
Ekologiczny sposób życia
I. PROSPEKT WARTOŚCI
1.1. CEL OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2. CEL SZCZEGÓŁOWY
Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze

1.3. CEL WYCHOWAWCZY
Uwrażliwienie na problematykę związaną z ekologią

1.4. PROPONOWANE TEMATY
− Stan ekologiczny najbliższego regionu.
− Odgórne i oddolne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.
− Czy możliwe jest pozostawienie Ziemi w nienaruszonym stanie 

dla przyszłych pokoleń?
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1.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Każdy jest odpowiedzialny za swoje zdrowie.
− Nawet małe działania proekologiczne przyczyniają się do zachowania 

równowagi naturalnej1.
− Człowiek jest częścią przyrody ożywionej.

Zasady
− Poszerzam swoją wiedzę na temat ochrony środowiska.
− Biorę udział w inicjatywach proekologicznych2.
− Korzystam z bogactwa przyrody w taki sposób, aby nie zachwiać rów-

nowagi biologicznej wszystkich organizmów żywych.

1.6. ZADANIA DLA RODZICÓW
Normy

− Rodzice są przykładem właściwej konsumpcji i oszczędności.
− W kontakcie z przyrodą najważniejsze jest zdrowie człowieka.
− Właściwe wyżywienie i właściwy ubiór to współpraca z ekologią.

Zasady
− Podsuwam dzieciom książki, filmy, programy telewizyjne na temat za-

grożeń i ochrony środowiska.

1 „Poważne problemy ekologiczne wymagają rzeczywistej przemiany mentalności, skłaniającej 
do przyjęcia nowych stylów życia, w których szukanie prawdy, piękna i dobra oraz wspólnota 
ludzi dążących do wspólnego rozwoju byłyby elementami decydującymi o wyborze jakości 
konsumpcji, oszczędności i inwestycji. Te style życia, na płaszczyźnie osobowej i społecznej, 
powinny czerpać inspirację z powściągliwości, umiarkowania, samodyscypliny. Należy porzu-
cić logikę czystej konsumpcji i wspierać formy produkcji rolnej i przemysłowej, które szanowa-
łyby porządek stworzenia i zaspokajały podstawowe potrzeby wszystkich. Tego typu postawa, 
wsparta odnowioną świadomością współzależności, łączącej wszystkich mieszkańców ziemi, 
przyczynia się do usunięcia różnych przyczyn klęsk ekologicznych i pozwala na wypracowanie 
zdolności szybkiego reagowania na kataklizmy, którymi dotknięte są różne ludy i terytoria. 
Kwestia ekologiczna nie powinna być podejmowana jedynie ze względu na przerażające per-
spektywy, jakie rysują się przed ludzkością w wyniku degradacji środowiska. Musi się ona wy-
rażać przede wszystkim w zdecydowanym dążeniu do autentycznej solidarności o wymiarach 
światowych”. KNSK 486.

2 „Chrześcijańska ekoetyka zwraca uwagę na ważną korelację: gdzie jest wrażliwość na po-
trzeby stworzeń, jest również troska o bliźnich, a gdzie bezwzględnie eksploatuje się przy-
rodę, tam wykorzystuje się też innych ludzi”. S. Jaromi, Ekologia, w: Encyklopedia bioetyki…, 
dz. cyt., s. 115.
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− Biorę udział w akcjach promujących ekologiczny styl życia.
− Uczę dzieci segregacji śmieci oraz tego, na czym polega recycling.

1.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY
Normy

− Należy uświadamiać uczniom wpływ ich postawy i zaangażowania 
na harmonię środowiska naturalnego.

− Nauczyciel kształtuje model ekologicznego postępowania.
− Ekologia obowiązuje środowisko szkolne.

