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„Było sobie drzewo”. W życiu każdego z nas jest niejedno. 
Chroniliśmy się pod zwisającymi, wiotkimi gałązkami wierzby płaczącej, na gałęziach innych 
wieszaliśmy huśtawki, kolorowe hamaki. Szukaliśmy takich, na które można wspiąć się wysoko 
i ukryć pośród liści. To były pewnie nasze pierwsze zapamiętane drzewa, pierwsze skojarzenia, 
odczucia. Z każdym takim drzewem z reguły wiązała się jakaś myśl, tęsknota za czasem, 
za miejscem, za przeszłością. Wiele z tych drzew miało i ma dla nas ten jedyny zapach, szumi 
właśnie tak, jak pamiętamy. Klasyczna, dobra synestezja, bo dzięki niej z perspektywy czasu, 
wciąż dostrzegamy drzewa, a nie tylko na nie patrzymy, słuchamy ich, a nie jedynie słyszymy.

Drzewo było, jest, nie tylko sobie, ale i nam i dla nas – pomocne. Otulone mchem podpowia-
da strony świata, wyciągając ramiona gałęzi w którąś stronę, zdradza kierunek dochodzących 
promieni słońca, wiatru. Patrzymy na nie z podziwem, potykamy się o wybrzuszoną korzeniami 
ziemię. I podskórnie czujemy, że przebywanie w towarzystwie drzew leczy i łagodzi. Wiemy, 
że dobrze jest, kiedy są blisko. Wielokrotnie patrzymy na nie z troską, kiedy poranione próbują 
znaleźć miejsce między ogrodzeniami, a korzenie walczą z płytami chodnikowymi i kiedy nagle 
schną. Czujemy pustkę, kiedy ktoś niepotrzebnie je ścina. To są te pierwsze, wrażliwe myśli 
o drzewie, potem przychodzi element wiedzy, pojawiają się liczby, na które patrzymy z podzi-
wem. 

DLACZEGO DRZEWO? 
WSTĘP PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU

Zdrowe 10-metrowe drzewo 
produkuje około 118 kg tlenu 
rocznie, a człowiek potrzebuje go 
rocznie 176 kg – stąd dwa drzewa 
średniej wielkości dają człowie-
kowi oddech.
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Lasy to „zielone płuca Ziemi” - szczególnie w 
ostatnim czasie warto się nad tym stwierdzeniem 
zatrzymać, bo oddech to metronom życia.



Ale czy rzeczywiście wiemy, co wdychają te „zielone płuca”? 

Oddychają dwutlenkiem węgla i innymi toksycznymi substancjami tworzącymi smog, zatrzy-
mują w koronach część szkodliwych pyłów z zatłoczonych ulic, pochłaniają nadmiar ciepła 
z nagrzanego betonu, absorbują metale ciężkie zawarte w glebie, zatrzymują wodę opadową, 
chroniąc przed powodziami, osłaniają przed wiatrem, tłumią hałas, dają cień. 

Pozbawianie Ziemi drzew, lasów jest  więc szaleństwem, które rodzi jeszcze jeden potężny 
problem i przyczynia się do zmian klimatu. Lasy to siedliska wielu gatunków, to bioróżnorod-
ność. I brak nawet tak drobnej jej składowej jak owady, prowadzi nas do unicestwienia gatunku 
ludzkiego. Rośliny zapylane przez owady bez nich giną. Zwierzęta, dla których są one pokar-
mem – giną. Ciąg dalszy listy jest oczywisty, a na jej końcu jest człowiek.
 
Na skutek postępujących zmian klimatu i nieodpowiedzialnej działalności człowieka lasy znika-
ją z powierzchni Ziemi, w przestrzeni miejskiej jest coraz mniej miejsca na zieloną infrastruk-
turę. Krajobraz staje się przykro pustynny i jest to niestety tendencja, która zdążyła się już 
ukorzenić.

Poznanie i zrozumienie tych potężnych istot jakimi są drzewa, jest najlepszym sposobem, 
aby się z nimi zaprzyjaźnić, dbać o nie, a może w końcu po prostu dać im spokój i pozwolić 
oddychać, a dzięki temu i nasz oddech stanie się miarowy.

Zrozumienie tego, to pierwszy krok w budowaniu społecznego zaangażowania na rzecz 
zrównoważonego kształtowania naszego otoczenia. W tym poznaniu ważna jest rola
młodych ludzi, bo to im przyjdzie zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze zmianami 
klimatycznymi, ale i to oni właśnie, dzięki swojej kreatywności, mogą rozgałęzić inicjatywy 
służące poprawie stanu środowiska naturalnego. 

Stąd udział młodych ludzi w dyskursie publicznym jest niezbędny. Ważne jest jednak, aby 
byli do niego odpowiednio przygotowani, odpowiednio - czyli mieli wiedzę, umiejętności
i doświadczenie, bo to pogłębia świadomość, otwiera wyobraźnię i sprawia, że są konse-
kwentni i mimo niepowodzeń, przekonani o istotności podejmowanych przez siebie działań. 
Istotna staje się więc edukacja nieformalna, łącząca niepotrzebnie rozdzielone dyscypliny, 
jakim są natura i sztuka. 

Drzewo pełni wszak ważne funkcje, nie tylko w środowisku przyrodniczym, ale i w krajobra-
zie społeczno-kulturowym.

WSTĘP PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU
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Projekt miał na celu wzmocnienie pozycji młodego pokolenia w podejmowaniu działań 
łagodzących zmiany klimatu. Poprzez kulturę i sztukę miał urzeczywistnić relację człowieka 
z drzewami. Założeniem było zbudowanie mostu między światem kultury a światem przyrody, 
i przechadzanie się nim ze zrozumieniem, że zrównoważony rozwój oznacza współistnienie 
tych dwóch światów w symbiozie. Projekt w kreatywny sposób, wykorzystując sztukę (teatr, 
film, muzyka, taniec, fotografia, nowe technologie, social media) miał na celu opracowanie 
koncepcji cyklu artystyczno-edukacyjnych wydarzeń, których celem było zwrócenie uwagi na 
wartość drzew w twórczy sposób.

