
PROJEKT KOCHAJĄC ZIEMIĘ 

W trosce o świat, który kochamy 
 

Przedsięwzięcie ma nam pomóc poradzić 
sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą 
degradacja środowiska. Bez poczucia 
przytłoczenia. W imię miłości. 

• W jaki sposób to, co lubisz, jest 
zagrożone przez zmianę klimatu lub 
środowisko? 

• W jaki sposób twoje postępowanie i 
wybory przyczyniają się do tego 
zagrożenia? 

• W jaki sposób twoje wybory lub 
działania mogą przyczynić się do 
rozwiązania? 

Zgłębiamy te pytania, koncentrując się na jednej rzeczy na raz: miejscu, osobie lub 
przedmiocie, które kochamy. Nasze rozważania i poszukiwania mogą przybierać 
rozmaite formy: tworzenie obrazów, prowadzenie rozmów, wyszukiwanie w książkach, 
czasopismach czy internecie. Pomocne mogą być także praktyki kontemplacyjne, 
duchowe i twórcze. 
 

Kluczowym elementem tego projektu jest 
wspólny społeczny koncept tekstylny. 
Zapraszamy do wykonania tekstylnych paneli 
(obrazów) – dowolnym stylem i techniką, w 
standardowym formacie 30x30 cm (plus 5 
cm na margines) – będących ilustracją 
twoich poszukiwań. Przesłane pocztą 
panele, wraz z krótkimi opisami, będą mogły 
zostać włączone w objazdową wystawę.  
Pierwsze tekstylne obrazy były już 
pokazywane w różnych miejscach w Wielkiej 
Brytanii, można je też obejrzeć w internecie 
pod adresem: lovingearth-project.uk/gallery/ 
Mamy nadzieję, że wystawa będzie 
kontynuowana przez następne lata. 
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Z zaproszenia do udziału w projekcie można skorzystać 
indywidualnie, choć bycie częścią społeczności, 
zaangażowanej w dbanie o to, co kochamy, może być 
jeszcze bardziej wzbogacające i inspirujące. 

Projekt łatwo dostosował się do specyficznej sytuacji 
społecznej – izolacji – w czasie koronawirusa. Aczkolwiek 
tam, gdzie to możliwe, warto zorganizować lokalne 
warsztaty i wystawy. 
Możesz użyć dowolnych materiałów, które masz pod 
ręką. A także wykorzystać projekt do twórczej refleksji na 
temat tego, czego nauczyliśmy się od pandemii. 

Na naszej stronie internetowej: lovingearth-project.uk i 
stronie na Facebooku: lovingearth-project.uk, znajdziesz inspiracje do poszukiwań, szczegóły 
projektu tekstylnego, a także miejsce do zaprezentowania swoich dzieł i podzielenia się 
informacjami o twoich działaniach i twórczości, by zainspirować innych.  	

Do udziału w tym projekcie zaproszeni są wszyscy. W przeważającej części jest to 
zdecentralizowane przedsięwzięcie, do rozwijania w twojej własnej wspólnocie i środowisku, 
tak, jak tego chcesz i uważasz za stosowne. Stawką jest przyszłość nas wszystkich. 

Ze względu na COVID-19, do odwołania, nie wysyłaj ukończonych paneli pocztą, lecz prześlij 
nam e-mailem ich zdjęcia (dobrej jakości) wraz z opisem i danymi kontaktowymi (imieniem, 
nazwiskiem i adresem). Skontaktujemy się z tobą i poinformujemy, gdzie wysłać panele. Nie 
zapomnij wspomnieć w opisie o jednej lub kilku czynnościach, które podjąłeś lub podejmiesz, 
by zainspirować innych. 

Jeśli pragniesz zorganizować wystawę, warsztaty lub inne wydarzenie (fizyczne lub online), i 
chciałbyś nas o tym powiadomić, napisz na adres: lovingearthproject@gmail.com. Jeśli to 
będzie potrzebne, może zdołamy wesprzeć cię radą i pomóc w promocji. 

Aby zarejestrować się i otrzymywać nasz biuletyn, skontaktuj się z:      
lovingearthproject@woodbrooke.org.uk. 
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