności.
A konkretniej: chciałaby ona produkować żywność
ekologiczną i dostarczać ją mieszczuchom. Realizacja nie jest prosta – pomysł może rozbudzić nadzieje,
a jednak nie przynieść zamierzonych efektów – obawia się. Wraz z działającym w Gdańskim Centrum
RC Piotrem Wułkańskim założyła grupę inicjatywną zajmującą się zdrową żywnością. Jej celem jest
„wymarkowanie” produktów – skojarzenie ich z ziemią dzierzgońską, na której nie ma ani przemysłu,
ani zanieczyszczeń. Na początek członkinie grupy
chciałyby dostarczać do miast głównie warzywa, np.
fasolę szparagową i warzywa korzeniowe, a docelowo – przetwory, np. przetarte ogórki z przepisami

przyrządzania. Najpierw jednak będą się dokształcać: grupa kobiet zainteresowanych produkowania
ekologicznej żywności w ramach dobrych praktyk
zwiedzi gospodarstwa ekologiczne w sąsiednim województwie warmińsko-mazurskim. Potem – szkolenia i przygotowania do ekologicznej wiosny. Jest
już biznesowy partner, firma Zielony Loft Centrum
Promocji Architektura i Zieleń.

Wpisać Polki powiatowe
w przyszłość
W 2013 r. odbyło się kilka regionalnych Kongresów
Kobiet, m.in. w Koninie, Koszalinie, Tomaszowie Mazowieckim, „ciągniętych” energią lokalnych pełnomocniczek Kongresu i setek
innych kobiet. – „Wiem,
Czterdziestopięcioletnia
że w regionach o wiele
Agnieszka Odachowska,
łatwiej jest coś przedsięjedna z bardziej aktywnych
wziąć, gdy organizatordziałaczek w regionie
ki są z Kongresu Kobiet
zachodniopomorskim, od
i powołują się na nas” –
25 lat pracuje na rzecz swojego
mówi Magdalena Środa, wiejskiego środowiska. To m.in.
jedna z liderek Kongredzięki niej zorganizowano
su. Jej zdaniem warto
w 2012 r. w Pyrzycach pierwszy
pójść dalej – organizoRegionalny Kongres Kobiet
wany raz w roku Kongres
z Obszarów Wiejskich.
w Warszawie powinien
przetransformować się w sieć wydarzeń w regionach.
To mogłoby wspomóc realizację pierwszego z dziesięciu postulatów IV Kongresu Kobiet (odbył się we wrześniu 2012 r.): stworzenie i finansowanie sieci wiejskich
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centrów edukacyjno-kulturalnych.5 Ale kobiety wiejskie
to wciąż margines solidarnościowego myślenia i działania ruchu kobiecego. – „Kiedy na ostatnim Regionalnym Kongresie Kobiet w Szczecinie przyszedł czas na
panel o kobietach wiejskich, to większość publiczności, w tym posłanki, poznikała. Kobiety wiejskie nie są

interesujące. Trzeba byłoby dużo pracować, żeby pozyskać ich głosy” – relacjonuje szefowa Lokalnej Grupy
Działania Ziemi Pyrzyckiej, czterdziestopięcioletnia
Agnieszka Odachowska, jedna z bardziej aktywnych
działaczek w regionie zachodniopomorskim, która od
25 lat pracuje na rzecz swojego wiejskiego środowiska.
To m.in. dzięki niej zorganizowano w 2012 r. w Pyrzycach pierwszy Regionalny Kongres Kobiet z Obszarów
Wiejskich. To ona pracowała z innymi kobietami nad
pozyskaniem środków dla sześciu kobiecych spółdzielni socjalnych na wsi. – „Jedna zajmuje się rolnictwem
ekologicznym, druga organizacją imprez i cateringiem,
inna prowadzeniem świetlicy wiejskiej i zajęciami dla
dzieci i młodzieży, a jeszcze inna np. wymianą opon
w samochodach. Dziewczyny zarabiają 600–1200 zł
miesięcznie. Z perspektywy miasta to niedużo, ale na
wsi to jest coś. To są własne pieniądze tych kobiet.” –
mówi Agnieszka Odachowska.
Samodzielność i wykorzystanie funduszy unijnych – to jej zdaniem priorytety w działaniach na rzecz
szans rozwojowych kobiet wiejskich. A za najlepszą
formę działania uważa wspomnianą spółdzielczość.
Bo buduje oddolne miejsca pracy, daje samodzielność
i uczy współpracy, pozwala rozwijać kreatywność
i wzmacnia wytrwałość.
Pomysłów na wspieranie kobiet wiejskich jest
więc wiele. Podobnie jak determinacji, pracy i poświęcenia. Potrzeba jeszcze dobrych programów politycznych. Determinacji decydentów. Polki powiatowe
trzeba wpisać w przyszłość. Już dziś.

Spółdzielnia socjalna
Spółdzielnia socjalna to połączenie przedsiębiorstwa
z organizacją pozarządową. Przynajmniej połowa członków powinna się rekrutować spośród osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym – długotrwale bezrobotnych,
niepełnosprawnych. Ale dziś zagrożone wykluczeniem są
nie tylko osoby wskazane przez ośrodki pomocy społecznej. Dlatego spółdzielnie socjalne zakładają także osoby
20–30-letnie, po studiach, które nie mogą znaleźć pracy.
Zajmują się szkoleniami, badaniami, usługami informatycznymi czy projektami. Założyciele spółdzielni otrzymują wsparcie finansowe.
W katalogu spółdzielni socjalnych w Polsce z początku czerwca 2013 r. zapisano niemal 700 spółdzielni. Według szczegółowych badań z 2011 r. spośród istniejących
wówczas 373 spółdzielni socjalnych, 24% miało siedzibę na
obszarach wiejskich. Około 45% założycieli spółdzielni socjalnych to kobiety.

5. http://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/iv_kongres_kobiet_postulaty,_uznania,_aspiracje
6. Więcej o Sejmie Rzeczpospolitej Lokalnej m.in. na stronie: http://www.rzeczpospolitalokalna.org/index.php/o-wydarzeniu
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W ZGODZIE ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM
Rolnictwo

8% Polaków. Tak niewielka konsumpcja żywności ekologicznej jest spowodowana brakiem informacji o miejscach jej sprzedaży, wyższą ceną, brakiem umiejętności
odróżnienia jej przez konsumentów od innej żywności (dane Komisji Europejskiej). Jednocześnie w latach
2004–2011 sześciokrotnie wzrosła w Polsce liczba gospodarstw ekologicznych oraz powierzchnia wykorzystywanych przez nie użytków rolnych (według danych
dra Krzysztofa Jończyka z Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach, koordynatora projektu
Dolina Ekologicznej Żywności).

foto: oakleysoriginal / Flickr.com

Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne to sposób uprawiania roli, w którym rolnicy aktywizują biologiczne mechanizmy przyrody i stosują wyłącznie naturalne środki ochrony roślin.
Warunki ekologicznych upraw i chowu reguluje prawo,
a rolnicy i przetwórcy poddani są systemowi kontroli.
W rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym nie wolno
stosować syntetycznych środków ochrony roślin, a do
zwalczania chorób, szkodników i chwastów wykorzystuje się płodozmian, środki biologiczne i agrotechniczne. Nie stosuje się wyjaławiających ziemię monokultur,
lecz uprawy mozaikowe, porozdzielane miedzami, drzewami i krzewami. Zamiast nawozów sztucznych wykorzystuje się nawozy zielone i obornik, co utrzymuje naturalną żyzność ziemi. Używa się tylko takich maszyn
i narzędzi, które nie niszczą gleby. W chowie zwierząt
nie stosuje się antybiotyków ani hormonów. W żadnym
wypadku nie produkuje się GMO.7
W końcu 2011 r. powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce przekroczyła 573 tysiące hektarów, co stanowi 3,8% całej powierzchni użytkowanej rolniczo. Z badań Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)
wynika, że ekologiczną żywność kupuje raz w tygodniu

7. W. Sadowski, Oda do trawożerców, „Zielone Miasto”, 3/2012.
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„budki” z hamburgerami, w których jednak – zamiast
niezdrowego jedzenia – sprzedaje się wyłącznie surowe owoce i warzywa. Pozwoleń na prowadzenie
takich stoisk wydano tysiąc, w tym w „trudnych”
dzielnicach Bronx i Brooklyn – ponad 700. Inicjatywa jest wspierana finansowo (mikropożyczkami)
i pomocą techniczną, a także markowaniem, marketingiem i reklamą produktów.8 We Francji grupy
miejskich konsumentów współpracują z lokalnymi
rolnikami ekologicznymi. Ponadto w wielu miastach
Francji zorganizowano ekotargowiska, na których
można bezpośrednio kupić produkty od rolników.
W samym Paryżu jest ich około 100.
W Polsce, zgodnie z przepisami, rolnicy mogą
sami wytwarzać i sprzedawać żywność w swoich gospodarstwach, ale ponieważ brak u nas tradycji wyjazdów na wieś po zakupy, przepis pozostaje martwy.
Poza tym rolnictwo ekologiczne – mimo bardzo dużych możliwości środowiskowych – jest na tle UE słabo rozwinięte. Udział Polski w produkcji ekologicznej
UE wynosi 3%.9 Powoli jednak następuje poprawa:
w 2011 r. ruszył program „Mój rynek”; 70 milionów
euro z funduszy unijnych przeznaczono na otwarcie
w polskich miastach targowisk, na których sprzedawane będą produkty ekologiczne i tradycyjne wprost
od rolników. Planuje się otwarcie około 300 takich
miejsc sprzedaży.10 W samym województwie śląskim
do początku 2012 r. zainteresowanie budową targowisk wyraziło ponad 50 gmin.

Sprzedaż produktów ekologicznych
Władze wielkich miast w różnych krajach wspierają bezpośredni dostęp rolników do rynków zbytu.
W Nowym Jorku już w 1976 r. Wydział Środowiska
Urzędu Miasta ustanowił program Green Market,
który umożliwiał okolicznym farmerom bezpośrednie docieranie do mieszkańców Manhattanu. Od
marca 2008 r. w całym Nowym Jorku działa program
Green Carts (Zielone Wózki); w mieście zainstalowano stoiska na kółkach przypominające tradycyjne

Kraje z największym udziałem
upraw ekologicznych
Włochy
Słowacja
Łotwa
Czechy
Szwajcaria
Estonia
Szwecja
Austria
Liechtenstein

8,70%
9,00%
9,40%
10,50%
11,40%
12,50%
14,10%
19,70%
27,30%

Źródło: The World Of Organic Agriculture 2012, FIBL, IFOAM;
http://biokurier.pl/component/content/article/37-gowny/1410ekorolnictwo-na-swiecie-w-2010-r-nowe-statystyki

8. http://www.nyc.gov/html/doh/html/cdp/cdp_pan_green_carts.shtml
9. http://ww2.senat.pl/k7/kom/kros/2011/160rrw.htm
10. K. Piotrowiak, Miliony na eko targowiska; http://ekologia.yum.pl/index.php/miliony-na-eko-targowiska/ (strona przejrzana 27.06.2012 r.).
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tworzą w swoich gospodarstwach place zabaw dla
dzieci, przygotowują miejsca odpowiednie do palenia ognisk i grilla. W ten sposób wykorzystują zasadę marketingową oferowania nie tyle produktu,
co stylu życia: zdrowego, ekologicznego, zgodnego
z naturą, humanitarnego.

foto: Dan Zen / Flickr.com

Rolnictwo wspierane przez wspólnotę (CSA)
Rolnictwo wspierane przez wspólnotę, (z angielskiego: community-supported agriculture) to system
społeczno-ekonomiczny, który skraca tradycyjny
łańcuch produkcji, dystrybucji i zakupu produktów
spożywczych (rolnik – hurtownia– dystrybutor –
sklep) z korzyścią dla producenta i odbiorcy. W CSA
odbiorca „wykupuje” udział w rocznej produkcji
rolnika i co tydzień dostaje w zamian pewną część
jego produkcji rolnej. Rolnik otrzymuje pieniądze
z góry, dzięki czemu może uniezależnić się od kredytów bankowych, co eliminuje kolejne koszty i zapewnia spokój. Klienci płacą z góry, bo rolnik zazwyczaj
stosuje strategię niskiej ceny: koszt żywności ekologicznej jest u niego niższy niż w supermarkecie za
zwykłą żywność.
„Udziały” w produkcji rolnej sprawiają, że
klient/ka otrzymuje sezonowe produkty: jeśli jeden
produkt nie obrodził, „koszyk” klienta uzupełnia się
tym, co obrodziło. A jeśli plony są obfite, to klient też
ma w nich udział.
Zwykle kwestie logistyczne załatwiane są w ten
sposób: rolnik przygotowuje koszyki z plonami, które co tydzień odbiera przedstawiciel CSA. Pośrednik
zadowala się zwykle rabatem na udziały lub – jeśli
pokonuje większą odległość albo członków CSA jest
więcej – za swoje udziały nie płaci. Zmniejsza to kolejne koszty rolnika. Oczywiście im większe CSA, tym
więcej takich pośredników.
Udziałowcy często przyjeżdżają na „swoje” farmy i pomagają w pracy. Im lepiej wszystko jest przygotowane, tym plony i zyski mogą być większe. Jest
to także rodzaj „wakacji pod gruszą”. Rolnicy często
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Społeczność i dom

Budownictwo naturalne – budownictwo oparte na
naturalnych, czyli możliwie mało przetworzonych
materiałach: glinie (ziemi), słomie, drewnie i kamieniu, przy jednoczesnej dbałości o to, by były one
energooszczędne i przyjazne dla ludzi. Odznacza się
rezygnacją z części osiągnięć współczesnego przemysłu budowlanego, aby zapewnić mieszkańcom zdrowe
miejsce do życia i jednocześnie chronić środowisko
naturalne – na etapie zarówno budowy, jak i eksploatacji obiektów.

Permakultura (permanentna agrokultura) – sposób
uprawiania ziemi w każdej formie: od miejskiego
ogrodu do dużego gospodarstwa rolnego. Osoba zajmująca się permakulturą nie orze ziemi, nie nawozi,
nie odchwaszcza. Pierwszą i najważniejszą etyczną podstawą permakultury jest troska o Ziemię. Na
drugim miejscu jest troska o ludzi. Kolejne zasady to
ograniczenie konsumpcji i redystrybucja nadmiaru.
Permakultura zakłada współpracę zamiast konkurencji, zarówno w pracy z ziemią, jak i między ludźmi.
Permakulturowcy patrzą na przyrodę i naśladują ją.

Zielony dach – specjalne pokrycie dachowe, na którym możliwe jest sadzenie roślin. Ma liczne zalety,
m.in. może być miejscem wypoczynku w środku miasta, tłumi hałas, zapobiega stratom cieplnym w okresach chłodu, a latem chroni przed przegrzaniem.

Wioski ekologiczne (ekowioski) – wiejskie społeczności,
które dążą do lokalnej samowystarczalności m.in. żywnościowej i energetycznej, w pełnej harmonii z naturą.
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Organizacje

Cohabitat – sieć organizacji i ruch społeczny, którego
celem jest propagowanie idei ekonomii współdzielonej, ducha zrób-to-sam oraz alternatywnych technologii. Zajmuje się teorią, ale oferuje także konkretne
i otwarte rozwiązania, produkty oraz usługi. Sieć
Cohabitatu to m.in. architekci, artyści, informatycy,
ogrodnicy, społecznicy i naukowcy.

Greenpeace – jedna z najważniejszych światowych organizacji ekologicznych. Powstała w 1971 r., prowadzi działalność w 42 krajach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, m.in. rozwoju energetyki odnawialej, ochrony klimatu, praw zwierząt. Organizacja jest finansowana przez
indywidualnych darczyńców, których liczbę szacuje się na
około 2,8 miliona. Są to głównie jej sympatycy i organizacje charytatywne. Greenpeace nie przyjmuje pieniędzy od
firm i rządów, co ma gwarantować jej niezależność.

Ruch Slow Food – międzynarodowa organizacja,
której celem jest „ochrona prawa do smaku”. Powstała w 1986 r. we Włoszech jako inicjatywa wspierająca niewielkich regionalnych producentów żywności,
szczególnie tradycyjnej, zdrowej. Dziś Ruch zrzesza
około 60 tysięcy osób. Chwali zmysłową przyjemność
jedzenia, smaku, promuje odpoczynek, spokój, czas
spędzany z przyjaciółmi.

foto: Slow Food Maui / Flickr.com

Kooperatywa spożywcza – oddolna inicjatywa polegająca na tworzeniu się grup konsumentów dokonujących zakupów dla swoich członków bezpośrednio
u producentów żywności.
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foto: Agata Kubis

na pracę i czas wolny, miejsce pracy i dom; tu nie ma
różnicy między tym, co prywatne i intymne, a tym, co
wspólnotowe, pokazywane na zewnątrz. Taki podział
byłby wręcz abstrakcyjny. To także nowoczesny sposób
życia – zgodny z pasją, wewnętrznym przekonaniem, i
znakomity sposób na rozwijanie zielonej gospodarki.
Priorytetem władz gmin, powiatów, województw (nie
tylko warmińsko-mazurskiego) powinno być wspieranie twórczych inicjatyw, które nie są jedynie krótkotrwałymi projektami, lecz długofalowymi działaniami

wzmacniającymi potencjał miejsca, tworzącymi kolejne „magnesy” i kolejne „zrównoważone” miejsca pracy. Lawendowe Pole to świetne miejsce do rozwoju,
a dla jego właścicielki – idealne warunki, aby została
zieloną przedsiębiorczynią w lokalnej skali. Jej działalność można by wesprzeć dodatkowymi środkami, np.
unijnymi. Ale tak się nie dzieje. Joannę przeraża zbiurokratyzowany system. Wspomina, jak w 2004 r. napisała wniosek dotacyjny o środki europejskie. Otrzymał on najwięcej punktów w województwie, pieniędzy

„Zostawmy energetykę odnawialną mężczyznom” –
powiedział kiedyś prezes jednego ze stowarzyszeń
producentów energii wiatrowej. Nie jest to dobra rada.
Jedna z najbardziej perspektywicznych branż gospodarki
powinna być udziałem Polek.

Promienie odnowy

jej goście ciepłą wodę mają „ze słońca”. Kamila Maciejewska, mieszkanka willowego osiedla-sypialni pod
Gdańskiem, zajmująca się domem i trojką dzieci, przed
kilkoma laty namówiła męża na zakup paneli słonecznych, i chwali ten wybór. – „Działają bez zarzutu, mamy
dzięki nim ciepłą wodę”. Joanna Majos mieszkająca pod

ANNA MOLIŃSKA prowadzi gospodarstwo agroturystyczne Ekodom w Pławnie w województwie wielkopolskim. Zdecydowała się na montaż kolektorów
słonecznych na budynku mieszkalnym, dzięki czemu
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foto: Lucinda Lovering / Flickr.com

Piotrkowem Trybunalskim i Aleksandra Łangowska
z Kurska leżącego w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego są audytorkami energetycznymi. Pierwsza z nich od
przypadku do przypadku, druga – pełną parą. Łucja
Ptaszyńska, inżynier ochrony środowiska z Kościerzyny w województwie pomorskim, prowadzi firmę
Euroecoexpert; przygotowuje dokumentacje ochrony
środowiska, projekty unijne – modernizacyjne, głównie ekologiczne – i koordynuje je. Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, wójt gminy Repki położonej nieopodal
Buga, w partnerstwie w wójtami trzech innych gmin:
Przesmyki, Paprotnia i Korczew, realizuje projekt „Słoneczne gminy wschodniego Mazowsza: energia solarna
– energią przyszłości”, obejmujący wykonanie niemal
1400 instalacji solarnych
Efekty transformacji
do podgrzewania wody
energetycznej widać w lokalnych użytkowej w gospodarspołecznościach. Doskonale
stwach domowych.
oddaje to plakat jednej
Takich kobiet –
ze spółdzielni energetycznych
liderek
energetycznej
z Wielkiej Brytanii – na tle
zmiany – powinno być
wiatraków stoi dumnie człowiek, coraz więcej, ruszyła boa nad nim równie dumny napis:
wiem energetyczna re„Moja rewolucja to dać energię
wolucja. W Polsce ograi władzę mojej wiosce”.
nicza ją brak uregulowań
prawnych, ale „dzieje się”
mocą ludzi: przedsiębiorców, lokalnych społeczności,
takich jak przywołane wyżej liderek zmiany czy organizacji pozarządowych. Jednak na świecie ta rewolucja
idzie już pełną parą, napędzana przez rządy i wielki
przemysł. Efekty są szczególnie widoczne w lokalnych
społecznościach. Doskonale oddaje to plakat jednej
z największych na świecie spółdzielni energetycznych

Dzięki energetyce odnawialnej rozwijają się
nowe formy własności energii.

z Wielkiej Brytanii – na tle wiatraków stoi dumnie
człowiek, a nad nim równie dumny napis: „Moja rewolucja to dać energię i władzę mojej wiosce”.

Nowe źródła mocy
Transformację energetyczną (Energiewende) – bo o niej
mowa – zapoczątkowały Niemcy, które zdecydowały się
przejść na zrównoważoną gospodarkę dzięki energetyce
odnawialnej, efektywności energetycznej i zrównoważonemu rozwojowi. Celem jest odejście od węgla i innych
nieodnawialnych źródeł energii – ropy, gazu i uranu
(ten ostatni jest podstawą energetyki jądrowej). Terminu „transformacja energetyczna” użyto po raz pierwszy
w 1980 r. w tytule publikacji niemieckiego Ekoinstytutu
(Öko-Institut). Podkreślono w niej konieczność całkowitego odejścia od energetyki jądrowej. Ta rewolucyjna na
ówczesne czasy idea stała się po latach główną linią myślenia o energetyce w Niemczech.

44

Lokalne społeczności stają się (współ)właścicielami
np. farm wiatrowych.

foto: Ashden Awards / Flickr.com
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Nowy energetyczny kierunek to zmiana polityki
ze skupionej na podaży na skoncentrowaną na inteligentnym kształtowaniu popytu i przejściu ze centralizowanej (korporacyjnej) na rozproszoną (obywatelską, społeczną). Jej powodzenie zależy od wielu czynników i wymaga wdrożenia oraz przeprowadzenia
wielu równoległych strategii i działań, m.in. oszczędzania energii (np. termorenowacji budynków) oraz
poprawy efektywności energetycznej (np. kogeneracji
ciepła i energii elektrycznej).
Transformacja energetyczna to także – w szerszym znaczeniu – demokratyzacja energii. Tradycyjny przemysł energetyczny jest w posiadaniu
niewielu dużych firm, które dysponują potężnymi
elektrowniami monopolizującymi rynek energii
i narzucającymi ceny zbytu. Energetyka oparta na
źródłach odnawialnych to energetyka rozproszona,
z definicji zdecentralizowana – lokalne społeczności

i poszczególne osoby mogą uczestniczyć w produkowaniu i użytkowaniu energii. Wpływa ona pozytywnie na rozwój lokalny, dlatego coraz częściej odgrywa
znaczącą rolę w lokalnej polityce. Popierają ją i rozwijają reprezentanci lokalnych społeczności.
Mówimy więc nie tylko o wyzwaniu natury technologicznej, ale także o zmianie społecznej i kulturowej, która prowadzi m.in. do powstawania nowych
form własności energii. Rozwija się spółdzielczość
energetyczna tworzona przez lokalne społeczności,
które stają się (współ)właścicielami np. farm wiatrowych i fotowoltaicznych w swoich miejscowościach.
Tego typu zmiany pozwalają obywatelom i obywatelkom angażować się w nowe rozwiązania, a jednocześnie umożliwiają akceptację zmian i zwiększają świadomość społeczną na temat konsumpcji energii.1

Dopłata i obywatelskość
W Polsce brak dobrej polityki energetycznej, brak
ustawy o źródłach odnawialnych, która uwolniłaby
energię powiatów, pozwoliła ludziom stać się producentami i konsumentami energii jednocześnie, zakładać energetyczne kooperatywy. Rząd miał przygotować ustawę w tej sprawie do końca 2010 r., ale
w 2013 r. wciąż jej nie ma. W polityce energetycznej liczą się przede wszystkim wielcy gracze tworzący swoisty oligopol. Jednak zmiana
energetyczna trwa i boomu na energię odnawialną nie sposób powstrzymać. W Krakowie

1. Więcej o transformacji energetycznej: http://energytransition.de/; www.demokracjaenergetyczna.pl
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w 2013 r. Bank Ochrony Środowiska rozpoczął
dotowanie kredytu na przydomowe instalacje foto
woltaiczne o mocy maksymalnie dziesięciu kilowatów. A tego typu wsparcie jest bardzo skuteczne.2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w latach 2010-2011
wydał na dopłaty do zakupu i montażu kolektorów
słonecznych 83 miliony złotych, a do 2015 r. wypłaci
jeszcze 214,3 miliona. Przeznaczy także 150 milionów złotych na budowę „inteligentnych” sieci energetycznych. Środki na dofinansowanie można pozyskać z różnych źródeł; w ramach samego tylko Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2011 r.
Szwajcaria przekazała
Polsce na dofinansoW polityce energetycznej liczą
wanie
odnawialnych
się przede wszystkim wielcy
źródeł
energii
110 migracze tworzący swoisty
lionów franków. Dzięki
oligopol. Jednak zmiana
temu na 17 tysiącach
energetyczna trwa i boomu
budynków prywatnych
na energię odnawialną
i 200 publicznych pojanie sposób powstrzymać.
wią się instalacje solarne, np. na ponad czterech tysiącach domów prywatnych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (zrzesza on

rys.: Agnieszka Kraska
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Fragment okładki komiksu pt. Demokracja energetyczna.