Spotkały się więc - dzięki współpracy Fundacji EkoRozwoju i Fundacji Ladder Team. Te dwie 
reprezentacje: przyrody i kultury, przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, stworzyły projekt „Było sobie 
drzewo”. 

W czasie pandemii, kiedy rozmowy i działanie przy wspólnym stole stały się trudne, a po chwili 
niemożliwe, udało się spotkać grupie twórczych, młodych ludzi z różnych stron świata - 
z Polski, Albanii, Hiszpanii, Iranu, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, z Włoch oraz z 
Turcji,  którzy regularnie od czerwca 2020 roku do grudnia tegoż roku spotykali się on-line – 
poprzez media społecznościowe i dzięki różnym aplikacjom i platformom internetowym  – 
i z czytelnymi emocjami dzielili się swoją wiedzą, wyobrażeniami i przede wszystkim twórczym 
podejściem do zagadnienia. 

Projekt miał pomóc młodym uczestnikom w zrozumieniu istoty drzew w przyrodzie i kulturze, 
i tym samym zachęcić ich do podejmowania działań poprzez tworzenie własnych projektów, 
które z kolei mogą stać się inspiracją dla innych, kolejnych przyjaciół drzew, którzy zechcą 
chronić Ziemię przed wylesieniem. Miał pokazać, w jaki sposób nasza kreatywność, kultura 
i sztuka mogą służyć pogłębianiu świadomości ekologicznej innych. Skupiony był i jest na 
długoterminowej pracy z grupą młodych ludzi, której efektem są interdyscyplinarne projekty.
 

WSTĘP PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU

Było Sobie Drzewo| 02 03 | Było Sobie Drzewo

Symbolika drzew jest obecna niemal 
w każdej kulturze i religii, jest widzialna 
w sztuce, rzeźbiona i słyszalna od począ-
tków twórczości artystycznej. Dlaczego więc 
dwa światy - kultury i przyrody - miałyby się 
ze sobą nie spotkać w kontekście ochrony 
drzew i w celu ich zrozumienia. 



Poznanie i zrozumienie tych potężnych istot jakimi są drzewa, jest najlepszym sposobem, 
aby się z nimi zaprzyjaźnić, dbać o nie, a może w końcu po prostu dać im spokój i pozwolić 
oddychać, a dzięki temu i nasz oddech stanie się miarowy.

Zrozumienie tego, to pierwszy krok w budowaniu społecznego zaangażowania na rzecz 
zrównoważonego kształtowania naszego otoczenia. W tym poznaniu ważna jest rola
młodych ludzi, bo to im przyjdzie zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze zmianami 
klimatycznymi, ale i to oni właśnie, dzięki swojej kreatywności, mogą rozgałęzić inicjatywy 
służące poprawie stanu środowiska naturalnego. 

Stąd udział młodych ludzi w dyskursie publicznym jest niezbędny. Ważne jest jednak, aby 
byli do niego odpowiednio przygotowani, odpowiednio - czyli mieli wiedzę, umiejętności
i doświadczenie, bo to pogłębia świadomość, otwiera wyobraźnię i sprawia, że są konse-
kwentni i mimo niepowodzeń, przekonani o istotności podejmowanych przez siebie działań. 
Istotna staje się więc edukacja nieformalna, łącząca niepotrzebnie rozdzielone dyscypliny, 
jakim są natura i sztuka. 

Drzewo pełni wszak ważne funkcje, nie tylko w środowisku przyrodniczym, ale i w krajobra-
zie społeczno-kulturowym.

STRUKTURA PROJEKTU 
OD KORZENI DO GAŁĘZI 

Podczas realizacji założenia patrzyliśmy na drzewa z otwartością i przyjacielską myślą, wiedząc 
że korzyści naszej z nimi współpracy są potężne, jak ich korzenie, pnie i rozgałęzienia.

Projekt „Było sobie drzewo” miał trzy etapy. Każdy przemyślany tak, by kolejny wynikał 
z poprzedniego. 

Etap pierwszy – Korzenie. 
Pamiętacie francuski serial animowany „Było sobie życie”? Pokazywał on jak funkcjonuje 
organizm ludzki,  jak to się dzieje, że funkcjonuje - zaglądaliśmy do arterii, pęcherzyków 
płucnych, wpadaliśmy do serca i wówczas obraz stawał się bardziej zrozumiały. W taki sposób 
popatrzeliśmy też na drzewa, sięgając do ich korzeni.
 
Etap pierwszy trwał od czerwca do sierpnia. 
Daliśmy sobie czas na znalezienie swojego miejsca w projekcie, poprzez spotkania z artystami, 
naukowcami, wykłady z ekologii, antropologii, sztuki, czerpaliśmy wiedzę, dzieląc się swoimi 
odczuciami i pomysłami.

Były to twórcze spotkania artystyczno-edukacyjne moderowane w przestrzeni on-line przez 
Roxanę Mehrafzoun oraz Agatę Mazurkiewicz. Ich istotą było przede wszystkim przekazanie 
uczestnikom wiedzy ekologicznej, ale też pokazanie ścieżki na kreatywne podejście do zagad-
nienia. 

W spotkaniach brali udział zaproszeni goście, którzy reprezentowali zarówno środowisko 
przyrodnicze, jak i artystyczne. 
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O biologicznej funkcji drzew, ich cyklu życia i roli opowiadała nam Magda Berezowska-
-Niedźwiedź, o podobieństwach i różnicach pomiędzy drzewami a ludźmi mówił Piotr 
Tyszko-Chmielowiec.

 

Odbyły się też warsztaty dotyczące kryzysu klimatycznego i roli drzew w obliczu zmian klima-
tycznych, które przeprowadzili Aneta Osuch i Arkadiusz Wierzba.

