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Nasze subiektywne zestawienie 
trzech najważniejszych 
trendów mijającego 2022 
roku, stanowią refleksję nad 
tym, co w nas drzemie, ale 
i na czym budujemy to lepsze 
jutro. Przedsmakiem tego 
w jakich kierunkach rozpoczyna 
się ta re-budowa świata, jest 
spektrum trendów na 2023 
rok, do którego zagłębienia 
serdecznie zapraszamy.

nastrój konsumencki

VOL. 01

W 1985 roku na ekrany kin trafił film Powrót do przyszłości. Cztery lata 
później premierę miała druga cześć filmu, którego akcja rozgrywa się 
w 2015 roku. Latające samochody, lewitujące deskorolki... Choć wizja 
przyszłości wydaje się z perspektywy lat nieco infantylna, była to jednak 
jedna z ostatnich optymistycznych wizji przyszłości.

Później zdominowały opowieści postapokaliptyczne i dystopie, a raczej 
retrotopie według nazewnictwa Zygmunta Baumanna*. Stawia on tezę, że 
jako ludzkość przestaliśmy wierzyć w lepszą przyszłość. Czy rzeczywiście 
tak jest? Czy przyszłość nie kojarzy nam się już z wizją postępu, a raczej 
z degradacją, z nieodwracalnymi negatywnymi zmianami dla ludzkości 
i środowiska? Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim czasie świat 
zdominowały negatywne czynniki i kryzysy, które odbijają się w ludzkich 
nastrojach, emocjach i zachowaniach. Świadomość globalnych kryzysów 
i ich wpływu na jednostki jest szalenie istotna. Ale jeszcze ważniejsze jest 
wyciągnięcie wniosków i budowa nowego, lepszego jutra.

*Zygmunt Bauman, „Retrotopia. Jak rządzi nami 
przeszłość.”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,  
2018
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W Ergodesign badamy 
sejsmiczne zmiany kulturowe, 
które kształtują przyszłość.

NOW / TERAZ NEXT / ZA CHWILĘ BEYOND / PÓŹNIEJ

MEGA 
SIŁY

NIEPRZEWIDYWALNE 
ZJAWISKA

MAKRO 
TRENDY

NANO 
TRENDY

SYGNAŁY 
PRZEMIAN

ZACHOWANIA 
KONSUMENCKIE

NASTROJE 
I EMOCJE 
LUDZKIE

POTRZEBY 
LUDZI

CZYNNIKI 
WPŁYWU

 FORESIGHT  INSIGHT  SKŁADOWE ZMIAN

Trends are the 
framework (only).

HORYZONT CZASOWY
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TREND 01

solidarność  
w dawaniu

Większa świadomość percepcji 
wspólnoty i indywidualizmu
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Kłamstwa rozprzestrzeniają się 
szybciej niż prawda, a świat jest 
miejscem, w którym coraz częściej 
„zobaczyć” nie znaczy uwierzyć.

Internet dociera do miliardów 
osób. Eksperci ostrzegają, że 
aby walczyć z potencjalnymi 
szkodami powodowanymi 
przez media tworzone cyfrowo, 
społeczeństwo musi przyjąć 
podejście wielokierunkowe.

Emocje, 
tak gorące 
w tej chwili.

TOKSYCZNA (DEZ)INFORMACJA

kategorie  
fake newsów

Celowo 
zwodzące 

wiadomości

Wiadomości 
wprowadzające  

w błąd

Satyryczne 
lub żartobliwe 

wieści

Klikbajtowe 
nagłówki

TREND FAKT

TREND 01_solidarność w dawaniu
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Wszystko, co 
słyszymy jest opcją, 
a nie faktem.01

Wszystko, co widzimy, 
jest perspektywą,  
a nie prawdą.02

01

02

TREND 01_solidarność w dawaniu
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01. ZJEDNOCZMY SIĘ,

ŻEBY COŚ ZMIENIĆ

Badanie Edelmana dotyczyło 
postaw wobec zaufania wśród 
ponad 10,000 osób  
z pokolenia Z*

Budowanie zaufania u pokolenia Z polega na 
odwoływaniu się do bezpieczeństwa w każdym 
aspekcie życia, przy czym główny nacisk kładzie 
się na dwie sprawy:

U pokolenia Z najniższym 
atrybutem jest znaczenie 
osobiste (38%).*

Pokolenie Z nie jest radykalne; zdecydowana 
większość jego przedstawicieli (70%) jest 
zaangażowana w jakąś sprawę społeczną lub 
polityczną, przy czym wspólnota to dla nich 
nowa forma aktywizmu.