20 gmin w województwie podkarpackim). Podobne
inwestycje pojawiły się m.in. w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina i Kłaj w Małopolsce.3
Dobrą robotę na rzecz energetyki odnawialnej od
lat robią organizacje pozarządowe. Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE)4, Instytut Energetyki Odnawialnej6 i Zielony Instytut6 wydają podręczniki, produkują filmy, prowadzą kampanie informacyjne, tworzą sieć współpracy.
W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawia się termin „demokracja energetyczna”, zdefiniowany jako system oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego

2. Premia dla oszczędnych [w:] „Polityka”, 20 (2907), 15.05–21.05. 2013 r., str. 113.
3. http://www.energiaidom.pl/dotacje-na-oze (strona przejrzana 30.07.2012 r.)
4. Instytut na rzecz Ekorozwoju to think-tank, który upowszechnia idee i programy zrównoważonego rozwoju, wspiera rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, gospodarki oraz ochrony środowiska przez wydawanie raportów, stanowisk, biuletynów, prowadzenie szkoleń, konferencji,
seminariów i projektów. Więcej: http://www.ine-isd.org.pl
5. Instytut Energetyki Odnawialnej od 2001 r. prowadzi działalność badawczo-rozwojową i konsultingową w zakresie promowania energetyki
odnawialnej i inwestowania w energię z wiatru, słońca, biogazu, biomasy, biopaliw. Promuje usługi, raporty i technologie lokalnej energetyki
rozproszonej. Więcej: http://www.ieo.pl
6. Zielony Instytut to think-tank zielonej polityki; działa m.in. na rzecz zrównoważonego rozwoju i demokracji energetycznej.
Więcej: www.zielonyinstytut.pl
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rozwoju, pozwalający społeczeństwu aktywnie partycypować w wyborze i budowaniu modelu energetycznego.7 W ten sposób budowane są podstawy
„pospolitego energetycznego ruszenia”8, aby jak
najwięcej ludzi montowało na dachach panele i kolektory słoneczne, stawiało w ogrodach wiatraki, aby
skorzystać z energii słońca i wiatru. Ale to od decyzji
politycznych zależy czy będą wspierane odnawialne
i rozproszone źródła energii i demokracja energetyczna, czy też korporacje osiągające coraz większe zyski.
W Niemczech 81% inwestycji w energię odnawialną
to inwestycje komunalne, małych przedsiębiorstw
czy też prywatnych użytkowników. Aż 10% energii
elektrycznej produkowanej jest przez rolników.
Polska powiatowa właśnie dzięki energetyce odnawialnej mogłaby się rozwijać i modernizować. Z badań wynika, że mimo stopniowego rozwoju energetyki
odnawialnej większość mieszkańców wsi i tak wybiera
konwencjonalne źródła ogrzewania, czyli drewno i węgiel, a spośród korzystających z niekonwencjonalnych
źródeł najmniej – bo 9% – energię ze słońca. Ale gdyby
zlikwidowano bariery finansowe i technologiczne, te
proporcje odwróciłyby się – słońce byłoby najchętniej
wykorzystywanym źródłem energii.9

Ubóstwo energetyczne
Z ubóstwem energetycznym mamy do czynienia wtedy, gdy
w gospodarstwie domowym jest po prostu zimno i panuje wilgoć; nie ma systemu centralnego ogrzewania lub jest on nieczynny, a nie ma pieniędzy na naprawę; domownicy cierpią
na choroby spowodowane przebywaniem w niedogrzanych
pomieszczeniach. Jednym słowem jest to brak podstawowego
standardu, jakim jest przebywanie w ciepłym i suchym domu.
W Wielkiej Brytanii, która od lat zajmuje się problemem
ubóstwa energetycznego, zostało ono zdefiniowane jako konieczność przeznaczania przez gospodarstwo domowe więcej niż 10% dochodu na utrzymanie dostatecznego poziomu
ogrzewania. Głównymi przyczynami niemożności osiągnięcia
tego stanu przez najbiedniejsze gospodarstwa domowe są niedostateczna izolacja cieplna oraz nieekonomiczny i nieskuteczny system grzewczy, zwłaszcza w starszym budownictwie.
Z brytyjskich statystyk wynika, że ubóstwem energetycznym
zagrożone są przede wszystkim młode pary, pary w starszym
wieku, pary z niesamodzielnym dzieckiem/dziećmi, osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci, rodziny wieloosobowe,
gospodarstwa jednoosobowe, mniejszości etniczne.
Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu to poprawa
warunków bytowych gospodarstw domowych za pomocą
narzędzi finansowych (np. dostosowania cen energii/gazu do
możliwości płatniczych gospodarstw domowych) i technicznych (poprawa efektywności energetycznej domów zmniejszająca zużycie energii). Wielka Brytania do 2018 r. zamierza
zlikwidować ubóstwo energetyczne.
W Polsce nie zapobiega się wykluczeniu energetycznemu, a z danych statystycznych wynika, że 20% Polaków ma
problemy z opłatami za ciepło i prąd.

7. Więcej o demokracji energetycznej w filmie „Demokracja
energetyczna” wyprodukowanym przez Fundację Przestrzenie
Dialogu – http://www.youtube.com/watch?v=7ruPdvwH17Q
8. Termin ukuty przez prof. K. Żmijewskiego ze Społecznej Rady ds.
Narodowego Programu Redukcji Emisji. Oznacza masowy montaż
mikrowiatraków, ogniw fotowoltaicznych oraz mikrociepłowni
w firmach, gospodarstwach rolnych, budynkach administracji
publicznej, domach prywatnych. Więcej: http://www.energetyka.ebmp.pl/o-nowych-technologiach-w-energetyce,3812,art.html
9. http://www.forumfree.pl/uploads/documents/BIALA%20
KSIEGA.pdf

Opracowanie na podstawie artykułu I. Figaszewskiej Ubóstwo energetyczne – co to jest?, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki”, 5/2009. Więcej:
http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2009/2009.09.01-biuletyn_nr5.pdf
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Do tej przyszłościowej sfery trzeba więc przyłożyć
równościowe okulary, żeby nie wykluczyć kobiet
z perspektywicznych zawodów. Nie wiadomo, ile kobiet pracuje w sektorze energetyki odnawialnej, ale są
to zawody techniczne i inżynieryjne, a te są zdominowane przez mężczyzn.10 Widać to zresztą na wybranych danych. Wśród ponad 200 autoryzowanych
audytorów energetycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii jest zaledwie dziesięć kobiet. W zarządach firm i stowarzyszeń zajmujących się energetyką odnawialną, także
zasiadają niemal wyłączW projekcie Instytutu na rzecz
nie mężczyźni. Podobną
Ekorozwoju pt. „Dobry klimat
strukturę ma Instytut
dla powiatów” uczestniczy
na rzecz Ekorozwoju.
116 powiatów z całej Polski.
W Polskiej Izbie GospoDziałają na rzecz lepszego
klimatu i środowiska – nie tylko darczej Energii Odnawialnej, największej ponaturalnego, także ludzkiego,
zarządowej organizacji
społecznego.
producentów na rynku
OZE, wszystkie stanowiska w czternastoosobowym
zarządzie zajmują mężczyźni. Pozytywny przykład
stanowi Instytut Energetyki Odnawialnej, w którym
działa siedem kobiet i pięciu mężczyzn oraz np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, w którego
zarządzie od początku 2013 r. zasiadają trzy kobiety
i dwóch mężczyzn.

mat. prasowe

Przewodniczki energetyczne

Lokalny festyn „wiatrowy”.

W projekcie Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. „Dobry klimat dla powiatów” uczestniczy
116 powiatów z całej Polski. Działają na rzecz lepszego klimatu i środowiska – nie tylko naturalnego,
także ludzkiego, społecznego. Celem projektu przewidzianego na lata 2010–2015 jest włączenie polskich samorządów do redukcji śladu węglowego oraz
wspieranie społecznych inicjatyw ukierunkowanych
na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Program ma
pogłębić współpracę władz i społeczności lokalnych
na poziomie powiatu przez wspólne opracowywanie
deklarowanej listy przedsięwzięć ograniczających
emisję, programów niskowęglowego rozwoju, przygotowywanie materiałów informacyjnych, organizowanie debat i konferencji, monitoring działań.11 Liderzy projektu nazywani są lokalnymi inicjatorami

10. Na rynku pracy panuje segregacja horyzontalna – wzrost liczby miejsc pracy niekoniecznie oznacza wzrost liczby miejsc pracy dla kobiet.
W sektorze budownictwa w Polsce 95%, a w transporcie – niemal 80% pracowników to mężczyźni.
11. Więcej: http://www.chronmyklimat.pl/doklip/dzialania

48

Kobiety trzeba wlączać do perspektywicznych zawodów.

foto: Valard LP / Flickr.com
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społeczeństwa obywatelskiego (LISO) – bo energię
odnawialną łączy się tu wprost z demokracją. Wśród
LISO jest wiele kobiet – jak to najczęściej bywa tam,
gdzie jest praca społeczna. W powiecie mrągowskim rolę tę powierzono mieszkance Mrągowa Zofii
Wojciechowskiej. – „Wyszkoleni LISO docierają do
swoich miejsc zamieszkania i tam – zadając pytania
– pobudzają do myślenia. To najważniejsze – wola
działania wynikająca z właściwego myślenia. Spowodowanie powszechnego zainteresowania jest szansą,
że jeżeli 116 LISO razem z samorządami i działaczami NGO zacznie o tym mówić, ich głos szeroko słyszany może zmienić rzeczywistość” – opisuje swoje
działania lokalna aktywistka i redaktorka radiowa.
Łucja Ptaszyńska – właścicielka firmy Euroecoexpert z Kościerzyny na Pomorzu – to jedna z wyjątkowych kobiet pracujących w dziedzinie zielonej
modernizacji. Prowadzi wiele prac, m.in. organizuje szkolenia z zakresu energooszczędności i domów
pasywnych, ostatnio także fotowoltaiki. Jedne z jej
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największych sukcesów to zdobycie dofinansowania
na dwa solarne przedsięwzięcia w województwie pomorskim: „Słońce dla Dziemian” – na 353 budynki
i „Słońce w Przywidzu” – na 142 budynki. Jej codzienność to specjalistyczne opracowania, szkolenia i spotkania z wójtami i burmistrzami, z którymi
konsultuje ich zamierzenia inwestycyjne. Uzbrojona
w typowo męskie atrybuty profesjonalizmu: duży,
ciemny samochód oblepiony reklamami, menedżerską teczkę, foldery i wizytówki, jedną trzecią swojego
czasu pracy spędza na rozmowach. – „Przyjeżdżam
do gminy, spotykam się z wójtem, rozmawiamy
o rozwoju: o wodociągach, kanalizacji, o energii. On
– bo najczęściej wójtem jest mężczyzna – mówi, jakie
ma zamierzenia inwestycyjne, a ja – co w danym obszarze jest możliwe do
zrobienia. Na przykład,
Codzienność Łucji Ptaszyńskiej
jeśli mieszkańcy gminy
to specjalistyczne opracowania,
są zainteresowani inszkolenia i spotkania z wójtami
stalacjami solarnymi,
i burmistrzami. Uzbrojona
może zlecić przygotow typowo męskie atrybuty
wanie dokumentacji –
profesjonalizmu: duży, ciemny
studium wykonalności samochód oblepiony reklamami,
projektu inwestycyjnemenedżerską teczkę, foldery
go. Gmina takie stui wizytówki, jedną trzecią
dium składa do konkurswojego czasu pracy spędza na
su na dofinansowanie
rozmowach.
projektu. Rozpoczyna
się procedura konkursowa, najpierw formalna, potem analiza merytoryczna. Jeśli projekt jest dobrze
przygotowany, to przechodzi na poziom strategiczny
i wówczas następuje zatwierdzenie dofinansowania.
Potem zaczyna się realizacja”.
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Ptaszyńska własną firmę założyła w 2007 r. Jej droga zawodowa, podobnie jak droga zawodowa wielu
kobiet w ostatnich 20–30 latach, była zmienna, pełna zakrętów, nagłych zwrotów, niechybnych spotkań
z polityką, nepotyzmem i układami. Z łutem szczęścia
i bez niego. Z pracami krawieckimi, nauczycielskimi,
inżynieryjnymi.
Skończyła inżynierię środowiska w Koszalinie.
Urodziła córkę. Potem kolejne studia: odpady niebezpieczne i zarządzanie na Politechnice Gdańskiej. Od
razu po studiach zaczęła pracować w Urzędzie
Praca w urzędzie
Miasta Kościerzyny jako
wojewódzkim była ciekawa,
inspektor ochrony śroale trudna ze względów
organizacyjnych: jeden krok do dowiska. – „Nikt wówczas nie wiedział, jak się
przodu, dwa do tyłu. Problemy
tym zajmować – wspodrobne, ale znaczące, np. brak
papieru albo tuszu do drukarki. mina. – Gdy pokazano mi szambo bez dna,
zwróciłam uwagę, że dno powinno być szczelne. Dla
urzędników i inwestora taka uwaga była po prostu
śmieszna” – mówi.
Potem kalejdoskop różnych miejsc, stanów
i prac. Po urodzeniu drugiej córki została w domu
i zajęła się szyciem bluzek, sukienek i spódnic, które
sprzedawała w butikach i na jarmarkach. Wyjechała
do Stanów Zjednoczonych, a w kilka lat po powrocie

archiwum prywatne

Sukienka i szambo bez dna

Łucja Ptaszyńska – właścicielka ﬁrmy
Euroecoexpert z Kościerzyny na Pomorzu.

poszła do pracy w kościerskich wodociągach. Odeszła
od męża. Po dziesięciu latach pracy w wodociągach
usłyszała sakramentalne: „Pani już tu nie pracuje”.
Dlaczego? Uważa, że nie pasowała do układu, bo
proponowała tańsze i zarazem skuteczniejsze inwestycje. Przez jakiś czas pracowała w szkole, organizowała też wymianę młodzieży i warsztaty ekologiczne
w założonym przez siebie Kaszubskim Stowarzyszeniu
Ekologicznym12. Potem znowu wróciła do zawodu. –
„Wpierw byłam odpowiedzialna za eksploatację wysypiska śmieci w gdańskich Szadółkach, następnie przez
dwa lata pracowałam jako konserwator przyrody. Praca w urzędzie wojewódzkim była ciekawa, ale trudna
ze względów organizacyjnych: jeden krok do przodu, dwa do tyłu. Problemy drobne, ale znaczące, np.
brak papieru albo tuszu do drukarki. Co ważniejsze,

12. Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne, działające od 2002 r., promuje zrównoważoną konsumpcję i budownictwo. Organizuje wyjazdy
studyjne, obozy, seminaria, warsztaty naukowe i akcje społeczne (np. „Fruwające plastiki” na rzecz zamiany plastikowych toreb na torby
z tkaniny). Więcej: http://www.sudomie.eu/
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Aleksandra Łangowska – założycielka
pracowni Generator w Kursku.

archiwum prywatne
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dyrekcja i wojewodowie zmieniali się kilkakrotnie,
a to ogromnie utrudniało podejmowanie wszelkich
decyzji, niszczyło szanse rozwoju. Uciążliwością też
były codzienne dojazdy – 60 kilometrów z Kościerzyny. Byłam w ciągłym biegu. W końcu zebrałam całe
moje doświadczenie: w inżynierii wodnej, ściekach,
odpadach i ochronie przyrody i założyłam własną firmę. I jestem z tego bardzo zadowolona”.
Tym, co w pracy jest niełatwe i wyczerpujące, jest
zagmatwane prawodawstwo. Łucja Ptaszyńska uważa,
że to kobietom należałoby zlecić ułożenie przepisów
prawnych. Podobnie jak w przypadku innych opisywanych w tej książce zielonych przemysłów i prac, jest
ono niejasne i rozproszone, utrudnia działanie.
– „Czy dobrze zarabiam? Chyba tak, ale dużo
pracuję, ta praca mnie utrzymuje i pozwala myśleć
o własnych inwestycjach, o wyprawach za granicę” – odpowiada po namyśle. W miesiącu, w którym rozmawiamy, zajmuje się kilkoma sprawami:
opracowuje program zaopatrzenia w ciepło, energię
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elektryczną i paliwa gazowe oraz program gospodarki wodnej dla jednej z gmin; kończy koordynację budowy sieci ciepłowniczej w trzydziestopięciotysięcznym mieście; przygotowuje odniesienie
do informacji pokontrolnej projektu przebudowy ośrodka zdrowia, który prowadziła w jednej
z gmin. I pisze pozew do sądu na wójta, który nie
zapłacił za wykonaną pracę. Plany na przyszłość to
„wejście w wykonawstwo”: zajęcie się np. montażem
solarów i instalacji fotowoltaicznych oraz budową
oczyszczalni ścieków. „Miałabym odwagę zatrudnić brygadę bab do montowania solarów”. Wyjaśnia,
dlaczego do zatrudnienia kobiet przy tego Aleksandra Łangowska założyła
typu pracy potrzebna
pracownię Generator, znalazła
jest w Polsce odwaga:
w Kursku piękny, choć bardzo
„U nas mężczyźni – szezniszczony budynek dworca –
fowie firm – boją się dać
340 metrów kwadratowych do
«męską» pracę kobiecie.
wyremontowania. Chce
Firmy często łączą różotworzyć pracownię
ne rodzaje działalności,
z prawdziwego zdarzenia,
np. zakładają instalacje
kompleksowo obsługującą
solarne i jednocześnie
audyty enegetyczne, projekty
zajmują się brukowabudowlane, nadzór.
niem chodników. Nawet
jeśli wolą, aby kobiety te prace wykonywały, bo są solidniejsze od mężczyzn, to ich nie zatrudnią, bo nie
wypada zatrudniać kobiet do stereotypowo męskich
prac. Pracodawcy, z którymi na ten temat rozmawiałam, mówią, że nie kierują kobiet do wszystkich
prac, bo się boją, że ludzie ich wezmą na języki za
nadmierne obciążanie kobiet, i mogą kolejnych zleceń już nie dostać”.
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Robi się pstryk

Szkoła w Piotrkowie Trybunalskim, piece, domy szeregowe. Ale uważa te zajęcia za dodatkowe. – „Nie
byłoby proste utrzymać się z takich działań. Trzeba
byłoby pobiegać za pracą”.
Aleksandra Łangowska za pracą nie biega. –
„Umówmy się za dwa dni, bo teraz siedzę nad projektem – powiedziała, zapytana o termin spotkania.
Audytorką energetyczną została w 2008 r. Namówił ją
ojciec, właściciel elektrowni wodnej. – „Zielona energia
to nasza rodzinna tradycja” – mówi, i nie jest to przenośnia. Na początku pracy jako audytorka pracowała
w rodzinnej firmie „P.W. Łangowscy”, zajmującej się
badaniami termowizyjnymi i wykonującej usługi stolarskie. Z Torunia do wsi Kursko w województwie lubuskim przeprowadziła się w 2009 r. Była wówczas tuż
po trzydziestce, chciała pracować na własny rachunek.
Założyła pracownię Generator, znalazła w Kursku piękny, choć bardzo zniszczony budynek dworca – 340 metrów kwadratowych do wyremontowania. Zamieszkała
w najmniej zniszczonej części – dawnym mieszkaniu
pracowników kolejowych. W pozostałej części wstawiła okna. Chce zdobyć dofinansowanie na remont reszty
i otworzyć pracownię z prawdziwego zdarzenia, kompleksowo obsługującą audyty energetyczne, projekty
budowlane, nadzór, a na końcu rozliczanie projektów.
Jest też biegłym sądowym, specjalistką w zakresie audytów i świadectw energetycznym. Ile zarabia? – „Z tej
pracy można się utrzymać bez problemu. Jedyny problem to zatory płatnicze, czyli utrata płynności finansowej przez nierzetelnych płatników. Albo się denerwuję,
że mi nie płacą, albo się cieszę, że zapłacili. O zarobione
pieniądze prawie zawsze trzeba walczyć. Wydzwaniać
i prosić, żeby mi zrobili przelew”.

Joanna Majos, czterdziestodziewięcioletnia energiczna inżynier budownictwa, sama sobie zleca męskie
prace. Głównie pracuje na budowie, ale jest także
jedną z pierwszych w Polsce kobiet-audytorek energetycznych (więcej o audycie energetycznym na str. 33).
Jest samodzielna i niezależna; mieszka we własnoręcznie wybudowanym domu w gminie Rozprza pod
Piotrkowem Trybunalskim. Dom jest taki, jaki sobie
wymarzyła: prosty, tynkowany, z drobnymi elementami z drewna. Pompa
Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz ciepła – duża inwestycja,
jest wójtem już piątą kadencję,
ale w końcu zwraca się
od 1996 r. Wcześniej
i pozwala komfortowo
pracowała w urzędzie gminy,
żyć – robi się „pstryk”
a jeszcze wcześniej w ośrodku
i się grzeje. W ogrodzie
doradztwa. Młodość
kwiaty, tuż za płotem las,
spędziła w pegeerze, gdzie
po którym codziennie
trafiła po studiach inżynierskich wędruje z psami. Pracui została kierowniczką
je od lat jako inspektor
gospodarstwa. Jest też harcerką. budowlany i kierownik
budowy. Lubi tzw. męskie zajęcia. – „Ja się w budownictwie bardzo dobrze
czuję. Z panami mam dobry kontakt, lubię biegać po
budowie i oddychać kurzem. Tu się zawsze coś dzieje,
coś się kręci. Lubię walczyć, krzyczeć, a budowa to jest
doskonałe miejsce do tego”.
Na kurs audytu energetycznego poszła jeszcze
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Potem
przed Krajową Agencją Poszanowania Energii obroniła zrobiony przez siebie audyt – domu szeregowego
w Łodzi. Wykonuje audyty i świadectwa energetyczne.
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Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz – wójt gminy Repki.

mat. pras. gminy Repki

Kobiety i energia

Słońce i wiatr dla wszystkich
Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz stoi po drugiej stronie. To ona jest płatnikiem, bo na „zieloną energię”
pozyskuje i wydaje setki tysięcy złotych. Jest wójtem
gminy Repki, o dziesięć kilometrów oddalonej od
Buga, leżącej na granicy województwa mazowieckiego
z Podlasiem. Od lat jest otwarta na zielone technologie, a prowadzone przez nią Repki „zielonością stoją”
– gmina postawiła na ekologiczne inwestycje i ochronę
przyrody. Bohowicz jest wójtem już piątą kadencję, od
1996 r. Wcześniej pracowała w urzędzie gminy, a jeszcze wcześniej w ośrodku doradztwa. Młodość spędziła w pegeerze, gdzie trafiła po studiach inżynierskich
i została kierowniczką gospodarstwa. Jest też harcerką.
Dzielna, odważna, zdyscyplinowana. Wszystkie ściany
w gabinecie, zawalonym maskotkami, papierami, kwiatami, książkami, ulotkami, obwieszone są dyplomami
i podziękowaniami. Teraz przybyło jej nowe „trofeum”
w postaci tablicy przed urzędem gminy z napisem:

„Słoneczne gminy wschodniego Mazowsza: energia
solarna – energią przyszłości”. W partnerstwie z trzema innymi gminami: Przesmyki, Paprotnia i Korczew,
w połowie 2012 r. Repki rozpoczęły projekt 1396 instalacji solarnych do podgrzewania wody w gospodarstwach domowych. W samej gminie Repki będzie ich
583. Ten wielki projekt, jeden z największych w Polsce
projektów „solarnych”, może być wizytówką Krystyny
Mikołajczuk-Bohowicz. – „Jestem zdecydowaną zwolenniczką energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, bo jest za darmo, do tego najmniej szkodliwa dla
środowiska, najbliższa
Kobiety powinny czerpać
człowiekowi. Trzeba wydochody
z energii ze słońca
korzystać to, co natura
i wiatru, nie tylko w postaci
dała, by w jak najmniej
niższych rachunków czy
naruszonym stanie przeniezależności od korporacji
kazać ziemię naszym
energetycznych, ale także
dzieciom”.

Kręci się

w postaci dobrych,
przyszłościowych zawodów
i dobrych zarobków.

Aby gospodarka mogła dobrze funkcjonować, takich
kobiet powinno być coraz więcej. Powinny one czerpać
dochody z energii ze słońca i wiatru, nie tylko w postaci niższych rachunków czy niezależności od korporacji
energetycznych, ale także w postaci dobrych, przyszłościowych zawodów i dobrych zarobków. Zwłaszcza że
zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w zielonej gospodarce nie jest trudne. Wyższe wykształcenie nie jest konieczne, niezbędne kwalifikacje
można zdobyć na kursach i szkoleniach technicznych,
a liczba miejsc pracy będzie sukcesywnie rosła.
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Energetyka odnawialna

i małe elektrownie wiatrowe. Ponadto, za sprawą dyrektywy o promowaniu odnawialnych źródeł energii, która
w 2013 r. ma zostać w Polsce wdrożona w pełni, od
2015 r. wszyscy, którzy budują nowe domy albo przeprowadzają remont kapitalny budynków, będą zobowiązani instalować w nich kolektory słoneczne.13 Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
od pierwszego kwartału 2013 r. udziela bezzwrotnych dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych
budynków: 50 tysięcy złotych to dopłata do kredytu na
budowę domu pasywnego, 30 tysięcy złotych – do domu
energooszczędnego. Dofinansowanie do zakupu mieszkań
w budynkach pasywnych może wynieść do 16 tysięcy złotych, a w energooszczędnych – do 11 tysięcy złotych brutto.
W latach 2013–2018 NFOŚiGW dofinansuje inwestycje
związane z budową 16 tysięcy domów o niskim zapotrzebowaniu na energię, na łączną kwotę 300 milionów złotych.

Energetyka odnawialna opiera się na odnawialnych
źródłach energii. Jest to energia ze słońca, wody, wiatru, biomasy (nieodnawialne źródła energii to głównie
ropa naftowa i węgiel). Energetyka rozproszona generuje nowe rozwiązania technologiczne, np. w budownictwie, nowe formy produkowania i konsumowania
energii, a także nowe sposoby dystrybucji energii.
Wszystkie te rozwiązania są alternatywą wobec obecnego scentralizowanego systemu energetycznego.
Prosument
Osoba, która produkuje i konsumuje energię elektryczną i/lub cieplną oraz oddaje ją do sieci. Prosument swoje zapotrzebowanie na energię zaspokaja we
własnym zakresie.

Audyt energetyczny
Audyt energetyczny to ocena energetyczna budynku,
inwentaryzacja systemu grzewczego oraz obliczenie
zapotrzebowania budynku na energię: w pierwotnym
stanie i po wymianie określonych elementów. Audyt
jest zlecany przed termorenowacją, w celu wybrania
najbardziej optymalnego wariantu zmniejszenia zużycia i kosztów energii dzięki np. dociepleniu strychu
i dachu czy wymianie okien, pieca. Efektem ekspertyzy są rekomendacje rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dzięki którym koszty termomodernizacji
zwrócą się możliwie szybko, w zależności od wysokości nakładów, wskaźników opłacalności i czasu zwrotu
inwestycji.