Zasady
− Prowadzę lekcje poświęcone zagadnieniom proekologicznym.
− Zapraszam osoby zaangażowane w działania na rzecz zachowania rów-

nowagi ekologicznej.
− Uczę ekologii życia jednostkę (ucznia) i społeczność (klasa, szkoła, 

osiedle).
− Włączamy dzieci w akcje: dokarmiania ptaków zimą, zbierania żywno-

ści dla zwierząt ze schronisk, Sprzątanie Świata oraz Dzień Ziemi.
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1.8. SPOSÓB REALIZACJI
Grupa samorządowa może przedyskutować i wprowadzić w życie konkretną 
formę działania proekologicznego na terenie szkoły, np. ustawia pojemniki 
do segregacji śmieci. Uczniowie robią wystawę na temat ekologii współczesne-
go środowiska naturalnego. Dzieci mogą zorganizować akcję na rzecz pomocy 
zwierzętom. Mogą wykonać plakaty nt. prawidłowego segregowania śmieci.

1.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY
Uczniowie wykazują zainteresowanie problematyką ekologiczną. Podejmują 
konkretne działania na rzecz ochrony środowiska. Są świadomi zagrożeń wy-
nikających z niewłaściwego postępowania, wbrew porządkowi naturalnemu.

1.10. ZAGROŻENIA
Ingerencja w porządek naturalny środowiska, z pominięciem ekologii, przyczy-
nia się do zachwiania równowagi życia naszej planety. Zbytnia wiara w potęgę 
ludzkiej wiedzy może doprowadzić do stosowania praktyk, które mogą obró-
cić się przeciwko człowiekowi (klonowanie3, inżynieria genetyczna, ekspery-
menty nuklearne).

3 „Próba zapoczątkowania nowego ludzkiego życia przez klonowanie jest zawsze czynem nie-
moralnym, niezależnie od intencji, jaka temu towarzyszy (w wielu przypadkach ta intencja 
dodatkowo potęguje zło niemoralnego działania)”. T. Kraj, Klonowanie, w: Encyklopedia bio‑
etyki…, dz. cyt., s. 238.
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II. PEDAGOG
2.1. TREŚĆ MATERIAŁU
Edukacja wczesnoszkolna obejmuje edukację proekologiczną. Już od wcze-
snych lat szkolnych uczymy dzieci, że człowiek jest częścią przyrody ożywionej 
oraz odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i wrażliwości na proble-
matykę związaną z ekologią. Najlepiej, gdy dzieci dbają o ekologię swojego naj-
bliższego otoczenia: domu, podwórka, szkoły, miasta, wsi czy regionu. Warto 
włączać uczniów w oddolne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza 
środowiska najbliższego dziecku.

2.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM
Wanda Chotomska (1929-2017), polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań 
dla dzieci i młodzieży, autorka cyklu programów telewizyjnych dla dzieci „Ja-
cek i Agatka” (1962-1973). Jest jedną z najbardziej znanych autorek klasyki 
dziecięcej. Wśród jej książek znajdziemy między innymi zbiór opowiadań 
i legend polskich. Są to napisane w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży 
najbardziej znane legendy i podania. Lektura ta jest dla dzieci ważna, ponieważ 
w ten sposób rozpoczynają one swoją edukację związaną z polską kulturą.

I tak się zdarzyło, że pewnego dnia, kiedy niebo nad brzegiem Wisły 
rozgorzało błyskawicami Czarownika, z lasu wybiegła dziewczyna. Sawa 
miała na imię. W otwartych dłoniach niosła gniazdo pełne piskląt i wołała 
z płaczem:
– Panie! Nie zabijaj ptaków! Zlituj się! Pozwól im śpiewać!
– A wiesz, co ja z tobą zrobię? – przyjrzał się dziewczynie Czarownik.
– Twoje włosy zmienię w liście,
twoje nogi w dwa korzenie,
ani słowa już nie powiesz,
kiedy w wierzbę cię zamienię!

– Tylko ptaki ocal! – błagała Sawa.

Autorka przedstawia scenę, w której Sawa broni piskląt przed złym Czarowni-
kiem. Sawa kocha przyrodę, żyje z nią w zgodzie, troszczy się o każde stworze-

W. Chotomska, Legen-
da o Warsie i Sawie, 
w: tejże, Legendy 
polskie, Wydawnictwo 
Literatura, Łódź 2018, 
s. 66.
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nie. Jest przykładem postawy proekologicznej. Przeciwieństwem tej postawy 
jest postać Czarownika, który nie znosi przyrody, niszczy wszystko, co żyje. 
Sawa błaga Czarownika, aby nie niszczył gniazda z pisklętami, jest gotowa po-
nieść tego konsekwencje. Po przeczytaniu tego fragmentu dzieci utożsamia-
ją się z dobrą, wrażliwą Sawą, która chroni żywe istoty.
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III. NAUCZANIE RELIGIJNE
3.1. NAUCZANIE PAPIESKIE

Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego naturalne-
go środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego użycia i zużycia. 
Tymczasem Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej ro-
zumny i szlachetny „pan” i „stróż”, a nie jako bezwzględny „eksploatator”.

