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WSTĘP

Światowy Szczyt Ziemi w Rio w 1992 roku ustanowił fundamenty dla wspól-
nych działań państw świata w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dwadzieścia 
lat później w tym samym miejscu odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczo-
nych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rio+20, która była okazją do po-
nownego poprowadzenia światowej dyskusji nad sprawami, których rozwiąza-
nie wymaga podejmowania działań lokalnych, by zapewnić wszystkim ludziom 
bezpieczną przyszłość. Obecnie na świecie żyje 7 miliardów ludzi – w 2050 roku 
liczba ta wyniesie 9 miliardów. Nadal 1,5 miliarda mieszkańców Ziemi nie ma 
dostępu do elektryczności, a każdego dnia prawie miliard ludzi cierpi z powodu 
głodu. Od 1990 roku około 1,7 miliarda ludzi uzyskało dostęp do bezpiecznej 
wody pitnej. Nadal jednak ponad 800 milionów ludzi nie ma do niej dostępu. 
Emisja gazów cieplarnianych nadal wzrasta, a ponad jedna trzecia wszystkich 
gatunków zwierząt i roślin wyginie bezpowrotnie, jeśli zmiany klimatyczne nie 
zostaną zahamowane. Podczas konferencji światowi przywódcy wraz z tysią-
cami uczestników z sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz in-
nych grup spotkali się, aby wspólnie odpowiedzieć na pytania: jak zmniejszyć 
skalę ubóstwa, jak promować sprawiedliwość społeczną i zapewnić ochronę 
środowiska naturalnego naszej coraz bardziej zaludnionej planety. Jeśli chce-
my pozostawić naszym dzieciom i wnukom przyjazny im świat – to już dziś po-
winniśmy rozwiązać problemy związane z rosnącą skalą ubóstwa i dewastacją 
środowiska naturalnego. 

Odpowiedzią, na te globalne problemy, mogą być przede wszystkim dzia-
łania proekologiczne podejmowane lokalnie, mające na celu wzrost świado-
mości mieszkańców, edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz propago-
wanie przez samorządowców działań na rzecz zrównoważonego rozwoju re-
gionów. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, wychodząc naprzeciw 
potrzebom regionu, podjęła się realizacji projektu pn. Niewidzialne środowisko 

– Ekologia w nauce. Międzypokoleniowy Program Edukacji Ekologicznej Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dofinansowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kluczo-
wym elementem projektu jest Konferencja Naukowa Edukacja ekologiczna 
we współczesnej szkole, podsumowująca szereg działań na rzecz rozwoju 
zrównoważonego w województwie śląskim. Efektem konferencji oraz produk-
tem projektu jest niniejsza monografia wieloautorska, opracowana przez na-
ukowców i praktyków – specjalistów z zakresu ochrony środowiska, ekologii  
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i nowoczesnej edukacji. Publikacja zawiera wyniki badań naukowych i rozwią-
zania praktyczne związane z problemami kształtowania świadomości ekolo-
gicznej i edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Zdaniem autorów monografii, jednym z najważniejszych zadań, jakie obec-
nie stoją przed naukowcami, przedstawicielami władzy i ruchami społecznymi, 
jest utworzenie systemu powszechnej edukacji ekologicznej, zaczynającej się 
od przedszkola, a kończącej się na studiach wyższych. Edukacja formalna po-
winna być wsparta za pomocą wszystkich możliwych form edukacji nieformal-
nej, wykorzystującej najnowsze zdobycze techniki oraz kreatywne i innowacyj-
ne metody kształcenia. 

Składamy niniejszą publikację na ręce czytelników, licząc na ich osobisty 
wkład w rozwój postaw proekologicznych w najbliższym otoczeniu oraz zrów-
noważone gospodarowanie zasobami środowiska, w celu zachowania ich dla 
przyszłych pokoleń. 

Redaktorzy



1
Anna Giertler, Małgorzata Małecka-Tomala*

* Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI 
PROGRAMU EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY 
BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  

– WPŁYW ZAJĘĆ Z ZAKRESU EKOLOGII 
I OCHRONY ŚRODOWISKA  

NA ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ 
DZIECI I RODZICÓW

Experience with the implementation of the Program for 
Environmental Education The University of Dąbrowa Górnicza 

– the impact of activities in the field of ecology and environmental 
protection on the attitudes of children and parents

Streszczenie.	 Celem artykułu jest zaprezentowanie doświadczeń Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej we wdrażaniu Programu Edukacji Ekologicznej, popartych wynikami badań ewaluacyjnych Pro-
gramu w zakresie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców. 

Słowa kluczowe: edukacja, program edukacji, ekologia, świadomość ekologiczna, badania świadomości 
ekologicznej.

Summary. The aim of this article is to present the experience of the University of Dąbrowa Górnicza in the 
implementation of the Program for Environmental Education, supported by the results of the evaluation of 
the Program in the field of ecological awareness of children and parents.

Key words: education, education program, ecology, ecological awareness, ecological awareness research.
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Wprowadzenie
Współcześnie promowanie edukacji na rzecz ekorozwoju oraz działań pro-

ekologicznych w społeczności lokalnej jest jednym z głównych celów działal-
ności instytucji edukacyjnych, samorządowych oraz biznesowych. Działania te 
mają na celu wprowadzenie zmian korzystnych dla całej społeczności i stwa-
rzanie szans na poprawienie jakości najbliższego otoczenia. Kształtowanie 
zdolności dostrzegania procesów zachodzących w otaczającym środowisku  
i ich wartościowania, kształtowanie umiejętności łączenia przyczyn ze skutkami 
środowiskowymi zachodzących procesów, kształtowanie postaw proekologicz-
nych oraz wrażliwości na środowisko, a także wzrost świadomości ekologicznej 
dzieci i rodziców są głównymi celami Programu Edukacji Ekologicznej Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Uczelnię w wielu 
różnych obszarach tematycznych i grupach docelowych – zaczynając od dzieci 
przedszkolnych, poprzez młodzież i rodziców, a na seniorach kończąc.

1. Świadomość ekologiczna dzieci i rodziców
Literatura krajowa i zagraniczna definiuje pojęcie świadomości ekologicznej 

w sposób niejednoznaczny1 – niektórzy badacze ujmują je wąsko, skupiając 
się jedynie na wiedzy, poglądach i wyobrażeniach o środowisku. Szerokie uję-
cie pojęcia świadomości ekologicznej obejmuje całokształt uznawanych idei, 
wartości oraz opinii o środowisku jako miejscu życia człowieka2. Wiedza o zja-
wiskach i procesach zachodzących w ekosystemach oraz wyobraźnia ekolo-
giczna pozwalają na umiejętną, właściwą ocenę następstw podejmowanych 
działań, stanowi warstwę opisowo-techniczną pojęcia świadomości ekologicz-
nej. Druga, komplementarna warstwa aksjologiczno-normatywna obejmuje 
system wartości zorientowany biocentrycznie oraz normy etyki ekologicznej. 
Ich uwzględnienie wymaga relacji człowieka ze środowiskiem o charakterze 
całościowym, jakościowym, duchowym i uczestniczącym�. Międzynarodowe 
badania wykazały, iż na ogół zaznacza się korelacja między świadomością 
ekologiczną a działaniem na rzecz środowiska�.

Dyskusję na temat potrzeb edukacji ekologicznej w Polsce zapoczątkowały 
badania przeprowadzone przez L. Domkę5, które dowodziły, że dorośli i dom ro-
dzinny nie kształtują postaw proekologicznych młodego pokolenia. Postaw tych 
nie kształtuje także szkoła podstawowa i średnia. Postawiono tezę o tym, że 
szkoła nie tworzy szansy na uwzględnianie problemów ekologicznych w syste-
mie wartości i norm moralnych, nie wykorzystuje kulturotwórczej siły, która tkwi 
w wielkim, powszechnym zainteresowaniu młodych pokoleń sprawami przyrody. 
Sytuacja uległa poprawie dzięki wprowadzeniu nowych podstaw programowych 
nauczania przedszkolnego i szkolnego, jednakże zdaniem naukowców� eduka-
� Porównaj w: Eulefeld G. (1987), Umwelterziehung in der Schule; Łastowski K., Rafiński M. (1992), Idee ekologii w świadomości społecz-

nej; Poskrobko B. (1995), Społeczne czynniki ochrony środowiska; Sadowski A. (1998), Struktura świadomości ekologicznej; Wimmer F. 
(1995), Umweltbewusstsein.

2 Porównaj w: Hull Z. (1984), Świadomość ekologiczna.
� Skolimowski H. (1991), Ocalić Ziemię, Warszawa: Wydawnictwo K. Staszewskiego.
4 Kozłowski S. (1994), Droga do ekorozwoju, Warszawa: PWN.
5 Domka L. (1996), Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju, Poznań: wyd. Nauk. UAM, s. 156.
6 Hłobił A. (2010), Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej, [w:] Rocznik Ochrony Środowiska, T.12, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo 

Naukowe Ochrony Środowiska, s. 277-298.
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cja ekologiczna będzie spełniać zadania do jakich została powołana wówczas, 
jeśli będzie ona obejmować każdy zakres i wszystkie poziomy edukacji formal-
nej i nieformalnej. Powinna mieć przede wszystkim charakter interdyscyplinarny 
oraz międzygeneracyjny, na co odpowiedzią jest realizacja przez Wyższą Szko-
łę Biznesu w Dąbrowie Górniczej Programu Edukacji Ekologicznej.

Zdaniem Lubomiry Domki w rozwijaniu świadomości ekologicznej młode-
go pokolenia, które w niedalekiej przyszłości ma decydować o losach planety 
Ziemi, ważne miejsce zajmuje rodzina, a w szczególności rodzice. Stanowią 
oni najwcześniejsze środowisko wychowawcze, pozwalają na zdobycie w na-
turalny sposób wiedzy o świecie oraz wspomagają uczenie się codziennych 
zachowań w stosunku do przyrody7. Badania przeprowadzone przez L. Domkę 
w 1998 r. wśród kilkuset rodziców w kilkunastu przedszkolach oraz szkołach 
podstawowych na terenach wiejskich oraz obszarze małych i średnich miast 
(Bydgoszcz, Gniezno, Rawicz, Swarzędz i Września), wykazały, że 53% rodzi-
ców uznało, że przedszkola przywiązują małą wagę do edukacji ekologicznej, 
przywiązując uwagę głównie do funkcji opiekuńczej. Badania wykazały, że ro-
dzice uczniów szkoły podstawowej nie wykorzystywali dużej wrażliwości dzieci, 
ich plastyczności poznawczej do ukazania harmonijnej jedności człowieka ze 
światem przyrody, nie podkreślali jej bogactwa, różnorodności i potrzeby ochro-
ny. Odpowiedzi rodziców wykazały również, że nie dążą oni do upodmiotowie-
nia przyrody, wdrażania nawyków ochrony, opieki i pielęgnacji roślin i zwierząt. 
Zaledwie kilka procent respondentów wskazało, że ich dzieci zawieszają bud-
ki lęgowe dla ptaków i w zimie dokarmiają zwierzęta. Wyniki badań pozwoliły 
stwierdzić brak podstawowej wiedzy rodziców na temat funkcjonowania ekosy-
stemów, przyczyn zagrożeń globalnych i lokalnych. Wyniki przeprowadzonych 
w środkowej Polsce badań wskazują na potrzebę inspirowania i pozyskiwania 
rodziców do aktywnej działalności na rzecz środowiska lokalnego oraz rozwoju 
ich świadomości ekologicznej równie mocno jak dzieci w wieku przedszkolny  
i wczesnoszkolnym8.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez TNS Polska dla Mi-
nisterstwa Środowiska w 2015 r. pt. „Edukacja ekologiczna w szkołach pod-
stawowych – badanie nauczycieli Przyrody klas IV do VI”, 57% przebadanych 
nauczycieli podkreśla, że dbać o kształtowanie postaw i zachowań ekologicz-
nych społeczeństwa powinna rodzina, a 49% wskazuje na znaczenie szkoły. 
Niniejsze zadanie wspiera wkład rodziny w kształtowanie postaw proekologicz-
nych dzieci, dzięki czemu będą one bardziej świadome i zainteresowane tematy-
ką. Te same badania wskazują na trudności związane z realizowaniem tematów 
z zakresu ochrony środowiska w szkołach w związku z brakiem odpowiednie-
go wyposażenia pracowni przyrody (79%), brak w szkole pracowni przyrody 
(44%) oraz trudności w organizacji interaktywnych zajęć (43%). Zdaniem ankie-
towanych nauczycieli najlepszą formą wzbudzania wśród uczniów większego 
zainteresowania tematyką ochrony środowiska są zajęcia w terenie, wyjazdy 
i wycieczki (51%), zajęcia warsztatowe, aktywizujące i praktyczne (21%) oraz 
7 L. Domka (1998), Czy edukacja środowiskowa w Polsce zmierza w kierunku rozwoju zrównoważonego?, [w:] Dziecko w świecie przyrody  

i nauki, J. Solomon (red.), S. Dylak, Warszawa: WSN, s. 75.
8 L. Domka (1998), Czy edukacja środowiskowa w Polsce zmierza w kierunku rozwoju zrównoważonego?, op. cit., s. 75-78.
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udział w konkursach (7%). Badania wskazują także, iż ogrody botaniczne są 
miejscami, które wzbudzają największe zainteresowanie uczniów, jako miejsca 
organizacji pozaszkolnych lekcji pokazowych (61%). Mając na uwadze potrzebę 
dokształcania się, zasadnicza większość nauczycieli (powyżej 90%) chciałaby 
wziąć udział w specjalnych, bezpłatnych zajęciach w zakresie edukacji ekolo-
gicznej. Dwie zdecydowanie najczęściej interesujące ankietowanych formy do-
kształcania się to: krótkie szkolenia z wykonywania doświadczeń oraz warsztaty 
teoretyczno-praktyczne. O tych dwóch formach wspomina 94% respondentów. 
Również udział w wykładach i prelekcjach interesuje 51% nauczycieli9.