Po spotkaniach prowadzonych przez osoby związane z Fundacją EkoRozwoju, przyszedł czas 
na dyskusje i prezentacje mówiące o znaczeniu drzew w krajobrazie kulturowo-społecznym. 
 

Ważny dla projektu stał się głos o symbolach, należący do Touraja Saberi - stratega projek-
towania w firmie Vand International oraz prezentacja Anousheh Salmanpour - edukatorki 
Ladder Team, która dotyczyła drzew w sztukach wizualnych. 

Ponadto młodzi twórcy (Gabi Bani, Parsa Nazeri) zaprezentowali swoje artystyczne wypowie-
dzi o drzewach. Na tym etapie projektu istotne były warsztaty z Sabą Aslian - edukatorką 
i pracownicą  akademicką, dzięki której uczestnicy dowiedzieli się czym jest projekt, który 
mają - chcą przygotować. Jak uchwycić inspirację, zdobywać materiały, by przystąpić 
do  realizacji pomysłów.

Wszystkie spotkania na tym etapie projektu pozwoliły uczestnikom na znalezienie własnej 
ścieżki, kreatywnej myśli na projekt. Krok po kroku dowiadywaliśmy się, jak zamienić pomysł 
w szkic, następnie plan, a ostateczne w realną propozycję artystycznej wypowiedzi w projek-
cie. Ukorzeniliśmy się. 

STRUKTURA PROJEKTU KORZENIE
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Drugi etap – Pień 

Kolejnym etapem był – Pień. Faza wzrostu miała swój cza w sierpniu i we wrześniu. 

Przykładowymi pytaniami i wskazówkami były: 
· Jakie problemy związane z drzewem, które widziałeś, słyszałeś, czytałeś 
lub doświadczyłeś, wzbudziły Twoje zainteresowanie lub Cię zaniepokoiły?
· Na jakim temacie najbardziej Ci zależy? 
· Jakie są potrzeby Twojej społeczności? Co chciałbyś/chciałabyś zmienić? 
· Dlaczego chcesz zrealizować ten projekt?
· Pomyśl o swoich zainteresowaniach, doświadczeniach i umiejętnościach.
· Jakie są Twoje mocne strony?
· Jak wykorzystasz  w tym projekcie swoje pasje?
 
 

Etap pierwszy – Korzenie. 
Pamiętacie francuski serial animowany „Było sobie życie”? Pokazywał on jak funkcjonuje 
organizm ludzki,  jak to się dzieje, że funkcjonuje - zaglądaliśmy do arterii, pęcherzyków 
płucnych, wpadaliśmy do serca i wówczas obraz stawał się bardziej zrozumiały. W taki sposób 
popatrzeliśmy też na drzewa, sięgając do ich korzeni.
 
Etap pierwszy trwał od czerwca do sierpnia. 
Daliśmy sobie czas na znalezienie swojego miejsca w projekcie, poprzez spotkania z artystami, 
naukowcami, wykłady z ekologii, antropologii, sztuki, czerpaliśmy wiedzę, dzieląc się swoimi 
odczuciami i pomysłami.

Były to twórcze spotkania artystyczno-edukacyjne moderowane w przestrzeni on-line przez 
Roxanę Mehrafzoun oraz Agatę Mazurkiewicz. Ich istotą było przede wszystkim przekazanie 
uczestnikom wiedzy ekologicznej, ale też pokazanie ścieżki na kreatywne podejście do zagad-
nienia. 

W spotkaniach brali udział zaproszeni goście, którzy reprezentowali zarówno środowisko 
przyrodnicze, jak i artystyczne. 

STRUKTURA PROJEKTU PIEŃ 

Dzieląc się pomysłami i przy wsparciu ekspertów i członków grupy obserwowaliśmy, jak nasze 
koncepcje artystyczne przekształcały się w pełnoprawne projekty, pięły się w górę, potężniały, 
nabierały kształtu. Zanim tak się stało, uczestnicy zadawali sobie pytania, a w odpowiedziach 
odnajdywali pomocny tor. 

Po tej części przyszła ostatnia faza tej edycji projektu, który stanie się zarzewiem kolejnych jego 
rozgałęzień. 
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POMYSŁ 
NA PROJEKT

TYTUŁ

DLACZEGO? CO?
KTO?
JAK?

KIEDY?
GDZIE?

ZDEFINIOWANIE 
POTRZEB 

POSZUKIWANIE 
INFORMACJI 
I ZASOBÓW



STRUKTURA PROJEKTU GAŁĘZIE

Trzeci etap – Gałęzie
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Powstało trzynaście różnorodnych projektów, niektórzy uczestnicy działali w parach, część 
samodzielne, ale wszystkie projekty wyrosły z jednego pnia, czerpały ze źródeł, które miały  
swoje korzenie w spotkaniach, wykładach, twórczym działaniu i dzieleniu się inspiracjami. 
Można zauważyć trzy główne ścieżki, którymi ruszyli autorzy projektów. A każda z tych ścieżek 
dzieli się na kolejne dukty i alejki. 

Tak więc część projektów nabrała barwnej formy czysto edukacyjnej. Umiejętnie łączyła 
naturalność i wdzięk przyrody z nowymi formami przekazu,  mediami społecznościowymi 
i możliwościami interaktywnej prezentacji. Projekty te skupiały się na dzieleniu się wiedzą 
o drzewach, podczas warsztatów młodzi uczestnicy zdobywali cenne informacje, które stały się 
dla nich inspiracją i kierunkiem ich dalszych działań. Prowadzone warsztaty i przygotowane 
prezentacje miały ciekawą formę online, zachęcały do świadomego patrzenia na drzewa. 

Druga grupa projektów zwróciła się do sztuki. Podczas warsztatów uczestnicy sięgali do litera-
tury popularno-naukowej, do baśni, opowieści o drzewach i ich prezentacji w sztuce, analizując 
je i bazując na zdobytej poprzez sztukę wiedzy, kreowali swoją myśl albo też ją uplastyczniali.