Gdy człowiek okazuje nieposłuszeństwo Bogu i odmawia poddania się Jego 
panowaniu, wówczas natura buntuje się przeciw człowiekowi i nie uzna-
je go za swego „pana”, gdyż zaćmił on w sobie obraz Boży. Wezwanie 
do posiadania i używania środków stworzonych wciąż pozostaje w mocy 
lecz po grzechu wypełnianie tego wezwania staje się trudne i naznaczone 
cierpieniem (por. Rdz 3,17-19).

Najgłębszą i najpoważniejszą implikacją moralną kwestii ekologicznej jest 
brak szacunku dla życia, który charakteryzuje wiele zachowań sprzecz-
nych z zasadami ochrony środowiska. Zdarza się często, że potrzeby pro-
dukcji przeważają nad godnością pracownika, a interesy ekonomiczne 
biorą górę nad dobrem jednostek czy nawet całych społeczności. W takich 
przypadkach zanieczyszczenie lub zniszczenia powodowane w środowi-
sku są skutkiem ograniczonego i wynaturzonego światopoglądu, który 
wiąże się czasem z prawdziwą pogardą dla człowieka.

Kiedy komfort techniczny osiąga szczyty, rodzi się tęsknota za pierwotną 
tęsknotą. Otaczający człowieka świat, który sam sobie utworzył, staje się 
dla niego więzieniem. Rozlega się w nim krzyk za wolnością, za czymś 
zupełnie innym niż to, co człowiek ma wokół siebie. Okazuje się, że czas 
wolny od zajęć nie oznacza jeszcze wolności i swobody, że trzeba uczyć się 
mieć czas wolny, jeżeli praca ma nie stracić sensu.

RH 15.

SRS 30.

Jan Paweł II, Orędzie 
na Światowy Dzień 
Pokoju 1990, (8.12.1989), 
7, „L’Osservatore Roma‑
no” 1989, nr 12, s. 21.

Elementarz Benedyk-
ta XVI (Josepha Ratzin-
gera)…, dz. cyt., s. 28.
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Kiedy z naciskiem mówimy, że człowiek jest obrazem Boga, to nie po-
winniśmy zapominać, że każde stworzenie ma określoną funkcję i żadne 
nie jest zbędne. Cały materialny wszechświat jest językiem miłości Boga, 
Jego bezgranicznej miłości względem nas. Gleba, woda, góry, wszystko 
jest wyrazem czułości Boga. Historia przyjaźni z Bogiem ma zawsze miej-
sce w przestrzeni geograficznej, która staje się znakiem bardzo osobistym, 
a każdy z nas zachowuje w pamięci miejsca, w których zaznał wiele dobra. 
Kto dorastał wśród gór lub jako dziecko siadał przy strumieniu, by się 
z niego napić, albo kto się bawił na placu w swojej dzielnicy, gdy powraca 
w te miejsca, czuje się wezwany do odzyskania swojej tożsamości.

3.2. PISMO ŚWIĘTE

Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł 
i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: 

„Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, 
a nie znajduję. Wytnij go: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu od-
powiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę 
nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć” 
(Łk 13,6-9).

LS 84.
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3.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

W zamyśle Bożym mężczyzna i kobieta są powołani do czynienia sobie 
ziemi „poddaną” (Rdz 1,28) jako „zarządcy” Boży. To władanie nie może 
być samowolnym i niszczącym panowaniem. Mężczyzna i kobieta, stwo-
rzeni na obraz Stwórcy, który miłuje „wszystkie stworzenia” (Mdr 11,24), 
są powołani, by uczestniczyć w Opatrzności Bożej w stosunku do innych 
stworzeń. Z tego wynika ich odpowiedzialność za świat powierzony im 
przez Boga (KKK 373).
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