Agencja badawcza Openfield i pracownia psychologiczna Responsa prze-
prowadziła innowacyjny na skalę ogólnopolską projekt badawczy „Co wiem  
o ekologii...”, który przekazał głos przedszkolakom w wieku od 4 do 6 lat  
i sprawdził posiadaną przez nie wiedzę na temat segregacji odpadów, oszczę-
dzania wody i prądu oraz ochrony przyrody10. Raport z badań podkreśla, że 
90,5% przedszkolaków potrafi wskazać przynajmniej jeden przykład działania 
szkodzącego przyrodzie, a 72,3% zna zasady poprawnej segregacji odpadów. 
Jednocześnie 20,1% podopiecznych polskich przedszkoli nie wie, po co śmieci 
umieszcza się w osobnych kontenerach, a 20,7% postrzega bioodpady jako 
grupę wyjątkowo zagrażających przyrodzie śmieci. W badaniu wzięło udział 
322 dzieci, uczęszczających do 30 przedszkoli na terenie całej Polski, a uzy-
skane wyniki ukazują powszechną, lecz dość ogólną wiedzę ekologiczną naj-
młodszych. Wiedza ta obejmuje głównie cztery problemy ekologiczne, takie 
jak zaśmiecanie środowiska, emisję dymów z kominów i fabryk, emisję spa-
lin samochodowych oraz niszczenie roślin, natomiast pozostałe zagrażające 
przyrodzie działania najmłodsi dostrzegają niezwykle rzadko. Mali responden-
ci doskonale wiedzą zatem o konieczności dbania o przyrodę, jednak warto 
zwiększać nacisk na konkretną wiedzę praktyczną zamiast powszechnie prze-
kazywanych proekologicznych haseł. Przedszkolaki uczą się ekologicznych 
zasad głównie od rodziców (41,2%) oraz opiekunów w przedszkolu (22,1%),  
a w pierwszej trójce poza osobowych źródeł wiedzy znalazły się oznaczenia na 
koszach do segregacji (27,1%), książki (23,9%) i telewizja (21,9%)11.

Stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji 
na całym świecie. Kryzys dotyczący stosunku człowieka do środowiska, pojawił 
się i narasta obejmując swym zasięgiem cały świat. Dlatego ogromnie ważnym 
problemem ludzkości u progu XXI wieku jest przetrwanie i stworzenie warun-
ków godnego życia dla przyszłych pokoleń, życia w harmonii z naturą i drugim 
człowiekiem. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpo-
cząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez 
całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy 
jest wrażliwy na wszystko co go otacza.Jednym ze skutecznych czynników ak-
tywizujących dzieci jest kontakt z przyrodą, która jest bogatym źródłem przeżyć, 

9 Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych – badanie nauczycieli Przyrody klas IV do VI (2015). TNS Polska dla Ministerstwa 
Środowiska; https://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2015_12/152749a7fdc364f9ab1b796f4a6df4cd.pdf (31.03.2017)

10 http://radiobajka.pl/wyniki-pierwszego-badania-swiadomosci-ekologicznej-przedszkolakow/ (31.03.2017)
�� Raport z ogólnopolskiego badania świadomości ekologicznej przedszkolaków Co wiem o ekologii..., Openfield, Responsa; http://www.

playdo.pl/raport_playdo.pdf (31.03.2017)
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wrażeń, doznań. Bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyrodą wywołuje u niego 
chęć aktywnego działania w niej, a także budzi uczucia opiekuńczości i przy-
jaźni wobec świata roślin i zwierząt. Jednak w wielu wypadkach w niewystar-
czającym zakresie i stopniu wykorzystuje się najbliższe środowisko jako miejsce  
i środek edukacji ekologicznej, a tym samym obserwację i doświadczenie jako 
metody nauczania i uczenia się, poznawania i przeżywania jej bogactwa i piękna.  
W zbliżaniu dzieci przedszkolnych do przyrody i zaznajamianiu ich z zagrożenia-
mi ekologicznymi szczególnie ważne jest uczenie się przez przeżywanie. Stwarza 
ono optymalne warunki do rozbudzania uczuć dzieci, a także sprawia, że wiedza  
o przyrodzie ożywionej i nieożywionej, i zasobach jej ochrony staje się wartością, 
której chcemy bronić i dla której chcemy pozyskać innych12.

Wszystkie działania, realizowane w ramach Programu Edukacji Ekologicznej 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiadają na wyżej wymieni-
one problemy i potrzeby, umożliwiając dzieciom wraz z opiekunami korzystanie 
z nieformalnych, terenowych i warsztatowych form kształcenia postaw ekolog-
icznych oraz udział w konkursach. Również nauczyciele i naukowcy, poprzez 
udział w seminariach czy konferencjach naukowych dotyczących edukacji 
ekologicznej, organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu, mają możliwość 
wymiany doświadczeń i poglądów na temat edukacji ekologicznej na wszyst-
kich poziomach edukacji przedszkolnej i szkolnej.

2. Program Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Program Edukacji Ekologicznej opracowany przez Wyższą Szkołę Biznesu  

w Dąbrowie Górniczej uwzględnia najważniejsze elementy edukacji ekologicz-
nej. Celem programu jest przede wszystkim promowanie edukacji na rzecz eko-
rozwoju oraz działań pro-ekologicznych w społeczności lokalnej. Stwarzanie 
szans na poprawienie jakości najbliższego otoczenia oraz wprowadzenie zmian 
korzystnych dla całej społeczności. Wdrożenie modelowych rozwiązań i eduka-
cję we współpracy ze społecznością. Celem działań w ramach programu jest 
kształtowanie zdolności dostrzegania procesów zachodzących w otaczającym 
środowisku i ich wartościowania, kształtowanie umiejętności łączenia przyczyn 
ze skutkami środowiskowymi zachodzących procesów, kształtowanie postaw 
proekologicznych oraz wrażliwości na środowisko, wzrost świadomości ekolo-
gicznej dzieci i rodziców. 

Cele ogólne Programu:
kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska, zarówno 
obecny jak i przyszły;
kształtowanie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowi-
ska; 
uświadomienie potrzeby ochrony środowiska.

Cele szczegółowe Programu:
podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska;

12 Połomka E., Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych, http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=142:edukacja-ekologiczna-dzieci-przedszkolnych&catid=41:artykuy-ekologia&Itemid=123 (30.03.2017)

–

–
–

–

–
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nawiązanie więzi ze środowiskiem;
umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w terenie; 
wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań ludzi w kontaktach 
z przyrodą; 
kształcenie spostrzegawczości i innych cech dobrego przyrodnika.

Zainteresowania ekologiczne i świadomość ekologiczna dzieci kształtowane 
są, na zajęciach pozaszkolnych, w ramach trzeciej misji uczelni oraz angażując 
się w różnego rodzaju projekty ekologiczne na skalę krajową i międzynarodową. 
Współczesna uczelnia ma do wypełnienia trzy misje, z których pierwszą jest 
kształcenie, drugą działalność naukowo-badawcza, a trzecią kreowanie wza-
jemnych relacji z otoczeniem, których efektem ma być upowszechnianie i po-
pularyzacja wyników badań oraz ich wdrażanie, w tym komercjalizacja. Trzecia 
misja ma służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akade-
mickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach – ekonomicz-
nym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym.

Realizacja programu przyczynia się do poprawy jakości środowiska, a tym 
samym wpływa pozytywnie na zdrowie człowieka. Zniszczenie i zatrucie jed-
nego elementu środowiska niesie negatywne skutki jego pozostałym składni-
kom. Postęp techniki, rozwój przemysłu, nowoczesne miasta są zdobyczami,  
z których ludzkość z pewnością nie zrezygnuje, choćby ze względu na wygodę 
życia. Dlatego przeprowadzenie zmian zgodnych z wymogami ochrony środo-
wiska, choć trudne jest konieczne. Wszystkie powyższe aspekty sprawiają, że 
wpajanie zasad ochrony środowiska i zachowań ekologicznych od najmłod-
szych lat jest niezbędne a uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy Planety 
Ziemi jest celem programu edukacji ekologicznej. Realizacja programu przy-
czynia się do wzrostu wpływu dzieci na świadomość rówieśników i rodziców  
w zakresie dbałości o środowisko.

Program Edukacji Ekologicznej kierowany jest przede wszystkim do dzieci 
w wieku przedszkolnym i na poziomie szkoły podstawowej w ramach wykła-
dów, warsztatów i warsztatów terenowych realizowanych przez Wyższą Szkołę 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Użytkownikami tego programu mogą być także 
rodzice, dziadkowie, nauczyciele przyrody i ekologii, wykładowcy akademiccy 
i popularyzatorzy nauki.

Podczas realizacji programu stosowane są przede wszystkim metody akty-
wizujące, z uwzględnieniem możliwości dzieci i młodzieży oraz warunków orga-
nizacyjnych i czasowych. Metody aktywizujące prowadzą do samodzielności  
w rozwiązywaniu problemów i podejmowania decyzji, korzystnie kształtują 
współpracę w grupie, rozwijają kreatywność. Realizując treści programu uczest-
nik ma okazję poznać różne metody pracy i możliwości badań przyrodniczych 
z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Uczestniczenie w zajęciach win-
no nauczyć go krytycyzmu, dokładności i rzetelności działań, a także odpo-
wiedzialności w pracy przez poznawanie problemów ochrony środowiska oraz 
ukształtować właściwe postawy wobec środowiska i rozwinąć świadomość 
ekologiczną. 

–
–
–

–
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Formy i metody pracy stosowane do realizacji Programu to m.in.
zajęcia dodatkowe, pozaszkolne i pozalekcyjne,
wykłady, warsztaty, warsztaty terenowe,
pomoce naukowe przygotowane i dostosowane do zaplanowanych do-
świadczeń. 
wycieczki,
obserwacja, eksperymenty i pomiary,
happeningi,
spotkania z ciekawymi ludźmi, 
praca w grupach, burze mózgu, techniki kreatywnego myślenia.

W ramach przybliżenia dzieciom zagadnień przyrody i ekologii w życiu co-
dziennym bardzo skuteczną formą są konkursy plastyczne. Wykorzystując umie-
jętności plastyczne i artystyczne uczniów, przygotowują oni ciekawe projekty 
przyrodniczo-ekologiczne13. 

3. Doświadczenia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w realizacji 
Programu Edukacji Ekologicznej

Kształtowanie postaw proekologicznych oraz upowszechnianie wiedzy z za-
kresu ekologii i przyrody jest jednym z celów projektów z obszaru kształcenia 
ustawicznego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Projekty dla dzieci, 
młodzieży i seniorów w sformalizowanej formie realizowane są od października 
2008 roku, kiedy to oficjalnie uruchomiony został Dąbrowski Uniwersytet Dzie-
cięcy (dla dzieci z zerówek oraz szkół podstawowych) oraz Uniwersytet Trze-
ciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (dla osób w wieku 
45+). Zajęcia dla młodzieży realizowane były natomiast w ramach Uniwersyte-
tu Młodzieżowego (dla uczniów gimnazjów) oraz Akademii Młodego Przedsię-
biorcy (dla uczniów szkół średnich w Częstochowie i Pszczynie). Uniwersytety 
Dziecięce Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w roku akademickim 
2016/2017 działały w 17 gminach województwa śląskiego i małopolskiego:  
w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie, Żywcu, Siemianowicach Śląskich, Święto-
chłowicach, Łazach, Psarach, Myszkowie, Bobrownikach, Sławkowie, Zawierciu, 
Chorzowie, Ogrodzieńcu, Czeladzi, Wolbromiu, Ożarowicach i Mierzęcicach,  
w których studiuje ponad 2000 młodych pasjonatów nauki. Inicjatywa ma na 
celu rozbudzenie aktywności poznawczej wśród dzieci w wieku 6-12 lat, a ich 
rozwój intelektualny i emocjonalny poparty jest przekazaniem wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu różnych dziedzin nauki. Dla młodych studentów Uczelnia rea-
lizuje nie tylko comiesięczne wykłady ze znanymi osobistościami świata nauki  
i sztuki, ale także bardziej kameralne i aktywizujące ćwiczenia i warsztaty.

Studenci Uniwersytetów Dziecięcych, podczas interaktywnych i interdyscy-
plinarnych wykładów oraz praktycznych warsztatów mają okazję poznać róż-
norodne zagadnienia, uzupełnić dotychczasową wiedzę, ale przede wszystkim 
rozwijać pasje, zainteresowania oraz poznawać tematy, które dotychczas były 
dla nich nieznane. Dzieje się tak za sprawą doświadczonych pracowników na-
ukowych i dydaktyków akademickich z całej Polski, którzy w ramach Uniwersyte-
�� Program Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2016, materiały własne WSB.