Trzeci grupa projektów skierowała uczestników do świata zmysłów. Wczuwając się, wsłuchiwali 
się - dosłownie - w drzewa, poszukiwali ich zapachów i odkrywali o nich wiedzę - a  finalnie 
dostrzegali je.

· Samoświadomość
· Świadomość ekologiczna
· Świadomość kulturowa
· Poczucie własnej wartości
· Aktywne obywatelstwo
· Empatia
· Odpowiedzialność
· Uczenie się przez całe życie
· Rozwiązywanie problemów
· Kreatywne myślenie
· Odporność
· Przywództwo
· Tolerancja
· Inicjatywa
· Krytyczne myślenie
· Komunikacja
· Produktywność
· Budowanie relacji
· Kompetencje cyfrowe

· Praca zespołowa
· Tworzenie projektów
· Kreatywność
· Różnorodność
· Zdolność adaptacji
· Udostępnianie
· Aktywne słuchanie
· Planowanie 
· Motywacja

· Edukacja pozaformalna
· Sztuka
· Kultura
· Poszukiwania
· Reakcja na zmiany klimatu
· Biologia
· Równość

II.Pień

III.Gałęzie

I.Korzenie



Naszym celem jest opracowanie projektu opartego na warsztatach internetowych, 
które składają się z różnych działań dotyczących tych głównych tematów: biologii, 
mitologii i zmian klimatycznych.

 Dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat.

3 dniowe warsztaty online dotyczące:
· Biologii drzew i roli drzew 
· Kryzysu klimatycznego
· Lepszego zrozumienia oddziaływania środowiska na każdego z nas

PROJEKTY KOŃCOWE EVERGREEN
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DLACZEGO?

DLA 
KOGO?

CO?

EVERGREEN
Laura Zamora Salas

María Isabel Ruiz Bonaque

Projekt Evergreen to trzydniowe warsztaty online. Ich pierwsza odsłona odbyła się już jesienią.  
Dwie młode osoby - Maria i Laura, wolontariuszki Czerwonego Krzyża w Hiszpanii, których 
ciekawość, radość z poszerzania horyzontów i przede wszystkim nieobojętność na zmiany 
klimatyczne, skłoniły do przejścia przez etapy projektu „Było sobie drzewo”.

Dziewczyny nie pozostały jednak w koronie drzewa, wygodnie otulone gałęziami (ostatnia faza 
projektu), ale zainspirowane doświadczeniami, zdobytą wiedzą,  bardziej pewne, i może zbun-
towane, wystartowały z serią interaktywnych warsztatów. Ich zbliżona koncepcja do „Było 
sobie drzewo” pokazuje, że ten projekt kiełkuje - a myśląc dalej - rozrasta się. Evergreen czerpie 
z trzech źródeł - biologii drzew (co ciekawe, przywołuje też obrazy drzew w mitologii),   ich 
znaczeniu dla środowiska oraz zagadnień dotyczących zmian klimatu. Projekt zachęca 
do wsłuchiwania się, słuchania, do rozmowy i przede wszystkim działania.

Evergreen - tłumacząc swobodnie z języka angielskiego - wiecznie zielony, w tym przypadku 
„bycie zielonym” przewrotnie znaczy wiedzieć więcej i mieć doświadczenie.
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THE LABORATREE
Ejona Limanaj

PROJEKTY KOŃCOWE THE LABORATREE
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DLACZEGO?

DLA 
KOGO?

CO?

Chcemy umożliwić dzieciom zdobywanie wiedzy o drzewach i ich biologii 
poprzez bardziej artystyczne i kreatywne sposoby uczenia się. I zwalczyć 
szkolny wzorzec „siadaj i słuchaj”, który wcale nie ułatwia zapamiętywania, 
a przede wszystkim zrozumienia.

Edukacyjna platforma społecznościowa, na której publikowane są 
informacje z zakresu biologii. Narzędziami są ilustracjie filmy, które 
stanowią alternatywną formę nauki dla dzieci i nauczycieli.  

Dla młodzieży w wieku 15 - 18 lat poszukującej wiedzy na temat 
biologii drzew.

Przyjemniej i łatwiej jest nam przyswajać wiedzę, szybciej zapamiętujemy, chętniej się uczymy, 
kiedy ktoś nam coś opowiada jako ciekawą historię, może z elementami bajki albo kiedy mate-
riały, z których korzystamy są w otwierającej wyobraźnię formie, kiedy są obrazami, które 
przywołują skojarzenia. I o tym właśnie pamiętała Ejona tworząc swój projekt - czyli platformę 
edukacyjną, którą założyła na Instagramie. Dzięki przejrzystej grafice, diagramom, rysunkom 
i zdjęciom udostępnia wiedzę o drzewach. 

Zobacz projekt Ejony na: 
www.instagram.com/thelaboratree/

Stworzyła też postać - Toadiego,  który w czerwonym kapeluszu w 
białe plamki, pożyczonym od muchomora, stał się przewodnikiem 
LaboraTree i przeskakując z diagramów na gałęzie drzew, albo 
wspinając się po pniu, pomaga młodym odbiorcom zwrócić 
uwagę na ciekawe i istotne szczegóły. 
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"Autor projektu - Żytomir jest wrocławianinem, który poznaje to miasto przez obiektyw apara-
tu. Podczas „Było sobie drzewo” postanowił  zatroszczyć się o mieszkańców miasta, i zabrać ich 
na spacer, którego tematem przewodnim są drzewa. Stworzył internetowy projekt edukacyjny 
- podpowiada i uczy, jak rozpoznawać gatunki drzew, ich potrzeby, radości i troski. Fotografuje 
je, nie tworzy jednak portretów, ale poniekąd akty - zbliża strukturę kory, kształt liści, linię 
gałęzi. Soczewka aparatu staje się więc metaforą bliskiej relacji z drzewem. Prezentując te 
zdjęcia na instagramie podpowiada jak przyglądać się drzewom, by je rzeczywiście widzieć. 
I jak sam zauważa „Kiedy idziemy na spacer i widzimy drzewa po prostu je mijamy. Nie 
jesteśmy świadomi istnienia drzew i dlatego nie możemy zrozumieć ich roli w naszym życiu - 
po prostu o tym nie myślimy”. Troszcząc się więc o wrocławian, i nie tylko, ma plan zaszczepić 
w nich zmysł refleksyjnego patrzenia na drzewa. 

