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Informacja o projekcie: Skarabeusz i Cztery Żywioły, Fundacja Chlorofil 2020
 

Projekt jest elementem większego przedsięwzięcia realizowanego przez wielu 
wykonawców na przestrzeni kilku lat. Finansowany jest w całości przez Komisję Europejską. 
Tytuł dzialania:  Start the change!

 
Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 14

wiedzy w formie warsztatów i ugruntowanie jej poprzez działanie artystyczne, realizację 
wspólnego happeningu w przestrzeni miejskiej.  Happening jest tu niezbędny do 
przeżywania, budzenia wrażliwości i empatii. To działanie chcemy przeprowadzić w jednym 
z warszawskich domów kultury. Symbolicznie także dlatego, że połowa ludności świata żyje 
dziś w miastach, a miasta są odpowiedzialne za wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju 
i propagowanie wzorców postaw etycznych i kulturowych szanujących przyrodę i środowisko 
naturalne. 
 

W szkołach prowadzimy już warsztaty edukacji globalnej w klasach 7mych i 8mych. 
Przekazujemy najważniejsze fakty i liczby na temat zrównoważonego rozwoju, ukazujące 
związek między globalnymi nierównościami, a np. migracją współczesnych ludzi. Podczas 
tych warsztatów wykonujemy proste ćwiczenia zmuszające do myślenia i wyciągania 
samodzielnych wniosków, np.: 

 
Wiemy, że każdy obraz jest przekazem. Podczas warsztatów analizujemy ok.

fotografii, pochodzących z otwartych 
commons, ilustrujących kondycję współczesnego świata. To ćwiczenie ma uświa
sposób oddziaływania - uświadomiony lub nie 
zapamiętać najważniejsze jej cechy
To przykład, że świat można definiować

 
Skarabeusz w starożytnym Egipcie był symbolem odrodzenia boga słońca, pieczęcią 

faraonów, negocjatorem dobrych i złych u
znaleziono ze skarabeuszem na sercu 
tak powszechny w Starożytnym Egipcie, 
migrant albo zdjęcie, którego nie roz

 
Cztery żywioły: woda, powietrze, przyroda i energia odnawialna; są tak naprawdę 

wszystkim co mamy. To także cztery podstawowe komponenty środowiska naturalnego czyli 
cztery filary ekologii.  Aby przetrwać musimy je chronić. Podczas warsztatów w szkołach 
będziemy m.in. obmyślać strategie jak tego dokonać, tworzyć mapy myśli ukazujące wzorce 
postaw i zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska.
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Start the change! czyli:  Zacznij zmiany! mówi sam za siebie.

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 14-15 lat. Celem jest przekazanie 
sztatów i ugruntowanie jej poprzez działanie artystyczne, realizację 

wspólnego happeningu w przestrzeni miejskiej.  Happening jest tu niezbędny do 
przeżywania, budzenia wrażliwości i empatii. To działanie chcemy przeprowadzić w jednym 

kultury. Symbolicznie także dlatego, że połowa ludności świata żyje 
dziś w miastach, a miasta są odpowiedzialne za wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju 
i propagowanie wzorców postaw etycznych i kulturowych szanujących przyrodę i środowisko 

W szkołach prowadzimy już warsztaty edukacji globalnej w klasach 7mych i 8mych. 
Przekazujemy najważniejsze fakty i liczby na temat zrównoważonego rozwoju, ukazujące 
związek między globalnymi nierównościami, a np. migracją współczesnych ludzi. Podczas 

warsztatów wykonujemy proste ćwiczenia zmuszające do myślenia i wyciągania 
samodzielnych wniosków, np.:  

iemy, że każdy obraz jest przekazem. Podczas warsztatów analizujemy ok.
fotografii, pochodzących z otwartych zasobów internetowych z licencją cc 
commons, ilustrujących kondycję współczesnego świata. To ćwiczenie ma uświa

uświadomiony lub nie - cywilizacji obrazkowej, a jednocześnie 
jej cechy, które następnie zestawiamy ze Starożytnym

świat można definiować wg wartości, a i symbole mogą się zmieniać. 

Skarabeusz w starożytnym Egipcie był symbolem odrodzenia boga słońca, pieczęcią 
faraonów, negocjatorem dobrych i złych uczynków po śmierci, dlatego Tuta
znaleziono ze skarabeuszem na sercu – tzw. Skarabeuszem nasercowym. Dziś  ten symbol, 
tak powszechny w Starożytnym Egipcie, jest  dla nas kompletnie nieznany i dziwny 

, którego nie rozumiemy… 

żywioły: woda, powietrze, przyroda i energia odnawialna; są tak naprawdę 
wszystkim co mamy. To także cztery podstawowe komponenty środowiska naturalnego czyli 
cztery filary ekologii.  Aby przetrwać musimy je chronić. Podczas warsztatów w szkołach 

m.in. obmyślać strategie jak tego dokonać, tworzyć mapy myśli ukazujące wzorce 
postaw i zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska. 

Informacja o projekcie: Skarabeusz i Cztery Żywioły, Fundacja Chlorofil 2020 

Projekt jest elementem większego przedsięwzięcia realizowanego przez wielu 
przestrzeni kilku lat. Finansowany jest w całości przez Komisję Europejską. 

ówi sam za siebie. 