Spółdzielnia/kooperatywa energetyczna
Dobrowolne zrzeszenie dowolnej liczby osób będących współwłaścicielami instalacji odnawialnych źródeł energii w swojej okolicy.
Przyszłość dopłat energetyki odnawialnej
Już dziś rozwój energetyki odnawialnej jest wspierany
przez państwo mikrodotacjami – co szczególnie dotyczy
kolektorów słonecznych na nabudynkach mieszkalnych,
w gospodarstwach rolnych i w małych przedsiębiorstwach.
Po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wspierane będą także systemy fotowoltaiczne

13. http://biznes.interia.pl/budownictwo/news/od-2015-r-budowa-domu-z-kolektorami-slonecznymi-moze-byc,1814171,4212
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Przewiduje się, że obecne koszty montażu i zakupu, wynoszące około 2600 złotych za metr kwadratowy, spadną
do 1800 złotych już w 2015 r. Energia promieniowania
słonecznego może być wykorzystywana do celów grzewczych także w budownictwie, rolnictwie, drobnym przemyśle, turystyce i rekreacji.

Instalacje
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do produkcji energii cieplnej używanej w instalacjach: ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania
lub basenowej. Przy bezchmurnej pogodzie kolektor
może pracować nawet przy stosunkowo niskiej temperaturze powietrza. Od kwietnia do września kolektory
zapewniają 80–90% energii potrzebnej do podgrzania
wody użytkowej; resztę ciepła uzupełnia konwencjonalna sieć elektryczna. Połączenie zestawu słonecznego
z instalacją na gaz płynny uniezależnia od warunków
pogodowych, bo dodatkowy system ogrzewania uaktywnia się w przypadku braku energii zimą lub w dni
pochmurne. Kolektory działają około 20 lat; pozwalają o
60% ograniczyć roczne zużycie energii. W przeciętnym
domu jednorodzinnym do podgrzania wody wystarcza
kolektor o powierzchni pięciu metrów kwadratowych.

foto: UN Women Asia & the Paciﬁc / Flickr.com

Ogniwa fotowoltaiczne
Ogniwa to przyszłość energii ze słońca. Baterie słoneczne
pod wpływem światła słonecznego wytwarzają prąd elektryczny stały. Ogniwa fotowoltaiczne są więc bardziej uniwersalne niż kolektory. Wytworzona w ciągu dnia energia
elektryczna magazynowana jest w akumulatorach, a następnie przetwarzana na prąd o napięciu 12, 24 lub 220 V
(zależnie od zapotrzebowania) i dostarczana do odbiorników. W ciągu roku w Polsce z jednego metra kwadratowego baterii słonecznych można uzyskać do 100 kWh energii
elektrycznej, co oznacza, że zapotrzebowanie na energię
elektryczną średniej wielkości domu jednorodzinnego pokrywa ogniwo o powierzchni 25 metrów kwadratowych.
Ogniwa fotowoltaiczne nie emitują gazów cieplarnianych
i zanieczyszczeń, nie produkują odpadów.
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Mała elektrownia wodna
Elektrownia wodna do produkcji prądu elektrycznego
wykorzystuje każdy rodzaj wód (śródlądowe, morskie,
oceaniczne) oraz ich ruchów (fale i prądy). Jej eksploatacja jest mało absorbująca i tania, bo oparta na darmowym „paliwie”. Małe elektrownie wodne o mocy do
5 MW pracują przepływowo, zakłada się je więc w śluzach
i dawnych młynach, tartakach i kuźniach napędzanych
wodą. Mikroelektrownie do 300 KW to zwykle leśne
zbiorniki retencyjne stanowiące ważne zabezpieczenie
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foto: DeeAshley / Flickr.com

Biomasa powszechnie stosowana jako paliwo do kotłów to przede wszystkim drewno i jego odpady, słoma
oraz specjalnie uprawiane rośliny energetyczne, których
uprawę od 2007 r. można dofinansować dzięki środkom
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rośliny energetyczne, wierzbę, miskant olbrzymi czy malwę
pensylwańską, charakteryzują szybki wzrost i niewielkie
wymagania glebowe. Za paliwo przyszłości uważa się pelet drzewny, czyli trociny sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Wybór tej metody ogrzewania ma tę zaletę, że
w wyniku spalania produkuje się niewiele popiołu, który
można stosować jako nawóz.
przeciwpożarowe i schronienie dla zwierząt. Wskutek
podłączenia do sieci niskiego napięcia można bezpośrednio zużytkować wytworzoną w nich energię elektryczną,
bez strat przesyłowych. Minielektrownie do 1 MW są
wyposażone w stacje transformatorowe oraz automatyczne systemy sterowania i współpracy z siecią lokalną.
Większa produkcja i możliwość optymalnego wykorzystania energii idzie w parze z korzyściami ekologicznymi.
Zaletami elektrowni wodnej są możliwość magazynowania wytworzonej energii (w przeciwieństwie do instalacji
słonecznych i wiatrowych) oraz brak emisji.

Biogazownia
Dla polskich gospodarstw mikrobiogazownie to dobra
i opłacalna metoda produkcji biogazu na potrzeby generowania energii elektrycznej i cieplnej. Biomasę poddaje
się w nich fermentacji, co rozwiązuje problem utylizacji
odchodów zwierzęcych oraz pozostałości z produkcji
rolnej i przetwórczej. Agregat kogeneracyjny przetwarza

foto: Bob White / Flickr.com

Biomasa
W dziedzinie wykorzystania źródeł energii odnawialnej
w Polsce największy potencjał ma biomasa, czyli materia pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegająca biodegradacji. Jej spalanie nie powoduje tak dużej emisji
dwutlenku siarki jak spalanie węgla, a bilans dwutlenku
węgla jest równy zeru. Ogrzewanie gospodarstw domowych biomasą oznacza niski koszt ich eksploatacji.
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foto: Erik bij de Vaate / Flickr.com

biogaz na prąd elektryczny wykorzystywany w gospodarstwie i samej biogazowni. Zalety takiego układu to samowystarczalność energetyczna gospodarstwa i możliwość
odsprzedawania nadwyżek lokalnemu dystrybutorowi
energii. Uzyskiwana równolegle energia cieplna ogrzewa
budynki w gospodarstwie, a dodatkową korzyść stanowi
produkcja nawozu. Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że
możemy wytworzyć 1,7 miliarda metrów sześciennych
biogazu rocznie, co odpowiada około 10% zapotrzebowania Polski na gaz.
Pompa ciepła
Pompa ciepła służy do ogrzewania budynków i wody
oraz do klimatyzowania. Urządzenie pobiera ciepło
z gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych lub powietrza. Następnie sonda (lub kolektor gruntowy) przekazuje je do zewnętrznego napędu elektrycznego, który
podwyższa temperaturę i oddaje ciepło wodzie w obiegu
grzewczym. Taka instalacja jest najtańszym sposobem
ogrzewania domu, bo trzy czwarte energii pochodzi
z otoczenia. Dostarczając 1 kW energii do pompy ciepła,
można otrzymać za darmo aż 4 kW energii. Pompa ciepła
z funkcją chłodzenia zawiera dodatkowe elementy, które
pozwalają latem schładzać podłogi w budynkach i przekazywać ciepło do gruntu. Ogrzewanie za pomocą pompy jest tańsze i bezpieczniejsze od metod tradycyjnych,
bo nie grozi pożarem, zaczadzeniem czy wybuchem.

Z powodzeniem są one stosowane w wielu domach jednorodzinnych jako niezależne źródło energii lub uzupełnienie innego systemu w celu zabezpieczenia przed
niespodziewanymi przerwami w dostawie prądu i obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń elektrycznych. Niewielka przydomowa elektrownia wiatrowa, wytwarzająca
100–50 000 W mocy, wystarczy nierzadko do zasilania
oświetlenia, układów pompowych, sprzętu i urządzeń
domowych w całym gospodarstwie. Średni koszt jej zainstalowania to 7–15 tysięcy złotych, ale eksploatacja praktycznie nie kosztuje nic. Wiatraki zyskują na popularności w związku z unijną dyrektywą, która zakłada, że w budynkach nowych oraz remontowanych trzeba uwzględnić
zieloną energię, a ten typ elektrowni działa praktycznie
wszędzie przez około 25 lat. Większe elektrownie wiatrowe, zwane siłowniami, wytwarzają nadwyżki energii
w celu odsprzedaży do sieci elektroenergetycznej.

Mała elektrownia wiatrowa
Wirnik turbiny wiatrowej przekształca energię wiatru
w energię mechaniczną i napędza generator prądu. Przydomowe elektrownie wiatrowe są całkowicie niezależnymi źródłami energii, w których instaluje się prądnicę.

Opracowano na podstawie publikacji: Małoskalowe odnawialne źródła energii i mikroinstalacje, red. G. Wiśniewski, Fundacja im.
H. Boella – Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2012.
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foto: Agata Kubis

Na czele ruchów oporu wobec niebezpiecznych
inwestycji energetycznych najczęściej stoją kobiety.
Organizują lobbing, wykłady, pikiety; szukają prawnych
sposobów blokowania niechcianych przedsięwzięć.

MONIKA WIERUSZEWSKA to drobna trzydziestoletnia blondynka, z zawodu księgowa. Stała
z pędzlem w dłoni na drabinie w kuchni nowo wybudowanego domu i malowała ściany na kolor cafelatte, kiedy dotarła do niej wiadomość, że Polska Grupa Energetyczna1 wskazała trzy możliwe lokalizacje

przyszłej elektrowni jądrowej, w tym jej rodzinne Gąski
w gminie Mielno w województwie zachodniopomorskim. W ten sposób, w to zimne i ciemne popołudnie
25 listopada 2011 r. Wieruszewska została przeciwniczką energetyki jądrowej, a kilka tygodniu później
– koordynatorką komitetu referendalnego w gminie.

1. Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) jest spółką Skarbu Państwa, jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej
w Polsce. W styczniu 2009 r. rząd powierzył PGE budowę dwóch elektrowni jądrowych.
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Grażyna Mazanowska to pięćdziesięcioletnia
dietetyczka i technolog żywienia. Pracuje w jednym
z domów wczasowych w Łebie, mieszka w Strzeszewie
w pobliżu Lęborka. Podobnie jak Wieruszewska, podaje dokładną datę wstąpienia na drogę demokratycznego aktywizmu: 20 czerwca 2012 r. Przyjechała
wówczas do Lęborka na zorganizowane przez Fundację Przestrzenie Dialogu spotkanie informacyjne na
temat gazu łupkowego. Wcześniej nic o wydobyciu
gazu łupkowego nie wiedziała, chociaż 500 metrów
od jej domu już przygotowywano się do próbnych
odwiertów: wykładano drogę, ogradzano i wykładano plac, zwożono kontenery mieszkalne dla pracowników budowy. Światła
Prowadziły spokojne życie,
lamp oświetlających plac
dzieląc czas między sprawy
były bardzo silne; przeddomowe i pracę zawodową,
stawiciele inwestorów
aż do chwili, kiedy decyzje
powiadomili
okolicznych mieszkańców, że
polityczne dotyczące
sfinansują zakup rolet,
polityki energetycznej kraju
„gdyby komuś za bardzo
zmaterializowały się na
świeciło”. To był jedyny
ich własnych podwórkach
kontakt w sprawie inwealbo w okolicy.
stycji. Dopiero w Lęborku Grażyna Mazanowska po raz pierwszy usłyszała
coś konkretnego o gazie łupkowym. Postanowiła te
informacje przekazać ludziom. Dwa tygodnie później
zorganizowała spotkanie mieszkańców z wójtem gminy i stanęła na czele stowarzyszenia Zdrowa Ziemia
Powiatu Lęborskiego.
Takich kobiet jest w Polsce wiele. Prowadziły spokojne życie, dzieląc czas między sprawy domowe i pracę zawodową, aż do chwili, kiedy decyzje polityczne

Monika Wieruszewska – jedna z liderek ruchu
antyatomowego w gminie Mielno.

dotyczące polityki energetycznej kraju zmaterializowały się na ich własnych podwórkach albo w okolicy.
Znalazły się w centrum wielkich inwestycji i zysków
wielkich korporacji, nieinformowane o tym, co to dla
nich oznacza. Na to się nie zgadzają: na niewiedzę, na
postawienie przed faktem dokonanym, na brak informacji, na lekceważenie interesów innych niż inwestora: lokalnej społeczności, przyszłych pokoleń, Ziemi.
– „Kobiety zawsze są w centrum ruchu oporu wobec
tego typu inwestycji” – mówi sześćdziesięciopięcioletnia Asta von Oppen, arystokratka, radna partii Zielonych w słynnej miejscowości Gerleben przy dawnej
granicy między Niemcami Wschodnimi a Zachodnimi, gdzie zlokalizowanie jest tymczasowe składowisko
odpadów nuklearnych i gdzie szykuje się także składowisko stałe2. Asta wiele lat spędziła w ruchu oporu
przeciwko atomowi; żadna aktywność w tej materii
nie jest jej obca. Organizowanie antyatomowych pikników, wykłady, lobbing, imprezy na rzecz wolności od atomu, szukanie prawnych dróg blokowania
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Nicole Rogoziński –
działaczka antyatomowa z Żarnowca.
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niechcianych inwestycji, blokowanie przejazdu pociągów z odpadami. W całych Niemczech, od dużych
miast po takie miejsca jak Gerleben, ruch antyatomowy kierowany jest przez kobiety. Asta nazywa to women’s power – kobiecą mocą.

Decyzja
Początki są zawsze takie same, niezależnie od tego,
o jakich inwestycjach mowa: w energetykę jądrową,
w wydobywanie gazu łupkowego czy w kopalnie odkrywkowe. Do miejscowości „wjeżdża” inwestycja,
a wraz z nią specjaliści public relations i prezesi firm.
Pośród rozdawanych „materiałów informacyjnych”

są m.in. kalendarze stylizowane na lniane i haftowane makatki z lat sześćdziesiątych – takie, jakie wisiały
niegdyś nad piecami w wiejskich domach. Tyle, że zamiast napisów typu: „Dobra gospodyni dom wesołym
czyni” widnieje na nich napis: „Prąd z atomu w każdym domu”3. Na spotkaniach w gminach, w których
zaplanowano budowę elektrowni atomowej, przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej przekonują, że
turystykę wakacyjną zastąpi turystyka atomowa, „która nie zależy od kapryśnej polskiej pogody”, a ceny
nieruchomości wokół elektrowni jądrowej wzrosną.
Przeciwniczka inwestycji w energetykę jądrową,
radna Koszalina Krystyna Kościńska komentuje to
z nieskrywaną ironią:
„Proszę sobie wyobraBrak informacji, dezorientacja
zić na przykład mieszludzi i wmawianie im, że nie
kańców Śląska, którzy
mają prawa do uczestniczenia
zastanawiają się, gdzie
w procesie podejmowania
się wybrać na wakacje
decyzji, to kolejne elementy
i decydują się pojechać
budujące ruch oporu.
do Gąsek na wczasy,
obejrzeć elektrownię jądrową”.
Brak informacji, dezorientacja ludzi i wmawianie
im, że nie mają prawa do uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, to kolejne elementy budujące ruch
oporu. – Słowa Hanny Trojanowskiej, pełnomocniczki
rządu ds. energetyki jądrowej o tym, że decyzje o budowie elektrowni jądrowej należy pozostawić elitom

2. Nie istnieje metoda składowania odpadów promieniotwórczych akceptowalna z punktu widzenia ochrony środowiska. Zużyte paliwo jądrowe o wysokiej aktywności jest składowane na składowiskach tymczasowych, na ogół w skałach lub kopułach solnych położonych na głębokości większej niż 300 m. Planuje się składowanie odpadów w głębokich odwiertach, w skałach granitowych leżących na głębokości 5 km. Jedyne
na świecie ostateczne składowisko odpadów nuklearnych powstaje na wyspie Olkiluoto w Finlandii, około 400 m pod ziemią.
3. Materiał rozdawany przez pracowników PGE na spotkaniach informacyjnych, m.in. w gminie Choczewo.
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politycznym, dosadnie oddają istotę polityki energetycznej rządu.4 – „W innych krajach to byłoby nie do
pomyślenia, żeby tak ludzi traktować” – mówi Nicole
Rogoziński, działaczka komitetu „Nie dla atomu w Lubiatowie”. Do Polski przeprowadziła się trzy lata temu,
zamieszkała wraz z mężem nad Jeziorem Żarnowieckim. O tym, że obok jej domu ma stanąć elektrownia,
dowiedziała się z prasy. Proces podejmowania decyzji
i sposoby „przekonywania” lokalnej społeczności do
przychylności dla inwestycji uważa za skandaliczne.
Opowiada, że na jednym ze spotkań organizowanych
przez władze gminy reprezentantka Polskiej Grupy
Energetycznej zachęcała, by zwrócić się do nich o dotacje na różne lokalne działania. PGE finansuje wóz
strażacki5 oraz medale
Na jednym ze spotkań
w zawodach dziecięcych
organizowanych przez władze
w gminie, w której ma
gminy reprezentantka Polskiej
stanąć „jądrówka”.
Oburzone są także
Grupy Energetycznej zachęcała,
by zwrócić się do nich o dotacje Teresa Wojda i Maria Bejda, mieszkanki Łowicza,
na różne lokalne działania.
które założyły Inicjatywę
Obywatelską Dorzecza Bzury i Słupi. Określają się mianem Obywatelskiego Ruchu Oporu, protestują przeciwko wydobywaniu gazu łupkowego. Stanowcze, nieprzejednane, są na radach miast, pikietach, debatach.
Piszą apele do prezydenta i do wojewody łódzkiego.

Fragment okładki publikacji pokonferencyjnej
pt. Kobiety przeciwko atomowi.

Determinacja
Największy sukces odniosły Gąski. Wystarczyły: szybka konsolidacja, stworzenie zgranego zespołu zdeterminowanych ludzi, plan i jego konsekwentna realizacja
według kilku ścisłych punktów, m.in.: nie rozmawiać
z inwestorem ani ze zwolennikami energii jądrowej;
szukać poparcia i zabiegać o nie wszędzie, niezależnie
od barw partyjnych; przekonać lokalną społeczność –
całą gminę Mielno – do wspólnego oporu; oficjalnie,
w imieniu gminy, wyrazić swoje zdanie.
Referendum to był pierwszy, kluczowy sukces. Jedną z koordynatorek komitetu referendalnego została Monika Wieruszewska. Grupą kilku osób

4. Wypowiedź z 30.03.2012 r., podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki. Całe zdanie brzmi: „Decyzja powinna należeć do
elit rządzących, nie należy obarczać społeczeństwa tego typu decyzjami”.
5. http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-12-17/04/nowy-woz-bojowy-w-osp-choczewo.html?play=on. Wójt gminy: „Gmina
jest w zapaści. Wydaje się, że tylko dzięki wsparciu PGE (...) udało się to kupić”. Wiceprezes PGE: „Kwota wydatkowana na wóz strażacki jest
kwotą potrzebną i na pewno niezbędną, żeby ułożyć współpracę pomiędzy biznesem, który zamierza lokować na tym terenie swoje inwestycje, a lokalną społecznością”.
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„kolędowali” od domu do domu w całej gminie, namawiali do udziału w referendum. Reakcje były pozytywne; w przeprowadzonej w styczniu 2012 r. zbiórce publicznej na komitet zebrano 12 tysięcy złotych.
Środki przeznaczono m.in. na informację dla mieszkańców – co dwa tygodnie każdy dostawał do domu
ulotkę na temat antyatomowych działań w gminie: co
zrobiono, z jakim skutkiem, jakie są dalsze zagrożenia,
plany, działania. Referendum, które odbyło 12 lutego
2011 r., okazało się wielkim sukcesem – 94 procent
biorących w nim udział powiedziało atomowi „nie”.
Gdy do Mielna przyjechała ekipa jednej z ogólnopolskich telewizji, mimo usilnych prób nie znalazła
nikogo, kto by się przed kamerą z imienia i nazwiska
wypowiedział jako zwolennik atomu. Za to przeciwnicy są zawsze gotowi mówić i działać na rzecz antyatomowej sprawy. Na festiwalu artystycznym „Atomowy
Koszalin?” zorganizowanym w maju 2012 r. było kilkanaście osób – w widocznych z daleka żółtych antyatomowych koszulach, z powiewającymi antyatomowymi flagami na długich kijach. Tuż przy wjeździe do
Gąsek, przy samym morzu, postawili kapliczkę z figurą Matki Boskiej oraz krzyżem, na którym widnieje
napis „Boże chroń od atomu”, przed którą raz w miesiącu ludzie się modlą. Wstawiennictwo do Matki Boskiej łączą ze współpracą z pierwszym zdeklarowanym
gejem w polskim parlamencie Robertem Biedroniem

Antyatomowe działania kobiet
Silny ruch antyatomowy rozpoczął się w Polsce już latach
80. XX w. w związku z budową elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Kobiety organizowały m.in. wrocławski „Marsz
kobiet z dziećmi w wózkach” i brały udział w okresowym
tarasowaniu dróg dojazdowych do placu budowy. Gdy
w listopadzie 1989 r. do gdańskiego portu wpłynął statek z elementami reaktora dla elektrowni, zaczęły się pikiety. Wśród
13 osób, które podjęły dziesięciodniową głodówkę protestacyjną, były też kobiety. W drugiej głodówce, z założenia bezterminowej, która trwała około czterdzieści dni i prowadzona
była w kilku miejscach (m.in. na terminalu kontenerowym
i w hotelu asystenckim), do końca dotrwało tylko dwoje
protestujących: Tomasz Burek „Belfer” i Anna Jędrzejewska. Ta drobna ciemnowłosa osoba w okularach, była jedną
z nielicznych kobiet wśród liderów ruchu antykomunistycznego – działaczką młodzieżowych organizacji antykomunistycznych w Gdańsku. Należała do Ruchu Społeczeństwa
Zaangażowanego6 i była członkinią władz Niezależnej Unii
Młodzieży Szkolnej. Głodówka przeważyła szalę – zorganizowano referendum, w którym społeczeństwo opowiedziało
się przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Polsce.
W ruch przeciwko rozwojowi energetyki jądrowej kobiety angażują się nadal. Są to najczęściej osoby związane
z ruchem Zielonych: partią Zieloni, Greenpeace’em i innymi zielonymi organizacjami. Uczestniczą w protestach,
opracowują antyatomowe publikacje, organizują konferencje i debaty, m.in. w czerwcu 2011 r. w Sejmie międzynarodową debatę pt. „Kobiety przeciwko atomowi” z udziałem
działaczek społecznych, radnych, polityczek, dziennikarek,
działaczek związków zawodowych, kobiet biznesu i nauki.
przedsiębiorczyń.
Szczegółowy opis antyatomowych działań kobiet można znaleźć w pokonferencyjnej publikacji Kobiety przeciwko atomowi.7

6. http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R00627_Ruch_Spo%C5%82ecze%C5%84stwa_Zaanga%C5%BCowanego_Gda%C5%84sk
7. Kobiety przeciwko atomowi, red. B. Maciejewska, Fundacja
Zielony Instytut, Warszawa 2011.; http://www.zielonyinstytut.pl/
download/kobiety_przeciwko_atomowi.pdf
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i z Beatą Maciejewską – autorką niniejszej książki,
prowadzącymi antyatomowe działania na Pomorzu.
Żeby kilkunastoosobową grupą przyjechać na organizowaną przez nich w kwietniu 2012 r. konferencję
w Sejmie pt. „Nie dla atomu. Tak dla lepszych rozwiązań” wynajęli autobus. Olga Roszak-Pezała, wójt gminy Mielno, która na konferencję pojechać nie mogła,
przygotowała z tej okazji specjalny list. „Jako obywatel
nie znajduję większego absurdu niż rozpoczęcie budowy tak kosztownej inwestycji w dobie zapaści finansów publicznych, jako kobieta i matka nie widzę szans
bezpiecznego życia i rozwoju dla kolejnych pokoleń
w cieniu nuklearnego monstrum w Gąskach, jako
samorządowiec nie poj„Jako kobieta i matka nie
muję krótkowzroczności
widzę szans bezpiecznego życia lobby atomowego w obi rozwoju dla kolejnych pokoleń liczu klęski w Fukushiw cieniu nuklearnego monstrum mie” – napisała w liście
w Gąskach, jako samorządowiec odczytanym w Sejmie.
nie pojmuję krótkowzroczności 26 października 2012 r.
uchwała Rady Gmilobby atomowego.” – napisała
ny Mielno zabrzmiała
Olga Roszak-Pezała.
stanowczo.
Wezwano
w niej wojewodę do zaniechania pozbawionych podstawy prawnej czynności, czyli wskazania lokalizacji
elektrowni jądrowej. „Nie został w sposób jawny i zrozumiały określony żaden organ do podjęcia decyzji
o wskazaniu lokalizacji inwestycji obiektu energetyki
jądrowej, a zatem wojewoda jako organ administracji

Demonstracja antyatomowa w Szczecinie.
W środku Ewa Koś, radna Sejmiku Wojewódzkiego.

państwowej nie jest organem właściwym do podejmowania decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji
obiektu energetyki jądrowej” – napisano w uchwale.