Link do Once Upon A Tree: In Lens - Było sobie drzewo: W soczewce/obiektywie
www.instagram.com/tree.inlens/

PROJEKTY KOŃCOWE A TREE IN LENS

Temat drzew i ich kluczowa rola w kontekście zmian klimatycznych jest 
ściśle związany z moimi zainteresowaniami. Wierzę, że dobra edukacja może 
zaowocować zwiększeniem świadomości obecności drzew, ich roli oraz 
obecności w sztuce.
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A TREE IN LENS
Żytomir Borowski 

DLACZEGO?

DLA 
KOGO?

CO? Dobrej jakości materiały edukacyjne dostępne online, które 
w atrakcyjny i dotępny sposób pozwalają rozwijać umiejętności 
i poszerzać wiedzę. 

 Dla miłośników fotografii i drzew, wszystkich zainteresowanych 
dyskusją na temat zmian klimatycznych i roli drzew w środowisku. 



CO?

PROJEKTY KOŃCOWE CULTURE MAKES A DIFFERENCE

 Dla nastolatków w wieku od 14 do 18 lat

Stworzenie scenariusza spotkania dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju i sztuki. Punktem wyjścia będzie prezentacja instalacji 
artystycznych otwierająca rozmowę na temat postrzegania drzew przez 
współczesnych artystów, i znaczeniu sztuki dla ekologii. 

Wierzę, że sztuka ma moc czynienia zmian. Dzięki swojej sile oddziaływania może 
uświadamiać i edukować odbiorców w ważnych tematach dotyczących drzew. 
Chciałabym zachęcić ludzi, by inaczej patrzyli na sztukę, aby byli kreatywni 
i poszukiwali własnych środków wyrazu.
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Sztuka często porusza, wzburza, dzięki                           niej nasze zmysły są bodźcowane, a my 
często boksujemy się z emocjami,                                     z różnym odbiorem dzieła, z refleksjami. 
Na tym polega jej  fantastyczna siła,                   że porywa nas w jakąś stronę, zgadzamy się 
z wypowiedzą artystyczną albo nie. I te               emocje często chcemy wypowiedzieć, wejść 
w dyskurs, podjąć temat. Raha w swoim projekcie wyszła od sztuki i poprzez analizę dzieł 
- głównie instalacji, które poruszały temat drzew w szerszym kontekście, przede wszystkim 
zmian klimatu, powróciła do wiedzy o ochronie środowiska. Innymi słowy, prezentując prace, 
które w sposób krytyczny komentują nasze - ludzi zachowania wobec środowiska i przyrody, 
otwiera dyskusję na temat naszej uważności na drzewa. Budując dialog online uczestnicy 
próbują odpowiedzieć na pytania, czy sztuka będzie miała na tyle siły, a artyści odwagi, żeby 
poruszyć ziemię i pozwolić drzewom żyć w zrównoważonym środowisku."

CULTURE MAKES 
A DIFFERENCE

Raha Rajabi 

DLACZEGO?

DLA 
KOGO?
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PROJEKTY KOŃCOWE HIDDEN HALF OF TREES
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Autorkę projektu zaniepokoiły korzenie drzew. Dostrzega wyraźną różnicę miedzy ukorzeniem 
drzew rosnących mniej lub bardziej swobodnie, drzew w lesie, w otwartej przestrzeni, i tych 
żyjących w miastach. Przygląda się korzeniom próbującym szukać ścieżki w szczelinach płyt 
chodnikowych, asfaltu, próbujących opleść się wokół rur, korzeniom poranionym sprzętem 
budowlanym, korzeniom obnażonym w efekcie nieprzemyślanych działań człowieka. Zebraną 
wiedzą i problemem, który dostrzega dzieli się z grupą artystów, których zaprasza do projektu. 
Jeszcze raz z nimi analizuje, jakie czynniki wpływają na układ korzeni drzew w lesie i tych 
w tkance miejskiej, co wpływa na ich mykoryzę, i co mocno ją zaburza. Zauważone różnice 
artyści uplastyczniają - tworząc w różnej materii fragmenty korzeni, dzięki temu - i autorzy prac 
i odbiorcy - w namacalny sposób widzą, jak radzić sobie muszą drzewa, żeby przetrwać pod 
ukrytą warstwą gleby bądź betonu. 

DLACZEGO?

DLA 
KOGO?

CO?

Chcę podnieść świadomość grupy (artystów wizualnych) na temat sieci 
mykoryzowej i połączeń korzeni drzew. Projekt ma na celu zmniejszenie 
szkód, jakie wyrządzamy drzewom miejskim, dzięki zwiększeniu świadomości 
na temat ich funkcji i naszego wpływu na kondycje drzew w mieście. 

Tworzenie wspólnych prac artystycznych inspirowanych systemami 
korzeni. Przygotowanie dwóch plenerów dla artystów, z których 
pierwszy będzie dotyczył sieci korzeni w lesie, a drugi korzeni w infras-
trukturze miejskiej. Finałowe prace będą zawierały osiem części, 
z których każde będą wykonane przez innego artystę - uczesnitka. 

Dla osób zainteresowanych sztukami wizualnymi, artystów. 