–
–
–

–
–
–
–
–



ANNA GIERTLER, MAŁGORZATA MAŁECKA-TOMALA

16

tów Dziecięcych w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci prezentują wybrane 
zagadnienia w oparciu o klasyczny podział wiedzy na nauki przyrodnicze, for-
malne, humanistyczne, społeczne i politechniczne. Wspierani przez przygoto-
wane prezentacje multimedialne, filmy, liczne pomoce dydaktyczne, eksponaty, 
doświadczenia i wykonywane eksperymenty, docierają do wyobraźni i umysłów 
nawet 5-latków. Z Uniwersytetami Dziecięcymi Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej współpracują m.in. tak znakomici eksperci i dydaktycy, jak: prof. 
Ewa Bartnik, prof. Katarzyna Popiołek, prof. Jacek Wódz, prof. Mirosław Kisiel, 
prof. Jerzy Żaba, prof. Grzegorz Karwasz, prof. inż. Andrzej Katunin, dr Anna 
Watoła, dr Andrzej Kędziorski, dr inż. Grzegorz Sierpiński, dr Dominika Siewniak-
Maciuszek, dr inż. Łukasz Wróblewski, dr inż. Paweł Sobczak14. 

W ramach programu kształcenia ustawicznego Wyższa Szkoła Biznesu  
w Dąbrowie Górniczej jest także organizatorem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
które w roku akademickim 2016/2017 działały w 7 gminach, zrzeszając kilkuset 
seniorów. Tematyka proekologiczna poruszana była także w ramach prelekcji  
i warsztatów organizowanych podczas Festiwalów Nauki (łącznie 13 edycji pro-
jektu), licznych konferencji i spotkań otwartych. Ideą organizowanych zajęć 
jest przekazywanie uczestnikom zajęć zagadnień z różnych dziedzin nauki  

– w formie przystępnej i atrakcyjnej dla słuchaczy, dostosowanej do ich aktu-
alnego stanu wiedzy, umiejętności poznawczych, zainteresowań. Szczególnie 
wymagającą grupą odbiorców są najmłodsi słuchacze Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej, a więc dzieci w wieku 6-12 lat, u których – jak pokazują 
doświadczenia Uczelni – najlepsze wyniki osiąga się poprzez organizowanie 
zajęć interaktywnych i interdyscyplinarnych, a zagadnienia ilustrowane są prak-
tycznymi przykładami wykorzystania teorii w praktyce.

Działania o tematyce ekologicznej zrealizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu  
w Dąbrowie Górniczej to m.in.:

Meble z odpadów, czyli co to jest eko-design – wykład dla dzieci
Wykład zorganizowany został w ramach VIII Festiwalu Nauki Wyższej Szkoły 

Biznesu w Dąbrowie Górniczej w dniu 24 marca 2012 roku, a wykład poprowa-
dził dr hab. Tomasz Wójcik. Podczas zajęć studenci Dąbrowskiego Uniwersy-
tetu Dziecięcego mieli okazję zobaczyć użyteczne sprzęty wykonane z rzeczy, 
które zwykle wyrzuca się do kosza: lampy z korków od butelek i plastikowych 
łyżeczek, dywan i fotele z zakrętek, pufy z butelek po napojach. Młodzi stu-
denci dowiedzieli się także czym jest bionika i co inspiruje architektów oraz 
konstruktorów. Wykład, podczas którego wykorzystano prezentację multime-
dialną, dyskusję z uczestnikami, uzupełniała wystawa mebli i urządzeń wyko-
nanych z zastosowaniem metody recyclingu (ryc. 1.). W zajęciach uczestniczyło 
około 250 dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia były bezpłatne. Wykładowca dr hab. 
Tomasz Wójcik to architekt wnętrz, projektant, nauczyciel akademicki, adiunkt  
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; prowadził pracownię projektowania 
mebli w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wyższej Szkole Ekologii i Za-
rządzania w Warszawie, profesor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach15.
14 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=ud,2005 (30.03.2017)
15 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=ga&idg=mg,300,306&id=441&action=show (28.03.2017)
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Recyclingowa twórcownia – warsztaty artystyczne dla dzieci
Warsztaty, zrealizowane 12 marca 2012 r., zorganizowane zostały w ramach 

cyklu zajęć artystycznych pn. „DUDusiowa Akademia Sztuk Pięknych” w Dą-
browskim Uniwersytecie Dziecięcym. Podczas zajęć „Recyclingowa twórcow-
nia” studenci uczyli się twórczego przywracania odpadów do życia, wykonując 
zabawki, breloki i biżuterię z elementów plastikowych butelek, rolek po papierze 
toaletowym, skrawków wstążek, kartonów po jajkach, starych ubrań (ryc. 2.). 
Ideą zajęć było rozwijanie kreatywności dzieci, wprowadzenie pojęcia recyclin-
gu, zwrócenie uwagi na ilość oraz rodzaj domowych odpadów oraz zaprezen-
towanie metod na ich twórcze wykorzystanie. W odpłatnych zajęciach udział 
wzięło 20 dzieci16. 

Ryc. 1. Wykład dla dzieci Meble z odpadów, czyli co to jest eko-design

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=ga&idg=mg,300,306&id=441&action=show (28.03.2017)

16 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=ga&idg=mg,300,306&id=582&action=show, (28.03.2017)
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Ryc. 2. Warsztaty artystyczne dla dzieci Recyclingowa twórcownia

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=ga&idg=mg,300,306&id=582&action=show (28.03.2017)

Efekt cieplarniany a zmiana klimatu – wykład w ramach IX Festiwalu Nauki w Dąbrowie 
Górniczej

Podczas wykładu, zorganizowanego 18 marca 2013 r., prof. dr hab. inż. Rości-
sław Buń przedstawił słuchaczom złożoność zagadnień związanych ze zmiana-
mi klimatycznymi. Wykład skupiał się m.in. na konsekwencjach obserwowanych 
zmian klimatycznych zarówno w ujęciu politycznym, społecznym, jak i gospodar-
ki światowej (ryc. 3.). Wykład był bezpłatny, miał charakter otwarty i skierowany 
był do uczniów gimnazjów. W wykładzie zrealizowanym w Urzędzie Miasta Dą-
browa Górnicza udział wzięło ponad 100 uczniów wraz z opiekunami17. 

Ryc. 3. Wykład Efekt cieplarniany a zmiana klimatu

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/festiwal-nauki-2013-prof-dr-hab-inz-roscislaw-bun-efekt-cieplarniany-a-
zmiana-klimatu,ga,mg,300,306.html,659 (28.03.2017)

17 http://www.wsb.edu.pl/festiwal-nauki-2013-prof-dr-hab-inz-roscislaw-bun-efekt-cieplarniany-a-zmiana-klimatu,ga,mg,300,306.
html,659 (28.03.2017)
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Zmierzch ekologii? – debata panelowa w ramach IX Festiwalu Nauki
W debacie, zorganizowanej 20 marca 2013 roku, w roli panelistów wystąpili 

prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz, prof. zw. dr hab. Jacek Wódz, prof. zw. dr 
hab. Genowefa Grabowska, prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek, dr Małgo-
rzata Tkacz-Janik oraz Pan Jacek Bożek. Uczestnicy debaty, reprezentujący 
różne dyscypliny, przedstawiali swoje poglądy na temat przyszłości ekologii, 
zastanawiając się jednocześnie nad tym jak ocalić perspektywę i wrażliwość 
ekologiczną społeczeństwa przed zakusami ideologów oraz polityków (ryc. 
4.). W debacie uczestniczyło kilkudziesięciu słuchaczy – studentów, działaczy 
stowarzyszeń i fundacji, społeczników oraz mieszkańców Dąbrowy Górniczej,  
a udział w spotkaniu był bezpłatny18.

Ryc. 4. Debata panelowa Zmierzch ekologii?

Źródło: Materiały własne WSB (niepublikowane).

Mądrze dokarmiajmy ptaki – warsztaty w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym
Zorganizowane, 12 grudnia 2013 r., zajęcia pt. Mądrze dokarmiajmy ptaki 

miały na celu przekazanie dzieciom wiedzy o ptakach. Podczas zajęć dzie-
ci dowiedziały się, jak dokarmiać zwierzęta, nauczyły się rozpoznawać różne 
gatunki ptaków, poznały rolę ptaków w lokalnym ekosystemie (ryc. 5.). Zajęcia 
prowadzone były w oparciu o dyskusję z dziećmi, prezentację multimedialną, 
gry, zagadki oraz prace plastyczne – każde dziecko wykonało własny karmnik 
dla ptaków. Udział w zajęciach był odpłatny19.

18 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=9fn,1727,1753&id=3468&action=show (28.03.2017)
19 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=gals&idg=mg,300&year=2013 (28.03.2017)
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Ryc. 5. Warsztaty ekologiczne Mądrze dokarmiajmy ptaki

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=ga&idg=mg,300,306&id=792&action=show (28.03.2017)

Wycieczka po Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Góra Zborów
24 czerwca 2014 roku dla studentów Uniwersytetu Młodzieżowego i Uniwer-

sytetów Dziecięcych WSB wraz z rodzicami zorganizowana została wyciecz-
ka po Rezerwacie Przyrody Nieożywionej „Góra Zborów”, leżącym na terenie 
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka oraz na 
terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd20. Uczestnicy wyprawy zwiedzali 
także Jaskinię Głęboką oraz wzięli udział w grze terenowej (ryc. 6.). Celem wy-
prawy było zapoznanie dzieci i rodziców z bioróżnorodnością rezerwatu oraz 
zwrócenie ich uwagi na niezwykłe walory przyrodnicze i turystyczne tego tere-
nu. W wycieczce udział wzięło 20 osób. Za udział w wycieczce pobierana była 
opłata21. 

Ryc. 6. Wycieczka po Rezerwacie Przyrody Nieożywionej „Góra Zborów”

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=ga&idg=mg,300,306&id=837&action=show (28.03.2017)

Coca cola w objęciach polimerów. Butelka: odpad czy surowiec? – wykład w Dąbrowskim 
Uniwersytecie Dziecięcym

W wykładzie przeprowadzonym 21 listopada 2015 roku uczestniczyło 150 
dzieci w wieku 6-8 lat. Podczas zajęć przygotowanych przez dr Edytę Sierkę i dr 
Wojciecha Sierkę dzieci dowiedziały się, jak powstają plastikowe butelki, w jaki 
20 http://www.podlesice.org.pl/rezerwat-gora-zborow/ (28.03.2017)
21 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=gals&idg=mg,300&year=2014 (28.03.2017)
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sposób przetwarza się je do powtórnego użycia oraz w jaki inny – alternatywny 
sposób – można je wykorzystać (ryc. 7). Celem wykładu było zwrócenie uwa-
gi dzieci na wysokie koszty ekologiczne korzystania z plastikowych opakowań 
oraz na realną potrzebę i możliwości ich ponownego wykorzystania. Zajęcia 
były odpłatne22.

Ryc. 7. Wykład Coca-cola w objęciach polimerów. Butelka: odpad czy surowiec?

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=ga&idg=mg,300,306&id=889&action=show (28.03.2017)

Czysta woda, lepszy świat – eko-warsztaty z Dąbrowskimi Wodociągami w ramach Festiwalu 
Nauki

13 marca 2016 r., w ramach XII Festiwalu Nauki, dla dzieci w wieku 6-12 
lat oraz ich rodziców zorganizowano warsztaty, których celem było zaprezen-
towanie procesu pozyskiwania wody oraz oczyszczania ścieków. Uczestnicy 
zajęć w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o. mieli okazję poznać sposoby na 
ograniczanie ilości zużywanej wody podczas wykonywania codziennych czyn-
ności oraz sprawdzić swoją wiedzę na temat rodzajów zanieczyszczeń oraz me-
tod uzdatniania wody (ryc. 8.). Podczas zajęć wykorzystano filmy, prezentacje 
multimedialne, interaktywne makiety, gry i zabawy. W zajęciach uczestniczyło 
30 osób, a dzieci otrzymały pakiety edukacyjne, zawierające m.in. ilustrowane 
książeczki dotyczące ochrony środowiska. Spotkanie było bezpłatne23.

22 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=gals&idg=mg,300&year=2015 (28.03.2017)
23 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ud,1499&id=9604&action=show (28.03.2017)
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Ryc. 8. Eko-warsztaty z Dąbrowskimi Wodociągami – czysta woda, lepszy świat

Źródło: Materiały własne WSB (niepublikowane). Autor: A.Giertler.