15 lat. Celem jest przekazanie 
sztatów i ugruntowanie jej poprzez działanie artystyczne, realizację 

wspólnego happeningu w przestrzeni miejskiej.  Happening jest tu niezbędny do 
przeżywania, budzenia wrażliwości i empatii. To działanie chcemy przeprowadzić w jednym  

kultury. Symbolicznie także dlatego, że połowa ludności świata żyje 
dziś w miastach, a miasta są odpowiedzialne za wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju  
i propagowanie wzorców postaw etycznych i kulturowych szanujących przyrodę i środowisko 

W szkołach prowadzimy już warsztaty edukacji globalnej w klasach 7mych i 8mych. 
Przekazujemy najważniejsze fakty i liczby na temat zrównoważonego rozwoju, ukazujące 
związek między globalnymi nierównościami, a np. migracją współczesnych ludzi. Podczas 

warsztatów wykonujemy proste ćwiczenia zmuszające do myślenia i wyciągania 

iemy, że każdy obraz jest przekazem. Podczas warsztatów analizujemy ok. 40-tu 
c - creative 

commons, ilustrujących kondycję współczesnego świata. To ćwiczenie ma uświadomić nam 
cywilizacji obrazkowej, a jednocześnie 

e Starożytnym Egiptem.  
i symbole mogą się zmieniać.  

Skarabeusz w starożytnym Egipcie był symbolem odrodzenia boga słońca, pieczęcią 
czynków po śmierci, dlatego Tutanchamona 

tzw. Skarabeuszem nasercowym. Dziś  ten symbol, 
ieznany i dziwny – jak 

żywioły: woda, powietrze, przyroda i energia odnawialna; są tak naprawdę 
wszystkim co mamy. To także cztery podstawowe komponenty środowiska naturalnego czyli 
cztery filary ekologii.  Aby przetrwać musimy je chronić. Podczas warsztatów w szkołach 

m.in. obmyślać strategie jak tego dokonać, tworzyć mapy myśli ukazujące wzorce 
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Cykl warsztatowego zdobywania wiedzy koń
Skarabeusza - wraz z przesłaniem jak chronić cztery żywioły
z materiałów upcyklingowych w przestrzeni jednego z warszawskich Domów Kultury. Ta 
jednorazowa akcja artystyczna odbędzie się jednego dnia: dokładnie 22 kwietnia 
sposób obchodów Światowego Dnia Ziemi. 
 

Ten Skarabeusz, wspólnie budowany 
z jednej strony ilustracją niszczycielskiej działalności człowieka, która w ciągu 
lat zmiotła 60% wszystkich gatunków owadów z po
niesie ze sobą przesłanie bardzo ważne i różniące się od tego, czym codziennie jesteśmy 
bombardowani przez środki masowego przekazu i reklamy. Mówi
jesteś już na swoim właściwym miejscu. Nie musisz
istniejące współzależności. I działać. 
 
Bycie ekologicznym to postawa i codzienne proste ge
odpadów, gaszenie światła itd… w ten prosty sposób możesz zmieniać świat.
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Cykl warsztatowego zdobywania wiedzy kończy akcja artystyczna: tytułowego 
wraz z przesłaniem jak chronić cztery żywioły - będziemy wspólnie wykonywać 

z materiałów upcyklingowych w przestrzeni jednego z warszawskich Domów Kultury. Ta 
jednorazowa akcja artystyczna odbędzie się jednego dnia: dokładnie 22 kwietnia 

chodów Światowego Dnia Ziemi.  

sz, wspólnie budowany podczas akcji artystycznej, będzie 
z jednej strony ilustracją niszczycielskiej działalności człowieka, która w ciągu 
lat zmiotła 60% wszystkich gatunków owadów z powierzchni Ziemi, ale z drugiej strony, 
niesie ze sobą przesłanie bardzo ważne i różniące się od tego, czym codziennie jesteśmy 
bombardowani przez środki masowego przekazu i reklamy. Mówi nam: Masz już wszystko, 
jesteś już na swoim właściwym miejscu. Nie musisz nic podbijać. Musisz tylko zrozumieć 
istniejące współzależności. I działać.  

Bycie ekologicznym to postawa i codzienne proste gesty: oszczędzanie wody, segregowanie 
odpadów, gaszenie światła itd… w ten prosty sposób możesz zmieniać świat.

Kontakt do organizatora:

Agnieszka

e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl

kcja artystyczna: tytułowego 
będziemy wspólnie wykonywać  

z materiałów upcyklingowych w przestrzeni jednego z warszawskich Domów Kultury. Ta 
jednorazowa akcja artystyczna odbędzie się jednego dnia: dokładnie 22 kwietnia – jako 

podczas akcji artystycznej, będzie  
z jednej strony ilustracją niszczycielskiej działalności człowieka, która w ciągu ostatnich 20-tu 

le z drugiej strony, 
niesie ze sobą przesłanie bardzo ważne i różniące się od tego, czym codziennie jesteśmy 

asz już wszystko, 
podbijać. Musisz tylko zrozumieć 

oszczędzanie wody, segregowanie 
odpadów, gaszenie światła itd… w ten prosty sposób możesz zmieniać świat. 

Kontakt do organizatora: 
 
 

Agnieszka Oleszkiewicz 
Fundacja Chlorofil 

Tel. 608 633 593 
mail: chlorofil@chlorofil.com.pl 

  