TREND FAKT

* w wieku 14-24 lat, z następujących krajów:  
Chiny, Francja, Niemcy, Meksyk, Wielka Brytania, USA

* The Sensible Generation – Gen Z & Trust 
Edelman Research, 2021

02. OD „JA” DO „MY”

TREND 01_solidarność w dawaniu
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Pokolenie Z staje się coraz bardziej 
świadome wpływu, jaki określone 
działania wywierają na innych, co 
zmienia postrzeganie wspólnoty  
i indywidualizmu.

ZNACZENIE

TREND 01_solidarność w dawaniu

Generacja
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Aby móc dawać, trzeba też 
się troszczyć. Troska to także 
równowaga z samym sobą.
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TREND 01

Dawanie jest nam dziś potrzebne 
bardziej niż kiedykolwiek.

Dawanie polega na 
ochronie zasobów naszej 
wspólnej przyszłości.

solidarność  
w dawaniu

NASTROJE I EMOCJE LUDZI

TREND 01_solidarność w dawaniu
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Pomyśl o sobie,  
zadbaj o siebie.
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CO OSTATNIO ZROBIŁEŚ_AŚ 

DLA SIEBIE?

TREND 01_solidarność w dawaniu



TREND 02

cień 
klimatyczny

Mierz swój ślad węglowy, ale działaj 
na swoim cieniu klimatycznym
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Wzrost temperatury na świecie musi 
zostać ograniczony do 1,5°C. Aby to 
osiągnąć, emisja CO2 musi spaść  
o 50% do 2030 roku i osiągnąć 
poziom zerowej emisji netto do  
2050 roku.

TREND FAKT

NOW / TERAZ

NEXT / ZA CHWILĘ

BEYOND / PÓŹNIEJ

* nytimes.com →
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TREND 02_cień klimatyczny

czas

https://www.nytimes.com/2021/09/17/climate/climate-change-united-nations.html
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Co jest 
ważniejsze...

NASTROJE I EMOCJE LUDZI

ROBIĆ COŚ 

DOBRZE? 

CZY

ROBIĆ WŁAŚCIWE

RZECZY?

to, na co mamy wpływ

to, co jest dla nas ważne

Czy skupiając się na naszym 
bezpośrednim śladzie węglowym, 
szukamy we właściwym miejscu?

to, na czym 
powinniśmy się 

skupić

TREND 02_cień klimatyczny
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Ślad węglowy nie 
pokazuje prawdziwego 
obrazu naszego 
rzeczywistego, 
indywidualnego 
wpływu na kryzys 
klimatyczny.

ZNACZENIE

CIEŃ KLIMATYCZNY

MOJA KONSUMPCJA

jakie mam oczekiwania co 
do stylu życia

na co przekazuję i w co 
inwestuję pieniądze?

ile czasu poświęcam 
kryzysowi klimatycznemu?

MOJE WYBORY

MOJA UWAGA

TREND 02_cień klimatyczny
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O śladzie 
węglowym
 

ZŁOTA MYŚL

„Mierzy wszystko oprócz 
tego, co naprawdę ważne. 
Jeśli mamy działać razem, 
aby nie dopuścić do 
najgorszego, co może się 
stać w związku z kryzysem 
klimatycznym, to musimy 
zrobić solidny rachunek 
sumienia…

...Każdy z nas musi przeprowadzić coś w rodzaju wewnętrznego 
rozliczenia, a tego rodzaju oceny nie da się zrobić za pomocą 
kalkulatora. Każdego, kto chce się dowiedzieć, jaki naprawdę 
ma wpływ na planetę, zachęcam aby nie patrzył na swój ślad 
węglowy  . Zamiast tego niech spojrzy za siebie, na swój cień.”
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TREND 02_cień klimatyczny

https://www.theguardian.com/news/datablog/2012/may/24/robert-kennedy-gdp
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Nie potrzeba 
wiedzy opartej 
na danych, aby 
wprowadzić 
zmiany, które 
sprawią, że 
„zero netto” 
stanie się 
faktem.