Wizyta studentów Uniwersytetów Dziecięcych WSB w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu

Zajęcia zorganizowano 4 czerwca 2016 r. w ramach zakończenia czwartej 
edycji Uniwersytetu Dziecięcego prowadzonego przez Wydział Zamiejscowy 
Wyższej Szkoły Biznesu w Żywcu. Podczas części oficjalnej spotkania Burmistrz 
Miasta Żywiec – Pan Antoni Szlagor zaprezentował dzieciom, w jaki sposób 
Miasto Żywiec i inne gminy powiatu żywieckiego zrzeszone w Związku Mię-
dzygminnym ds. Ekologii w Żywcu realizowały projekt pn. Oczyszczanie ście-
ków na Żywiecczyźnie – Faza II. Następnie mali studenci wraz z rodzicami odbyli 
naukową wycieczkę po Oczyszczalni Ścieków w Żywcu, którą zmodernizowano 
w 2010 roku. Obiekt MPWiK Żywiec otrzymał prestiżową nagrodę MODERNIZA-
CJA ROKU 2010 za przeprowadzenie inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Żywcu. W spotkaniu uczestniczyło 50 dzieci w wieku 
6-12 lat oraz ich rodzice. Zajęcia były odpłatne24.
24 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ud,2794&id=10007&action=show (28.03.2017)
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Ryc. 9. Wizyta w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ud,2794&id=10007&action=show (28.03.2017)

SMOG w miastach Zagłębia, skąd pochodzi i jak chronić przed nim dzieci – prelekcje dla osób 
dorosłych

Interaktywne prelekcje przygotowane zostały dla rodziców dzieci z Dąbrow-
skiego Uniwersytetu Dziecięcego (25 lutego 2017 r.) oraz słuchaczy Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (21 marca 
2017). Celem zajęć było zaznajomienie słuchaczy z pojęciem smogu oraz przy-
czynami i skutkami jego występowania. Słuchacze byli informowani o meto-
dach ograniczania niskiej emisji, możliwościach uzyskania dotacji na instalację 
nowych pieców, konsekwencjach zdrowotnych związanych z zanieczyszczenia-
mi powietrza (ryc. 10.). W zajęciach przygotowanych przez Stowarzyszenie Za-
głębiowski Alarm Smogowy uczestniczyło łącznie ponad 100 osób. Zajęcia dla 
seniorów miały charakter odpłatny jako element programu Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, zajęcia dla rodziców były nieodpłatne.

Ryc. 10. Prelekcje SMOG w miastach Zagłębia, skąd pochodzi i jak chronić przed nim dzieci

Źródło: Materiały własne WSB (niepublikowane).
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SMOG jak smok, czyli warsztaty o (nie)zdrowym powietrzu w Uniwersytetach Dziecięcych WSB
6 marca 2017 roku studenci Uniwersytetów Dziecięcych WSB wzięli udział 

w warsztatach przygotowanych przez Stowarzyszenie Zagłębiowski Alarm 
Smogowy. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać źródła zanieczyszczeń 
powietrza, ich rodzaje, dowiedziały się, czym jest smog. Ważnym elementem 
zajęć była edukacja z zakresu metod ograniczania emisji szkodliwych sub-
stancji przez gospodarstwa domowe oraz dbania o własne zdrowie m.in. no-
szenie maseczek antysmogowych (ryc. 11.). Zajęcia poprowadzono w oparciu  
o prezentację multimedialną, eksperymenty i zagadki. Z bezpłatnych warszta-
tów skorzystało 40 małych studentów25.

Ryc. 11. Warsztaty SMOG jak smok, czyli warsztaty o (nie)zdrowym powietrzu

Źródło: Materiały własne WSB (niepublikowane). Autor: A. Giertler.

Laboratorium odnawialnych źródeł energii – warsztaty dla młodzieży w Cieszynie
Warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Galaktyka Talentów – Uniwer-

sytety Dziecięce WSB”, współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego – przeznaczone były dla młodzieży w wieku gimnazjalnym  
z Cieszyna i okolic. Z bezpłatnych zajęć zrealizowanych 1 marca oraz 8 marca 
2017 roku skorzystało łącznie 40 dzieci. Celem warsztatów było zaprezentowa-
nie uczestnikom technologii w zakresie odzyskiwania energii i wykorzystywa-
nia odnawialnych źródeł energii. W trakcie zajęć wykorzystano m.in. dostępne  
w laboratorium ogniwa fotowoltaiczne, generatory, przekaźniki (ryc. 12.)26.

25 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ud,1499&id=10996&action=show (28.03.2017)
26 http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ud,2791&id=10824&action=show (28.03.2017)
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Ryc. 12. Warsztaty Laboratorium odnawialnych źródeł energii

Źródło: Materiały własne WSB (niepublikowane).

Niezależnie od formy realizowanych zajęć (wykład, debata, warsztaty, in-
teraktywna prelekcja) oraz grupy docelowej (dzieci, młodzież, dorośli, senio-
rzy), spotkania dotyczące edukacji ekologicznej cieszyły się zawsze dużym 
zainteresowaniem ze strony odbiorców. Warto podkreślić duże zaangażowanie 
rodziców, które jest warunkiem koniecznym wysokiej frekwencji podczas wykła-
dów i warsztatów skierowanych do dzieci. Ponieważ spotkania organizowane 
przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej dla tej grupy docelowej 
mają charakter fakultatywny, otwartość rodziców na proponowane zajęcia oraz 
świadomość potrzeby kształtowania u dzieci postaw proekologicznych jest nie-
zbędna do tego, aby zapisali oni dzieci na te właśnie zajęcia. Co ważne – jak 
pokazuje doświadczenie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – na 
zainteresowanie zajęciami nie ma wpływu ewentualna opłata za udział w wykła-
dach lub warsztatach. Rodzice równie chętnie zapisują dzieci na zajęcia bez-
płatne, jak i te odpłatne.
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Jak już podkreślono wcześniej, w organizacji zajęć edukacyjnych – szcze-
gólnie gdy grupą docelową są dzieci i młodzież – istotne jest, aby omawia-
ne zagadnienia zostały przedstawione w sposób interesujący i atrakcyjny dla 
odbiorców, zawierały element praktyczny, który pozwoli na wykorzystanie zdo-
bytych informacji w codziennym życiu. Na etapie rekrutacji uczestników spot-
kań potencjalnym słuchaczom powinien zostać przekazany nie tylko tytuł zajęć  
i ogólnikowe informacje, ale szczegółowe dane o formie zajęć, tematyce, za-
gadnieniach, materiałach dydaktycznych i pomocach naukowych.

Przyjęte przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej standardy opi-
sów zajęć Uniwersytetów Dziecięcych WSB, publikowanych na stronach interne-
towych projektu oraz w mailach do uczestników projektu, zapewniają rodzicom 
dostęp do rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat planowanych spot-
kań. Badania potwierdzają, że strona internetowa projektu jest dla rodziców 
dzieci z Uniwersytetów Dziecięcych WSB najważniejszym źródłem informacji  
o zajęciach, w oparciu o który podejmują decyzję o uczestnictwie lub rezygnacji 
z udziału w oferowanych warsztatach i wykładach27.

Marketing zajęć edukacyjnych dla dzieci powinien uwzględniać fakt, że choć 
uczestnikami zajęć są najmłodsi, decyzję o ich uczestnictwie w zajęciach podej-
mują rodzice. Dlatego też zaproszenie do udziału w warsztatach czy wykładach 
musi przede wszystkim zainteresować rodzica, który musi być przekonany, że 
czas spędzony przez dziecko na zajęciach nie będzie czasem straconym, lecz 
przyniesie jego dziecku korzyści rozumiane jako przyrost wiedzy i kompetencji 
w różnych obszarach. 

4. Projekt Niewidzialne środowisko – Ekologia w nauce. Międzypokoleniowy 
Program Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

W 2016 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskała dofinan-
sowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w kwocie 16 tys. złotych, na realizację projektu pn. „Niewidzialne 
środowisko – Ekologia w nauce. Międzypokoleniowy Program Edukacji Ekolo-
gicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”. Projekt jest realizowany 
w okresie od stycznia 2017 r. do kwietnia 2017 r., a jego realizacja wpisuje się 
w Priorytet 4.1 Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno- 

-informacyjne.
Celem projektu jest propagowanie działań proekologicznych oraz podnosze-

nie powszechnej świadomości ekologicznej wśród dzieci w wieku przedszkol-
nym i szkolnym, osób dorosłych – rodziców i opiekunów, nauczycieli nauczania 
przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz mieszkańców województwa śląskie-
go. Celem szczegółowym projektu jest także podniesienie kompetencji i wiedzy 
nauczycieli z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod i technik edukacyj-
nych w edukacji ekologicznej.

27 Szczepańska-Woszczyna K. (2014). Determinanty wyboru Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego jako przestrzeni rozwoju zainteresowań 
dzieci w opinii rodziców, [w:] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny, Szczepańska-Woszczyna K., Hronec M. (red.), 
Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 115.
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Zakładane cele projektu zostaną zrealizowane poprzez organizację tereno-
wych warsztatów ekologicznych dla dzieci wraz z rodzicami, organizację kon-
kursu plastycznego dla dzieci pt. „Bliżej Ziemi – bliżej środowiska – Dzień Ziemi 
2017”, konferencji naukowej „Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole”  
z okazji Światowego Dnia Ziemi 2017, oraz seminarium metodycznego dla 
nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod i technik edukacji ekologicznej. 
Wszystkie powyższe działania są bezpośrednią odpowiedzią na szereg prob-
lemów i potrzeb związanych z dokształcaniem w zakresie ochrony środowiska  
i ekologii wśród mieszkańców województwa śląskiego28.

Edukacja ekologiczna daje najlepsze efekty kiedy realizowana jest w śro-
dowisku naturalnym. Zmysły poznawcze pracują niezwykle intensywnie, nie 
da się tego zastąpić jakimikolwiek wykładami, korzystaniem z przygotowa-
nych wcześniej programów komputerowych czy telewizyjnych. Celem edukacji 
przyrodniczej jest przybliżenie dziecku świata przyrody, rozbudzenie potrzeb 
poznawczych, zwrócenie mu uwagi na różnorodność otaczającego świata  
i kształtowanie spostrzegawczości. Zajęcia poprzez zabawę, prace manualne  
i ruchowe pozwalają dzieciom w przyjemny sposób poznać podstawowe za-
gadnienia związane z przyrodą. Warsztaty ekologiczne, w których wzięło udział 
120 dzieci z województwa śląskiego w wieku 5-12 lat wraz ze swoimi opiekuna-
mi, dotyczyły dwóch głównych zagadnień – ekologii w przyrodzie, w tym ochro-
ny ekosystemów naturalnych oraz ekologii w domu, w tym zagadnień recyklingu  
i segregacji śmieci oraz odnawialnych źródeł energii (ryc. 13.).

Ryc. 13. Warsztaty ekologiczne w ramach projektu Niewidzialne środowisko – Ekologia w Nauce. Między-
pokoleniowy Program Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ud,1499&id=11207&action=show  
(31.03.2017) Autor: M. Małecka-Tomala.

28 http://www.wsb.edu.pl/edukacja-ekologiczna,m,ud,2901 (30.03.2017)
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Realizacja projektu wiąże się także ze zorganizowaniem, przez Wyższą 
Szkołę Biznesu, konkursu plastycznego Bliżej Ziemi – Bliżej Środowiska – Dzień 
Ziemi 2017, w ramach którego uczestnicy warsztatów ekologicznych przygoto-
wali prace plastyczne prezentujące zagadnienia ochrony przyrody m.in. dokar-
miania zwierząt oraz ochrony środowiska m.in. segregacji śmieci i recyklingu 
(ryc. 14.).

Ryc. 14. Prace plastyczne zgłoszone do konkursu z okazji Dnia Ziemi 2017

Źródło: Materiały własne WSB.

Aleksandra Rozkrut, 12 lat Sebastian Jarosz, 5 lat

Agnieszka Pasłowska, 12 lat Lena Sobisz, 7 lat

Maria Biela, 7 lat Jakub Świątek-Brzeziński, 6 lat Adam Świeży, 9 lat
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5. Wpływ zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska na świadomość 
ekologiczną dzieci i rodziców – badania ewaluacyjne Programu Edukacji Ekologicznej

Weryfikacja wpływu realizowanego Programu Edukacji Ekologicznej na 
świadomość ekologiczną dzieci i rodziców oraz osiągnięcie założonych ce-
lów realizowana jest poprzez ewaluację Programu. Jedną z metod ewaluacji 
jest diagnoza postaw w oparciu o obserwację zachowań dzieci i rodziców, do 
którego narzędziem ewaluacyjnym jest anonimowa ankieta. Ankiety dla dzieci 
i dla rodziców zostały przeprowadzone m.in. wśród uczestników warsztatów 
ekologicznych w ramach projektu Niewidzialne środowisko – Ekologia w na-
uce. Międzypokoleniowy Program Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu  
w Dąbrowie Górniczej w okresie od 11.02.2017-8.04.2017 roku. 

W ramach ewaluacji Programu w zakresie wpływu na kształtowanie świa-
domości ekologicznej dzieci uzyskano w trakcie warsztatów ekologicznych 50 
ankiet wypełnionych przez dzieci w wieku 5-12 lat z województwa śląskiego. 
Wszyscy respondenci zadeklarowali zainteresowanie tematyką ekologiczną. 
Ryc.15. obrazuje powody, dla których dzieci interesują się tematyką ekologicz-
ną oraz wzięły udział w warsztatach z ekologii i ochrony środowiska w ramach 
projektu, realizowanych na podstawie Programu Edukacji Ekologicznej Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Ryc. 15. Wykres dotyczący motywacji dzieci do udziału w warsztatach ekologicznych

Źródło: Opracowanie własne.