Zmiana
Awaria elektrowni atomowej w Fukushimie w marcu
2011 r. była największym w dotychczasowej historii
impulsem do odwrotu od energetyki jądrowej. Spowodowała katastrofę finansową, społeczną i gospodarczą: konieczność ewakuacji ponad 180 tysięcy osób8
i wypłacenia przez operatora elektrowni jądrowej
42 miliardów euro odszkodowań. Na zneutralizowanie i wyburzenie zniszczonej elektrowni jądrowej potrzeba 40 lat.9 Nie mniej istotne są inne straty tysięcy

8. Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki nr 4 z 14.03.2011 r.; paa.gov.pl/japonia
9. Wyliczenia przedstawione przez rząd Japonii: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Wyburzenie-elektrowni-Fukushima-I-potrwa-nawet40-lat,wid,14102427,wiadomosc.html?ticaid=110645&_ticrsn=3
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w rocznicę katastrofy w Fukushimie.

foto: greensefa / Flickr.com

Kobiecy ruch oporu

ludzi: tęsknota za miejscem, w którym się żyło, brak
intymności podczas miesięcy po ewakuacji (spanie
w wieloosobowych salach), utrata poczucia bezpieczeństwa, brak równowagi. – „Dla mnie szczególnie
przerażający jest los ludzi, którzy z powodu awarii
elektrowni zostali wysiedleni i nigdy już nie wrócą
do swoich domów. Kto z nas chciałby zostawić dom,
wszystkie pamiątki, nie mieć pracy, mieć świadomość,
że ziemia, na której żył, została bezpowrotnie zatruta,
żyć przez tygodnie w jakiejś hali, a potem zaczynać
swoje życie kompletnie od zera?”10 – pyta retorycznie
Mira Stanisławska-Meysztowicz, działaczka ekologiczna, założycielka i prezeska Fundacji Nasza Ziemia.
W Japonii przed katastrofą niemal 30 procent
prądu elektrycznego wytwarzano w elektrowniach

jądrowych; po katastrofie postanowiono stopniowo
odchodzić od atomu, aż do całkowitej rezygnacji w latach 30. XXI w. Ale zasadnicza zmiana polityki energetycznej odbywa się także pod innymi szerokościami
geograficznymi. Antyatomową strategię zapowiedział
Francois Hollande, prezydent Francji, dotychczas
najbardziej „atomowego” kraju europejskiego, obecnie stopniowo rezygnującego z energetyki jądrowej:
w 2025 r. jej udział w całkowitej produkcji energii ma
wynieść 50 procent. Litwini w ogólnokrajowym referendum, w październiku 2012 r., wypowiedzieli się
przeciwko budowie elektrowni jądrowej.11 W Szwajcarii zapadła decyzja o zamknięciu do 2020 r. wszystkich
pięciu elektrowni atomowych i niebudowaniu
„Kto z nas chciałby zostawić
nowych oraz o rozwoju
dom, wszystkie pamiątki, nie
energetyki ze źródeł odmieć pracy, mieć świadomość,
nawialnych (OZE). Najże ziemia, na której żył, została
większa zmiana zaszła bezpowrotnie zatruta, żyć przez
w Niemczech: nowa stratygodnie w jakiejś hali, a potem
tegia energetyczna Ener- zaczynać swoje życie kompletnie
giewende („Transformaod zera?”
cja energetyczna”) zakłada m.in. całkowitą rezygnację z energii jądrowej do
2022 r., a do 2050 r. aż 80 procent energii elektrycznej
w Niemczech ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.12
(Więcej o idei energiewende w rozdziale o energii kobiet na str. 44-45).

10. Wypowiedź podczas konferencji „Kobiety przeciwko atomowi” zorganizowanej w Sejmie 18.06.2011 r.;
http://www.zielonyinstytut.pl/download/kobiety_przeciwko_atomowi.pdf
11. http://www.chronmyklimat.pl/energetyka/energia-atomowa/14911-litwini-odchodza-od-atomu-to-mocny-sygnal-dla-polskiego-rzadu
(strona przejrzana 3.11.2012 r.)
12. http://www.ekonomia24.pl/artykul/945872.html (strona przejrzana 10.11.2012 r.)
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Wybór
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Eksperci z Instytutu Energetyki Odnawialnej twierdzą, że w planowanej w Polsce elektrowni jądrowej
może powstać 7 tysięcy miejsc pracy, a przy produkcji tej samej ilości prądu przez farmy wiatrowe
na Bałtyku miejsc pracy mogłoby być 9 tysięcy.13 Na
korzyść energetyki odnawialnej silnie przemawia to,
że dzięki niej tworzą się „rozproszone” miejsca pracy, co jest szczególnie istotnie w Polsce powiatowej,
w której odnawialne źródła energii stają się motorem
lokalnego rozwoju gospodarczego. Tymczasem energetyka jądrowa jest zagrożeniem dla zrównoważonego
rozwoju, szczególnie na
Na korzyść energetyki
terenach turystycznych.
odnawialnej silnie przemawia
W leżących nad samym
to, że dzięki niej tworzą się
morzem Gąskach wszy„rozproszone” miejsca pracy,
scy żyją z turystyki.
W Kołobrzegu, 20 kico jest szczególnie istotnie
lometrów na zachód
w Polsce powiatowej, w której
od Gąsek, postawiono
odnawialne źródła energii stają
się motorem lokalnego rozwoju na rozwój uzdrowiska,
a z zielonej oferty tugospodarczego.
rystycznej
korzystają
przez cały rok m.in. starsze osoby z Niemiec. Bardzo
wątpliwe, czy byłyby zainteresowane wypoczynkiem
w uzdrowisku oddalonym o kilkanaście kilometrów
od elektrowni jądrowej.
Podobnie jest z lokalizacjami elektrowni jądrowych w województwie pomorskim, jednym z najbardziej rozwiniętych turystycznie regionów kraju.

Spotkanie „Antyatomowy stół – zielony front”
z udziałem reprezentacji komitetów antyatomowych.

Oprócz niezwykle popularnych: Łeby, Władysławowa, Dębek i Trójmiasta, znajduje się tam także bardzo
atrakcyjne turystycznie Pojezierze Kaszubskie – dziś
objęte koncesjami na wydobycie gazu łupkowego.
Jednak w odróżnieniu od mocno skonsolidowanych
mieszkańców gminy Mielno mieszkańcy innych
części kraju, gdzie planuje się duże inwestycje energetyczne nie zajmują w tej sprawie jednoznacznego
stanowiska. Dla władz gmin, szczególnie tych biedniejszych, nie bez znaczenia są wpływy z wydobycia
gazu czy budowy elektrowni jądrowej. Ponadto różne
grupy mają różne interesy, a nadmorskie miejscowości
mają często podwójną tożsamość: z jednej strony są to
tradycyjne wsie z rdzennymi mieszkańcami, z drugiej
zaś – dynamicznie rozbudowujące się miejscowości
letniskowe. Miejscowi i letnicy różnią się poziomem
dochodów i stosunkiem do energetycznych inwestycji. Letnicy w większości nie chcą żadnej inwestycji,

13. Morski wiatr kontra atom, red. G. Wiśniewski , Fundacja im. Heinricha Boella – Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2011.
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Aktywistki antyatomowe na spotkaniu z reprezentacją
Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim w lipcu 2012 r.

foto: greensefa / Flickr.com
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bo życzą sobie odpoczywać w sielskim krajobrazie.
Dla wielu osób miejscowych jakakolwiek inwestycja, także w energetykę jądrową, wydaje się szansą na
przyszłość. W Żarnowcu i okolicach wielu pamięta
budowę elektrowni jądrowej. „Całe pociągi tu wtedy
przyjeżdżały z ludźmi do pracy” – wspomina jedna ze
starszych mieszkanek.

Współpraca
Alicja Kowzan (na zdjęciu powyżej druga od prawej)
– mieszkająca w Kierzkowie w gminie Choczewo –
powodów braku aktywności ludzi w swoim regionie
upatruje także w tym, że przez wiele lat w tych okolicach mieściły się bazy wojskowe i mieszkańcy przywykli do godzenia się z narzuconym z góry rozkazem
dotyczącym przeznaczenia ziemi i jej strategicznego
znaczenia. Alicja nie uległa wojskowej logice: „rozkaz
to rozkaz”, bo jest „przyjezdna”. Przez lata prowadziła
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wraz z rodziną stuhektarowe gospodarstwo na Żuławach. Dopiero niedawno, w 2005 r., przenieśli się do
Kierzkowa i stworzyli urokliwy obiekt turystyczny
o nazwie Przysiółek Jabłonowice.
Do Przysiółka położonego na uboczu, kilka kilometrów od morza, dojeżdża się piaszczystą drogą. Dwa
budynki mieszkalno-turystyczne zagospodarowano jak
miniaturowe dworki przypominające domki dla lalek
– otoczone drzewami, stawami z mostkami, altanami
i miejscami do palenia ognisk. W stawach ryby, wokół
przystrzyżona trawa, hamaki i miękkie fotele. Prowadzenie domu, uprawa ziół, hodowla ryb, prowadzenie
agroturystyki – to żywioł Alicji. Od kiedy jednak zaangażowała się w antyatomowe działania w LubiaSielski krajobraz otoczenia
towie, sielski krajobraz domu Alicji Kowzan mącą nowe
otoczenia domu mącą
elementy: plakat na drzwiach
nowe elementy: plakat
z napisem „Nie dla atomu
na drzwiach z wykrzyw Lubiatowie”, sterty książek
wioną twarzą z obrazu
i ulotek, m.in. Mity energetyki
Munka Krzyk i napisem
jądrowej. Jak oszukuje nas lobby
„Nie dla atomu w Luenergetyczne.
biatowie”; sterty książek
i ulotek, m.in. Mity energetyki jądrowej. Jak oszukuje
nas lobby energetyczne, Systemy na rzecz zmian: energia jądrowa kontra efektywność energetyczna i źródła
odnawialne?, Ekonomika energetyki jądrowej – aktualizacja. Na stoliku zdjęcia z pobytu w Brukseli wraz
z grupą aktywistów antyjądrowych z całej Europy. Zielony antyatomowy autobus wyruszył w lipcu 2012 r.
z Warszawy przez Berlin do Brukseli, aby aktywiści i aktywistki z Polski, Łotwy, Litwy i Białorusi mogli się spotkać z Zielonymi posłami i posłankami z Parlamentu
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foto: Julia Gałasiewicz

Europejskiego.14 Od tego czasu są w kontakcie. Do codzienności Alicji doszły: pisanie stanowisk, śledzenie
wydarzeń w energetyce jądrowej i kontakty z innymi
przedstawicielami ruchu oporu.
Rytm dnia i zakres codziennych obowiązków Grażyny Mazanowskiej, założycielki Stowarzyszenia Zdrowa Ziemia Powiatu Lęborskiego, także diametralnie się
zmieniły. W czerwcu 2012 r. dowiedziała się o zagrożeniach związanych z wydobyciem gazu łupkowego, po
czym w kilka tygodni przeszła przyspieszony kurs liderstwa w lokalnej społeczności. Zorganizowała pierwsze
w miejscowości spotkanie z wójtem gminy Wojciechowo, Dariuszem Walaśkiewiczem. Na spotkaniu 120 osób
podpisało się pod oświadNa spotkaniu 120 osób
czeniem, że domagają się
podpisało się pod
rzetelnych informacji na
oświadczeniem, że domagają się temat gazu łupkowego,
rzetelnych informacji na temat
i bez nich na wiercenia się
nie zgadzają. Wywiady w
gazu łupkowego, i bez nich na
mediach, aktualizowanie
wiercenia się nie zgadzają.
informacji na Facebooku,
spotkania z reprezentantami inwestorów, zadawanie
niewygodnych pytań – to teraz codzienność najaktywniejszych członkiń i członków Stowarzyszenia Zdrowa
Ziemia Lęborska. Jedną z nich jest trzydziestopięcioletnia Monika Gałasiewicz, mieszkanka wsi Chocielewko,
która kilka lat wcześniej przeniosła się tu z Gdyni, żeby
„zdrowiej żyć, nie siedzieć tak mocno w głównym nurcie, ciągłym pośpiechu, konsumpcji”. Agentka ubezpieczeniowa, matka dwójki dorastających dzieci, ekolożka

Monika Gałasiewicz – działaczka Stowarzyszenia
Zdrowa Ziemia Lęborska.

zainteresowana zdrowym stylem życia, poczuwająca się
do odpowiedzialności za Ziemię. – „Przez lata zajmowałam się tylko dziećmi, potem niemal wyłącznie pracą, teraz chcę poświęcić się także innym, wyższym sprawom”
– mówi. Jest jedną z tych działaczek ruchu, które nie są
bezpośrednio zagrożone nowymi inwestycjami; w jej
miejscowości na razie nie zaplanowano odwiertów.

Tajne taśmy
Na początku sierpnia 2012 r. Grażyna Mazanowska
w jednym z ośrodków w Łebie, gdzie pracuje jako dietetyczka, zorganizowała spotkanie kilkunastu organizacji
pozarządowych z regionu. Kilkugodzinna debata zakończyła się konkretnymi propozycjami wspólnych działań:
powołania centrum koordynacyjnego, pisania interpelacji

14. Więcej o zielonym autobusie antyatotomowym m.in. na stronie Zielonego Instytutu:
http://www.zielonapolityka.pl/projekty/archiwalne/zielony-autobus-antyatomowy
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Protest antyłupkowy. W środku: Grażyna Mazanowska –
szefowa Stowarzyszenia Zdrowa Ziemia Lęborska.

foto: Dominik Makurat
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poselskich, poinformowania o sprawie rzecznika praw
obywatelskich, żądania raportów dotyczących oddziaływania wydobycia gazu łupkowego na środowisko. Zwykła robota organizacji pozarządowych działających tam,
gdzie aparat państwa zawodzi. Ale aparat państwa odezwał się po tym spotkaniu, choć zupełnie inaczej niżby się
można spodziewać. „Firmy poszukujące złóż gazu inwigilują mieszkańców. Rząd wie i nie reaguje” – to tytuł artykułu, który 4 października 2012 r. ukazał się na pierwszej
stronie „Dziennika Gazeta Prawna”. A w nim informacja,
że na rzeczonym spotkaniu „w jednym z hoteli w Łebie”
obecny był incognito przedstawiciel koncernu energetycznego, który spisał raport, przesłał go do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, a ono przekazało sprawę służbom
specjalnym, które podjęły działania operacyjne. – „Pięciostronicowe opracowanie koncernu, które trafiło do MSZ,

jest relacją z dyskusji. (...) Na początku raportu autor scharakteryzował każdego uczestnika. (…) Dalej zaznaczone
są zarysowujące się konflikty między uczestnikami. Raport kończy się wyliczeniem ustaleń ze spotkania”.15
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajęcie się
sprawą tłumaczy zamiarem naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego przez organizacje społeczne.16
Grażynie Mazanowskiej i Monice Gałasiewicz wydaje
się wręcz niewiarygodne, żeby reprezentanci władzy
publicznej byli w stanie zaprzęgnąć aparat ministerialny oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do
inwigilacji kilkunastu osób pragnących się dowiedzieć,
co się dzieje pod ich domami. – „Oburza mnie to i zniesmacza” – mówi Monika Gałasiewicz.

Dialog
Intensywne działania na rzecz wdrożenia dialogu społecznego, współdecydowanie o losie własnej miejscowości i jej przyszłości, odbijają się na życiu. Kobiety tworzące ruch na rzecz demokracji energetycznej
w Polsce przechodzą przez różne stany ducha: od poczucia sprawczości i radości po wypalenie i zniechęcenie.
Praca społeczna pochłania energię i czas. Jest wymagająca. Noszenie zbroi ciąży, chociaż jednocześnie daje siłę
i uodparnia. Ale włączenie ludzi w decyzje jest niezbędne. – „Nie można odpuszczać – mówi Monika Gałasiewicz. – Trzeba walczyć, długo, żeby być skutecznym”.

15. http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/651977,przeciwnicy_gazu_lupkowego_sa_podsluchiwani_rzad_wie_i_nie_reaguje.html
(strona przejrzana 30.10.2012 r.)
16. http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=425665
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foto: Agata Kubis

Las jednym kobietom daje szansę, dla innych jest utrapieniem.
Swoisty totolotek. Mieszkasz w Białowieży – możesz czerpać
z życia garściami. Dwadzieścia kilometrów dalej jesteś
już na końcu świata, szczególnie na końcu świata kobiet.

Po jednej stronie Puszczy…

bowiem szukać w Polsce miejsca żyjącego z przyrody,
jest nim z pewnością Białowieża – jedna z najsłynniejszych polskich wsi. Jej bogactwem jest Puszcza Białowieska, obiekt Światowego Dziedzictwo Ludzkości, porównywana przez naukowców z Wielką Rafą Koralową
i teleskopem Hubble’a. Utworzony w części puszczy Białowieski Park Narodowy to Rezerwat Biosfery UNESCO.
W Puszczy rośnie prastary las, najstarszy w Europie,
tu także jest najwięcej żyjących na wolności żubrów.

TRZYDZIESTOSIEDMIOLETNIA MONIKA Szabałowska-Koczuk do Białowieży przeprowadziła się z wyboru. Mieszkała w Białymstoku, potem w Warszawie,
w końcu zdecydowała się na perłę polskiej natury. Tu
chce żyć. Z pełną świadomością czerpie z zasobów białowieskiej rzeczywistości, której hojność przekłada się
przede wszystkim na wygodę i łatwość utrzymania. Jeśli
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archiwum prywatne

Rokrocznie to miejsce dostarcza przyrodniczych wrażeń
ponad 130 tysiącom turystów1, dzięki czemu powstaje
dużo miejsc pracy dla restauratorów, ludzi kultury, właścicieli oraz pracowników gastronomii i agroturystyki,
budowniczych, przewodników itd. Liczba miejsc noclegowych sukcesywnie rośnie: w 2005 r. było ich około
300, w końcu 2010 r. już około 1700. Z tej liczby 1300 to
kwatery agroturystyczne – najdynamiczniej rozwijający
się sektor tutejszej gospodarki.2 Jedną z takich kwater
prowadzi Monika – wynajmuje dwa pokoje i jest zdania,
że przy niewielkich dodatkowych inwestycjach,
Monika Szabałowska-Koczuk
jej rodzina mogłaby się
życzyłaby sobie, żeby
z agroturystyki utrzymać.
w Białowieży było bardziej
Pracuje jednak dodatkoświatowo i nowocześnie; żeby
wo w sekretariacie miejona sama, jej dzieci oraz inne
scowego Instytutu Biolokobiety miały takie szanse na
gii Ssaków PAN – jednym
przyszłość, jakie są udziałem
ludzi mieszkających w miastach. z kilku w tej niewielkiej
miejscowości placówek
naukowych na światowym poziomie. Działają tu Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego (wcześniej PAN), Europejskie Centrum Lasów
Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Instytut Biologii Ssaków.
Monice powodzi się dobrze. I tak ma być. „Chodzi o to, żeby żyło się wygodnie” – mówi. Życzyłaby
sobie, żeby w Białowieży było bardziej światowo i nowocześnie; żeby ona sama, jej dzieci oraz inne kobiety

Monika Szabałowska-Koczuk prowadzi w Białowieży kwaterę
agroturystyczną i pracuje w Instytucie Biologii Ssaków PAN.

miały takie szanse na przyszłość, jakie są udziałem ludzi mieszkających w miastach; stara się, żeby tak było.
Dzięki kontaktom z turystami ma poczucie „bycia
w świecie”. Wolny czas spędza atrakcyjnie – wraz z innymi kobietami założyła „Krąg kobiet w Białowieży”.
Organizują kiermasze, pikniki, sprzedają wyroby rękodzielnicze, uczą się tańczyć w kręgu. W internecie wyszukują konkursy grantowe i piszą wnioski – ostatnio
na klubokawiarnię, która jest miejscem odpoczynku
i aktywności kobiet z Kręgu, a dla dwóch z nich – miejscem pracy. Monika udziela się też w szkole i przedszkolu swoich dzieci, bo chciałaby, żeby miały one dobre wyposażenie i sprzęt edukacyjny oraz nowoczesne
programy nauczania, a także zdrową żywność. Wraz
z innymi rodzicami stara się wykrzesać więcej pasji
i nowoczesności w nauczaniu i szkolnych obyczajach.

1. Dane Białowieskiego Parku Narodowego – na podstawie liczby odwiedzających Rezerwat Pokazowy Żubrów;
źródło: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/interwencje/id/77514 )
2. http://www.forumpodlaskie.pl/pdf/DorotaLawreszukRozwojbazynoclegowejnaobszarzePuszczyBialowieskiej.pdf
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foto: Mateusz Łuksza

Zenaida Łuksza –
sołtyska Olchówki z córką Martyną.

zaledwie kilka kilometrów. Ale – zdaniem Zenaidy
– nie ma szans na dobre życie, bo to koniec świata, pod każdym względem. Szczególnie koniec
świata dla kobiet. Nie mają szans na rozwój, a „wygodne światowe życie”, o które zabiega jej sąsiadka
z drugiej strony Puszczy, to dla nich abstrakcja.
Olchówka to typowa podlaska wioska: kilkanaście budynków przy jednej ulicy. Na początku wsi
przydrożna prawosławna kapliczka w turkusach,
przed którą każdy tutejszy żegna się z szacunkiem.
Przed domami otoczonymi nienagannymi ogródkami,
na zbitych z desek ławkach przesiadują starsi mieszkańcy, głównie kobiety, w nieodłącznych kolorowych
chustach na głowach.
Przed otwartym kilka
Zenaida Łuksza ma czwórkę
godzin dziennie skledzieci – trzech dorastających
pem spożywczym stasynów i córkę w szkole
ry stojak na rowery,
podstawowej. O synów się nie
a w przedsionku, za ciężmartwi, bo praca dla mężczyzn
ką kotarą, skrzynki z wiw okolicy jest. Brak jej jednak
nopodobnym napojem
pomysłu na to, co w Olchówce
o nazwie „Blondynka”,
mogłaby robić jej córka, gdy
w butelkach opatrzodorośnie. Nie wyobraża sobie
nych adekwatną etykienawet, że Martyna mogłaby
tą. Jest też murowany
w Olchówce pozostać.
budynek straży pożarnej
i budynek dawnej szkoły, którą właśnie wyremontowano – teraz to miejsce spotkań i siłownia dla chłopców. Wieczorami przed szkołą gromadzi się miejscowa młodzież i stoi patrol straży granicznej.
We wsi zameldowanych jest 112 osób, a mieszka
około 80, w tym pięcioosobowa rodzina sołtyski. Za
jej domem sześć kolejnych świeci pustką, w siódmym

Sukcesy są: w konkursie organizowanym przez Bank
Ochrony Środowiska szkoła w Białowieży zdobyła
pierwszą nagrodę za projekt „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”, dostała dwa tysiące złotych na jego
realizację. Wprowadzono zdrową żywność i promuje
się zdrowy styl życia. BOŚ przysłał telewizję i sfilmował
rezultaty. Rodzice postarali się też o dofinansowanie na
szkolne szafki. Negocjują wprowadzenie atrakcyjnych
programów nauczania.

…i po drugiej stronie Puszczy
Zenaida Łuksza o problemach Moniki mogłaby tylko pomarzyć, chociaż od Moniki niewiele ją różni
a na pewno niewiele dzieli. Mieszka 20 kilometrów
od Białowieży, jest sołtyską w Olchówce w gminie
Narewka. To także Puszcza. Po okolicznych polach
i lasach wędrują żubry, wilki, jelenie i sarny, wokół wspaniała, bujna i czysta przyroda, do granicy
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mieszka starsza pani, w następnych trzech – młode
rodziny, kolejne dwa stoją puste, a ostatni zajmuje
jeszcze jedna starsza pani. Po drugiej stronie ulicy jest
podobnie. Jest też kilka domów zamieszkanych przez
letników.
Zenia ma czwórkę dzieci – trzech dorastających
synów i córkę w szkole podstawowej. O synów się nie
martwi, bo praca dla mężczyzn w okolicy jest. Brak jej
jednak pomysłu na to, co w Olchówce mogłaby robić
jej córka, gdy dorośnie. Nie wyobraża sobie nawet, że
Martyna mogłaby w Olchówce pozostać.
Dla kobiet nie ma pracy, dlatego tych młodych
jest w Olchówce niewiele. Kilka opiekuje się dziećmi, kilka pracuje w domu pomocy dla osób z chorobami psychicznymi
Dla kobiet nie ma pracy,
w niedalekich Bondarach. Z rolnictwa truddlatego tych młodych jest
no się utrzymać, mimo
w Olchówce niewiele. Kilka
dopłat unijnych; poza
opiekuje się dziećmi, kilka
tym to ciężkie zajęcie.
pracuje w domu pomocy dla
osób z chorobami psychicznymi Do pracy dla turystów,
którzy pojawiają się cow niedalekich Bondarach.
raz częściej, spragnieni
Z rolnictwa trudno się
regionalnych produkutrzymać, mimo dopłat
tów – i żywnościowych,
unijnych.
i rękodzielniczych –
trudno je przekonać. Pomoc w uprawianiu ogrodu
w letnich domach czy w „ogarnięciu” domu po zimie
kojarzy im się z pracą służącej.
Co w takiej Olchówce miałaby tu robić kobieta wykształcona, z aspiracjami – nie wiadomo.

Kobiety przesiadujące na ławeczkach przed domami
to częsty widok na Podlasiu.