Poziom emisji netto to 
problem integracji danych

blog.palantir.com →

TREND 02_cień klimatyczny

https://blog.palantir.com/net-zero-is-a-data-integration-problem-1255a8853d38
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zastanów się nad jakością 
tego, co kupujesz:

zastanów się również, skąd 
pochodzą rzeczy, za które płacisz:

01. NA JAK DŁUGO MI TO WYSTARCZY?

02. JAK ŁATWO BĘDZIE TO NAPRAWIĆ ALBO ZMODERNIZOWAĆ?

03. CZY ZOSTAŁO TO TAK ZAPROJEKTOWANE, ŻEBY DAŁO SIĘ 

TO PONOWNIE WYKORZYSTAĆ?

01. CZY ZOSTAŁY WYKONANE Z WYKORZYSTANIEM 

ENERGII ODNAWIALNEJ?

02. CZY ZOSTAŁY WYKONANE PRZY UŻYCIU 

MNIEJSZEJ ILOŚCI ZASOBÓW?

03. CZY SĄ TO MATERIAŁY ZE ŹRÓDEŁ WYWIERAJĄCYCH 

MNIEJSZY WPŁYW NA ŚRODOWISKO?

Analizując nasz 
cień klimatyczny 
możemy 
wyraźniej 
zobaczyć nasz 
pośredni wpływ 
na środowisko.

TREND 02_cień klimatyczny
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solastalgia

Lęk i tęsknota za Matką Ziemią
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Ten termin opisuje 
syndrom zaburzeń, 
takich jak lęk lub strach, 
spowodowanych zmianami 
klimatycznymi i narracją 
medialną toczoną wokół 
tego tematu na całym 
świecie.

sola-
stal-
gia

ZNACZENIE

SŌLĀCIUM

Z łaciny

ALGIA

Z greki

NASTROJE I EMOCJE LUDZI

G
LO

BAL W
ARMING   →   CLIMATE CHANGE CRISIS

   →   CLIMATE APOCALYPSE   →    

NATURE DEFICIT DISORDER   →
   P

LAST
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CEAN   →

   O
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GREEMENT   →
   C
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ATE EMERGENCY   

→
   ECOANXIETY   →   TIERRA TRAU

M
A   →

    

MEGA FIRE   →

TREND 03_solastalgia



VOL. 01

TREND FAKT

theguardian.com →

* Grantham Institute "The impact of 
climate change on mental health and 
emotional wellbeing", May 2021

Liczba artykułów 
opublikowanych  
w latach 2011-2021  
w The New York Times*

zdrowie 
psychiczne

zdrowie psychiczne  
i zmiany klimatu

zmiany klimatu

23,928

257

13,029

TREND 03_solastalgia

https://www.theguardian.com/environment/2021/may/26/climate-crisis-inflicting-huge-hidden-costs-mental-health
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/26/climate-crisis-inflicting-huge-hidden-costs-mental-health
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Cele zrównoważonego rozwoju (SDG) stanowią 
„wspólny projekt” globalnych działań na rzecz 
stworzenia bardziej:
 

TREND FAKT

ZBALANSOWANEGO I OPARTEGO NA SZACUNKU ŚWIATA

„Nie może być zdrowia ani 
zrównoważonego rozwoju bez 
zdrowia psychicznego”.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

forbes.com →

TREND 03_solastalgia

https://www.forbes.com/sites/onemind/2022/02/23/the-role-of-mental-health-in-global-sustainable-development/?sh=2145bbfa2897
https://www.forbes.com/sites/onemind/2022/02/23/the-role-of-mental-health-in-global-sustainable-development/?sh=5702d82b2897
https://www.forbes.com/sites/onemind/2022/02/23/the-role-of-mental-health-in-global-sustainable-development/?sh=5702d82b2897
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29% Polaków ma „zielone” 
sumienie i czuje, że powinni 
zrobić coś dla środowiska, choć 
nie wiedzą jak i nie zawsze są 
na to gotowi.*

TREND FAKT

* Ziemianie Atakują!, Kantar 
2020

TREND 03_solastalgia

https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/ziemianie-atakuja-raport.pdf


VOL. 01

Nasze codzienne 
odczucia są coraz 
bardziej negatywne.