Chęć dbania o środowisko i ochrony przyrody stanowi główny motyw zain-
teresowania tematyką ekologiczną (46%), natomiast ciekawość (27%) oraz chęć 
zdobycia wiedzy (27%) stanowią dwa kolejne powody podejmowania, przez 
dzieci, aktywności związanej z udziałem w zajęciach z zakresu ekologii i ochro-
ny środowiska.
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Warsztaty z zakresu ekologii i ochrony środowiska, realizowane w ramach 
projektu Niewidzialne środowisko – Ekologia w nauce. Międzypokoleniowy Pro-
gram Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, przy-
czyniły się do wzrostu wiedzy dzieci z województwa śląskiego, co obrazuje ryc. 
16. poniżej. Wzrosła wiedza uczestników warsztatów w zakresie:

zasad ochrony środowiska, ekologicznych zachowań w domu, prawid-
łowej segregacji śmieci oraz czasu biodegradacji odpadów – u 72% an-
kietowanych;
zagadnień związanych z ekologią – ekosystemami i populacją, chronio-
nymi gatunkami roślin i zwierząt – u 18% ankietowanych;
zagadnień związanych z zanieczyszczeniem środowiska i smogiem 
– u 10% ankietowanych.

Ryc. 16. Wykres prezentujący odpowiedzi dzieci na temat wiedzy uzyskanej na warsztatach ekologicznych

Źródło: Opracowanie własne.

 Zastosowane podczas zajęć techniki i metody edukacyjne, budzi-
ły szczególnie duże zainteresowanie dzieci oraz wykazały dużą skuteczność  
w przekazywaniu wiedzy ekologicznej. Uczestnicy wskazali szczególną rolę ta-
kich technik i metod, jak:

warsztaty praktyczne – terenowe na świeżym powietrzu (ryc. 17.) – 50%;
plansze edukacyjne z prezentujące ekosystemy lasu oraz pól i łąk (ryc. 
18.) – 35,29%;
zestaw klasowy do nauki segregacji śmieci oraz plansza czasu biodegra-
dacji odpadów (ryc. 19.) – 32,35%;
eksperymenty i doświadczenia chemiczne (ryc. 20.) – 17,65%;
metody aktywizujące – prace plastyczne, zagadki, quizy, krzyżówki, 
mapy myśli (ryc. 21.) oraz filmy – 14,71%.

–

–

–

–
–

–

–
–
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Ryc. 17. Ekologiczne warsztaty terenowe dla uczestników projektu Niewidzialne środowisko 
– Ekologia w Nauce (...)

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ud,1499&id=11207&action=show (31.03.2017)  
Autor: M. Małecka-Tomala.
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Ryc. 18. Plansze edukacyjne z prezentujące ekosystemy lasu oraz pól i łąk

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ud,1499&id=11207&action=show (31.03.2017) 
Autor: M. Małecka-Tomala.

Ryc. 19. Zestaw klasowy do nauki segregacji śmieci oraz plansza czasu biodegradacji odpadów

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ud,1499&id=11207&action=show (31.03.2017) 
Autor: M. Małecka-Tomala.
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Ryc. 20. Eksperymenty i doświadczenia chemiczne

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ud,1499&id=11207&action=show (31.03.2017) 
Autor: M. Małecka-Tomala.

Ryc. 21. Metody aktywizujące uczniów – prace plastyczne

Źródło: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ud,1499&id=11207&action=show (31.03.2017) 
Autor: M. Małecka-Tomala.
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Badania ewaluacyjne wykazały, że 82% ankietowanych dzieci zadekla-
rowało, że uczy innych ekologicznego trybu życia. Ryc.22. poniżej wskazuje, 
że ponad 37% ankietowanych dzieci w wieku 5-12 lat zadeklarowało, że uczy 
zachowań ekologicznych swoich rówieśników – koleżanki i kolegów ze szkoły  
i przedszkola.

Ryc. 22. Wykres prezentujący odpowiedzi dzieci w zakresie tego, kogo uczą one zachowań ekologicznych

Źródło: Opracowanie własne.

Ponad 35% ankietowanych uczy ekologicznego trybu użycia swoich rodzi-
ców; 10,7% – całą rodzinę, 8,1% – rodzeństwo, 5,4% – dziadków, a 2,7% obce 
osoby. Przekazywanie wiedzy przez dzieci, wyżej wskazanym grupom odbior-
ców, polega głównie na ich uświadamianiu oraz dbaniu o przestrzeganie przez 
nich narzuconych zasad ochrony środowiska m.in. w zakresie segregacji śmie-
ci w domu i szkole oraz oszczędzania światła i wody, a także dbania o przyrodę 

– nieniszczenia roślin i dokarmiania zwierząt.
Ewaluacja Programu Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dą-

browie Górniczej wykazała, że u 92% ankietowanych dzieci udział w warszta-
tach ekologicznych zmienił zachowanie wobec przyrody i środowiska. Ponad 
50% z nich deklaruje, że dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będą lepiej 
dbały o środowisko (lepsza segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, nie 
zaśmiecanie otoczenia), a ponad 40% będzie bardziej szanować przyrodę (do-
karmianie zwierząt, szanowanie zieleni). Dodatkowo 7% ankietowanych dzie-
ci bezpośrednio wskazało uzyskanie większej świadomości ekologicznej oraz 
zdolności do uważniejszej obserwacji otaczającej przyrody. Wszyscy uczestnicy 
badania ewaluacyjnego zadeklarowali chęć dalszej kontynuacji zajęć z zakresu 
edukacji ekologicznej, gdyż są one dla nich bardzo interesujące i inspirujące 
do dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności, w zakresie skutecznej ochrony 
przyrody i środowiska w najbliższym otoczeniu.

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców zawiera dwa pytania, stanowiące podsta-
wę do badania opinii na temat tego, czy realizacja działań w ramach Programu 
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wpłynęła na postawę ich dzieci:
Czy według Państwa realizowany program edukacji ekologicznej wpłynął 
na postawę Waszego dziecka, w jaki sposób?
Czy państwa dzieci wpływają na zmianę Waszych zachowań w domu,  
w jaki sposób?

Ankieta dla rodziców również została przeprowadzona wśród uczestników 
warsztatów ekologicznych w ramach projektu „Niewidzialne środowisko – Ekolo-
gia w nauce. Międzypokoleniowy Program Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej” w okresie od 11.02.2017-8.04.2017 roku. Poniżej 
przedstawiono wybrane opinie rodziców na temat wpływu Programu Edukacji 
Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na postawy ich 
dzieci oraz wpływu dzieci na zmianę zachowań rodziców w domu.

Zdaniem rodziców zajęcia realizowane w ramach Programu sprawiły także, 
że dzieci więcej zauważają, potwierdzają zdobyte wcześniej w szkole lub przed-
szkolu informacje i utwierdzają się w przekonaniu, że trzeba dbać o środowisko. 
Wzrosła ich świadomość w temacie ochrony przyrody, zainteresowały się par-
kami narodowymi na terenie Polski, których znaczną część będą chciały odwie-
dzić. Dzieci nauczyły się empatii do zwierząt i rozumieją potrzebę dokarmiania 
ich, zwłaszcza zimą. Również zrozumienie, przez dzieci, potrzeby prawidłowej 
segregacji śmieci oraz poddawania ich recyklingowi, stao się jednym z klu-
czowych efektów działań realizowanych w ramach Programu. Niektórzy rodzi-
ce wskazywali, że program wpłynął na postawę ich dziecka, natomiast ważne 
jest także wpojenie pewnych zasad oraz budowa odpowiednich postaw od naj-
młodszych lat w domu. Program wpłynął ich zdaniem pozytywnie na utrwalenie 
tego co sami rodzice starają się wpoić dzieciom:

Dzieci mają większą świadomość ekologiczną. Angażują się w działania 
ekologiczne poprzez segregowanie śmieci, konkursy plastyczne o tema-
tyce ekologicznej. Nie zużywają bezmyślnie wody, zwracają uwagę pod-
czas spacerów na zanieczyszczone środowisko. Zwracają uwagę na brak 
koszy do segregacji odpadów.
Realizowany Program korzystnie wpłynął na postawę syna, który jest bardziej 
świadomy, dowiedział się dużo m.in. na temat ekologii i segregacji śmieci.
Program edukacyjny wpłynął i wpłynie na moje dziecko pozytywnie. Jego 
postawa proekologiczna będzie bardziej rozwinięta. Będzie lepiej wiedział 
co ma zrobić aby chronić siebie i środowisko.
Uważam, że program przybliżył mojemu dziecku świat przyrody (...) i wpły-
nął na jego postrzeganie naszego wpływu na środowisko.
Program utrwalił wiedzę ekologiczną (...), wpłynął na jej poszerzenie. Po-
kazał, że wszyscy mamy obowiązek dbać o przyrodę. (...), a każdy, nawet 
dziecko może dbać o przyrodę.
Program bardzo poszerzył świadomość na temat omawianych zagadnień 
ekologicznych. Mobilizuje do zmiany dotychczasowych schematów po-
stępowania. Zachęca do zadbania o środowisko.
Każda forma edukacji w sprawach ekologii to wartość dodana dla młode-
go człowieka.

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Wpływ programu na dziecko jest znaczący i umożliwia przedstawienie 
wpływu człowieka na środowisko.
Uważam, że każdy program edukacji ekologicznej wpływa na świadomość 
dziecka, a nawet nas – opiekunów i rodziców.(...) Kształcenie najmłodszych 
jest kluczowym elementem w edukacji ekologicznej. Osobiście mam na-
dzieję, że za 20-30 lat wyrosną ze świadomością szacunku dla środowi-
ska, a być może wpłynął na rozwój technologii oszczędzającej energię  
i zasoby ziemskie.

Większość rodziców wskazywała, że dzieci w znaczącym stopniu wpływają 
na zmianę zachowań pozostałych członków rodziny w domu. Rodzice szcze-
gólnie wskazywali na takie zachowania dzieci, jak segregacja śmieci w domu, 
oszczędzanie wody i prądu, korzystanie z deszczówki i kompostownika oraz 
instalowanie w telefonach aplikacji informujących o stężeniu zanieczyszczeń  
w powietrzu np. Smog-Smok. Każde zajęcia dotyczące ekologii pozostawiają 
w świadomości dzieci ślad, który starają się one przenosić na innych członków 
rodziny, czego dowodem są poniższe odpowiedzi rodziców:

Samo pojawienie się dziecka w rodzinie zmieniło styl życia i pewne nawyki. 
Życie stało się bardziej uporządkowane i systematyczne. Rodzice zaczęli 
zwracać uwagę na tzw. zdrowy styl życia, kupować produkty bardziej eko-
logiczne, więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Ochrona środowi-
ska pomimo, że powinna być priorytetem również w stosunku do dziecka 
pozostaje jednak wciąż na dalekim miejscu w naszej rodzinie.
Dzieci wpływają na nas poprzez zwracanie uwagi dorosłym w momencie 
niewłaściwego zachowania, jak również poprzez przekazywanie informa-
cji zdobytych podczas dodatkowych warsztatów oraz lekcji w szkole.
Dziecko ostrzega członków rodziny, że trzeba lepiej segregować śmieci. Sa-
modzielnie wie i segreguje odpady do odpowiednich pojemników. Nie po-
zwala wyrzucać puszek po napojach, ale chce oddawać je do recyklingu. 
Dziecko ma raz w miesiącu dodatkowe zajęcia z ekologii również w przed-
szkolu. Po każdych zajęciach dziecko opowiada o wszystkich poznanych 
rzeczach.
Dzieci przypominają o tym, że po nas będą kolejne pokolenia, które chcą 
żyć w czystym świecie. Dzieci uczą się w szkole i przypominają nam, że 
trzeba być Eko.
Dzieci zwracają uwagę na wyrzucane przez nas śmieci, pilnują segregacji 
odpadów w domu, sprawdzają czy rodzice zakręcają wodę podczas my-
cia zębów i mycia naczyń pod bieżącą wodą. Pilnują, aby nie wyrzucać 
jedzenia (...) do toalety, żeby łatwiej było oczyszczać ścieki. Podczas za-
kupów zwracają uwagę w jakich opakowaniach znajdują się produkty.
Często syn zwraca uwagę na to, aby oprócz segregowania – śmieci zgnia-
tać, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Córka upomina babcię, aby se-
gregowała śmieci. 
Córka bardzo chętnie włącza się w segregację śmieci, pilnuje żeby niepo-
trzebne światło było wyłączone i upomina swoich rodziców, żeby oszczę-
dzali wodę.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Mój syn w momencie, w którym dowiaduje się nowych rzeczy, uczy i wywie-
ra wpływ na nas i naszych bliskich poprzez wymuszanie różnych działań.
Dzieci zmuszają rodziców do myślenia i przestrzegania ustalonych zasad 
dotyczących ochrony środowiska. 
Dzieci wpływają na zmianę naszych zachowań, zwłaszcza w ocenie zaku-
pów – co jest dla nich dobre, zdrowe oraz organizują wspólne działania 
dotyczące późniejszych zmian w środowisku.

Część rodziców wyrażała pogląd, że to jednak oni, a nie dzieci, wpływają 
głównie na postawy i zachowania proekologiczne w domu. Przykładem mogą 
być wybrane odpowiedzi respondentów:

Nie jest ważne mówienie o ekologii, ale również pokazywanie swoim za-
chowaniem, jak należy postępować. Tylko w ten sposób można dzieci na-
uczyć zachowań ekologicznych. 
Jesteśmy wzorem dla naszych dzieci. Każda zmiana nastroju, ale też zacho-
wań i przyzwyczajeń i praktyk wpływa na dzieci. Mam tylko nadzieję, że zmia-
ny, które wprowadzamy w domu okażą się pozytywne z perspektywy czasu.
Raczej to my wpływamy na nasze dzieci, ale mają one coraz większą świa-
domość ekologii, oszczędzania i żywności ekologicznej. 
To rodzice dają dzieciom dobry przykład pozytywnych zachowań wpływa-
jących na postawy proekologiczne. 