Nawet gdyby – mając dobry zawód – uparła się
mieszkać w Olchówce, nie mogłaby go wykonywać, bo stąd do pracy nawet dojechać nie można.
Autobus jeździ dwa razy dziennie, a pięć lat temu
zlikwidowano komunikację kolejową między Hajnówką a Siemianówką. – „Ludzie nie czują, że
mieszkają w regionie atrakcyjnym turystycznie,
mają szanse rozwoju i mogliby żyć na przyzwoitym
poziomie.” – mówi Zenaida. Jest tu podobnie jak
w innych małych miejscowościach w Polsce: nie
dość, że przyrost naturalny jest ujemny, to migracja
młodych i lepiej wykształconych ludzi do miast wciąż
trwa. Dotyczy to zwłaszcza kobiet. Nawet w gminie
Białowieża widać odpływ kobiet, a przecież jest ona
w znacznie lepszej sytuacji niż pozostałe gminy powiatu hajnowskiego, bo saldo migracji ma dodatnie,
co oznacza, że więcej osób jest zainteresowanych
osiedleniem się w gminie niż jej opuszczeniem.3

3. Strategia rozwoju gminy Białowieża z uwzględnieniem turystyki na lata 2007–2013.
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niewynikającego z eksploatacji lasu, to trzeba tę pracę
generować. Osobom, które tracą zatrudnienie w tartakach lub zakładach usług leśnych, trzeba coś zaoferować. Chodzi o to, żeby pakiet «utraconych» miejsc
pracy został zastąpiony pakietem innych miejsc pracy
lub finansową gratyfikacją umożliwiającą rozpoczęcie
działalności. A rzeczywistość jest taka, że ludzie tracą
pracę i możliwości rozwoju, a nic w zamian im się nie
oferuje” – opowiada Zenaida.
Puszcza Białowieska jest miejscem szczególnym,
bo gospodarka leśna powinna w niej polegać przede
wszystkim na ochronie przyrody. Leśnicy nazywają to
miejsce najlepiej chronionym lasem w EuroLas jest miejscem pracy silnie
pie, ale – przyjrzawszy zmaskulinizowanym, nie kojarzy
się bliżej – widać, jak
się z pracą kobiet. Lasy
wiele jest do zrobienia.
Państwowe zatrudniają około
Środowiska ekologiczne
25 tysięcy osób, 25% tej liczby
wskazują m.in. na koto kobiety.
nieczność utrzymywania
niskiego poziomu pozyskania drewna z tego terenu,
i różne niedobory w zarządzaniu Puszczą, m.in. utratę
przez Park prestiżowego Dyplomu Obszarów Chronionych Rady Europy ze względu na wycinkę ponadstuletnich drzewostanów w zagospodarowanej części.
Ich zdaniem potrzebne jest wzmocnienie ochrony
przyrody zgodnie z europejskimi standardami.
Ochrona lasu powinna iść w parze z tworzeniem
miejsc pracy, równością społeczną i zrównoważonym rozwojem. To kwestia polityki: włączenie kobiet

Generować miejsca pracy
i równość
– „Niby ciągle się o turystyce mówi, obiecuje się, że to
daje pespektywy, ale kiedy przychodzi co do czego, to
na tle puszczy człowieka nie widać” – mówi Łuksza.
I podaje przykład: znajomy miał działkę w pobliskiej
wiosce Masiewo, zamierzał tam agroturystykę prowadzić. – „Ale ze względu na fakt, że na jego polu były
gatunki chronione, nie dostał pozwolenia na przekwalifikowanie działki na budowlaną. Więc niby coś
ma, ale gdy próbuje z tego zrobić źródło utrzymania,
to nie może i jego majątek okazuje się bezwartoścowy.
I nie ma żadnej alternatywnej propozycji – np. zamiany na działkę budowlaną. Tak nie powinno być. Żeby
puszcza dawała miejsca pracy, była źródłem dochodu

4. Patrz: prace Wandy Nowackiej i Bożeny Kornatowskiej, m.in. współautorek rozdziału pt. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
w raporcie UNDP pt. Polityka równości płci. Polska 2007.
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w zrównoważony rozwój, szczególnie w małych miejscowościach, środowiskach lokalnych, jest bardzo
ważne. Las jest miejscem pracy silnie zmaskulinizowanym4, nie kojarzy się z pracą kobiet. Lasy Państwowe zatrudniają około 25 tysięcy osób5, 25% tej liczby
to kobiety. Firmy pracujące dla Lasów – głównie zakłady usług leśnych – zatrudniają 50–80 tysięcy osób6,
ale swoich pracowników rekrutują spośród byłych
robotników leśnych mieszkających w najbliższej okolicy. Właściciele tych firm to najczęściej mężczyźni,
a nawet jeśli w dokumentach figurują kobiety, są one
na ogół współwłaścicielkami firm rodzinnych. „Wycięcie” kobiet sprawia, że nie mają one dostępu do
ważnego źródła dochodu i zasobów natural„Niewielu Kolegów, a jeszcze
nych, możliwości zarząmniej postronnych poważnie
dzania i gospodarowania
traktuje kobiety w lesie;
nimi. Chociaż na świecie
pisząc: »poważnie« mam na
systematycznie rośnie
myśli: »równorzędnie«.”
liczba kobiet studiujących na kierunkach leśnych, nie przekłada się to bezpośrednio na ich obecność i aktywność na wszystkich
szczeblach hierarchii zawodowej: w nauce, praktyce,
polityce leśnej, zarządzaniu, kreowaniu działań związanych z lasami i leśnictwem, ochroną środowiska,
czyli na pełnione przez nie role i funkcje.7 Tymczasem

Najstarszy las w Europie.

od lat międzynarodowa społeczność przekonuje, że
leśnictwo może pełnić rolę stabilizatora zrównoważonego rozwoju rejonów wiejskich, poprawiającego dobrobyt i poziom życia społeczności lokalnych z poszanowaniem zasad równości. Stąd wywodzi się postulat
włączenia zasady równości w ochronę środowiska.

Kobiety lasu –
w Polsce i na świecie
W 1995 r. w Pekinie odbyła się IV Światowa Konferencja w sprawie Kobiet8, jedna z najważniejszych
ze względu na prawa kobiet, która ujawniła wiele

5. http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/materialy_promocyjne/lasy-panstwowe-w-liczbach-2011
6. Informacja wiceministra środowiska Janusza Zalewskiego dla sejmowej komisji skarbu z marca 2012 r.
7. Patrz: prace Wandy Nowackiej i Bożeny Kornatowskiej. Ibidem.
8. IV Światowa Konferencja w sprawie Kobiet, obradująca 4–15 września 1995 r. w Pekinie, odwoływała się do wcześniejszych ustaleń konferencji z Nairobi (1985 r.), podczas której określono strategie działań na rzecz równości, awansu i zwiększenia udziału kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Dokument końcowy Konferencji Pekińskiej, Platforma działania (Platform for Action) precyzuje
12 obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla walki z dyskryminacją kobiet, i określa działania, jakie w tym celu mają podjąć rządy, instytucje międzynarodowe, organizacje pozarządowe i sektor prywatny.
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Najwięcej żubrów żyje na wolności
w Puszczy Białowieskiej.

zawód leśnika jako zawód dla obu płci. Chodzi zarówno
o wizerunek, czyli oswajanie się z obecnością kobiety
w leśnictwie – w reklamach sprzętu leśnego występują
kobiety i mężczyźni, na targach pracy przygotowuje się
stanowiska dla kobiet, organizuje się szkolenia dla właścicieli lasów dotyczące zatrudnienia przedstawicieli
obu płci. Taka polityka przynosi efekty; praca w leśnictwie przestała się kojarzyć wyłącznie z mężczyznami.
W Polsce zaś, podobnie jak w wielu innych krajach, reprezentacja kobiet w gospodarce leśnej jest wciąż niewystarczająca, a przewaga mężczyzn – przytłaczająca.9
Jaskółkami zmian są konferencje dotyczące roli kobiet
w leśnictwie „Las Kobiet”, organizowane corocznie od
2010 r. przez Centrum
Informacyjne
Lasów
W 2009 r. w Lillehamer
Państwowych oraz Sto(Norwegia) odbyło się pierwsze
warzyszenie Kobiet Law świecie sympozjum „Kobiety
su10. Stowarzyszenie pow leśnictwie”. To i kolejne
wstało w 2009 r. w Katomiędzynarodowe spotkania
wicach, w odpowiedzi na
skupiały się na opracowywaniu
potrzebę wyrównywania strategii i taktyk zwiększających
szans kobiet. Wymownie
udział kobiet w leśnictwie.
pisze o tym na blogu jedna z jego członkiń: „Kobiety stanowić mają wisienkę
na torcie, słodki ozdobnik i małe urozmaicenie w krajobrazie. Powinna się raz na jakiś czas jedna znaleźć,
żeby nie było monotonnie. Niewielu Kolegów, a jeszcze
mniej postronnych poważnie traktuje kobiety w lesie;
pisząc: »poważnie« mam na myśli: »równorzędnie«.
Kobieta ma określoną funkcję ozdoby towarzystwa,

aspektów nierówności. W pokonferencyjnej Deklaracji Pekińskiej, w paragrafie 248 wskazano, że kobiety
przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa dzięki użytkowaniu naturalnych zasobów,
gospodarowaniu nimi oraz przekazywaniu wiedzy
następnym pokoleniom. Zobowiązano rządy i organizacje międzynarodowe do promocji wiedzy i finansowania badań dotyczących roli kobiet w leśnictwie oraz
analizy powiązań sytuacji kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem sektora leśnego. W 2009 r.
w Lillehamer (Norwegia) odbyło się pierwsze w świecie sympozjum „Kobiety w leśnictwie”. To i kolejne
międzynarodowe spotkania, m.in. w Viseu (Portugalia), Mweka (Tanzania) oraz Umeå (Szwecja), skupiały
się na opracowywaniu strategii i taktyk zwiększających
udział kobiet w gospodarce leśnej. Przykładem realizacji postulatów równościowych w leśnictwie jest Szwecja. Od lat prowadzi się tam działania prezentujące

9. Time for Action. Changing the Gender Situation in Forestry. Raport ekspertów ds. płci kulturowej i przemysłu leśnego.
10. www.kobietylasu.pl
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ewentualnie gospodyni pilnującej strawy bądź papierkowej roboty, która poza tym nie powinna się zbytnio
udzielać”.11
Założycielki stowarzyszenia podkreślają, że kobiety w środowisku męskim często czują się izolowane, odtrącane, wykluczane, dyskryminowane. Ponadto, mimo że absolwentek kierunków bezpośrednio
związanych z leśnictwem co roku jest wiele, kobiety
zatrudniane są w Lasach na ogół w księgowości, administracji itp. Niewiele kobiet osiąga wysokie stanowiska, niewiele też czuje motywację do walki o nie.
Przyczyną
rezygnacji
z kariery zawodowej
„Młode kobiety? – Katarzyna
mogą być względy roWiniarska jest zdziwiona
dzinne, ponieważ w Lapytaniem. – Wszystkie stąd
sach Państwowych możwyjechały” – mówi krótko.
na być zatrudnionym
wyłącznie na pełnym etacie, co matkom z małymi
dziećmi znacznie utrudnia pogodzenie pracy z obowiązkami macierzyńskimi.12

Tradycyjny podlaski dom.

o podwójnej tożsamości. Z jednej strony większość
mieszkańców to starsi ludzie, którzy ziemi już nie
uprawiają, żyją z emerytur, a w wieku produkcyjnym
są głównie mężczyźni, bo w miejscowości jest pięć
tartaków, więc albo ktoś jest właścicielem tartaku,
albo jest w nim zatrudniony. Z drugiej strony mieszka tu też Winiarska, córka Danuty Kuroń, wdowy po
Jacku Kuroniu, która na podwórzu swojego typowego podlaskiego domu prowadzi „Stodołę kulturalną”,
gdzie organizowane są „przyjazdowe” przedstawienia.
Tu także jest siedziba Uniwersytetu Powszechnego im.
Jana Józefa Lipskiego, prowadzonego przez Fundację
Edukacyjną Jacka Kuronia. Jeszcze niedawno było to
urokliwe miejsce, otwarte, światowe. Na dziedzińcu
widywało się nastoletnich cudzoziemców grających
w piłkę, a na pierwszym piętrze dumnie powiewającą
tybetańską flagę. Uniwersytet dawał głównie ogólną

Puszczy strona trzecia…
– „Młode kobiety? – Katarzyna Winiarska jest zdziwiona pytaniem. – Wszystkie stąd wyjechały” – mówi
krótko. Winiarska, podobnie jak Zenaida Łuksza
z Olchówki, mieszka w wiosce położonej 20 kilometrów od Białowieży – w Teremiskach. To miejscowość

11. http://jagermeisterin.blog.onet.pl/2012/01/10/stowarzyszenie-kobiet-lasu/ (strona przejrzana 2.02.2013 r.)
12. Ibidem
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Do Białowieży rokrocznie przyjeżdża ponad 130 tysięcy
turystów. Ale podlaskie wsie wyludniają się.

foto: Asienka / Flickr.com

Kobiet wołanie na Puszczy

wiedzę humanistyczną, koncentrował się na poszerzaniu horyzontów bardziej niż na nauce praktycznych
umiejętności. Dziś stoi pusty, bo nie zdobył środków
na funkcjonowanie. Katarzyna Winiarska zajmuje się
kulturą Podlasia, badaniem historii, ewentualnie tworzeniem centrum kultury, ale dla przyjezdnych. Zapytana, czy wspiera mieszkających tu ludzi, np. rozwój
zielonych miejsc pracy, odpowiada, że nie.
Jej sąsiad Adam Wajrak, słynny dziennikarz
i obrońca puszczy, zielonymi miejscami pracy się nie
zajmuje. Z miejscowymi coraz trudniej było mu się

dogadać, więc przestali rozmawiać. Dyskusje o tym,
czyja jest puszcza – ludzi czy natury – nie została rozstrzygnięta, ale problem pozostał. Wajrak swoje miejsce w rzeczywistości odnalazł, prowadzi dobre życie
i spełnia swojej pasje, ale w lokalnych ludziach raczej
widzi tych, którzy chcą eksploatować na własny użytek drogocenną przyrodę. A rdzenni mieszkańcy czują się „wykiwani” przez obrońców natury. Jeśli mieliby
być akceptowani, to co najwyżej jako obiekt antropologicznego badania. Miejscowe „żubry” pod ochroną.
Błędne koło.
Wydaje się, że takie miejscowości jak Teremiski
czy Olchówka są skazane na wyludnienie, na nieprzerwany odpływ kobiet. Jedyna grupa, dla której te
miejsca są atrakcyjne to mieszczuchy, często emeryci,
zmęczeni miejskim życiem. Wykupują w leśnej głuszy domy, by w otoczeniu swojego płotu i jałowców
szczelnie odgradzających ich od reszty wioski spędzać
ciepłą połowę roku lub weekendy, kontemplując ciszę
wyludniającej się miejscowości i podziwiając miejscowy folklor w postaci autobusu, który jeździ dwa razy
na tydzień, i ostatnich „wiejskich bab”, które częstują
pysznym tradycyjnym ciastem.

foto: Agata Kubis

Pośród „nowych wieśniaków” jest wiele kobiet.
Liczą się dla nich przede wszystkim:
rozumiana na wiele sposobów przestrzeń,
społeczny wymiar pracy, względy estetyczne i zdrowotne,
stosunki międzyludzkie i możliwość samorealizacji.

Pewnego pięknego dnia

Wcześniej mieszkała w Warszawie, gdzie przez dziesięć lat była właścicielką firmy brokerskiej. Realizowała się wówczas, jak sama mówi, tylko w jednym
obszarze – zarabiania pieniędzy. Model się jednak wyczerpał – pewnego pięknego dnia powiedziała „dość”
i przeniosła się na wieś.

JOANNA POSOCH, właścicielka Lawendowego Pola,
stworzyła swój własny świat na końcu świata. Osiadła
w ciszy przy stawie i polu lawendy, pośród wysokich
drzew, z własnoręcznie zrobionym piecem w przywiezionej z innego końca województwa chałupie.
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Nie jest to zwykła wieś. Joanna mieszka w Nowym Kawkowie oddalonym o 20 kilometrów od Olsztyna. Miejscowość sąsiaduje z Pupkami, Węgajtami,
Godkami. To warmińska alternatywna przestrzeń
postkonsumpcyjna, która – podobnie jak Nowica
w Beskidzie Niskim – przyciąga specyficznych ludzi:
poszukujących kreatywnej opcji dla miejskiej pogoni,
chcących się spełniać w inny sposób.
Alternatywny charakter temu miejscu na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku nadała grupa
przyjaciół – artystów, hipisów, wielbicieli rozwoju duchowego – którzy sprowadzili się do Pupek, by hodować owce, kultywować bunt, prowadzić warsztaty dla
młodzieży.
Dzisiejsi przybysze albo się tu osiedlają, albo
„pielgrzymują”. W ogromnym ośrodku duchowego
rozwoju „Tu i Teraz” szkolą na letnich festiwalach
m.in. Wojciech Eichelberger, Zofia i Dawid
Nowe Kawkowo to siedziba
Rzepeccy,
a także mi„niegrzecznych dziewczynek”,
strzowie
wschodniej
które powiedziały „nie”
medytacji.
Gośćmi
urosystemowi zbudowanemu
kliwego pensjonatu Mogłównie na konsumpcji
niówa w Nowym Kawi odtwarzaniu ról narzucanych
kowie bywają pisarze,
w znacznej mierze przez
wykładowcy akademicmachinę korporacyjną.
cy, grupy naukowczyń,
które zatrzymują się tu na kilka dni w swoich objazdach po świecie. Jednym z licznych donatorów Scholi
Węgajty był Janusz Palikot. Na warsztaty z wytwarzania kosmetyków do Lawendowego Pola przyjeżdżają
ludzie z Greenpeace i Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków.

Wnętrze pensjonatu Moniówka w Nowym Kawkowie.

Nowe wieśniaczki
Pośród tutejszych „nowych wieśniaków” jest wiele
kobiet. Monika Piotrowska prowadzi pensjonat Moniówka, w którym oprócz niej mieszkają pies i cztery koty. Koncentruje się na tworzeniu wymarzonego
miejsca na ziemi, rozwijając talent zjednywania sobie
ludzi. Monika wychowała się na wsi, została szwaczką, potem przez lata wraz z bratem i siostrą pracowała
w Warszawie, by w końcu zatęsknić za swoim miejscem i porzuconą tożsamością, i wrócić na wieś. Wydziera z neutralnej przestrzeni kawałek po kawałku
i tworzy przestrzeń własną, która jest dla niej źródłem
satysfakcji i częściowo ją utrzymuje – resztę zapewnia
praca przy tworzeniu wystaw sklepowych.
Mieszka tu także Ula Raczak – właścicielka pięknego domu, malarka, która wytwarza biżuterię i torebki
z filcu. Anna Grądzka, mieszkająca w Nowym Kawkowie w domu przy kościele, maluje anioły na drewnie.
Monika Paśnik-Petryczenko wykorzystuje starą technikę
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Warsztaty frywolitkowe prowadzone
przez Monikę Paśnik-Petryczenko.

archiwum Koronczarni

Gliniany dom i polityczny beton

koronczarską zwaną frywolitką do projektowania ręcznie
robionej biżuterii. Z Warszawy los przywiódł niedawno
w te strony Ewę Korczewską, redaktorkę, dziennikarkę
i właścicielkę wydawnictwa Szafa, które wydało m.in.
najsłynniejszy i najbardziej wywrotowy bestseller dla
kobiet autorstwa Ute Ehrhardt pt. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne idą tam, gdzie chcą. Nowe
Kawkowo to siedziba niegrzecznych dziewczynek, które
powiedziały „nie” systemowi zbudowanemu głównie na
konsumpcji i odtwarzaniu ról narzucanych w znacznej
mierze przez machinę korporacyjną. W postkonsumpcyjnym warmińskim zakątku liczą się przede wszystkim:
rozumiana na wiele sposobów przestrzeń, społeczny
wymiar pracy, względy estetyczne i zdrowotne, stosunki
międzyludzkie i możliwość samorealizacji. Przez nieuniknione kontakty wiejskiego i wielkomiejskiego, które
tworzą egzotyczny pryzmat, lepiej widać kontrast tych
światów, łatwiej docenić wiejskie klimaty.
1. Wysokie Obcasy 25.08.2012 nr 34 (689)
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Przy wszystkich tych atutach miejsca i ludzkiej kreatywności, woli i chęci pracy, nie jest łatwo się utrzymać. Polityka nie jest dostosowana do doceniania i wspierania
tego typu przedsiębiorczości, wyobraźni, indywidualizmu. W „Wysokich Obcasach”, dodatku do „Gazety Wyborczej” z końca sierpnia 2012 r.1, opublikowano artykuł
Lidii Ostałowskiej o historii tego miejsca i jego obecnych
mieszkańcach. „Ten skrawek Warmii zamieszkują ludzie,
którzy nie liczą na niczyją pomoc. Żyją na luzie, ale mają
biznesowe zacięcie” – pisze autorka we wstępie do tekstu.
Nic bardziej mylnego. Te dwa zdania jednak znakomicie oddają stojącą za nimi
neoliberalną logikę, któPrzy wszystkich tych atutach
rą nam się narzuca: jeśli
miejsca i ludzkiej kreatywności,
masz biznesowe zacięcie,
woli i chęci pracy, nie jest łatwo
to i tak sobie poradzisz,
się utrzymać. Polityka nie jest
na pomoc liczą tylko niedostosowana do doceniania
udacznicy. Tymczasem
i wspierania tego typu
należałoby się raczej zaprzedsiębiorczości i wyobraźni.
stanowić nad sposobami
takiego dostosowania systemów wsparcia, aby mogli
z nich korzystać także ludzie przedsiębiorczy i jednocześnie niezależni. Jedna z bohaterek tekstu Ostałowskiej,
wbrew tezie przyjętej w artykule, jasno mówi: „Wiele
rodzin żyje bez stałego zabezpieczenia finansowego, bo
z trudem się tutaj zarabia”.
Przykładem
niedoceniania
kreatywności
i przedsiębiorczości w naszym systemie jest przedstawiona wcześniej Joanna Posoch, właścicielka
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foto: Mike Chernucha / Flickr.com

kilkuhektarowego Lawendowego Pola – miejsca
uprawy lawendy, działań warsztatowych (np. niemal
alchemicznych – z wytwarzania kosmetyków), agroturystyki. Ma ona wiele różnych talentów i umiejętności, od lat je pielęgnuje i doskonali. Opisała je
skrzętnie w poradniku pt. Jak zostać wieśniakiem,
który przystępnie przekazuje wiele ważnych wskazówek dla ludzi, którzy chcieliby przenieść się na wieś
i prowadzić tam prawdziwie wiejskie życie. Książka
zawiera katalog przepisów na życie na wsi: jak zmienić glinę z ogródka w materiał budowlany, jak tynkować za pomocą stalowej siatki, jak samodzielnie
sporządzić sole kąpielowe, jak wydestylować olejek
eteryczny, jak przyrządzić macerat ziołowy (kwiat
fiołka wonnego w oliwie z pestek winogron – do ciała,
a w occie jabłkowym – do sałatki), jak wreszcie przyrządzać dżemy i przetwory. – „Swoimi inicjatywami

i pomysłami mogłaby całą gminę utrzymać” – mówi
o Joannie jej koleżanka. A jednak, mimo tak wielu zajęć, talentów i pracowitości, nie jest ona w stanie zapewnić sobie życiowego komfortu. Nie jest wymagająca, brakuje jej na przykład pieniędzy na nowe książki.
Joanna Posoch doskonale wie, co powinni zrobić
politycy – którym płacimy za dostosowywanie prawa
do potrzeb obywateli – żeby takim ludziom jak ona
żyło się lepiej. – „Dobrze byłoby uwolnić przedsiębiorczość incydentalną” – mówi. Prowadzi działalność
na małą skalę, często działa kompulsywnie, niekiedy
wytwarza pojedyncze słoiczki dżemów i przetworów
z pomarańczy, leczo. Suszy grzyby i pomidory nad
kuchnią, uprawia zioła i stewię3. Jej zdaniem dobrym
wyjściem w tego typu przypadkach jest krytykowana „niewidzialna ręka rynku”, bo przy tak małej skali

Żywe muzeum
Pomysł żywego Lawendowego Muzeum nawiązuje do działalności Jacka Olędzkiego, antropologa i filmowca, klasycznego badacza terenowego i fotografika, który w Murzynowie pod Płockiem
założył muzeum etnograficzne związane z codziennymi zajęciami
mieszkańców: żeglugą wiślaną, rybołówstwem, sadownictwem
i uprawą roli. Olędzki przez 22 lata, od 1978 r. do 2000 r., spędzał
w Murzynowie dwie trzecie roku – od wczesnej wiosny do późnej
jesieni. Mieszkał w wiejskiej chałupie. Przed sklepem zbudował
ławkę, aby rozmawiać z przysiadającymi na niej mieszkańcami
wsi. Pomagał przy pracach polowych, w zamian oczekiwał rozmowy. Zapraszano go na spotkania rodzinne: śluby, urodziny,
kolacje wigilijne. Wynikiem jego pracy była obszerna monografia
wsi. Nosi ona tytuł: Murzynowo. Znaki istnienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII–XX w.2

Lawendowe Pole – pierwsze na Warmii
miejsce uprawy lawendy.

2. P. Żabowski, Pełne tajemnic rubieże Mazowsza, „Tygodnik
Płocki”, strona przejrzana 27.06.2012 r.; http://www.tp.com.pl/
turystyka/pelne-tajemnic-zachodnie-rubieze-mazowsza.html
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produkcji nie ma możliwości, żeby producent oszukiwał albo uciekł. Prawo nie pozwala jej sprzedawać
produkowanych kremów, organizuje więc warsztaty
„alchemiczne”. Oczywiście to także jest sposób samorealizacji i spełnień dla niej ważnych: zawiązywania
kontaktów oraz wzajemnej pomocy właściwej dawnym wspólnotom w małych miejscowościach. Ale nie
może się rozwijać, bo jeśli się wytwarza duże ilości,
to trzeba sprostać przepisom ustawy o kosmetykach.
A ta nie odróżnia producentki drobnej, lokalnej, incydentalnej, pracującej w manufakturze, od przedsiębiorstwa produkującego kosmetyki. Gdyby Joanna
Posoch chciała sprzedawać swoje wyroby, musiałaby
założyć działalność gospodarczą i oddawać duże próbki do badania, wydając na jedno kilka tysięcy złotych.