HIDDEN HALF 
OF TREES

Raha Motahari



PROJEKTY KOŃCOWE A LEAFLESS SPRING
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Sayeh - autorka projektu postanowiła postawić na sensację, by schwytać odbiorcę i może nim 
potrząsnąć. Schwytać, tak jak kiedyś chwytało się gazetę i czytało ostatnie wydarzenia. Sayeh 
zaprojektowała więc gazetę - tabloid w wydaniu online, a w niej wiadomości kryminalne, 
w których ofiarami są drzewa. W artykułach personifikuje na przykład baobab, araukarię 
chilijską, klon i i gatunki drzew. Wierzy, że jeśli odbiorca przeczyta o ich losie, jakby czytał 
o sytuacji, w której znalazł się człowiek, to inaczej popatrzy na drzewa i szybciej zareaguje, by im 
pomóc. Nie wszystkie artykuły będą wstrząsające, niektóre nagłówki zapraszają do poznania 
danego gatunku drzew, ale wszystkie mają mieć ostry przekaz - cytując autorkę: „Wielu z nas 
zapomina, że drzewa                     są tak samo żywe jak my”, a to ostatni dzwonek, by to zmienić. 
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DLACZEGO?

DLA 
KOGO?

CO?

Wielu ludzi zapomniało, że drzewa żyją tak samo jak ludzie.
Robię ten projekt, aby postawić drzewa w bardziej znaczącej pozycji, niż mają 
dzisiaj.

Główną ideą jest stworzenie gazety zawierającej krótkie opowiadania 
o drzewach, kilka przełomowych wiadomości z drzewami, jako głównymi 
bohaterami. Jako narzędzia edukacynego używam metody antropomor-
fizacji drzew w opowiadanych historiach.

Ponieważ projekt ten będzie dotyczył przyrody, z którą wszyscy 
jesteśmy związani, mam nadzieję, że obejmie on różne grupy 
docelowe .

A LEAFLESS 
SPRING

Sayeh Parsaei
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Link do gazetki: https://bit.ly/2V8HUPx



PROJEKTY KOŃCOWE FREE PAPERS

Uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Delshad wybiorą się na spacer, wcześniej 
jednak autorka opowie im o drzewach, o ich przyzwyczajeniach, biologii, historii, podpowie im, 
jak na nie patrzeć. Będą potem je obserwować słuchając historii papieru, jego rodzajach, jego 
znaczeniu. I w tej opowieści przyjdzie czas na refleksje, ponieważ masowa produkcja papieru 
prowadzi do wylesiania. Przyczynia się też do prowadzenia specjalnych hodowli drzew - zakła-
dane są lasy, w których szybko mają rosnąć młode, często delikatne drzewa, które wycinane są 
na potrzeby produkcji papieru. A przecież jest szereg możliwości i surowców naturalnych, 
z których ten potrzebny nam wciąż papier można pozyskiwać. Jakie są tego sposoby, wcale nie 
magiczne, czasem zaskakujące. Na przykład wystarczy wziąć na łopatę ogromną kupę słonia 
albo też wodorosty i przetwarzając je odpowiednio otrzymać arkusz papieru. Jak to zrobić 
- opowiada Delshad podczas spotkań."

FREE PAPERS
Delshad Jalili

DLACZEGO?

DLA 
KOGO?

CO?

Czy wiesz, że papier nie musi być zrobiony z drzew? Główną ideą projektu jest 
uświadomienie uczestnikom, jak bardzo niszczymy środowisko poprzez produk-
cję papieru, i jak łatwo jest zastąpić "tradycyjny papier" innymi materiałami bez 
konieczności zabijania drzew.

Projekt ma na celu stworzenie warsztatów, dzięki którym uczestnicy 
poznają zmiany środowiska spowodowane masową produkcją 
papieru oraz nauczą się kreatywnych, alternatywnych sposobów jego 
wytwarzania.

Dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat
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PROJEKTY KOŃCOWE FINDING YOUR GIVING TREE

”Była sobie raz jabłoń, która kochała małego chłopca. Każdego dnia chłopiec przychodził do 
jabłoni, jadł jej owoce, huśtał się na jej gałęziach albo zjeżdżał po jej pniu… I jabłoń była szczęśli-
wa”.  Chłopiec przyjaźnił się z jabłonią, ale dorastając gubił czujność, tracił empatię w stosunku 
do przyjaciela, przestawał go słuchać, ale wciąż czegoś od niej oczekiwał. Historia opowiedzia-
na w książce „Drzewo darów” poruszyła Anahitę. Stworzyła  ona projekt dla dzieci. Podczas 
przygotowanych przez nią warsztatów wspólnie rozmawiają o drzewach, jak o przyjaciołach, 
bliskich osobach, o które się dba, które dają schronienie, cień, owoce. Uczestnicy szukają swoje-
go drzewa-przyjaciela i opowiadając o nim, patrzą na niego z empatią, czują jego potrzeby 
i jego oddanie. Takie postrzeganie drugiej istoty owocuje, zakorzenia się i sprawia, że młody 
człowiek czuje się odpowiedzialny za przyjaciela - swoje drzewo i w razie potrzeby wie jak 
zawalczyć o nie.

(W cudzysłowie cytowany jest fragment książki „Drzewo darów” Shel Silverstein)

FINDIND YOUR GIVING TREE
Anahita Fattah 
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DLACZEGO?

DLA 
KOGO?

CO?

Drzewa odgrywają dużą rolę w naszym życiu, ale młodzi ludzie we współczes-
nym świecie nie mają już z nimi silnego związku. Moim zdaniem, dzieci nie 
będą czuły przywiązania do drzew dopóki nie dowiedzą  się o nich więcej i nie 
spędzą z nimi wartościowego czasu.

Warsztaty dla dzieci, które sprawią, że poczują się bardziej związane 
z drzewami. Rozmawiając i pokazując im drzewa w miastach, parkach, 
mediach, sztuce - ogólnie w ich najbliższym otoczeniu - chcę pomóc im 
uświadomić sobie, że drzewa są ważne, i pokazać w jaki sposób 
możemy stac się ich przyjaciółmi.