Podsumowanie
Konieczność pracy nad zmianą w zakresie świadomości jest nadal pod-

kreślana jako jeden z kluczowych celów edukacji ekologicznej29. Znajduje to 
odzwierciedlenie w wytycznych, jakie są formułowane przez różnego rodzaju 
gremia (Agenda 21) oraz przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, 
które zalecają różne działania zmierzające do kształtowania odpowiednich po-
staw wobec środowiska, szczególnie wśród dzieci i młodzieży30. Niezależnie od 
formy realizowanych zajęć – wykłady, debaty, warsztaty, interaktywne prelek-
cje, konkursy plastyczne, dotyczące zagadnień ekologicznych, zawsze cieszą 
się dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców, którymi są dzieci, młodzież, 
dorośli i seniorzy. Zarówno obserwacje z realizacji Programu Edukacji Ekolo-
gicznej Wyższej Szkoły Biznesu, jak i badania ewaluacyjne Programu wykaza-
ły znaczący, pozytywny wpływ działań na postawy i świadomość ekologiczną 
dzieci i rodziców w nich uczestniczących. Ważnym problemem do rozwiązania, 
poprzez kolejne działania w ramach Programu jest edukacja ekologiczna osób 
dorosłych o ukształtowanej już hierarchii wartości, której zmiana, zdaniem nie-
których badaczy, jest trudna31, ale nie niemożliwa. Narodowa Strategia Edukacji 
Ekologicznej opracowana przez Ministerstwo Środowiska wskazuje, iż rodzina 
jest podstawową komórką społeczną kształtującą osobowość i postawy czło-
wieka. W Polsce wciąż wyjątkowa rola i siła oddziaływania rodziny może okazać 
się niezwykle pomocna w prowadzeniu skutecznej edukacji ekologicznej32. 

29 Kulik R. (2004). Dziesięć zasad edukacji ekologicznej, [w:] Problemy Ekologii, Vol. 8, nr 3, maj – czerwiec 2004, s. 144.
30 Keating M. (1993). Szczyt Ziemi. Globalny program działań. Warszawa: Agencja Informacyjna „GEA”.
�� Cichy D. (1997). Edukacja środowiskowa – stan i perspektywy, [w:] Zarządzanie i Edukacja, 2-3.
32 Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Warszawa: Ministerstwo Środowiska, 2001, s. 20.
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WARSZTATY ANTY-SMOGOWE  
W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH 

W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ 
#ZAGLEBIEBEZSMOGU

Antismog workshops in schools and kindergartens under social 
campaign #ZaglebieWithoutSmog

Streszczenie.	 Artykuł opisuje działania edukacyjne prowadzone w ramach kampanii społecznej #Za-
glebieBezSmogu dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla klas nauczania początkowego w szkołach pod-
stawowych prowadzonych w zimie 2016/2017 przez Zagłębiowski Alarm Smogowy w regionie Zagłębia 
Dąbrowskiego. Autorzy prezentują również dane dotyczące jakości powietrza w regionie oraz źródeł po-
chodzenia zanieczyszczeń.

Słowa kluczowe: smog, warsztaty, warsztaty ekologiczne, warsztaty antysmogowe.

Summary. Paper describes educational activities performed within social campaign #ZaglebieWitho-
utSmog for kids in kindergarten age and primary school class 1-3 done during winter 2016/2017 by 
Zagłebiowski Smog Alert. Authors also present air quality data in region as well as where pollution is 
coming from.

Key words: smog. workshop, ecology workshop, antismog workshop.

Wprowadzenie
Zagłębiowski Alarm Smogowy (dalej ZAS) jest nieformalną inicjatywą spo-

łeczną koncentrującą swoją działalność na problemach związanych z zanie-
czyszczeniem powietrza i z ograniczaniem niskiej emisji. Działa od jesieni 2015 
na terenie regionu Zagłębia Dąbrowskiego (głównie miasta Będzin, Czeladź, 
Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec), tworzy go około 10 osób. Bazując na włas-
nych zasobach, organizuje lokalne wydarzenia antysmogowe, np: zawsze  
w listopadzie obchodzi Dzień Czystego Powietrza w formie happeningów  
z ubieraniem w maski antysmogowe rozpoznawalne w regionie pomniki (ryc. 1.). 
W marcu na podsumowanie tzw. „sezonu smogowego” organizuje „Konferen-
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cje Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza”. Regularnie organizuje 
kampanię pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 w Zagłębiowskich miastach, 
szczególnie w miejscach nie posiadających stacji pomiarowych WIOŚ w Ka-
towicach lub w miejscach znacznie od nich oddalonych. O działaniach ZAS 
informują lokalne media. Posiadamy funpag’i na Facebooku, stronę internetową 
oraz profil na Instagram i kanał Youtube.  

Ryc. 1. Happening Dzień Czystego Powietrza, listopad 2017 r., Dąbrowa Górnicza

Autor: Zagłębiowski Alarm Smogowy.

W listopadzie 2016 pozyskano finansowanie na realizacje w regionie Za-
głębia Dąbrowskiego kampanii społecznej #ZaglebieBezSmogu z programu 
grantowego „Nasze Powietrze” realizowanego przez Stowarzyszenie Krakow-
ski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu 
ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej at-
mosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej LIFE/LIFE-IP MALOPOL-
SKA/ LIFE14 IPE PL 021. Kampania była realizowana do 31 marca 2017 roku, 
artykuł dotyczy działań edukacyjnych w szkołach i w przedszkolach przeprowa-
dzonych w jej ramach.

1. Jakość powietrza w regionie Zagłębia Dąbrowskiego
Światowa Organizacja Zdrowia – WHO – ogłosiła niedawno raport o stanie 

powietrza w Europie, na liście 50-ciu najbardziej zanieczyszczonych miast Eu-
ropy znalazły się 33 miasta z Polski, Sosnowiec zajął tam wysokie, 35 miejsce, 
a na 43 miejscu znalazła się w zestawieniu Dąbrowa Górnicza (główne miasta 
naszego regionu)1. Możemy tylko domyślać się że na tej liście na pewno brakuje 
Będzina i Czeladzi z prozaicznego powodu, tam stanu powietrza po prostu się 
nie mierzy. 

Problem znacznego zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi pyłami zawie-
szonymi PM10 i PM2,5 oraz rakotwórczym benzo(a)pirenem występuje w na-
szym regionie głównie w miesiącach zimowych kiedy ogrzewamy swoje domy 
� http://www.polskialarmsmogowy.pl/ (07.04.2017)
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używając nieekologicznych paliw stałych (tani węgiel, muł, flot) w starych wy-
eksploatowanych kotłach domowych, często z tego powodu po prostu nazywa-
nych „kopciuchami”. Dodatkowe szkodliwe substancje jak dioksyny czy metale 
ciężkie emitują do powietrza ci mieszkańcy regionu, którzy spalają śmieci. Do-
mowe paleniska odpowiadają w regionie Zagłębia Dąbrowskiego średniorocznie 
za około 60% zanieczyszczeń powietrza szkodliwym pyłem zawieszonym PM10 i 
za 90% zanieczyszczenia rakotwórczym benzo(a)pirenem, a w miesiącach zimo-
wego sezonu grzewczego stanowią główne i dominujące źródło zanieczyszcze-
nia powietrza. Dodatkowo w naszym regionie mamy całoroczny stały aczkolwiek 
nie dominujący udział emisji przemysłowych i komunikacyjnych.

Pył PM10 i PM2,5 jest jedną z przyczyn występowania raka płuc, zwiększa 
ryzyko zawałów, powoduje astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i aler-
gię. Benzo(a)piren przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem został 
wpisany na listę najgroźniejszych kancerogenów. Jest tą samą rakotwórczą 
substancją, która znajduje się w papierosach2. Kilka lat temu Krakowski Alarm 
Smogowy stworzył kalkulator, według którego wdychanie trujących substancji  
z powietrzem w Zagłebiu Dąbrowskim, w którym stężenie benzo(a)pirenu się-
gało średniorocznie w 2016 roku około 6,0 nanogramów na metr sześcienny, 
odpowiada 2500 wypalonym papierosom rocznie.

W 2016 roku mieliśmy wg dostępnych stacji pomiarowych WIOŚ w Sosnowcu 
65 dni, a w Dąbrowie Górniczej 70 dni z przekroczeniem dopuszczalnej średnio-
dobowej normy pyłu zawieszonego PM10. Tylko w tym roku, było to odpowied-
nio do dnia dzisiejszego (początek kwietnia 2017) 42 dni i 52 dni przekroczeń 
dopuszczalnej dla zdrowia normy! Standardy UE stwierdzają ze akceptowalne 
są maksymalnie 35 dni rocznie z przekroczeniem normy, w Zagłębiu Dąbrow-
skim osiągnęliśmy ten limit już w dniu 15 marca 2017. 

Ta zima zapewniła naszym płucom spory ładunek zanieczyszczeń, a nie 
była to jeszcze taka zima jak pamiętamy sprzed kilku zaledwie lat. Średnie stę-
żenie rakotwórczych substancji w styczniu 2017 roku wyniosło prawie 3.000 
proc. rocznej normy. Pomiarów dokonała stacja Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska z Katowic, zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie 
z wytycznymi do jej lokalizacji pokazuje ona w sposób reprezentatywny stęże-
nia rakotwórczego benzo(a)pirenu dla całego regionu Zagłębia (ryc. 2.), stacja 
WIOŚ zlokalizowana w Sosnowcu nie mierzy tej substancji. W styczniu tego roku 
w Zagłębiu Dąbrowskim było tak źle, że nawet gdyby w następnych miesiącach 
stężenie benzo(a)pirenu wynosiło zero nanogramów na metr sześcienny, co 
oczywiście jest mało prawdopodobne, to i tak region będzie mieć przekroczo-
ną dopuszczalną średnioroczną normę. Norma roczna to 1 nanogram na metr 
sześcienny. W styczniu w Zagłębiu Dąbrowskim średnie miesięczne stężenie 
benzo(a)pirenu wyniosło dokładnie 29,76 nanograma na metr sześcienny (nato-
miast w styczniu rok temu aż/tylko 17 nanogramów). W sumie przez 9 dni stycz-
nia jego poziom przekraczał 32 nanogramy na metr sześcienny. 

2 Jędrak J., Konduracka E., Badyda A.J., Dąbrowiecki P. (2017). Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Kraków: Krakowski Alarm 
Smogowy.
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Ryc. 2. Profil stężeń rakotwórczego benzo(a)pirenu w Dąbrowie Górniczej w 2016 roku

Opracowanie własne wg. danych ze stacji pomiarowej WIOŚ w Katowicach.

Normy przekroczył też w styczniu 2017 średniomiesięczny poziom pyłu za-
wieszonego PM10. Stężenie wyniosło 128 mikrogramy w Dąbrowie Górniczej  
i 110 mikrogramów na metr sześcienny w Sosnowcu (norma to 50) i były to stę-
żenia nie notowane w regionie aż od lutego 2012 roku�.

Żeby realnie pozbyć się smogu z 4 głównych Zagłębiowskich miast (Będzin, 
Czeladź, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec), to mamy do wymiany lub zlikwidowa-
nia około 44.000 kotłów „kopciuchów” na paliwa stałe, a wymieniamy ich rocz-
nie od 500 do 1000. Czyli pozbędziemy się smogu z regionu za 40-80 lat. 

2. Kampania społeczna #ZaglebieBezSmogu
Realizowany przez ZAS projekt kampanii społecznej miał na celu rozwój 

wiedzy mieszkańców na temat jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń i kon-
sekwencji zdrowotnych życia w zanieczyszczonym środowisku, a także pobu-
dzenie mieszkańców regionu Zagłębia Dąbrowskiego do wspólnego działania 
na rzecz poprawy złej jakości powietrza w regionie. 