Produkt lokalny
Wprowadzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej przetworów domowych wytwarzanych we własnym gospodarstwie, z własnych produktów, w niewielkich ilościach – to
jeden z postulatów dotyczących rozwoju rynku lokalnej
żywności, sformułowanych w lipcu 2012 r. przez zespół Centrum Marki Lokalnej małopolskiej Fundacji Partnerstwo dla
Środowiska. Zespół stworzyli pracownicy fundacji, rolnicy,
Marszałek Małopolski, Komisja Rolnictwa Województwa
Małopolskiego, Małopolska Izba Rolnicza i inni partnerzy.
Zdaniem zespołu, dla rozwoju produktu lokalnego
najważniejsze są zmiany legislacyjne i ułatwienia sprzedaży, a najważniejszym postulatem jest „zebranie w jednym
rozporządzeniu, napisanym prostym, zrozumiałym językiem, wszystkich przepisów – z różnych dziedzin – regulujących dany sposób przetwórstwa i sprzedaży, tak aby
rolnik – właściciel małego gospodarstwa, drobny hodowca
czy przetwórca w jednym miejscu znalazł wszystkie obowiązki, które musi spełnić”.
Promocja i rozwój produktu lokalnego wiążą się także
m.in. z fachowym doradztwem służb sanitarnych i weterynaryjnych dla drobnych rolników i hodowców, opracowaniem dla nich praktycznych przewodników, zastosowaniem dobrych praktyk wzorowanych na krajach, w których
produkty lokalne mają dobrą i żywą tradycję, w końcu także zdefiniowaniem produktu lokalnego jako produktu żywnościowego, z którym utożsamiają się mieszkańcy danego
regionu. A co go wyróżnia? Jest przyjazny dla środowiska,
wytwarzany z lokalnie dostępnych surowców i uzyskał certyfikat świadczący o jego autentyczności i jakości.
Więcej o postulatach Fundacji Partnerstwo dla Środowiska na stronie internetowej: http://produktlokalny.pl/pl/
blog/aktualnosci/2012/08/01/konsultacje-spoleczne-ulatwienia-dla-sprzedazy-produktow-lokalnych

Żywy eksponat
Joanna marzy o nowym projekcie, który łączyłby
wszystkie jej potrzeby: życia wśród natury, edukacji,
tworzenia – żywym muzeum, na wzór tego, które założył niegdyś w Murzynowie słynny antropolog Jacek
Olędzki (patrz: ramka na stronie 84). Chciałaby być
żywym „eksponatem” – żyć w otoczeniu wiejskich
sprzętów, przy glinianym piecu, w kontakcie z naturą,
odwiedzana przez przybyszów spragnionych kontaktu z drugim człowiekiem, naturą i historią. To przemyślany pomysł na życie, w którym nie ma podziału
3. Stewia (Stevia rebaudiana Bertoni) – roślina o wyjątkowo słodkich liściach, używana jako naturalny słodzik. Badania wykazały
jej korzystne działanie przy nadciśnieniu i cukrzycy. Ma zero
kalorii, jest 250–450 razy słodsza od cukru (sacharozy).
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lawirowania w prawie i jednocześnie produkowania
ton papieru, żeby całą fikcję pokryć, co z kolei zabiera
całą masę czasu”.

na pracę i czas wolny, miejsce pracy i dom; tu nie ma
różnicy między tym, co prywatne, a tym, co wspólnotowe, pokazywane na zewnątrz. Taki podział byłby
wręcz abstrakcyjny. To także nowoczesny sposób życia
– zgodny z pasją, wewnętrznym przekonaniem. I znakomity sposób na rozwijanie zielonej gospodarki.
Priorytetem władz gmin, powiatów, województw
(nie tylko warmińsko-mazurskiego) powinno być
wspieranie twórczych inicjatyw, które nie są jedynie
krótkotrwałymi projekPowinno być tak: odpowiednio
tami, lecz długofalowymi
przygotowani urzędnicy
działaniami wzmacniająwspierają środowiska
cymi potencjał miejsca,
tworzącymi kolejne „mai inicjatywy budujące
gnesy” i kolejne miejsca
potencjał miejsca (regionu) –
pracy. Lawendowe Pole
dokładnie znają potrzeby,
to świetne miejsce do rozpomagają w pisaniu wniosków
woju, a dla jego właścii ich rozliczaniu.
cielki – idealne warunki,
aby została zieloną przedsiębiorczynią w lokalnej skali.
Jej działalność można by wesprzeć dodatkowymi środkami, np. unijnymi. Ale tak się nie dzieje. Joannę przeraża zbiurokratyzowany system. Wspomina, jak kilka
lat temu napisała wniosek dotacyjny o środki europejskie. Otrzymał on najwięcej punktów w województwie, pieniędzy jednak nie wzięła, i wyjaśniła powód.
– „Biurokracja w systemie pisania wniosków przerosła
rozsądek i zamieniła się w absurd. Na przykład nie mogło być różnicy pomiędzy kosztami prognozowanymi
a poniesionymi. To jest okropne: wymaga oszukiwania,

Wsparcie
– „Idealna sytuacja wcale nie jest bardzo trudna do
zrealizowania, wystarczy, żeby nie trzeba było oszukiwać, tylko zgłosić się do miejsca, które dzieli środki,
opisać, czego się potrzebuje i na co. Otrzymać środki
i móc rozliczyć się w sposób racjonalny, bez siedzenia
przez okrągły rok nad dokumentami” – instruuje Joanna Posoch. – „Sęk w tym, że nikomu nie opłaca się
ułatwiać życia, bo na utrudnianiu się zarabia – wtedy
są eksperci i się kręci”.
Powinno być tak: odpowiednio przygotowani
urzędnicy wspierają środowiska i inicjatywy budujące potencjał miejsca (regionu) – dokładnie znają
potrzeby, pomagają w pisaniu wniosków i ich rozliczaniu. Gdyby taka była praktyka, żylibyśmy w innej
rzeczywistości. Unijne środki nie są jednak wydawane efektywnie, jak być powinno – z systemem zachęt,
niewielką biurokracją. Dlatego Joanna Posoch, która
mogłaby być nowoczesną zieloną przedsiębiorczynią,
utrzymuje swoje działania w skromnej skali, a jej walory nie znajdują odbicia w jej sytuacji materialnej ani
w możliwościach rozwoju. Polskiej polityce potrzeba
wyobraźni, aby doceniono takie kobiety i wspierano
ich talent. Należy stworzyć im warunki rozwoju.
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GMINA JONKOWO –
POSTKONSUMPCYJNE ZAGŁĘBIE ZIELONYCH INICJATYW
Rozwój osobisty
Ośrodek Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz”
należący do Mai Wołosiewicz-Towalskiej i Jacka Towalskiego. Położony jest na olbrzymiej
10-hektarowej polanie, z dala od zabudowań.
Dysponuje salami medytacyjnymi, miejscami
do spania i stołówką. Oferuje warsztaty rozwoju
osobistego, m.in. tantrę-jogę, gotowanie według
pięciu przemian, ustawienia systemowe, aromaterapię, warsztaty gry na bębnach. Wykładowcami są m.in. Wojciech Eichelberger oraz Dawid i Zosia Rzepeccy.

Lawendowe Pole – pierwsza warmińska plantacja lawendy. Jego właścicielka Joanna Posoch
prowadzi agroturystykę, a także warsztaty wytwarzania kremów. W Lawendowym Polu odbywają się także inne warsztaty, m.in. jogi, psychologiczne. Posiłki wyłącznie wegetariańskie.
Brak telewizora i radia.

foto: Rafał Lipski

Moniówka – uroczy i malowniczy pensjonat,
otwarty, znakomicie zaprojektowany. Służy odpoczynkowi, kontemplacji ciszy. Pachnie świeżym praniem i ciastem. Jak reklamuje ją właścicielka: jest spełnieniem marzeń i pomysłem
na życie. Można tu przyjechać na wypoczynek,
a także na warsztaty, np. psychologiczne.
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Teatr
foto: Skånska Matupplevelser

Teatr Węgajty to miejsce przedstawień teatralnych, pracy
warsztatowej i badań terenowych we wsi Węgajty. Założyła go
w 1986 r. grupa osób przybyłych do warmińskiej wsi Węgajty
z różnych miast Polski i Niemiec. Teatr prezentuje tradycyjne
spektakle, ale sięga także po elementy ludowe, które odchodzą
w zapomnienie, i wskrzesza dawne obrzędy. Prace są prowadzone
w dwóch nurtach: Schola, pod kierunkiem Wolfganga Niklausa,
zajmuje się rekonstrukcją dramatu liturgicznego, a Projekt Terenowy, kierowany przez Wacława Sobaszka, adaptuje formy obrzędowe na scenę. Równolegle funkcjonuje Kapela Teatru Węgajty. Ważną formą kontaktu z mieszkańcami wsi jest uczestnictwo
w zachowanych jeszcze żywych obrzędach wiejskich. Spektakle
Teatru Węgajty prezentowane były na festiwalach teatralnych:
w Cieszynie (festiwal Na Granicy, główna nagroda w 1993 r.), w Niemczech, Czechach, Rosji, na Węgrzech, w Szwajcarii i Hiszpanii.

archiwum Teatru Węgajty

Produkt lokalny
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W gminie funkcjonuje sieć
producentów żywności wytwarzanej w ekologiczny sposób, w domowej skali. Tak
opisuje ją jeden z gości: „po
jajka udaliśmy się do niejakiej
Sławki, cudownej mieszkanki
wsi Nowe Kawkowo. Po jogurt,
masło i pyszny żółty ser – do
Thorstena z Węgajt. Chleb kupujemy w Pupkach, u Doroty.
Przy okazji wizyty w Pupkach
kupujemy biały kozi ser od Izy
i Jacka. Kolejny przystanek to
Godki i warzywa z gospodarstwa biodynamicznego, nazywanego przez mieszkańców
Spółką. Ziemniaki tam nabyte,
ugotowane w mundurkach,
z odrobiną masła, bez soli – to
ambrozja!”

Rękodzieło
Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne „Ręką Dzieło” tworzy grupa
osiadłych na Warmii artystów, która
swój duchowy rodowód wywodzi z rewolucji kulturowej końca lat 60. XX w.
Organizuje ono m.in. jarmarki sztuki,
wystawy i warsztaty. Jego członkowie
tak piszą o swojej misji: „Chcemy być
pomocni przy budowaniu tożsamości
kulturowej na Warmii, gdzie została
przerwana naturalna ciągłość tradycji; nie poszukujemy i nie wyrażamy
żadnej idei; rejestrujemy przejawy
sztuki i artystycznej kreatywności
jako motoru życia; wspieramy wiejskich artystów”.

foto: Magdalena Rogowska-Otremba (eMka Studio)

Ula Raczak – właścicielka pięknego
domu, malarka, wytwarza biżuterię
i torebki z filcu.
Monika Paśnik-Petryczenko – uprawia koronczarstwo techniką czółenkową, nazywaną inaczej frywolitką.
W praktyce robi misterną biżuterię koronową: oprawia szlachetne kamienie
koronką; pracuje w Scholi Węgajty.
Anna Grądzka – mieszka w domu
przy kościele. Maluje anioły na drewnie.
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Każdego dnia kobiety z całego świata – od Brazylii
po Włochy, od Peru po Niemcy – odnoszą sukcesy
na zielonych ścieżkach kariery. Dobre dla środowiska,
korzystne dla zdrowia i lokalnych społeczności, rozwojowe
miejsca pracy stają się ich udziałem. Zapraszamy do lektury
wywiadów z kobietami z zagranicy, które wybrały zielone
miejsca pracy i dzięki temu spełniają swoje marzenia
i ambicje, odnoszą sukcesy ﬁnansowe i społeczne.
Oby były źródłem inspiracji dla innych kobiet.

foto: WISTA-MANAGEMENT GMBH angeben
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Wiek: 48 lat
Miejsce zamieszkania: Berlin, Niemcy
Wykształcenie: inżynier-chemik i biotechnolog

URODZIŁAM SIĘ I WYCHOWAŁAM we Fryzji
Wschodniej. Studiowałam inżynierię chemiczną
i biotechnologię w Emden i Oldenburgu. Dorastałam
w środowiskach Greenpeace’u i partii Zielonych, jest
więc oczywiste, że ochrona środowiska była dla mnie
ważna. Mając 20 lat przeprowadziłam się do Berlina
Zachodniego. Na początku pracowałam w firmie budującej ekologiczne elektrociepłownie, ale wkrótce
rozpoczęłam pracę na własny rachunek – jako freelancerka. Czasy po zjednoczeniu Niemiec sprzyjały
osobom z tytułem inżynierskim w sektorze ochrony
środowiska, ponieważ w okolicach Berlina przeprowadzano wiele renowacji, m.in. wyposażano oczyszczalnie ścieków w ekotechnologie.
W 1991 r. zaczęłam doradzać w dziedzinie budowy instalacji i zarządzania projektami. W 1998 r. zainteresowałam się fotowoltaiką i zdecydowałam się na
specjalizację w tej dziedzinie. Własną firmę ib voght
GmbH założyłam w 2002 r. Zajmuję się fotowoltaiką,

Firma ib vogt zajmuje się fotowoltaiką, a w szczególności planowaniem, rozwojem i zarządzaniem
farmami słonecznymi w porozumieniu z lokalnymi
społecznościami.
Dagmar Vogt otrzymała wiele nagród i wyróżnień.
Przyznano jej tytuły: jednego ze stu najlepszych pracodawców wśród małych i średnich przedsiębiorstw
niemieckich w 2008 r., „Najlepszej przedsiębiorczyni
Berlina”, „Odpowiedzialnej kobiety” i „Mistrzyni
przedsiębiorczości berlińskiej”.
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Utrzymujemy pozycję czołowego gracza na rynku
solarnym, mimo że kryzys gospodarczy i finansowy
uderzył także w nasz sektor. Wiele firm zrezygnowało z projektów, a sytuację pogorszyły cięcia w subsydiach federalnych. To był trudny czas, ale udało nam
się przetrwać. Przez rok nie mieliśmy zleceń; zastawiłam prywatne oszczędności, by uniknąć zwolnień.
W uznaniu za tę strategię w 2006 r. zostałam „Bohaterką narodu” (Mutmacher der Nation) – wybrano
mnie spośród 700 osób nominowanych.
W 2011 r. nasze obroty wzrosły do 48 milionów euro. Dzięki nowym projektom, m.in. w Turcji
i Indiach, spółka uniezależni się od popytu
Gdy zakładałam firmę, branża
w Niemczech i zdobęsolarna w Niemczech dopiero
dzie nowych klientów.
rozkwitała, a giganci
Nie wzrusza mnie ponu- energetyczni nie doceniali OZE.
ry nastrój na krajowym
To zapewniło ib vogt GmbH
rynku. Dotychczasowi
świetną pozycję startową.
gracze w energetyce
mogą się buntować, ale ja nie martwię się o przyszłość,
bo wiem, że wobec wyczerpujących się zasobów ropy
i węgla potrzebujemy OZE.
Zatrudniam 170 osób, spośród których 45% to
kobiety. Dużą wagę przykładam do rozwiązań przyjaznych rodzicom. Pracując u mnie, można łatwo łączyć
obowiązki rodzinne ze służbowymi, pracować zdalnie,
w elastycznych godzinach pracy, opiekować się dziećmi w biurze. Jestem przekonana, że matki są znakomicie zorganizowane i ambitne. Wbrew obiegowym

a w szczególności planowaniem, rozwojem i zarządzaniem farmami solarnymi w porozumieniu z lokalnymi społecznościami.
Założenie firmy nie było trudne; wykorzystałam
wiedzę zdobytą podczas 11-letniej praktyki. Nie miałam problemów z pozyskaniem funduszy, choć dużo
czasu musiałam poświęcić na przygotowywanie dokumentów i rozeznanie w źródłach finansowania. Dwieście tysięcy euro na rozruch ib vogt, pochodzących
z kredytu, środków na poprawę regionalnej struktury
gospodarczej i federalnej dotacji na inwestycje, przeznaczyłam na pensje zespołu i początkową fazę pracy.
Zaletą tych środków były niskie oprocentowanie i niewysokie marże sektora usług.
Gdy zakładałam firmę, branża solarna w Niemczech dopiero rozkwitała, a giganci energetyczni nie doceniali OZE. To zapewniło ib vogt GmbH świetną pozycję startową. Na początku udałam się w podróż po kraju
– wspierałam producentów ogniw słonecznych przy planowaniu i budowie ich przedsiębiorstw, czuwałam nad
całością procesu i nawiązywałam długofalową współpracę z innymi przedsiębiorstwami. W początkowych latach firma co roku podwajała zyski i liczebność zespołu.
W 2007 r. założyłam w Londynie vogt solar Ltd, a następnie otworzyłam spółki-córki w San Francisco i Madrycie
oraz kolejny oddział w Berlinie. W 2008 r. zostały one
przekształcone w tzw. spółki europejskie1.
Jesteśmy wyjątkowi na rynku, ponieważ świadczymy całą paletę usług, chociaż w poszczególnych
segmentach mamy oczywiście liczną konkurencję.

1. Societas Europae (SE) – spółka europejska, jedna z paneuropejskich form przedsiębiorstwa.
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opiniom rzadziej korzystają one ze zwolnień lekarskich i zwykle są bardzo lojalne wobec pracodawców. Staram się uwzględniać perspektywę społeczną
w każdym aspekcie. Wielonarodowościowy zespół
z 15 krajów, pomysłowy wystrój biura, wszechobecna
zieleń – to wszystko nadaje mojemu przedsiębiorstwu
wyjątkowy charakter. W ib vogt wszyscy zwracamy się
do siebie po imieniu.
Branża, w której pracuję, daje kobietom ogromne możliwości. Nigdy nie miałam problemów z poruszaniem się w niej, mimo że jest zdominowana przez
mężczyzn. Jestem jedną z nielicznych kobiet w tej profesji, a to bywa korzystne – kontrahenci i partnerzy
łatwiej mnie zapamiętują. Dziwi mnie, że mimo rosnącej feminizacji, w wielu dziedzinach inżynierskich
to wciąż przede wszystkim mężczyźni decydują się na
własną działalność. To świadczy o wielkim niewykorzystanym potencjale kobiet. A gospodarczy rozwój
Niemiec zależy w dużej mierze od kompetencji kobiet
w tym sektorze i ich przedsiębiorczości.

Wierzę w przyszłość energii odnawialnej, a najlepiej
mogę ją wesprzeć, prowadząc własne przedsiębiorstwo.
Marzę, by ib vogt oferowało pełen pakiet usług OZE w miastach. Chciałabym być przykładem, szczególnie dla kobiet,
że można z dużym sukcesem realizować niekonwencjonalne pomysły. W najbliższych latach zamierzam odegrać
większą rolę w rozbudowie rynku OZE i przyczynić się do
przejścia władzy w sektorze energetycznym w ręce obywatelek i obywateli w wyniku decentralizacji systemu dostaw
energii. Sądzę, że także przyznane mi w ciągu lat pracy wyróżnienia potwierdzają, że obraliśmy właściwą drogę.
Artykuł powstał na podstawie wywiadu z Dagmar Vogt
oraz informacji zawartych na stronach:
www.vogtgroup.com; http://www.berlin-maximal.de/
magazin/portrait/art82,545;
http://www.nano-4-women.de/nena/gruenderinnen/
dagmar-vogt.html?tx_felogin_pi1[forgot]=1;
http://www.ib-vogt.com/en/home/about-us/management-team/
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Wiek: 26 lat
Miejsce zamieszkania: Dżakarta, Indonezja
Wykształcenie: inżynier, ekspertka ds. marketingu

POCHODZĘ Z RODZINY muzułmańskiej. Większość dzieciństwa spędziłam w Dżakarcie, stolicy
Indonezji. Pierwszą pracę znalazłam w dziale planowania japońskiej firmy produkującej sosy i napoje. Potem analizowałam rynek w przedsiębiorstwie
międzynarodowego dostawcy przewodów i usług dla
przemysłu energetycznego. Przerwę w korporacyjnym
życiu poświęciłam na studia magisterskie.
Pracę w przedsiębiorstwie Wangsa Jelita zaproponowały mi jego założycielki: Nadya Saib, Fitria Muftizal
i Amirah Alkaff. Firma pomaga marginalizowanym
społecznościom rolniczym włączyć się w produkcję
światowej klasy naturalnych kosmetyków. Zapewnia
sprawiedliwe wynagrodzenie i udział w procesie produkcyjnym; 10% zysków ze sprzedaży przeznacza na
rozwój infrastruktury produkcyjnej. Wspiera lokalne
wspólnoty i prowadzi badania nad naturalnymi kosmetykami. Podziwiam wizję i szlachetne cele Wangsa
Jelita; cieszy mnie możliwość rozwoju firmy przyjaznej

Wangsa Jelita to przedsiębiorstwo społeczne produkujące światowej klasy naturalne kosmetyki na
bazie ekologicznych produktów pozyskiwanych od
marginalizowanych społeczności rolniczych. Firma jest laureatką prestiżowych nagród. W 2010 r.
Ambasada Wielkiej Brytanii w Indonezji i Fundacja im. Arthura Guinnessa uznały ją za najbardziej
obiecujące przedsiębiorstwo społeczne w Indonezji.
W 2012 r. Wangsa otrzymała grant Instytutu Technologii w Bandung i nagrodę ASEAN Youth Award.
Przedsiębiorstwo jest finalistą konkursu organizowanego przez ONZ Kobiety w Singapurze i MasterCard pod hasłem „Inspirujące projekty: zmienić świat w 5 minut”. W 2012 r. uznano ją za jedną
z 50 najlepszych małych i średnich firm online.
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ludziom i środowisku. Jestem dumna z używanych
przez nas krajowych produktów służących do pielęgnacji i nawilżania skóry – olejków różanego, kokosowego
i palmowego, kurkumy, ekstraktów z zielonej herbaty.
Pragniemy stać się wiodącym przedsiębiorstwem społecznym w Indonezji i spełnić wysokie standardy firm
kosmetycznych.
Praca w przedsiębiorstwie społecznym wymaga
bardzo istotnej rzeczy: oddania sprawie. Jako dyrektorka ds. operacyjnych muszę być znakomitym menedżerem, do czego przydaje mi się wykształcenie
– oprócz studiów odbyłam szkolenia z zarządzania
zasobami, prezentacji
Jestem dumna z używanych
i zarządzania czasem.
przez nas krajowych produktów Obecnie pracujemy nad
służących do pielęgnacji
udoskonaleniem
linii
i nawilżania skóry – olejków
produkcyjnych, pozioróżanego, kokosowego
mu produkcji oraz trybu
i palmowego, kurkumy,
sprzedaży dzięki internetowym sklepom detaekstraktów z zielonej herbaty.
licznym i pośrednikom.
Moja praca wiąże się z częstymi podróżami do Bandung, gdzie mieści się centrala Wangsa Jelita. Mieszkam z mężem w Dżakarcie, co jest zaletą dla zespołu,
bo wiele spotkań odbywa się w stolicy.

Zwykle pracuję w godzinach 8–16, choć często trzeba w firmie zostać dłużej. Łatwo zatracić się
w ulubionym zajęciu i zaniedbać najbliższych. Mimo
to potrafię znaleźć czas dla rodziny i dla siebie. Istotne jest właściwe zarządzanie czasem. Klucz do równowagi między pracą a życiem prywatnym to zrozumienie, że jedno i drugie jest ważne i należy się im
poświęcać w równym stopniu.
Liczę na większe zarobki wraz z rozwojem firmy, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem
inwestorów. Zielona przedsiębiorczość zapowiada
obiecującą karierę, bo konsumenci coraz bardziej
świadomie wybierają produkty. Przystąpienie do tej
działalności zmieniło moją osobistą perspektywę.
Jestem bardziej świadomą konsumentką. Dokładnie
czytam etykiety na produktach, przywiązuję wagę
do składników. Krytycznie podchodzę do chwytów
marketingowych. Zadaję sobie pytania: Czy to naprawdę bezpieczne dla mojej skóry? Czy nie szkodzi
środowisku? Jakie to ma oddziaływanie społeczne?
Takie wątpliwości pojawiają się zawsze, gdy robię
zakupy.
Artykuł powstał na podstawie wywiadu z Floresianą
Yasmin. Więcej: www.wangsajelita.com/store
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Ukończyłam liceum i studiowałam przez dwa
lata w Technical Education Institute. Byłam asystentką
w przedszkolu, organizowałam zajęcia dla grup młodzieżowych w Arequipie, pracowałam w schronisku
dla pokrzywdzonych dzieci na południu Limy.
W 2007 r., po trzęsieniu ziemi w Pisco (trzy godziny jazdy na południe od Limy), ujrzałam jego skutki – ogrom zniszczenia i strat. Postanowiłam wówczas
pomóc tym ludziom i jednocześnie środowisku – zająć się wykorzystaniem odpadów i gruzu, przetworzeniem ich w użyteczne rzeczy i ponownym użyciem
lub sprzedażą, żeby za uzyskane pieniądze kupić żywność dla ludzi, którzy w katastrofie naturalnej stracili wszystko. W ten sposób wraz z grupą kilku osób
powołaliśmy Los Amancaes, wówczas nieformalną
grupę, głównie kobiet, zajmującą się zbieraniem odpadów. Zaczęliśmy w różnych dzielnicach Limy. Jakiś
czas później rozpoczęliśmy współpracę ze stowarzyszeniem Zdrowe Miasto, które bardzo nas wspierało

Wiek: 54 lata
Miejsce zamieszkania: Lima, Peru
Wykształcenie: szkoła średnia
Los Amancaes to społeczne przedsiębiorstwo zajmujące się zbieraniem odpadów stałych i rękodziełem z surowców wtórnych.

JESTEM METYSKĄ. Urodziłam się i wychowałam
w Limie, jako piąta z sześciorga rodzeństwa. Moja
mama pochodzi z miasta Huancayo w Andach Środkowych, a ojciec – z Chiclayo na północnym wybrzeżu. Wychowałam się w skromnych warunkach.
Mama była nauczycielką w wiejskiej szkole, po pracy dorabiała szyciem; ojciec był elektrykiem. Starsi
bracia pracowali, by opłacić studia. Sprzedawaliśmy
też w szkole posiłki i lody, które przygotowywaliśmy
w domu.
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w pozyskiwaniu klientów i we wskazywaniu szkoleń
i innych ekologicznych przedsięwzięć. W 2009 r. udało
nam się sformalizować działalność. Później poszerzyliśmy ją o rękodzieło i zaczęliśmy wytwarzać przedmioty z odzyskanych surowców – butelek, plastiku.
Robimy z nich ozdobne kwiaty, naszyjniki, wisiorki.
Nie miałam doświadczenia w zielonym sektorze,
na początku przeszłam więc podstawowe szkolenie ze
zintegrowanego zarządzania odpadami stałymi oraz
sześciomiesięczny kurs dla liderów zorganizowany
w mojej dzielnicy (Villa María del Triunfo) przez stowarzyszenie Atocongo. Stopniowo angażowałam się
w kolejne kursy, warsztaW Los Amancaes odpowiadam
ty, targi i podobne dziaza sprawy księgowe
łania związane z ekoi administracyjne, zakup farb,
logią. Uczestniczyłam
pędzli i innych materiałów,
w marszach podczas
transport prac do odbiorców,
Dni Wody, spotkaniach
skomplikowaną zbiórkę ciężkich z władzami i rzecznikiem
odpadów i nocny odbiór.
praw obywatelskich, by
mówić o ochronie klimatu i podkreślać jej znaczenie. W Święto Natury wygłaszałam w szkołach prelekcje o środowisku i prowadziłam akcje zbierania odpadów stałych.
W Los Amancaes odpowiadam za sprawy księgowe i administracyjne, zakup farb, pędzli i innych
materiałów, transport prac do odbiorców, skomplikowaną zbiórkę ciężkich odpadów (wysokie piętra,
wąskie klatki schodowe) i nocny odbiór. Pracujemy
w grupie 13 osób, a w przypadku większych zamówień zapraszamy do współpracy kobiety z okolicy.
Mogą przyjść z dziećmi; zapewniamy im posiłki
i wynagrodzenie.