CZUŁAM TAK 
WIELE, ŻE 

ZACZĘŁAM NIE 
CZUĆ NIC.

NASTROJE I EMOCJE LUDZI

Wciąż jednak jest 
wokół nas wiele osób 
„sceptycznych”

To, co kiedyś było fikcją,  
teraz staje się rzeczywistością

nypost.com →

TREND 03_solastalgia

http://www.nypost.com/2022/07/21/tv-news-clip-about-heatwave-mirrors-dont-look-up-doom-scene/
https://nypost.com/2022/07/21/tv-news-clip-about-heatwave-mirrors-dont-look-up-doom-scene/
https://nypost.com/2022/07/21/tv-news-clip-about-heatwave-mirrors-dont-look-up-doom-scene/
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ZŁOTA MYŚL

„Jeśli działając osobno 
jesteśmy wystarczająco silni, 
by zdestabilizować naszą 
planetę, to z pewnością 
działając razem jesteśmy 
wystarczająco silni, by ją 
uratować.”

David Attenborough
David Attenborough 
Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatycznych, 2021

TREND 03_solastalgia

„Musimy wykorzystać tę 
szansę, aby stworzyć bardziej 
równy świat, a naszą motywacją 
nie powinien być strach, tylko 
NADZIEJA”.
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ZŁOTA MYŚL

youtube.com →

KLIMAT SIĘ ZMIENIA.  
CZEMU MY SIĘ NIE ZMIENIAMY?

TREND 03_solastalgia

http://www.youtube.com/watch?v=GfO-3Oir-qM&list=PL1YxUBRBoo8aZ90JJLvLCK4KaFMwRmvAo
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to, na co mamy wpływ

to, co jest dla nas ważne

to, na czym 
powinniśmy się 

skupić

ZŁOTA MYŚL

w którym solastalgię 
można przezwyciężyć 
poprzez jednoczesną 
odbudowę i rehabilitację, 
pokazując drogi rozwiązań.

W naszych   
i naszych  
rozgrywa się 
dramat,

Nawet małe kroki mają znaczenie

W TWOICH

 RĘKACH JEST SIŁA

Zacznijmy od tych trzech...

UŻYJ PONOWNIE

REDUKUJ

RECYKLINGUJ

TREND 03_solastalgia
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Zacznij kupować produkty 
lokalne i sezonowe. 
Czy w twoim kraju przez cały 
rok rosną  ? 
 
Czy twój kraj produkuje  ?

 rosną tylko o jednej porze 
roku – w lecie.

ZŁOTA MYŚL

ZREDUKUJ...

ILOŚĆ

 IMPORTOWANYCH 

TOWARÓW.

PRAWDA

UŻYJ PONOWNIE

REDUKUJ

RECYKLINGUJ

#Oldschool jest sexy 
Dawniej rower dziedziczyło  
się z pokolenia na pokolenie. 
 

Czy wiesz, że nie musisz co  
dwa lata wymieniać telefonu?

WYKORZYSTAJ

PONOWNIE... STARE 

URZĄDZENIA. 

DAJ DRUGIE ŻYCIE

STARYM RZECZOM!

PRAWDA

Wyrzucanie biośmieci bez 
worka wcale nie jest „ble”  😷  
 – przeciwnie, jest super. 
 
Porozbijane szkło to nie szkło.
 

Czy wiesz, że paragonów 
fiskalnych nie wyrzuca się 
do papieru, tylko do śmieci 
zmieszanych? 

RECYKLINGUJ...

SEGREGUJ 

PRAWIDŁOWO 

ŚMIECI.

PRAWDA

TREND 03_solastalgia

UŻYJ PONOWNIE

REDUKUJ

RECYKLINGUJ

UŻYJ PONOWNIE

REDUKUJ

RECYKLINGUJ
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CO ZROBIŁEŚ, 
ABY URATOWAĆ 
ŚWIAT DZISIAJ?