W ramach projektu zaplanowano: przeprowadzenie spotkań informacyj-
nych dla mieszkańców i lokalnych liderów, cyklu warsztatów edukacyjnych dla 
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, cyklu happeningów w cen-
trach miast oraz „Konferencji Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powie-
trza”. Projektem zaplanowano objęcie bezpośrednio co najmniej 500 osób,  
w tym 250 dzieci, 250 osób dorosłych w tym 20 liderów lokalnych na spot-
kaniach informacyjnych i konferencji. Zakładano dotarcie z ulotkami podczas 
happeningow do 2.000 osób. O wszystkich działaniach związanych z kampanią 
informowano w internecie (w tym: w mediach społecznościowych). W realizację 
projektu zostali włączeni także lokalni partnerzy, m.in: Wyższa Szkoła Biznesu  
z Dąbrowy Górniczej, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu, 
Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce, Sosnowieckie Centrum Organiza-
cji Pozarządowych, Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi.
� http://.wios.gov.pl (07.04.2017)
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Projekt realizowany był w głównych miastach Zagłębia Dąbrowskiego: Sos-
nowiec (200 tys. mieszkańców), Dąbrowa Górnicza (125 tys.), Będzin (60 tys.)  
i Czeladź (35 tys.). Stacje pomiarowe WIOŚ zlokalizowane są tylko w Sosnowcu 
i Dąbrowie Górniczej, na terenie Będzina i Czeladzi nie są prowadzone pomiary 
stanu powietrza, ze względu charakter tych miejscowości oraz bliskość poło-
żenia do stacji pomiarowych WIOŚ w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej można 
założyć również podobną skalę problemu zanieczyszczenia powietrza w okre-
sie zimowego sezonu grzewczego. ZAS widzi potrzebę działania w regionie  
w kilku kierunkach: edukowania mieszkańców, uświadamiania władz lokalnych 
oraz aktywizacji kolejnych osób do aktywnej działalności społecznej na rzecz 
czystego powietrza w regionie. Doskonale wpisuje się w te działania, prowadze-
nie edukacji ekologicznej dla najmłodszych, co nie tylko zwiększa ich wiedzę 
ekologiczną, ale co najważniejsze pośrednio prowadzi do zmian zachowań ich 
rodziców i najbliższej rodziny (rodzeństwo, dziadkowie, itd).

W ramach kampanii społecznej #ZaglebieBezSmogu zaplanowano prze-
prowadzenie 8 warsztatów dla 140 przedszkolaków oraz przeprowadzenie 
6 warsztatów dla co najmniej 110 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych na 
terenie wszystkich miast objętych kampanią społeczną. Udało się dzięki za-
angażowaniu członków ZAS objąć edukacją ekologiczną większą ilość dzieci 
niż zaplanowano, szczegółowe dane o ilości warsztatów i objętych nimi dzieci 
przedstawiono poniżej w tabeli 1.

Tabela 1. Ilość przeprowadzonych warsztatów w ramach kampanii #ZaglebieBezSmogu.

Rodzaj warsztatu Ilość  
warsztatów

Ilość dzieci  
biorących udział

Warsztaty dla 6-ciolatków w przedszkolach  
i oddziałach przedszkolnych 12 234

Warsztaty dla klas nauczania początkowego 9 159

Źródło: Opracowanie własne.

3. Warsztaty dla 6-ciolatków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
W ramach kampanii społecznej #ZaglebieBezSmogu zaplanowano prze-

prowadzenie 8 warsztatów dla 140 przedszkolaków (ryc. 3.). Tematyka warszta-
tów w założeniu obejmowała co najmniej następujące zagadnienia:

co to jest powietrze i do czego jest potrzebne człowiekowi,
co zanieczyszcza powietrze,
jakimi paliwami wolno palić w piecach a jakimi nie wolno,
jak segregować odpady,
wykonanie przez dzieci pracy graficznej „Kochasz dzieci nie pal śmieci".

Czas trwania warsztatu – godzina zegarowa. Głównym celem warsztatów 
było zwiększenie wiedzy ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, a pośred-
nio zmian zachowań ich rodziców i najbliższej rodziny (rodzeństwo, dziadkowie, 
itd). Warsztaty przeprowadzono własnymi siłami, osób działających w Zagłę-
biowskim Alarmie Smogowym.

–
–
–
–
–
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Metody i techniki pracy z dziećmi zastosowane podczas zajęć to poga-
danka i ćwiczenia przedmiotowe. Całe zajęcia odbywały się w formie zajęć 
grupowych. Do prowadzenia zajęć przygotowano wcześniej zestaw środków 
dydaktycznych w postaci: dwa arkusze A3, jeden z wydrukowanym piecem  
i napisem WOLNO SPALAĆ, drugi z przekreślonym piecem i napisem NIE WOL-
NO SPALAĆ, przedmioty (szklana butelka z zakrętką, bateria, kawałek deseczki, 
kora, trociny w woreczku, plastikowy kubeczek po jogurcie, aluminiowa puszka 
po napoju, kolorowe gazety, biały papier, kawałek styropianu, kawałek płyty 
meblowej, uszkodzona plastikowa zabawka, tani węgiel w plastikowym po-
jemniczku, węgiel ekogroszek w plastikowym pojemniczku, saszetka herbaty, 
tekturowe zadrukowane pudełko z pasty do zębów), arkusze A3 z wydrukowa-
nymi odpowiednia kolorystyką systemem oznaczania koszy na śmieci: MOKRE 
(czarne), TWORZYWA SZTUCZNE (lub SUCHE, żółte), SZKŁO (zielone), PAPIER 
(niebieskie), wydrukowane arkusze A3 z nazwą warsztatów: KOCHASZ DZIECI 
NIE PAL ŚMIECI i logo ZAS.

Ryc. 3. Warsztaty w przedszkolu nr 4 w Czeladzi

Autor: Zagłębiowski Alarm Smogowy.

Przebieg warsztatów. Dzieci siedzą w koło na dywanie, a prowadzący zaję-
cia z nimi. Faza wprowadzająca to pogadanka z dziećmi. W jej trakcie zadajemy 
pytania np.

Co to jest powietrze? Z czego składa się powietrze? Czy powietrze czuć 
i widać?
Czy człowiek potrzebuje powietrza do życia? Gdzie na Ziemi nie ma po-
wietrza?
Czy powietrze w naszym mieście jest czyste czy brudne?
Czy powietrze w naszym mieście jest bardziej czyste zimą czy latem?
Dlaczego powietrze zimą jest bardziej brudne niż latem? Co to jest SMOG 
i czy można go zimą zobaczyć?
Czym palimy w piecach żeby się ogrzać?

–

–

–
–
–

–
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Po wprowadzeniu przechodzimy do fazy realizacyjnej z wykorzystaniem 
ćwiczenia Co wolno a czego nie wolno spalać w piecach. Na środku dywanu 
kładziemy dwa wcześniej przygotowane arkusze A3, jeden z piecem i napi-
sem WOLNO SPALAĆ, drugi z przekreślonym piecem i napisem NIE WOLNO 
SPALAĆ�. Prowadzący zajęcia wyjmuje wcześniej przygotowane przedmioty  
a dzieci dokonują podziału na te, które wolno spalać w piecu, a których nie 
wolno (zgodnie z podziałem jak w tabeli 2.). Prowadzący wyjaśnia dlaczego nie 
wolno spalać, i jak spalanie tych przedmiotów wpływa na zdrowie dzieci i ich 
najbliższych, np. szkodliwy dym z palonej w piecu starej zabawki leci z pieca do 
komina, z komina do powietrza, z powietrza do naszych płuc, a przez to możemy 
zachorować. Dzieci po kolei w grupie układają podawane przez prowadzącego 
przedmioty na odpowiednich kartach, przez co aktywnie biorą udział w ćwicze-
niu edukacyjnym.

Tabela 2. Co wolno, a czego nie wolno spalać, materiał pomocniczy dla prowadzącego.

Wolno spalać Nie wolno spalać
czyste drewno, trociny, kora, biały papier, węgiel 
ekogroszek

szklana butelka z zakrętką, bateria, plastikowy ku-
beczek po jogurcie, aluminiowa puszka po napoju, 
kolorowe gazety, kawałek styropianu, kawałek pły-
ty meblowej, uszkodzona plastikowa zabawka, tani 
węgiel, saszetka herbaty, tekturowe zadrukowane 
pudełko z pasty do zębów

Źródło: Opracowanie własne.

Po zakończeniu ćwiczenia Co wolno, a czego nie wolno spalać w piecach, 
przechodzimy do kolejnego ćwiczenia Segregacja. Na środku dywanu kładzie-
my wcześniej przygotowane arkusze A3 z wydrukowanymi odpowiednia kolo-
rystyką systemem oznaczania koszy na śmieci: MOKRE (czarne), TWORZYWA 
SZTUCZNE (lub SUCHE, żółte), SZKŁO (zielone), PAPIER (niebieskie). Dzieci 
segregują na odpowiednie kosze odpady, które nie mogą trafić do spalenia  
w piecu (zgodnie z tabelą 3.). Szczególną uwagę prowadzący zwraca na odpa-
dy niebezpieczne, jak np. baterie, które należy oddawać do specjalnych koszy 
w szkole, przedszkolu lub osiedlowym markecie.

Tabela 3. Segregacja, materiał pomocniczy dla prowadzącego.

Tworzywa sztuczne lub suche Szkło Mokre Papier
Zakrętka zdjęta ze szklanej bu-
telki, plastikowy kubeczek po 
jogurcie, aluminiowa puszka 
po napoju, kawałek styropianu, 
kawałek płyty meblowej, uszko-
dzona plastikowa zabawka, 

Szklana butelka 
bez zakrętki

Torebka z herbaty.

Prowadzący dodatkowo tłuma-
czy dzieciom że trafiają tu też: 
obierki, skórki z bananów czy 
ogryzki.

Kolorowe gazety, 
tekturowe zadru-
kowane pudełko 
z pasty do zębów 

Źródło: Opracowanie własne.

Po zakończeniu ćwiczeń, które trwają około 30 minut, prowadzący podsumo-
wuje przekazane informacje: kiedy powietrze jest najbardziej zanieczyszczone  

4 Fundacja Ekologiczna ARKA, (2015), 11 Dzień czystego powietrza. Historia. Propozycje działań. Scenariusze lekcji. Bielsko-Biała: Fundacja 
Ekologiczna ARKA
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i co je zanieczyszcza, co można spalać, a czego nie można, jak segregujemy 
śmieci. Po przeprowadzeniu podsumowania wiedzy przechodzimy do fazy pod-
sumowującej zajęcia w formie wykonania pracy rysunkowej, prowadzący rozda-
je czyste arkusze A3 z nazwą warsztatów: KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI  
i logo ZAS. Prace rysunkowe wykonywane są w zespołach 2-3 osobowych 
kredkami. Prowadzący wyjaśnia dzieciom temat pracy: 

można namalować brudny świat gdzie ludzie palą śmieci i go zanieczysz-
czają, a dzieci są chore i smutne;
można namalować piękny świat gdzie nikt nie pali śmieci, nie zanieczysz-
cza świata, a dzieci są radosne i uśmiechnięte.

Czas trwania zajęć rysunkowych to około 20-30 minut, prowadzący poma-
ga dzieciom w poszukiwaniu pomysłów na wykonanie pracy, zachęca i daje 
wskazówki. Po wykonaniu prac rysunkowych wszystkie dzieci otrzymywały  
w nagrodę maseczkę antysmogową. Zajęcia kończy wspólne zdjęcie z pracami 
w maseczkach. Dzieci otrzymują ulotki o smogu z prośbą o przekazanie rodzi-
com i opowiedzenie o zajęciach, w których uczestniczyły. Zdjęcie może trafić 
na stronę www przedszkola, co jest doskonałym działaniem edukacyjnym dla 
wszystkich odwiedzających stronę. Dobrze zrobić przy wejściu do przedszkola 
wystawę przygotowanych prac rysunkowych, łącznie z przypiętymi do tablicy 
ulotkami o smogu. 

4. Warsztaty dla klas nauczania początkowego 1-3
W ramach kampanii społecznej #ZaglebieBezSmogu zaplanowano przepro-

wadzenie 6 warsztatów dla co najmniej 110 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. 
Tematyka warsztatów obejmowała co najmniej następujące zagadnienia:

co to jest powietrze i do czego jest potrzebne człowiekowi,
co zanieczyszcza powietrze,
jakimi paliwami wolno palić w piecach a jakimi nie wolno,
prezentacja dostępnych aplikacji na urządzenia mobilne prezentujących 
aktualny stan zanieczyszczeń powietrza,
praca grupowa: przygotowanie szkolnego prostego systemu informują-
cego uczniów przy pomocy szkolnej gazetki ściennej o bieżącym stanie 
powietrza.

Czas trwania warsztatu – jedna godzina lekcyjna. Głównym celem warszta-
tów było zwiększenie wiedzy ekologicznej dzieci w wieku szkoły podstawowej, 
a pośrednio zmian zachowań rodziców i najbliższej rodziny.

Metody i techniki pracy z dziećmi zastosowane podczas zajęć to pogadanka, 
eksperyment, prezentacja multimedialna i ćwiczenia przedmiotowe. Całe zaję-
cia odbywały się w formie zajęć grupowych. Do prowadzenia zajęć przygotowa-
no wcześniej zestaw środków dydaktycznych w postaci: odkurzacz, wacik, dwa 
arkusze A3, jeden z piecem i napisem WOLNO SPALAĆ, drugi z przekreślonym 
PIECEM i napisem NIE WOLNO SPALAĆ5, przedmioty (szklana butelka z za-
krętką, bateria, kawałek deseczki, kora, trociny w woreczku, plastikowy kube-

5 Fundacja Ekologiczna ARKA, (2015), 11 Dzień czystego powietrza. Historia. Propozycje działań. Scenariusze lekcji. Bielsko-Biała: Fundacja 
Ekologiczna ARKA.
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czek po jogurcie, aluminiowa puszka po napoju, kolorowe gazety, biały papier, 
kawałek styropianu, kawałek płyty meblowej, uszkodzona plastikowa zabaw-
ka, tani węgiel w plastikowym pojemniczku, węgiel ekogroszek w plastikowym 
pojemniczku, saszetka herbaty, tekturowe zadrukowane pudełko z pasty 
do zębów), arkusze A3 z wydrukowanymi odpowiednią kolorystyką systemem 
oznaczania koszy na śmieci: MOKRE (czarne), TWORZYWA SZTUCZNE (lub 
SUCHE, żółte), SZKŁO (zielone), PAPIER (niebieskie), wydrukowane arkusze  
z prostym systemem informowania o bieżącym stanie powietrza, papier koloro-
wy A5, maseczka antysmogowa.