Transformacja środowiska, wpływanie na życie
tych, którzy zajmują się zbieraniem i przetwarzaniem
odpadów – które de facto nie są odpadami, nadawanie
używanym dobrom dodatkowej wartości i udowadnianie społeczeństwu, co można zrobić z tym, co pozornie
jest zbędne – to wszystko nadaje mojemu życiu sens.
Pracuję po 10–12 godzin. Organizuję swój dzień
starannie, za pomocą grafików, by mieć czas na życie
prywatne. Nie utrzymuję się z samej pracy przy odpadach; działam społecznie w mojej wspólnocie, dwa razy
w tygodniu pracuję jako nocna opiekunka do dziecka,
piekę ciasta na zamówienie przyjaciół i rodziny.
Chciałabym umożliwić zatrudnionym w Amancaes
pogłębianie wiedzy o sztuce, zarządzaniu i sieciach społecznościowych. Jednym z moich marzeń jest zwiększenie liczby osób uczących się rzemiosła wykorzystującego
surowce wtórne oraz skali odzysku odpadów. Wpadłam
na pomysł stworzenia katalogu z produktami wykonanymi z materiałów nadających się do recyklingu i sprzedawania ich w strategicznych miejscach. Chciałabym
znaleźć przestrzeń (centrum odzyskiwania) w miejscu
uprzemysłowionym i uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach, by prezentować nasze produkty.
Kolejne perspektywy to zostanie edukatorką ekologiczną w szkołach, dzielenie się doświadczeniami
i wiedzą z pracownikami tego sektora. Zależy mi na
kursach i szkoleniach, by zdobyć kompetencje konieczne do współtworzenia rozwiązań przydatnych
Ziemi. Chcę poznawać na bieżąco inne inicjatywy w tej
dziedzinie.
Zielone miejsce pracy samo w sobie jest szczególnym rodzajem wynagrodzenia. Pieniądze są dla mnie
narzędziem umożliwiającym działanie, ale nie celem.
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Jestem bardzo zadowolona z tak zaszczytnej pracy.
Zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo jest ważna – pomaga poprawić standard życia wielu osób i zmienić
ich przyzwyczajenia, co jest coraz bardziej zauważalne. Otwiera też nowe perspektywy pracy przed tymi,
którzy z różnych przyczyn nie mają dostępu do działalności produkcyjnej, jak kobiety z małymi dziećmi,
osoby starsze, chorzy, niepełnosprawni. Do naszej
branży mogą dołączyć wszyscy.
Negatywne aspekty to konieczność przekonywania do zmiany złych nawyków i dźwiganie ciężarów
(problemy zdrowotne). Odbiór opadów stałych bywa
postrzegany przez otoczenie, władze miasta czy nawet
rodzinę jako zajęcie nieodpowiednie. Personel sprzątający i pracownicy ochrony w firmach, od których
zabieramy odpady, bywają niemili. Z perspektywy socjokulturowej nasze zajęcie uchodzi za męskie. W szowinistycznym społeczeństwie, takim jak nasze, zawsze
pojawiają się przeszkody. Sytuację pogarszają zazdrość
i błędna ocena fizycznego i intelektualnego potencjału

kobiet. Takie realia smucą i wywołują poczucie bezradności. Mam wrażenie, że stale jestem narażona na
komentarze i kpiące spojrzenia mężczyzn, zwłaszcza
wtedy, gdy z nimi współpracuję. Uważam, że sytuacja
się poprawiła tylko pozornie, w obawie przed ewentualnymi skargami.
Kolejną sprawą wymagającą zmiany jest nastawienie najbliższych. Na początku część rodziny traktowała moje zajęcie z pobłażaniem. Przyjaciele byli
zaskoczeni, a znajomi sugerowali, że można inaczej
zarabiać na życie. A ja kocham moją pracę. Spośród
trójki moich dzieci dwoje zaangażowało się w tę branżę. Życie jest łatwiejsze, gdy najbliżsi są częścią tego,
co się robi i kocha. Wspierają moje zajęcia, uczestniczą w nich, pomagają i sami możliwie się doskonalą,
dzieląc w ten sposób rodzinne obowiązki. Dla czystej
i zdrowej Ziemi!
Artykuł powstał na podstawie wywiadu z Milią Castro
Castillo.
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Wiek: 38 lat
Miejsce zamieszkania: Indie i Stany Zjednoczone
Wykształcenie: geograf (uniwersytet w Delhi) oraz
studia z planowania przestrzennego i jego prawnych aspektów na Uniwersytecie Kalifornijskim.

POCHODZĘ Z INDII; moja rodzina wywodzi się
z pakistańskiego regionu znanego z przedsiębiorczości. Choć wychowałam się w wielkim mieście – Delhi,
zawsze czułam bliskość z naturą. Mama wpoiła mnie
i mojej siostrze szacunek dla odmienności, a ojciec –
botanik – nauczył mnie samodzielnie myśleć, działać
zgodnie z przekonaniami i nie akceptować niesprawiedliwości. Bardzo wcześnie zauważyłam bezsens stylów
życia praktykowanych w „cywilizowanych”, „rozwiniętych” krajach. Nadmierna konsumpcja i zużycie toksycznych produktów czyni je niezrównoważonymi.
Po studiach geograficznych pracowałam jako kartograf w Indiach, a następnie wyjechałam do Stanów
Zjednoczonych, gdzie zajmowałam się systemami
informatycznymi oraz projektowaniem graficznym
i stron internetowych. Pomysł na organizację, która nauczyłaby ludzi dbania o środowisko w biznesie, narodził się podczas rozmowy z przyjacielem
z Pakistanu. Inspiracją była też dla mnie działalność

Thimmakka Certified Green Restaurants to organizacja zajmująca się certyfikowaniem zielonych
restauracji w Stanach Zjednoczonych, a Hospitality Value Services to firma opracowująca standardy zielonego hotelarstwa w Indiach. Ritu została
wyróżniona m.in.: odznaczeniem amerykańskiej
federalnej Agencji Ochrony Środowiska, nagrodą
„Economic Times” dla najlepszych przedsiębiorczyń poniżej 35. roku życia; wyróżnieniem magazynu „Organic Style” dla jednego z 50 najbardziej
wpływowych ekoliderów w Stanach Zjednoczonych.
Od 2005 r. należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych Ashoka.
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Saalumurady Thimmakki – kobiety z kasty nietykalnych, która – nie mogąc mieć dzieci – zajmowała się
sadzeniem drzew figowych i została nagrodzona za
działalność społeczną na rzecz leśnictwa. Jej przykład
dowodzi, że nie potrzeba szczególnego wykształcenia
czy zasobów, by chronić środowisko.
W wieku 24 lat założyłam więc Thimmakka
Certified Green Restaurants (TCGR) – organizację
zajmującą się edukacją ekologiczną dla restauracji.
Restauracje zużywają mnóstwo energii, wody i chemikaliów, wytwarzają zatem dużo odpadów i zanieczyszczeń, postanowiłam więc wprowadzić system
zielonych certyfikatów dla punktów gastronomicznych spełniających normy etyczne. Skupiłam się na
restauracjach etnicznych, które stanowią 25% lokali
gastronomicznych w Stanach Zjednoczonych, ale –
w odróżnieniu od innych punktów gastronomii – nie
zostały uwzględnione w federalnych programach reform ekologicznych. Pomagamy im; przede wszystkim tym, którzy nie znają dobrze języka angielskiego, wyjaśniamy skomplikowane przepisy prawne
i tłumaczymy, jak można zostać lokalnym ekoliderem. Bezpłatnie pomagamy wdrażać ponad 60 rozwiązań dotyczących m.in. redukcji odpadów stałych,
oszczędzania wody i energii, zapobiegania skażeniom
środowiska. Uczymy, jak odzyskiwać, przetwarzać
i kompostować odpadki i jak instalować urządzenia
zużywające mniej wody i elektryczności. Zakładamy
miejscowe punkty kontaktu dla właścicieli restauracji
etnicznych z agencjami federalnymi i stanowymi, co
pomaga przezwyciężać bariery językowe i kulturowe.
Dostosowujemy działania do potrzeb danej grupy etnicznej. Zapewniamy tłumaczenie, dofinansowanie,

zakupy w kooperatywach spożywczych i pomoc
w zarządzaniu. Zachęcamy do odwiedzania certyfikowanych restauracji w internetowej bazie, pomagamy
w pozyskiwaniu recenzji, kart rabatowych i występów
miejscowych artystów. Dzięki tym zabiegom liczba
zielonych restauracji w miastach na zatoka San Francisco zwiększyła się z dwóch do ponad czterdziestu.
Po działaniach w Zatoce poszerzyliśmy działalność na cały stan Kalifornia, zatrudniając siedem osób
na pełnym etacie i kilka pracujących w niepełnym wymiarze czasu. Nawiązaliśmy współpracę ze 150 podmiotami w obszarach metropolitalnych, m.in. Zatoki
San Francisco i Miami. W ostatnich pięciu latach dzięki
moim pomysłom ameryRestauracje zużywają mnóstwo
kańskie przedsiębiorstwa
energii, wody i chemikaliów,
zaoszczędziły 1,4 miliona dolarów, 40 milionów
wytwarzają dużo odpadów
litrów wody i 20 tysięcy
i zanieczyszczeń. Postanowiłam
ton odpadów.
więc wprowadzić system
Nasze przedsiębiorzielonych certyfikatów dla
stwo w 60% finansuje
punktów gastronomicznych
się z umów z agencjami
spełniających normy etyczne.
tłumaczeń pracującymi
dla restauracji etnicznych; pozostałe środki pochodzą
z kontraktów z miastami oraz darowizn od osób prywatnych i firm. Zebraliśmy w ten sposób milion dolarów. Ponadto we współpracy z miejscowymi uczelniami udoskonalamy program praktyk studenckich.
Organizacja ma 3000 członków na świecie.
Ważnym aspektem mojej działalności jest polityka. Współpraca z władzami miejskimi zaowocowała rozporządzeniami, dzięki którym zakłady gastronomiczne o zielonym profilu szybciej uzyskują
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pozwolenia na prowadzenie działalności. Sukces
Thimmakki to efekt nawiązywania bliskich relacji
z właściciel(k)ami i pracowni(cz)kami gastronomii.
Szczerość i otwartość sprawiają, że szybciej przekonują się oni do zielonych rozwiązań.
Doświadczenia nabyte w ciągu 17 lat spędzonych
w Stanach Zjednoczonych postanowiłam wykorzystać
w rozwiązywaniu problemów Indii: bezpieczeństwa
dostaw wody, zmian klimatycznych i zagrożenia bioróżnorodności. Pragnę opracować standardy certyfikowania zielonych firm w Indiach oraz zakładania zielonych dachów dostosowanych do indyjskiego klimatu.
Jako dyrektorka Hospitality Value Services przygotowuję dla indyjskiego sektora hotelarskiego analizy finansowe i środowiskowe oraz normy i standardy wzorcowe. Wraz z zespołem zapewniamy usługi przyjazne
środowisku, od fazy projektowania do modernizacji.

Na szczęście w mojej ojczyźnie konsumuje się 15 razy
mniej niż w Ameryce, a mieszkańcom płaci się za możliwość przetwarzania ich odpadów. Nie brakuje jednak
wyzwań, jak boom demograficzny, niedbałe wdrażanie
przepisów dotyczących ochrony środowiska i trudności
w dostępie do instalacji kompostujących oraz oszczędzających wodę. Wierzę, że zielone pomysły łatwiej się
w Indiach przyjmą, jeśli pokażemy, że ekologia jest dostępna i wygodna dla wszystkich.
Artykuł powstał na podstawie informacji zawartych na
stronach:
http://www.theweekendleader.com/Nature/518/backgreen.html;
http://sapnamagazine.com/2009/ritu-primlani-ofthimmakka/;
http://usa.ashoka.org/fellow/ritu-primlani
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Wiek: 32 lata
Miejsce zamieszkania: San Francisco, Kalifornia,
Stany Zjednoczone
Wykształcenie: inżynier

poszkodowanych ludzi uzmysłowił mi, jak nietrwałe są zwykle materiały budowlane. To doświadczenie zmotywowało mnie do szukania i rozwijania
alternatywy – zrównoważonej i biodegradowalnej.
Doktoryzowałam się więc w dziedzinie technologii
przyjaznych środowisku (beztlenowa biodegradacja
biokompozytów w budownictwie) na Uniwersytecie
Stanforda (Kalifornia).
Po studiach doradzałam spółce inwestycyjnej
z sektora czystych technologii. Szybko jednak zapaliłam się do pomysłu założenia własnego przedsiębiorstwa. Firmę Mango Materials otworzyłam w sercu
Doliny Krzemowej. Zajmujemy się produkcją ekologicznego, biodegradowalnego plastiku z odpadów.
Technologia jego wytwarzania jest oparta na bakteriach. W przeciwieństwie do innych rozwiązań nie
wykorzystujemy substancji modyfikowanych genetycznie ani roślin uprawnych. Stosujemy metan – produkt uboczny naturalnych procesów zachodzących na

Mango Materials to przedsiębiorstwo produkujące
ekologiczny plastik. W 2012 r. w konkursie Postcode
Lottery Green Challenge – premiującym innowacyjne zielone produkty i usługi dobre dla środowiska
i ludzi – zdobyła główną nagrodę, 500 tys. euro.

STUDIA INŻYNIERSKIE ukończyłam na Uniwersytecie Cornella w Ithace, w stanie Nowy Jork. W trakcie
nauki współpracowałam z organizacją Engineers for
a Sustainable World (Inżynierowie na rzecz Zrównoważonego Świata), pomagając w Indiach i na
Haiti po trzęsieniu ziemi i tsunami. Widok prowizorycznych schronisk służących za nowe domy dla
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Zespół Mango Materials stale się powiększa,
obecnie liczy 13 osób. Plany na przyszłość to głównie
zdobycie środków na wynagrodzenia, by móc dalej
doskonalić produkcję. Powiększanie firmy biotechnologicznej to nie lada wyczyn – w kolejnych latach
będzie wymagać ogromnego wysiłku.
Utrzymuję się z pensji i z konsultacji, którymi się
zajmuję przez 10 godzin tygodniowo. Stale więc jestem zajęta. Szczęśliwie wspierają mnie mąż i dalsza
rodzina. Gdybym wybrała inną ścieżkę kariery, zarabiałabym więcej, ale bardziej cenię to co robię i z kim
pracuję. Ponadto własna firmy daje mi dużo wolności.
Spodziewam się wyższych zarobków, kiedy Mango
Materials ustabilizuje się finansowo.
Praca daje mi wielką satysfakcję, lubię dzielić się
z innymi historią naszego sukcesu. Mam poczucie,
że tworzymy technologię, która może zmienić świat,
i to daje mi siłę. Bardzo mi zależy na ochronie Ziemi
i produkcji prawdziwie zielonych, opłacalnych materiałów, pozytywnie wpływających na środowisko.
Wraz z mężem Timem Riiffem i półtorarocznym
synem mieszkam nad zatoką San Francisco w Kalifornii. Lubię podróżować, uprawiać trójbój, wspinać się.
Uwielbiam gorzką czekoladę i ser.

wysypiskach śmieci, w oczyszczalniach i gospodarstwach rolnych. Proces produkcji ekologicznego plastiku tworzy zamknięty obieg: materiał rozkłada się
ponownie do metanu, co pozwala skuteczniej odzyskiwać ten gaz o potencjale cieplarnianym 72-krotnie
większym od potencjału dwutlenku węgla. Co ważne,
proces jest konkurencyjny kosztowo wobec metod
konwencjonalnych.
Nasz produkt umożliwia wytwarzanie bezpiecznych dla zdrowia, ekologicznych zabawek, butelek,
opakowań żywności, materiałów itp. To szczególnie ważne w przypadku dzieci. Dopóki nie zostałam
mamą, nie zdawałam sobie sprawy, że dzieci są narażone na ciągły kontakt z plastikiem, tworzywem toksycznym, wytwarzanym z ropy naftowej, który zalega
na wysypiskach.
Rozpoczęcie własnej działalności wymagało pasji,
entuzjazmu, pewności siebie i wytrzymałości na stres
związany z ryzykiem. Duże znaczenie miał doktorat
i sprawdzony zespół.
Dopóki nie zostałam mamą,
Na początku utrzymynie zdawałam sobie sprawy,
waliśmy się z grantów;
otrzymaliśmy od rządu
że dzieci są narażone
federalnego fundusze
na ciągły kontakt z plastikiem,
dla małych przedsiętworzywem toksycznym,
biorstw przeznaczone
wytwarzanym z ropy naftowej.
na badania. Te środki
pokryły koszty testów wykorzystania biogazu z fermentacji beztlenowej w oczyszczalni ścieków. Jednym
z przełomowych momentów było otrzymanie w 2012
r. nagrody Postcode Lottery Green Challenge, w wysokości 500 tys. euro. Dzięki wyróżnieniu nie mamy
długów i dysponujemy środkami na dwuletni rozwój.

Artykuł powstał na podstawie wywiadu z Molly Morse
oraz informacji zawartych na stronach:
http://www.huffingtonpost.com/molly-morse/plasticmade-from-greenhouse-gas_b_1912469.html;
http://www.greenchallenge.info/MediaDetails/MollyMorseWinnerMangoMaterials.htm;
http://www.mangomaterials.com/
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Wiek: 46 lat
Miejsce zamieszkania: Sorocaba, Brazylia
Wykształcenie: psycholożka

UKOŃCZYŁAM PSYCHOLOGIĘ ze specjalnością
w dziedzinie doradztwa i leczenia uzależnień od
substancji chemicznych. Po studiach otworzyłam
zakład leczenia nałogów, a następnie zajęłam się
opracowywaniem programów socjalnych dla osób
uzależnionych. W szkołach stanu São Paulo prowadziłam działania zapobiegające uzależnianiu się
młodzieży.
Źródłem inspiracji do powołania stowarzyszenia Lua Nova było moje niespełnione macierzyństwo.
Miałam problemy z zajściem w ciążę, a we Włoszech
prowadziłam nowatorski program terapeutyczny
dla uzależnionych matek. Jego duża skuteczność
przekonała mnie, że moją misją powinna być praca
z młodymi kobietami. Dostosowałam metodykę społecznej reintegracji i leczenia do potrzeb biedniejszych społeczności w Brazylii. Klinika w Wenecji,
w której praktykowałam, sfinansowała zakup siedziby, a środki na działalność pozyskałam od władz

Lua Nowa działa na rzecz poprawy życia młodych
matek egzystujących w trudnych warunkach; uczy
je wytwarzania ekologicznych cegieł i budowy domów. Prowadzi też kursy komputerowe, warsztaty
z recyklingu, szkolenia psychologiczne.
Stowarzyszenie zostało wyróżnione wieloma nagrodami. Raquel – w uznaniu za przedsiębiorczość –
w 2001 r. została przyjęta do Międzynarodowego
Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych Ashoka.
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nauka budowy domów oraz prowadzenie szkoleń dla
innych kobiet. Działamy z myślą o niezamożnych osobach marzących o własnym mieszkaniu; wychodzimy
naprzeciw programom budowy mieszkań socjalnych
prowadzonych przez władze miejskie. Oprócz nauki
budownictwa kobiety ze szkoły biorą udział w programie edukacyjnym Construasua Vida („Zbuduj swoje
życie”), który służy poszerzaniu wiedzy o prawach
i obowiązkach konsumenckich, zwalczaniu uprzedzeń, budowaniu zdrowych relacji rodzinnych i społecznych oraz lepszemu samopoznaniu.
Nasza praca przełamuje stereotypy dotyczące tradycyjnych zawodów. Pokazujemy, że biedne rodziny
(także niepiśmienne) mogą samodzielnie zbudować
dom, i to dom dobrej jakości, z ekologicznych materiałów. Całe społeczności odzyskują w ten sposób
poczucie godności osobistej i rozwijają się w sposób
zrównoważony.
Pomysł na ekologiczne cegły narodził się pod
wpływem statystyk, które pokazują, że brak mieszkań
dotyka 83% społeczeństwa. Sześć milionów brazylijskich domów w ogóle nie nadaje się do użytku z powodu fatalnego stanu lub braku dostępu do miejskich
usług publicznych. Co gorsza, zapotrzebowanie na
nowe mieszkania zwiększa się w tempie 5% rocznie
w związku ze wzrostem liczby ludności. Jak wynika
z naszych doświadczeń, sprzedaż cegieł i usługi budowlane zapewniają dochód na poziomie 2,5 pensji
minimalnej, a jest szansa na wyższe zarobki dzięki
kontraktom ze zleceniodawcami publicznymi.
Lua Nova stworzyła osiedle społeczne, w którym prowadzi kursy komputerowe, warsztaty z recyklingu i finansów oraz doradztwo rodzinne. Uczymy,

miejskich. Fundusze pochodzą też ze sprzedaży
ubrań produkowanych przez kooperatywę nastoletnich matek i lokalną społeczność.
Lua Nova pomaga młodym matkom żyjącym
w złych warunkach. Działamy od 2000 r. i dotąd „przeszło” przez nasze stowarzyszenie 3500 kobiet: bezdomnych, byłych narkomanek, ofiar molestowania i wykorzystywania seksualnego. Do każdej z nich podchodzimy
indywidualnie. SkupiaPomysł na ekologiczne cegły
my się na ich potencjale,
narodził się pod wpływem
a nie na trudnościach, jakich doświadczyły. Zależy
statystyk, ktore pokazują,
nam przede wszystkim
że brak mieszkań dotyka
na podnoszeniu poczucia
83% społeczeństwa.
własnej wartości i poprawie możliwości zarobkowych naszych podopiecznych.
A także na tym, by stanąwszy na nogi pomagały kolejnym grupom osób w trudnej sytuacji.
Nasz program terapeutyczny trwa 9 miesięcy.
W tym czasie młode kobiety przebywają na małej farmie w Sorocabie, gdzie uczą się tworzenia lepszych
relacji z dziećmi, innymi matkami i lokalną społecznością, a także wchodzenia w lepszy kontakt z samymi
sobą. Gwarantujemy im bezpieczeństwo i stabilizację.
Leczenie ułatwia (niepopularna) decyzja o nierozdzielaniu uzależnionych kobiet i ich potomstwa. Stawiamy
też na współodpowiedzialność i współzarządzanie.
Nasze podopieczne kształcą się też w prowadzonej
przez nas od 2004 r. szkole budownictwa (Empreiteira Escola). W pierwszej fazie uczą się, jak wytwarzać
i układać przyjazne środowisku cegły z gliny i cementu.
Poznają zasady działania sieci elektrycznych i hydraulicznych. Kolejny etap to produkcja i sprzedaż cegieł,
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jak wykorzystywać oświetlenie solarne, deszczówkę
i szkło oraz zielone rozwiązania w ogrzewaniu, wystroju i dekoracji domów. Ważne jest całościowe podejście, dlatego przywiązujemy wielką wagę do aspektów filozoficznych, artystycznych, rozwoju osobistego
i pracy w grupie. Jedną ze strategii wzmacniania więzi
wewnątrz zespołu jest wspólnotowy budżet na finansowanie osiedla i zakup materiałów. Prowadzimy też
wspólnotowe ogródki warzywne.
W Brazylii jest duże zapotrzebowanie na upowszechnienie inicjatywy szkoły budowniczych Empreiteira Escola. Zgłaszają się do nas instytucje społeczne, władze miast i, co ważne, kobiety. Dostosowałam projekt do innych rządowych programów pomocy socjalnej w 13 miejscowościach. Dysponujemy
salonem pokazowym, w którym prezentujemy nasz
projekt, oraz ogródkiem warzywnym i warsztatem do
wyrobu cegieł. W naszych 16 domach mieszkają młode matki, które doświadczyły przemocy.
Moja praca wymaga sumienności, cierpliwości
i wyczucia sytuacji. Pracuję 12 godzin dziennie. Utrzymuję się z wykładów, przemówień, konsultacji i koordynowania projektów. Jestem zadowolona z pracy,
podobnie jak nasze podopieczne. Największa wartość

to pokazanie, że można samej zbudować dom. To
dowodzi, że kobiety są w stanie osiągnąć wszystko,
o czym zamarzą.
Wady? To brudna robota. Początkowo spotykałyśmy się z negatywnymi reakcjami, bo budownictwo
uważane jest za zajęcie męskie. Mimo to nie ustajemy
w pracach i realizujemy nasze cele. Przeszkody pojawiają
się coraz rzadziej, ale nadal istnieją. Uważam, że kobiety
jako budowniczowie są nie tylko bardziej cierpliwe i dokładne, ale też marnują mniej materiałów. Pod wieloma
względami lepiej wykonują zadania niż mężczyźni. Planuję dwutorową ekspansję Lua Nova – szkolenie kolejnych terapeutek/ów i zakładanie kolejnych osiedli.
Udało mi się zachęcić brazylijskie firmy do przekazywania nam darów. Stworzyłam także centrum mobilizacji
„Przyjaciele Lua Nova”, które pośredniczy między miejscowymi przedsiębiorstwami a mieszkańcami i większymi firmami w zakresie wolontariatu i pozyskiwania funduszy.
Artykuł powstał na podstawie wywiadu z Raquel
Barros oraz informacji zawartych na stronach:
https://www.ashoka.org/fellow/raquel-da-silva-barros;
http://www.changemakers.com/blog/lua-novarehabilitating-addicts-and-empowering-women
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Wiek: 28 lat
Miejsce zamieszkania: Kampala, Uganda.
Wykształcenie: informatyczka

URODZIŁAM SIĘ i wychowałam w Ugandzie. Od
kiedy zaczęłam naukę w liceum, ciągnęło mnie do
komputerów, więc pomyślałam, że warto zająć się
profesjonalnie informatyką. Pierwsze doświadczenia
zdobyłam, pracując jako pomoc techniczna w niedużym przedsiębiorstwie, które wykorzystywało otwarte
oprogramowanie na potrzeby solidnych, skalowalnych
i bezpiecznych serwerów. Nauczyłam się wówczas zarządzania systemami informatycznymi małych i średnich przedsiębiorstw. Później pracowałam w korporacji
telekomunikacyjnej Orange w Ugandzie należącej do
francuskiego TELECOM. Przez cztery lata byłam administratorką IT UNIX. Praca w korporacji sprawiła,
że poczułam się wypalona zawodowo. Chciałam robić
coś innego, co sprawiłoby mi autentyczną radość.
Od zawsze z przyjemnością pomagałam młodym
dziewczętom i dorosłym kobietom, a jako aktywna pasjonatka technologii prowadziłam dla nich szkolenia
i kursy z informatyki i telekomunikacji. Po poważnym