Jest coraz więcej dowodów na 
to, że podejmowanie działań 
w obszarze zmian klimatu 
i współpraca z podobnie 
myślącymi społecznościami 
może pomóc w walce z lękiem 
ekologicznym.

Działania na rzecz klimatu 
mogą przynieść wiele 
korzyści jednostkom  
i społeczeństwu, poprawiając 
stan zdrowia ludzi i planety 
oraz tworząc świat, który 
będzie sprzyjał naszemu 
dobrostanowi.

ZDROWIE PLANETY 

TO NASZE ZDROWIE

TREND 03_solastalgia
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CIRCULAR CHANGE BY DESIGN

Aktywnie działamy w obszarze 
cyrkularności. Dowiedz się 
więcej o naszym programie 
Circular Change by design.

Zróbmy 
pierwszy krok 
w kierunku 
cyrkularnej 
zmiany!

www.ergo.design

TREND 03_solastalgia

https://circularchange.design/
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nastrój konsumencki
2022 2023

SZTUKA PRZETRWANIA

MIKRO I DOMOWE UPRAWY

BANKI ENERGII
SAMOWYSTARCZALNOŚĆ 

FEAR OF RUNNING OUT 
Strach przed wyczerpaniem 

SYMBIOCEN

NOWE ŚRODKI 
SPOŻYWCZE

LINK-N-LOG Z NATURĄ

COMPLETE & RESTORE 
REGENERATYWNOŚĆ 

Uzupełnij i przywróć

RE-COMMERCE

PĘTLA NAWYKÓW

MODUŁY NA LATA

DOŁADOWANIE  
I UZUPEŁNIENIE

RESZTKI

LOGISTYKA
ZWROTNA

GOSPODARNOŚĆ

NO SPACE FOR WASTE 
Brak miejsca na odpady

TOTAL LIFE-CENTERED 
ŚWIADOMOŚĆ

GENDER FLUID

NIELUDZKA
PERSONA

HUMAN MORE-
THAN-HUMANMULTISENSORYCZNOŚĆ

WORK ←→ LIFE 
BALANCE

D.E.I.  
różnorodność / równość / inkluzywność

Całkowite skoncentrowanie na życiu

NOWE GOSPODARSTWA 
DOMOWE 

NEO-KOLEKTYWNY 
KONSUMPCJONIZM

WE ARE A MULTITUDE 
WSPÓLNOTOWOŚĆ

Jesteśmy wielością

COST OF LIVING 

NOWE NIE JEST COOL

WAMPIRY 
ENERGETYCZNE

TRADING DOWN

NIEPOKÓJ PREFERENCJI 
ZAKUPOWYCH

OSZCZĘDNOŚĆ 

Koszt życia

NASTRÓJ TREND

LEGENDA:
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Zróbmy pierwszy krok 
w jutro.

Pomagamy firmom i organizacjom wykorzystać 
przyszłość jako praktyczne narzędzie do 
opracowywania bardziej przemyślanych strategii 
biznesowych i projektowania rozwiązań.
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W Ergodesign projektujemy 
z myślą o przyszłości.

Jesteś zainteresowany_na tym jakie 
trendy będą dominować w 2023? 

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNEJ

50-MINUTOWEJ SESJI INSPIRACYJNEJ  

STYCZEŃ 2023

ZAMÓW DEDYKOWANY

TRENDBOOK 2023+

sesja

trendbook

by
 K
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ol
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a 

Pa
m

uł
a

https://meetings.hubspot.com/marcin-maciejewski
https://share.hsforms.com/1Xy8uUBw2SlKscXr2ww5kQQ4cbmy
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TWÓJ ŚMIAŁY 

RUCH

Dokładnie przemyślimy, precyzyjnie 
wykreślimy i zaprojektujemy 
przyszłe wizje Twojego biznesu. 
Niech staną się rzeczywistością.

FUTURE(S) CHANGE BY DESIGN™ →

https://future.circularchange.pl/
https://future.circularchange.pl/


BUSINESS ARCHITECT

TOMASZ
ORZECHOWSKI

Bądźmy w kontakcie!

ERGO.DESIGN →

orzechowski@ergo.design
 +48 505 354 660

https://ergo.design/
mailto:orzechowski%40ergo.design?subject=