Dla dzieci od 6 do 9 lat.
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PROJEKTY KOŃCOWE LEGS AND LEAVES

Projekt ten stworzyły dwie osoby, których dzielą tysiące kilometrów i kilkanaście lat różnicy. 
Połączyła ich wrażliwość, wnikliwość i fascynacja drzewami. Rozmawiały o istocie drzew 
i równocześnie wspierały się w trudnym, pandemicznym czasie. Drzewa też wspierają się, 
opiekują się sobą poprzez tak zwany roślinny internet - czyli na przykład mykoryzę. Ta wzajem-
na bliskość i troska tych potężnych roślin urzekła Hazal i Radogosta. We wprowadzeniu 
do projektu piszą: „Przeżywamy trudny okres, w którym z powodu pandemii cały świat nie 
może wyjść z domów. Ludzie zaczynają myśleć, że tylko Internet zapewnia im połączenie 
ze światem zewnętrznym”. Skierowali się więc w stronę naturalnego internetu. 
Wybrali pięć drzew: brzozę, wiśnię, dąb, klon i dereń. Obserwowali je z uważnością,  naśladowa-
li ich ruchy, dostrzegali ich potrzeby, wsłuchiwali się w nie i w siebie. Była to w jakiś sposób 
medytacja. Na kanale youtube udostępnili krótkie filmy, które podpowiadają odbiorcy, uczest-
nikowi warsztatów, łagodne ruchy ciała, gesty, których inspiracją jest wnikliwa obserwacja tych 
pięciu drzew.

LEGS & LEAVES
Hazal Elif Sari

Radogost Borowski 

DLACZEGO?

DLA 
KOGO?

CO?

Nadszedł czas, aby nadać nowe znaczenie rzeczom w naszym życiu, abyśmy 
mogli żyć w spokoju i swobodzie. Wierzymy, że my, ludzie, możemy się wiele 
nauczyć od drzew, a ucieleśniając ich cechy, zaczniemy bardziej dbać o świat 
wewnętrzny i zewnętrzny.

Stworzenie i opublikowanie 10-minutowych nagrań wideo 
inspirowanych 5 różnymi drzewami. Filmy zawierają treści zbliżone 
do filmów medytacyjnych, pokazują proste ruchy ciała i muzykę w tle.

Dla każdego, kto chce spróbować spojrzeć na swoje życie z innej 
perspektyw i potrafi wykonać proste ćwiczenia. 
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https://www.youtube.com/channel/UCIinc2WobK0w7t9lmxAsW7g



PROJEKTY KOŃCOWE DRAWING A TREE

Erfan podczas warsztatów online zabiera najmłodszych uczestników 
w podróż do świata drzew. Dzieci spotykają się różnymi z rodzinami 
drzew, spacerując wokół nich, dotykając kory, zadzierając wysoko głowy 
przyglądają się kształtom liści otulających gałęzie, w wyobraźni śledzą trasę korzeni. Tak uważ-
nie przyglądając się drzewom, spacerując między nimi i wnikliwie oglądając ich fotografie 
uczą się jak je rozpoznawać. Mając w pamięci te obrazy z podróży, dzieci rysują wybrane przez 
siebie drzewa, na przykład może te, które wydały im się najdziwniejsze. Malując je że uczą się 
rysunku, przede wszystkim  jednak dostrzegają różnorodność, jaka jest wśród drzew, nawet 
należącymi do tego samego gatunku. Dzięki takiej uważnej obserwacji oddanej w obrazach 
dzieci uczą się patrzeć na drzewa w sposób zindywidualizowany i stają się czujne na ich 
konkretne potrzeby. Erfan mówiąc o Drawing a Tree, podsuwa trafne porównanie: „wyobraź 
sobie, że spotykasz grupę Irańczyków, na pierwszy rzut oka, wszyscy w grupie mogą wyglądać 
dla ciebie tak samo, ale kiedy poświęcisz im więcej uwagi, możesz dostrzec, że jeden z nich ma 
duże niebieskie oczy, a inny ciemniejszą skórę”. 
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DRAWING A TREE
Erfan Rahbari

DLACZEGO?

CO?

Umiejętność rozróżniania drzew, a nastepnie narysowania ich jest istotnym 
założeniem tego projektu. Jednakże najważniejsze jest to, aby nauczyć się przyglą-
dać drzewom i dostrzegać, że każde drzewo jest wyjatkowe i niepowtarzalne - tak 
jak każdy człowiek.

Warsztaty cykliczne oparte na trzech krokach:
· spójrz na drzewa w pobliżu i zobacz, co je odróżnia
od innych gatunków drzew i od reszty drzew tego samego gatunku
· przyjrzyj się wyglądowi liści, gałęzi i pni
· spróbuj opowiedzieć rysunkiem to, co zobaczyłeś
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DLA 
KOGO?

Warsztaty dla dzieci do 13 roku życia.



PROJEKTY KOŃCOWE SCENT OF A TREE

Zmysły są naszym łącznikiem ze światem zewnętrznym. 
Przez ich uzupełnianie się mamypełniejszy obraz tego, 
co nas otacza. Ale dostrzegamy nie tylko poprzez 
zmysł wzroku,choć z jakiegoś powodu go 
faworyzujemy. Autorka projektu odkrywa przed 
nami barwyzapachów drzew, które pewnie czasem 
wyczuwamy, ale nie potrafimy ich określić, znaleźćich 
źródła. Tworzy przewodnik, w którym opisuje charak-
terystyczne nuty zapachowe liści, kwiatów, korzeni 
i kory wybranych gatunków drzew. Różnią się one 
w zależności od poryroku, dnia, nocy. Zapach drzew 
zmienia się, kiedy są bezpieczne, jest inny, kiedy są 
wstanie   zagrożenia. Wpatrując   się  w  drzewa  
 poprzez   zmysł   węchu   poczujemy   jeszcze 
intensywniej, jak wspaniałymi są istotam.
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Podobno według ostatnich badań człowiek powoli zatraca zmysł węchu, 
a zmysł wzroku dominuje coraz bardziej. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, 
jaki zapach ma drzewo? Chcę zachęcić uczestników, by poznali drzewa poprzez 
zmysł węchu, zwrócili uwagę na różnorodności ich zapachów i przez to 
zwiększyli z nimi więź.