Solar Sister to społeczne przedsiębiorstwo działające w trzech afrykańskich krajach: Ruandzie,
Ugandzie i Sudanie Południowym, zajmujące się
eliminowaniem ubóstwa energetycznego dzięki
wspieraniu kobiet z terenów wiejskich w rozwoju
energetyki solarnej.
Evelyn otrzymała wiele wyróżnień, m.in. nagrodę
im. Anity Borg przyznawaną kobietom z branży
IT pracującym poza Stanami Zjednoczonymi jako
wolontariuszki na rzecz zmiany społecznej w lokalnych społecznościach.
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namyśle postanowiłam poszukać zajęcia związanego z ruchami społecznymi, oddolnymi inicjatywami,
wpływającego na moją społeczność, i jednocześnie
móc wspierać kobiety, np. umożliwiając im nabycie
nowych kwalifikacji. Oczywiście, przejście z korporacji do trzeciego sektora nie było łatwe; moi rodzice nie
rozumieli, dlaczego rzucam pracę w dużej firmie informatycznej. Byłam jednak pewna swojego wyboru;
po jego dokonaniu lepiej się poczułam.
Na twitterze mojej przyjaciółki Deb Elzie znalazłam informację, że Solar Sister poszukują koordynatorki programu. Sprawdziłam, czym zajmuje się ta
organizacja, i bardzo mnie ucieszyło, że moje dwie
największe pasje – kobiety i technologia – to sedno ich
działalności. Od razu poprosiłam Deb o więcej informacji, a ona skontaktowała mnie z Katherine Lucey,
założycielką i dyrektorką tej organizacji, której opisałam swoje zainteresowania. Zostałam zatrudniona
w Solar Sister.
Praca daje mi wiele satysfakcji. Nie tylko pomagam kobietom rozwijać należące do nich mikroprzedsiębiorstwa sprzedające oświetlenie solarne; mogę
także przysłużyć się rozwojowi zielonej gospodarki.
Solar Sister to przedsiębiorstwo społeczne budujące
lepsze perspektywy życia przez eliminowanie ubóstwa
energetycznego. Dotyka ono na świecie 1,6 miliarda
ludzi, a 70% tej ogromnej rzeszy to kobiety i dzieci.
Solar Sister działa na wsi i w małych społecznościach, czyli tam, gdzie wiele osób pozostaje bez pracy.
Dotyczy to szczególnie kobiet, które – co gorsza – nie
dysponują własnym kapitałem, ziemią – żadnym majątkiem, by pozyskać środki na założenie firmy. Wyszukujemy w tych środowiskach kobiety ze smykałką

do interesów i proponujemy im otworzenie mikroprzedsiębiorstwa solarnego na preferencyjnych warunkach. Dajemy im „know-how”, m.in. szkolimy je
w dziedzinach: prowadzenia firmy, produktów i technologii, sprzedaży i marketingu. Wyposażamy je także
w materiały niezbędne do rozpoczęcia działalności. Nasze beneficjentki znajdują zbyt na oświetlenie solarne
w kręgu znajomych – rodziny, przyjaciół, sąsiadów,
a 10% zysku należy do nich. Dzięki temu mogą same
na siebie zarobić, zwiększając dochód rodziny. Uniezależniają się od mężów. Mają więcej pieniędzy, by posłać
dzieci do szkoły czy kupić nową odzież, co ma dla nich
większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. Dzięki założeniu własnego biznesu wzmacniają się.
Moje obowiązki polegają na wyszukiwaniu i budowaniu sieci kontaktów, dzięki którym docieramy
do szerszego grona kobiet. Pracuję z kobietami wiejskimi, często je odwiePomagam kobietom
dzam i wspieram. Osorozwijać należące do nich
biście przyczyniłam się
do tego, że w Ugandzie,
mikroprzedsiębiorstwa
Ruandzie i Sudanie Po- sprzedające oświetlenie solarne,
łudniowym pracuje już
i mogę także przysłużyć się
ponad 280 „Słonecznych
rozwojowi zielonej gospodarki.
Sióstr”. Udało nam się to
dzięki rozbudowywaniu sieci kontaktów na terenie
całego kraju i zatrudnianiu regionalnych koordynatorów, którzy pomogli mi znaleźć zmotywowane kobiety i udzielić im takiego wsparcia, by osiągnęły pełnię
sukcesu. Dzięki nim ponad 32 tysiące osób korzysta
z energii słonecznej, co pozwala zmniejszyć wydatki
domowe o 30% oraz chronić ludzi i środowisko przed
szkodliwymi emisjami ze spalania nafty.
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Większość czasu poświęcam pracy, ale uwielbiam ją. Jesteśmy małą organizacją, która dynamicznie się rozwija, co oznacza wiele spotkań strategicznych. Nie mam stałego grafiku, np. od 8.00 do
17.00. Pracuję, kiedy trzeba, a jeśli mam być szczera
– pracuję ciągle. Niektórzy moi współpracownicy
mieszkają w Stanach Zjednoczonych, więc zebrania
na skype’ie rozpoczynające się u nas o 16.00, w ich
strefie czasowej zaczynają się bardzo wczesnym rankiem. Zapewnienie sprawiedliwej równowagi w tych
kontaktach to coś, nad czym ciągle pracuję. Mimo to
znajduję czas dla siebie, na odpoczynek, hobby i dla
rodziny.

Zarabiam nieźle i wierzę, że zielona gospodarka
gwarantuje dobre zarobki, ale w pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju najważniejsza jest pasja. Praca
pozwala mi wieść wygodne życie, odkładać oszczędności i być niezależną finansowo. Nie tęsknię za superwynagrodzeniem z czasów korporacyjnych. Nowa praca
nadaje sens mojemu życiu, przypomina mi o słowach
dr Wangaari Mathaai: „Jestem tylko kolibrem, ale
uczynię wszystko, co mogę w tych okolicznościach, by
wprowadzić choć niewielką zmianę, której pragnę”.
Artykuł powstał na podstawie wywiadu z Evelyn
Namara. Więcej informacji: http://www.solarsisters.org/
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Miejsce zamieszkania: Chicago, Illinois, Stany
Zjednoczone.
Wykształcenie: antropolożka kultury i języka, certyfikowana ekspertka w zakresie edukacji ponadpodstawowej i kształcenia dorosłych.

FIRMA OAI ISTNIEJE już ponad 30 lat. Na początku prowadziliśmy zajęcia dla uchodźców z Azji – pomagaliśmy im dostosować się do życia w Stanach
Zjednoczonych. Szybko jednak odkryłam, że model
edukacyjny można zastosować także wobec innych
grup. Po wyczerpaniu się funduszy federalnych przekształciłam firmę tak, by służyła mieszkańcom biednych dzielnic, w których środowisko naturalne jest
zdewastowane. W 1995 r. – dzięki grantowi National
Institute of Environmental Health Sciences – przeprowadziliśmy szkolenia z rekultywacji środowiska
dla mniejszości pozbawionych wsparcia społecznego.
Choć nie mówiło się wówczas o „zielonej” polityce,
pracowaliśmy tak, by zainteresować ludzi zielonymi
miejscami pracy w rekultywacji środowiska, m.in.
gleby, oraz w architekturze krajobrazu.
Od 15 lat prowadzimy szkolenia w zakresie zielonych miejsc pracy. Co roku około 250 osób o niskich dochodach uczy się u nas pokonywania barier

Firma OAI Inc. jest liderem w zakresie szkoleń
i propagowania zielonych miejsc pracy.
Tepwan Reed jest uznaną propagatorką zielonej
modernizacji i włączenia społecznego. W 2010 r.
otrzymała nagrodę Chicago Foundation for Women’s
Breaking Barriers za wkład w upowszechnianie zielonych miejsc pracy.
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w poszukiwaniu pracy w ochronie środowiska, budownictwie, ogrodnictwie, architekturze krajobrazu,
podnoszeniu efektywności energetycznej budynków
czy w innych zielonych branżach. Działamy w Chicago, w obszarze metropolitalnym Kansas City, Kansas
i Dallas. W całym kraju
Co roku około 250 osób
szkolimy osoby bezpoo niskich dochodach uczy się
średnio narażone na
u nas pokonywania barier
skażenie, przeprowadzaw poszukiwaniu pracy
jące renowacje i zajmuw ochronie środowiska,
jące się unieszkodliwiabudownictwie, ogrodnictwie,
niem niebezpiecznych
architekturze krajobrazu,
odpadów.
podnoszeniu efektywności
W ostatnich latach
energetycznej budynków czy
nawiązaliśmy stosunki
w innych zielonych branżach.
partnerskie z miastem
Chicago i wraz z Chicago Greencorps wprowadziliśmy program, który ułatwia mieszkańcom tego miasta zdobywanie wykształcenia w takich dziedzinach, jak: rewitalizacja terenów
poprzemysłowych, usuwanie azbestu i ołowiu, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, termomodernizacja

budynków i recykling. Grupą docelową Greencorps
są więźniowie, którzy muszą pokonać największe bariery w zatrudnieniu.
Uważam, że rozwijająca się zielona gospodarka otwiera przed kobietami wiele drzwi do zdobycia
dobrze płatnej pracy, umożliwiającej samorealizację
i nieprzeszkadzającej w opiece nad rodziną. Zachęcam kobiety, aby zainteresowały się pracą w ochronie
środowiska, bo – choć często wymagają pracy fizycznej i są tradycyjnie przypisywane mężczyznom – dają
szanse rozwoju, świetne zarobki i dodatkowe korzyści.
Dumą napawa mnie fakt, że OAI stało się krajowym
liderem w zakresie szkoleń i propagowania zielonych
miejsc pracy. Pragnę zachęcić kobiety do większej
otwartości w myśleniu o szansach na zieloną karierę.
Dzięki temu będą lepiej zarabiać i pośrednio nauczą
innych, jak chronić klimat.
Artykuł powstał na podstawie: Why Green Is Your
Color: A Woman’s Guide to a Sustainable Career,
podręcznika wydanego przez Women’s Bureau, U.S.
Department of Labor.
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zajmujących 18 hektarów. Po pierwszym roku pracy
wprowadziłam nowe mieszanki i postanowiłam przywrócić miejscowy szczep albanello, który nie występuje
już praktycznie nigdzie. Białe SP68 narodziło się z połączenia albanello z najstarszą odmianą, muskatem aleksandryjskim. Z frappato (70%)i nero d’avola (30%) stworzyłam w tym okresie także czerwone SP68. W uznaniu za właściwości charakterystyczne dla tego regionu
wszystkie produkowane przeze mnie gatunki zaliczono
do klasy IGT, więc zgodnie z włoskim prawem mają
one chronione oznaczenie geograficzne. Grotte Alte
z 2006 r. spełniło jeszcze surowsze kryteria DOCG –
kontrolowanego oznaczenia gwarantowanego pochodzenia. Tego wina produkuję niewiele, około czterech
tysięcy butelek, i nie co roku. Leżakuje ono przez cztery
lata w drewnianych beczkach, a przez jeden rok w butelkach. Wachlarz moich win naturalnych dopełnia słodkie
deserowe Passonero z suszonych winogron nero d’avola.
Z rocznika 2008 powstało dwa tysiące butelek.

Wiek: 30 lat
Miejsce zamieszkania: Vittoria na Sycylii, Włochy
Wykształcenie: enolożka

URODZIŁAM SIĘ W MARSALI, mieszkam w Vittorii
na Sycylii. Już w liceum zbierałam pierwsze doświadczenia
w winiarstwie, dzięki wujowi, który od lat zajmuje się nim
zawodowo. Zaszczepiona wówczas pasja skłoniła mnie do
pogłębiania wiedzy na ten temat na uniwersytecie w Mediolanie. Studia pozwoliły mi odkryć świat win – degustowałam je, podróżowałam i uczyłam się. W 2004 r. wróciłam do Vittorii i otworzyłam własne przedsiębiorstwo.
Rozpoczęłam od uprawy lokalnych szczepów nero
d’avola i frappato na hektarze gruntu. Z pierwszego
zbioru w 2004 r. wyprodukowałam dwa tysiące butelek
dwóch marek – Siccagno (100% nero d’avola i Il Frappato (100% frappato). Stopniowo powiększałam winnicę; dziś wytwarzam 100 tysięcy butelek w winnicach

113

Polka powiatowa i zielona modernizacja

Zawsze kieruję się zieloną filozofią. Uważam, że
jeśli od natury oczekujemy czegoś dobrego, to musimy
się jej czymś dobrym odwdzięczyć. Największym wyzwaniem jest dobre traktowanie gleby – użyźnianie jej
bez naruszania esencji i zmiany struktury. Jako winiarka
czuję się odpowiedzialna za zachowanie bioróżnorodności. Nie używam chemikaliów – moje wino jest owocem tej ziemi, ze wszystNie używam chemikaliów –
kimi jej właściwościami
moje wino jest owocem tej
i historią. Uprawa, fermentacja na rdzennych
ziemi, ze wszystkimi jej
(naturalnych) drożdżach
właściwościami i historią.
i praca w piwnicach odUprawa, fermentacja na
powiadają cyklom pór
rdzennych drożdżach i praca
roku i faz księżyca. Zimą
w piwnicach odpowiadają
pozwalam ziemi odcyklom pór roku i faz księżyca.
poczywać. Winogrona
mam najwyższej jakości, a to oszczędza wiele pracy.
Wystarczy pozwolić im się rozwijać, zbierać je ręcznie
i ograniczyć się do produkcji na niewielką skalę.
Wino jest moim życiem, czymś, co bardzo kocham. W biurze, winnicy i piwnicach zatrudniam

cztery do pięciu osób. W przyszłości chcę wybudować
nową piwnicę. Skupiamy się na ulepszeniu ekologicznych metod produkcji. Muszę panować jednocześnie
nad pracami w winnicy i piwnicach oraz nad promocją. Wstaję wcześnie, nie mam wolnych sobót i niedziel, rzadko znajduję chwilę dla siebie. Na szczęście
mam przyjaciół, z którymi wspaniale spędzamy z trudem wygospodarowany czas.
Rodzina i przyjaciele dobrze przyjęli mój wybór
zawodu. Popierają mnie i doceniają, szczególnie za decyzję o winiarstwie biodynamicznym. Winiarstwo zacieśnia moje więzi z regionem i przodkami. To ważne,
aby ludzie zostawali na Sycylii. Mamy możliwość zapoczątkowania czegoś nowego – nasza ziemia jest gotowa
na nowy początek. Chcę dać przykład młodym, którzy
szukają lepszych szans poza wyspą, i pokazać znaczenie
tradycji i piękno przywiązania do ukochanego miejsca.
Artykuł powstał na podstawie wywiadu z Arianną
Occhipinti oraz informacji zawartych na stronach:
http://louisdressner.com/producers/Occhipinti/;
http://www.agricolaocchipinti.it/eng.html

Polka powiatowa i zielona modernizacja jest wynikiem
ponad rocznej pracy jej autorki Beaty Maciejewskiej.
Książka została wydana przez Fundację Przestrzenie
Dialogu przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta –
Przedstawicielstwo w Polsce.
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Wiek: 44 lata
Miejsce zamieszkania: Gdynia
Wykształcenie: skandynawistka

URODZIŁAM SIĘ i wychowałam w Gdyni. Moja mama
była ekolożką morza, ojciec był chirurgiem. Ukończyłam
III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni w klasie humanistycznej z językiem wykładowym angielskim. Studiowałam skandynawistykę, jest więc oczywiste, że prawa człowieka i ekologia są dla mnie ważne. Już w czasie studiów
rozpoczęłam pracę w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie prowadzonej wówczas przez Ryszarda Ziarkiewicza,
co dało mi znakomitą lekcję sztuki współczesnej.
Po studiach zaczęłam pracować w redakcji „Magazynu Sztuki” i w lokalnym oddziale „Gazety Wyborczej”.
Moje pierwsze artykuły, dotyczące złego przygotowania
dużej imprezy miejskiej, stały się tematem posiedzenia
rady miasta. Także kolejne teksty budziły niekiedy ostre
reakcje, głównie władz. Wkrótce rozpoczęłam współpracę z wydawanymi w Warszawie pismami m.in. „Przekrojem” i „Newsweekiem”. Koncentrowałam się na sprawach
społecznych; napisałam m.in. pierwszy w wysokonakładowych polskich mediach artykuł na temat mobbingu.

Beata Maciejewska jest założycielką i prezeską zarządu Fundacji Przestrzenie Dialogu działającej
na rzecz edukacji społecznej, egalitarnego społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Jest także
przewodniczącą rady fundatorów Zielonego Instytutu – think-tanku zielonej polityki, oraz redaktorką naczelną magazynu „Zielone Miasto”. Prowadzi
warsztaty i szkolenia, inicjuje akcje społeczne, jest
autorką wielu publikacji nt. równości i zrównoważonego rozwoju, m.in.: Jak pisać i mówić o dyskryminacji, Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia
i Zielone miasto nowej generacji.
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wpływem naszych działań angażują się z sukcesem w politykę, podejmują antydyskryminacyjne i społeczne inicjatywy, i po prostu zaczynają bardziej w siebie wierzyć.
W ostatnich latach silniej łączę działania równościowe z zieloną modernizacją, co jest wynikiem powołania
– wraz z Dariuszem Szwedem, przewodniczącym Zielonych, i Karolem Zamojskim – Zielonego Instytutu. Ten
think-tank promuje zielone koncepcje i polityki, przede
wszystkim dotyczące energetyki, transportu, włączenia
społecznego. Współpracujemy z wieloma osobami z całej Polski, m.in. z Robertem Biedroniem, Anną Grodzką,
Edwinem Bendykiem, Małgorzatą Tkacz-Janik, Dorotą
Meterą. Jesteśmy zaangażowani w działania antyatomowe, w inicjatywy na rzecz demokracji energetycznej.
Bardzo ważne było dla mnie współredagowanie
i wydanie w 2011 r. książki o Izabeli Jarudze-Nowackiej,
osobie, która do dziś pozostaje wzorem zaangażowania
i politycznego działania.
Fundacja Przestrzenie Dialogu
Ta książka wpisuje się
stała się domem moich
też w intensywne pisanie
pomysłów
na innowacyjne
i inicjatywy wydawnicze,
działania społeczne i ich
które pochłaniają mnie
realizację.
w ostatnich latach – począwszy od redagowania
lekkiego dwumiesięcznika „Zielone Miasto”, znakomicie projektowanego graficznie przez Agnieszkę Kraskę,
przez raporty typu Zrównoważony rozwój Metropolii
Silesia, po redagowanie eksperckich opracowań, jak
Zielony Nowy Ład społeczny. Te publikacje mają na celu
przede wszystkim promocję zielonych inicjatyw, zielonej
przedsiębiorczości oraz włączenie ich w główny nurt debaty politycznej w Polsce. Mam nadzieję, że to co robię
przydaje się ludziom i służy lepszemu światu.

Dziennikarstwo pozwalało mi łączyć pracę zawodową
z wychowaniem – wraz z partnerem – dwójki dzieci.
Z biegiem czasu odkrywałam jednak cynizm mediów,
szczególnie „Newsweeka”, w którym za pomocą sprawnych redakcyjnych skalpeli odwracano tezy autorów
o 180 stopni. Zmotywowało mnie to do działań na rzecz
bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, przejrzystości
mechanizmów władzy i praw kobiet. Właśnie wtedy
nabierał politycznego kształtu w Polsce ruch Zielonych,
którego cele i idee odpowiadały moim zapatrywaniom
i potrzebom, dołączyłam więc do niego intuicyjnie.
Przełomowe było założenie w 2004 r. Fundacji
Przestrzenie Dialogu. Stała się ona domem moich pomysłów na innowacyjne działania społeczne i ich realizację. Pierwszym projektem był – zrealizowany wraz
z Ambasadą Szwecji w Polsce, zwłaszcza attaché kulturalną Miką Larsson – cykl warsztatów Szwecja: „Tak” dla
praw człowieka, porównujący prawodawstwo i praktykę
obu krajów w takich obszarach jak kary cielesne wobec
dzieci, rodziny homoseksualne i wolność wypowiedzi.
Kolejne lata to realizowanie w Polsce setek warsztatów, spotkań, akcji, z których najważniejsze to: Objazdowa akademia kobiet: decyduję – działam, seria szkoleń
w małych miejscowościach, zachęcająca kobiety do publicznej aktywności; innowacyjny projekt Redakcja równości – ogólnopolskie szkolenia dla ludzi mediów; Kierunek rozwój lokalny – seria warsztatów we wszystkich województwach dla liderów i liderek. Większość projektów
była mojego pomysłu, ale ich realizacja nie byłaby możliwa
bez współpracy z koleżankami i kolegami, a także organizacjami, w tym szczególnie z przedstawicielstwem w Polsce Fundacji im. Friedricha Eberta. Mieliśmy poczucie, że
to, co robimy, ma sens. Widzieliśmy bowiem, że ludzie pod
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Najważniejsze aktualne przedsięwzięcia Fundacji:
– Zrównoważony rozwój metropolii Silesia – publikacja i seria debat nt. innowacyjnych koncepcji rozwoju najbardziej zurbanizowanego regionu Polski;
– Drogi równości. Izabela Jaruga Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy – książka i seria
debat poświęcone tej wybitnej postaci życia politycznego i społecznego w Polsce;
– Demokracja energetyczna – działania na rzecz
rozwoju w Polsce obywatelskiej energetyki opartej na
źródłach odnawialnych.

FUNDACJA PRZESTRZENIE DIALOGU powstała
w 2004 r. Działa na rzecz dialogu społecznego, demokracji, tolerancji, równych praw kobiet i mężczyzn,
zrównoważonego rozwoju. Współpracuje z wieloma
instytucjami w Polsce i za granicą.
W ostatnich latach Fundacja zajmuje się przede
wszystkim edukacją społeczną, m.in. organizuje
warsztaty dotyczące demokracji energetycznej i zrównoważonego rozwoju dla lokalnych liderów i liderek
oraz debaty z udziałem ważnych aktorów życia społecznego, politycznego i naukowego z Polski i zagranicy. Prowadzi także działalność wydawniczą obejmującą publikacje i filmy edukacyjne.

www.przestrzeniedialogu.org
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Ponadto Fundacja przyznaje stypendia szczególnie uzdolnionym studentom i doktorantom wyróżniającym się dużym zaangażowaniem społeczno-politycznym. Fundacja co roku wspiera ok. 2700 studentów i doktorantów, zwłaszcza z rodzin niezamożnych
lub ze środowisk imigrantów.
Obok głównych siedzib w Bonn i Berlinie FES
utrzymuje przedstawicielstwa w ponad 100 krajach na
całym świecie. Biuro w Warszawie, istniejące od roku
1990, należy do największych.

FUNDACJA IM. FRIEDRICHA EBERTA (FES) została założona w 1925 roku na mocy politycznego
testamentu pierwszego demokratycznie wybranego
prezydenta Niemiec Friedricha Eberta. Fundacja, której działalność w roku 1933 została zakazana przez
narodowych socjalistów, a w roku 1947 wznowiona,
jest największą i najstarszą wśród istniejących obecnie
fundacji politycznych w Niemczech.
FES wspiera idee i główne wartości socjaldemokracji, a jej działania mają na celu zwiększenie partycypacji obywateli w życiu politycznym, wzmocnienie
spójności społecznej, sprawiedliwe kształtowanie systemu społeczno-ekonomicznego, pogłębienie dialogu
między związkami zawodowymi a światem polityki
oraz nadanie globalizacji ludzkiej twarzy.

www.feswar.org.pl
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Znakomite i budujące przykłady działalności nowoczesnych kobiet w zielonej gospodarce!
Lidia Geringer de Oedenberg
Kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego

Polka powiatowa jest tego warta! – finansowego napędu z zielonych technologii i satysfakcji z samowystarczalności nie tylko energetycznej. Ta książka podpowiada, jak to zrobić w zgodzie ze sobą i otoczeniem.
Kobieca zielona modernizacja zmieni świat.
Magdalena Środa
Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet

Podczas autostopu w Norwegii, 25 lat temu, pewna cudowna rodzina przyjęła mnie w swoim domu. Było
tam sporo książek. Jedna z nich przykuła moją uwagę. To był bestseller Susan Faludi, który dopiero teraz
został przetłumaczony na język polski i zapewne trafi do domów wielu Polek. Choć pewnie nie do Polek
Powiatowych, bo to była książka dla Powiatowych Amerykanek. Na szczęście jednocześnie ukazuje się rodzimy produkt, można rzec swojski, którego przesłanie jest niemal identyczne. Jak brzmi? Dwie największe
nierówności wokół nas to nierówność ekonomiczna i nierówność kobiet. Ponieważ gospodarka jest jednym
z filarów funkcjonowania świata, a nierówność ekonomiczna zawsze dotyczy przede wszystkim kobiet, to
cenny jest każdy projekt, każdy pomysł, który pozwala obie te nierówności niwelować jednocześnie. Zielona modernizacja jest jedną z takich propozycji. Zapewne wiele Polek po przeczytaniu tej książki podzieli
moją opinię. I nie dość na tym – zamieni ją w czyn.
Małgorzata Tkacz-Janik
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
ISBN 978-83-930412-3-7

Polka powiatowa

Polecam lekturę tej książki. Ciekawe, innowacyjne spojrzenie na równość szans przez pryzmat wyzwań
dotyczących zmian klimatycznych i ochrony środowiska.
Małgorzata Fuszara
Ekspertka Rady Europy do spraw wprowadzania równości płci
do głównego nurtu działań politycznych i społecznych

polka
powiatowa
i zielona
modernizacja

Beata Maciejewska

Bardzo interesujące ujęcie: kobiety z małych miejscowości w Polsce zaprezentowane w odniesieniu do
najważniejszych politycznych trendów, i do kobiet z całego świata!
Dorota Chałat
Radna miasta Koszalina
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