Celem jest stworzenie przewodnika, który zachęci publiczność 
do wdychania natury i zapachu drzew. Opiszę zapachy niektórych drzew, 
wspomnę o ich historii i ich właściwościach. 

Dla wszystkich zainteresowanych poznaniem wspaniałego świata 
zmysłów.

SCENT OF A 
TREE

Diba Pishdadi

“Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak
wspaniale byłoby rozpoznać drzewa jedynie 
po zapachu mając oczy zamknięte?

Pomimo upływu czasu te niezwykłe zapachy
pozostały niezmienione i pomagają nam
pamiętać o naturze.“



PROJEKTY KOŃCOWE MUSIC BETWEEN LEAVES

Jak odnaleźć muzykę w drzewach. Autorzy pierwszej części projektu szukają melodii ukrytej 
w różnych gatunkach drzew. Przywołują historię instrumentów muzycznych, analizują 
sposób ich powstawania i rozpoznają jakie dźwięki dzięki nim rozbrzmiewają. Parsa i Sayeh 
zastanawiają się jednak w jaki inny sposób, bardziej zrównoważony, będący fair w stosunku 
do przyrody, mogłyby one powstawać, jednak tak, żeby nie gubić tej melodii, która dzięki 
drzewom jest słyszalna. I to pytanie spotyka się z propozycją Matina, współautora projektu. 
Matin   kolekcjonuje dźwięki natury,   podsłuchuje drzewa, zapisuje ich brzmienie i tony. 
Tworzy z nich melodyjne ścieżki i wykorzystuje muzyczne aplikację mobilne, dzięki których 
z dźwięków, które uchwycimy podczas                    spaceru w lesie - szum liści, drgania gałęzi,                                           
zaśpiew koron drzew, możemy                                                  stworzyć własną kompozycję i  wsłuchi-
wać się w muzykę, która nie tylko                                      dzięki drzewom, ale właśnie przez nie 
jest tworzona.
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DLACZEGO?

Projekt opiera się na poszukiwaniu zależności między dźwiękiem, muzyką 
a drzewami. Celem jest zachęcenie odbiorców do uważnego słuchania,
do zwrócenia uwagi na dźwięki drzew, które ich otaczają.  Wzmocnienie tej 
umiejętności może przyczynić się do silniejszej więzi z naturą, lepszego 
zrozumienia środowiska naturalnego i wsłuchania się w jego potrzeby.

Projekt składa się z dwóch części: 
· prezentacja poświęcona piosenkom o drzewach i instrumentach, które 
istnieją dzięki drzewom, mówiąca również o tym, co powinno i musi 
zostać zmienione,  aby produkcja instrumentów była bardziej 
zrównoważona 
· wykorzystanie aplikacji mobilnej, aby pokazać uczestnikom, że tworzenie 
własnej muzyki inspirowanej przyrodą i drzewami może odbywać się bez 
szkód dla środowiska.

Głównie dla dzieci i młodzieży zainteresowanej muzyką. DLA 
KOGO?

CO?

MUSIC BETWEEN 
LEAVES

Parsa Nazeri

Matin Nikookar 

Sayeh Parsaei 
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DLACZEGO?

DLA 
KOGO?

CO?

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat biologii, budowy 
i struktury drzew oraz przedstawienie różnych baśni, w których opowiedziane są 
historie różnych gatunków drzew.

Cykl różnorodnych warsztatów poświęconych folklorystycznym opowieś-
ciom o drzewach, które staną się inspiracją do stworzenia przez uczestni-
ków mikro teatru. Uczestnik nauczy się jak tworzyć makiety i sylwety 
drzew, napisze scenariusz, i ożywi wymyślony przez siebie mikro teatr. 

Dla wszystkich chętnych, dla dzieci i dla dorosłych. 

FAIRY FOREST
Rasta Motahari

Projekt Rasty ma to połączenie połączenie sztuki, kultury, ekologii i edukacji, w celu budować 
silniejszej więzi między ludźmi a naturą. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, istnieje pilna 
potrzeba kreatywnych interdyscyplinarnych inicjatyw angażujących młodych ludzi w główne 
zagadnienia dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju. Fairy Forest to połączenie 
kilku indywidualnych projektów, które pomogą Ci stworzyć własny bajkowy las. Uczestnicy 
mogą angażować się indywidualnie lub jako grupa. Podstawowym krokiem jest wybór drzewa 
i zbadanie go z zakresu biologii i mitologii. Wtedy jedyne, co pozostaje, to stworzenie własnej 
leśnej bajki. Link do tutorialu: https://youtu.be/N8O8mkurvXI

FAIRY FOREST
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Mamy nadzieje, ze projekt będzie rósł, zapuszczając głebiej swoje 
korzenie i wypuszczając nowe gałezie. "Było sobie drzewo” to
dopiero początek,  a co będzie! jak to drzewo zakwitnie?
Dzięki wspólnej pracy w tym projekcie, już trochę wyczuwamy. 

I zapraszamy! 

Na warsztaty i do współpracy:

Kontakt: 
Agata Mazurkiewicz 

Koordynator Projektu 

      a.mazurkiewicz@fer.org.pl 

Fundacja EkoRozwoju

      biuro@eko.org.pl 

      www.fb.com/Fundacja.EkoRozwoju/

      www.fer.org.pl

Fundacja Ladder Team

      ladderteam2018@gmail.com 

      www.fb.com/LadderTeamFoundation/

      www.ladder.team

 fot. Fredrik Öhlander on Unsplash





Koncepcja: Agata Mazurkiewicz
Tekst: Magdalena Lange
Projekt graficzny: Natalia Zabłocka

W publikacji wykorzystano ilustracje stworzone 
przez uczestników projektu: Sara Ramezani, 
Sayeh Parsaei



Projekt dofinansowano ze srodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objetych monopolem
panstwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