Zajęcia prowadzone są zgodnie i z wykorzystaniem wcześniej przygotowa-
nej prezentacji multimedialnej „Czy wiesz czym oddychasz” zawierającej co naj-
mniej:

wizualizacje rozmiaru cząstek PM10 i PM2,5 oraz wizualizacja wpływu 
Benzo(a)pirenu na zdrowie dzieci w formie ilości wypalonych papiero-
sów,
zdjęcia dymiących kominów i miasta zasnutego smogiem,
zrzuty ekranowe aplikacji mobilnych wskazujących jakość powietrza,
arkusze z prostym systemem informowania o bieżącym stanie powietrza,
wskazówki jak unikać smogu i jak zachowywać się w „dni smogowe”.

Przebieg warsztatów. Dzieci siedzą w klasie w ławkach. Faza wprowadzają-
ca to pogadanka z dziećmi i eksperyment. W jej trakcie zadajemy pytania np.

Co to jest powietrze? Z czego składa się powietrze? Czy powietrze czuć 
i widać?
Czy człowiek potrzebuje powietrza do życia? Gdzie na Ziemi nie ma po-
wietrza?
Czy powietrze w naszym mieście jest czyste czy brudne? Czy powietrze 
w naszym mieście jest bardziej czyste zimą czy latem? Dlaczego powie-
trze zimą jest bardziej brudne niż latem. 
Co to jest SMOG i czy można go zimą zobaczyć? Czym palimy w piecach 
żeby się ogrzać?
Co to są cząsteczki PM10 i PM2,5? Jak nam szkodzą? Co to jest 
Benzo(a)piren?

W trakcie pogadanki wprowadzamy eksperyment z wykorzystaniem odku-
rzacza. Prowadzący wyjaśnia cel eksperymentu: Sprawdzenie jakości powie-
trza w klasie. Prowadzący przygotowuje eksperyment, zakłada wacik na rurę 
ssącą odkurzacza, prosi jednego z uczniów o pomoc w prowadzeniu ekspery-
mentu (ryc. 4.). Czas trwania eksperymentu to 3 minuty. Prowadzący wyjaśnia 
dzieciom, że w tym czasie odkurzacz wciąga tyle powietrza ile człowiek do 
płuc przez 24 godziny. W trakcie trwania eksperymentu prowadzący kontynuje 
prowadzenie pogadanki z dziećmi. W dni charakteryzujące się znacznym za-
nieczyszczeniem powietrza wacik będzie miał wyraźny ślad zanieczyszczenia 
pyłem PM10 i PM2,5 co doskonale uzmysławia dzieciom obecność w klasie 
niewidocznych dla oka cząsteczek PM10 i PM2,5.

–

–
–
–
–

–

–

–

–
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Ryc. 4. Warsztaty w klasie 3, S.P. nr 1 w Sosnowcu, eksperyment z odkurzaczem

Zdjęcie: ZAS.

Po wprowadzeniu przechodzimy do fazy warsztatów z wykorzystaniem ćwi-
czenia Co wolno, a czego nie wolno spalać w piecach. Poprzedzamy ćwiczenie 
wprowadzeniem z wykorzystaniem slajdu z prezentacji multimedialnej o szkod-
liwości spalania śmieci. Na pierwszej ławce kładziemy dwa arkusze A3, jeden  
z piecem i napisem WOLNO SPALAĆ, drugi z przekreślonym PIECEM i napi-
sem NIE WOLNO SPALAĆ. Prowadzący zajęcia wyjmuje wcześniej przygoto-
wane przedmioty a dzieci dokonują podziału na te, które wolno spalać w piecu,  
a których nie wolno (zgodnie z podziałem jak w tabeli 2.). Prowadzący wyjaśnia 
dlaczego nie wolno spalać, i jak spalanie tych przedmiotów wpływa na zdrowie 
dzieci i ich najbliższych, np. szkodliwy dym z palonej w piecu starej zabawki leci 
z pieca do komina, z komina do powietrza, z powietrza do naszych płuc, a przez 
to możemy zachorować. 

Po zakończeniu ćwiczenia Co wolno, a czego nie wolno spalać w piecach, 
przechodzimy do kolejnego ćwiczenia Segregacja. Na pierwszej ławce kładzie-
my wcześniej przygotowane arkusze A3 z wydrukowanym w odpowiedniej kolo-
rystyce systemem oznaczania koszy na śmieci: MOKRE (czarne), TWORZYWA 
SZTUCZNE (lub SUCHE, żółte), SZKŁO (zielone), PAPIER (niebieskie). Dzieci 
segregują na odpowiednie kosze odpady które nie mogą trafić do spalenia  
w piecu (zgodnie z tabeli 3.). Szczególną uwagę prowadzący zwraca na odpa-
dy niebezpieczne, jak np. baterią, które należy oddawać do specjalnych koszy  
w szkole lub osiedlowym markecie. Ćwiczenie uzupełniamy o wprowadzenie 
definicji „RECYKLINGU” na przykładzie aluminiowej puszki po napoju wrzuca-
nej do kosza SUCHE lub TWORZYWA SZTUCZNE: Puszka trafia z małego do-
mowego kosza w kuchni do dużego kosza przy domu/bloku, z dużego kosza do 
śmieciarki, ze śmieciarki do sortowni śmieci, z sortowni śmieci do huty aluminium,  
z huty aluminium do fabryki puszek, z fabryki puszek do fabryki napoi gazowanych,  
z fabryki napoi do sklepu, ze sklepu do naszego domu i znowu do kosza. 
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Następnie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej dzieci dowiadują 
się jak przy pomocy aplikacji mobilnych: Zanieczyszczenie powietrza, SMO-
GOSMOK, Kanarek czy Jakość Powietrza w Polsce sprawdzać bieżącą jakość 
powietrza w miejscu zamieszkania. Prowadzący zachęca dzieci do skonstru-
owania własnego szkolnego systemu ostrzegania o złej jakości powietrza  
z wykorzystaniem wcześniej przygotowanego arkusza i papieru kolorowego. 
Prowadzący przypina arkusz to tablicy w klasie, wspólnie z dziećmi sprawdza 
obecną jakość powietrza i przypina do tablicy z wybranym dzieckiem odpo-
wiedni kolor kartki papieru z bloku papieru kolorowego (ryc. 5.).

Ryc. 5. Wykonany przez uczniów klasy 3 w S.P nr 1 w Sosnowcu prosty system informujący uczniów  
o bieżącym stanie powietrza

Autor: ZAS.

Prowadzący następnie w formie pogadanki przekazuje informacje, jak za-
chowywać się kiedy z aplikacji lub szkolnego systemu powiadamiania dowia-
dujemy się, że jakość powietrza jest zła:

unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz, nie wietrzyć klas w trak-
cie przerwy, nie bawić się na zewnątrz;
stosowanie masek antysmogowych w drodze do i ze szkoły – tu prezen-
tacja i prowadzenie kilku minut zajęć w założonej na twarz przez prowa-
dzącego masce antysmogowej;
stosowanie oczyszczaczy powietrza w domu, gdzie spędzamy w ciągu 
doby najwięcej czasu;
na ferie zimowe wyjeżdżać nad morze, a jeśli w góry to nie w doliny, a do 
wysoko położonych kwater.

Tuż przed zakończeniem warsztatów, prowadzący podsumowuje przekaza-
ne informacje: kiedy powietrze jest najbardziej zanieczyszczone i co je zanie-
czyszcza, co można spalać, a czego nie można, jak segregujemy śmieci, jak 
sprawdzamy jakość powietrza i jak ograniczamy wpływ smogu na nasze zdro-
wie. Zajęcia kończy wspólne klasowe zdjęcie w rozdanych przez prowadzącego 
maseczkach. Dzieci otrzymują ulotki o smogu z prośbą o przekazanie rodzicom  

–

–

–

–
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i opowiedzenie o zajęciach, w których uczestniczyły. Zdjęcie może trafić na 
stronę www szkoły, co jest doskonałym działaniem edukacyjnym dla wszyst-
kich odwiedzających stronę szkoły. 

Podsumowanie
W ramach kampanii społecznej #ZaglebieBezSmogu przeprowadzono 

ponad 20 warsztatów w szkołach i przedszkolach, które bezpośrednio obję-
ły ponad 400 dzieci. Zagłębiowski Alarm Smogowy widzi potrzebę działania  
w regionie w wielu płaszczyznach edukowania mieszkańców. Doskonale wpi-
suje się w te działania, prowadzenie edukacji ekologicznej dla najmłodszych, 
co nie tylko zwiększa ich wiedzę ekologiczną, ale co najważniejsze pośred-
nio prowadzi do zmian zachowań ich rodziców i najbliższej rodziny. Publikacje 
dotyczące realizacji warsztatów poprzez kanały medialne ZAS (Facebook, In-
stagram, Youtube) i lokalne media zwiększyły dodatkowo skalę oddziaływania 
przeprowadzonej edukacji ekologicznej. Warsztaty pomimo zakończenia pro-
wadzenia kampanii społecznej cieszą się dużą popularnością wśród wycho-
wawców oraz nauczycieli i są dalej prowadzone.
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FUNKCJONALNY OBRAZ PRZYRODY 
W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Functional approach to nature in environmental education

Streszczenie.	Naturalne warunki i procesy, zachodzące w przyrodzie, pełnią bardzo ważną rolę dla jakości 
życia człowieka. Celem tego artykułu jest przedstawienie ogólnej koncepcji usług ekosystemowych (ES)  
i konsekwencji ich utraty. W pracy zasugerowano także rozwiązania przyczyniające się do utrzymania ES  
i propozycje ich wprowadzenia do edukacji ekologicznej.

Słowa kluczowe: ekosystem, usługi ekosystemów, wpływ na środowisko, edukacja ekologiczna.

Summary. The natural conditions and processes, which occurring in nature, play a very important role for 
the quality of human life. The aim of this article is presentation of general concept of ecosystem services 
(ES) and consequences of the loss of them. At this work was suggested of solutions to contribute to ES 
maintenance and proposals of their introduction in the environmental education.

Key words: ecosystem, ecosystem services, environmental impact, environmental education.

Wprowadzenie
W ostatnich latach w prestiżowym czasopiśmie Science opublikowano dwa 

raporty, w których zaprezentowano stopień opanowania ekosystemów lądo-
wych i morskich przez populację ludzką. W oparciu o uzyskane wyniki stwier-
dzono, że zarówno lądy, w około 83%, jak i obszary morskie i oceaniczne,  
w 41%, są obecnie pod bezpośrednim wpływem człowieka (Kareiva i in., 2007; 
Halpern et al. 2008), ograniczającym pełnione funkcje i świadczone usługi dla 
człowieka. Zatem aktualnie jest potrzeba edukowania społeczeństwa i dążenia 
do stworzenia gospodarki, która będzie funkcjonować bez dalszej destrukcji 
biosfery. Póki co, raporty naukowe, w których oceniany jest stan biosfery i funk-
cje pełnione przez ekosystemy są coraz bardziej niepokojące (Skubała, Sierka, 
2014).

Dlatego celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie ogólnej 
koncepcji usług ekosystemowych i nakreślenie konsekwencji dla człowieka  
w wyniku ich utraty.
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2. Co to jest ekosystem?
Określenie „ekosystem” (ecological system) stworzył Roy Clapham w 1930 

(Willis, 1997), kiedy wykorzystał go do oznaczenia relacji elementów fizycznych  
i biologicznych w stosunku do siebie. Arthur Tansley, brytyjski ekolog, udo-
skonalił termin w 1935 roku, opisując ekosystem „jako system nawiązanych in-
terakcji pomiędzy biocenozą (grupa istot żywych) i ich biotopem (środowisko,  
w którym żyją)”. Na wielość możliwości powstających relacji pomiędzy orga-
nizmami a ich środowiskiem wskazał Warder Allee i jego współpracownicy  
w definicji ekosystemu podkreślając współdziałanie systemu biotycznego i abio-
tycznego. Wyróżnili oni akcję – działanie siedliska fizyko-chemicznego na orga-
nizmy, reakcję organizmów i koakcję – wzajemne oddziaływanie organizmów na 
siebie nawzajem (Allee i in., 1958). Późniejsze prace rozszerzały zakres relacji 
elementów biotycznych i abiotycznych, które połączone są ze sobą poprzez 
cykle odżywcze i przepływy energii. Ponieważ ekosystemy są określone przez 
sieć interakcji pomiędzy organizmami i organizmami a ich środowiskiem, mogą 
mieć dowolną wielkość, ale zazwyczaj obejmują określone ograniczone prze-
strzenie, choć niektórzy naukowcy twierdzą, że cała planeta jest ekosystemem. 
Przyjmując określone kryteria grupować ekosystemy wodne, np. jeziora i jako 
drugą grupę ekosystemy lądowe, np. murawy naskalne, łąki, lasy bukowe. 

Niezależnie z jakiego typu ekosystemu mamy do czynienia wszystkie ele-
menty składowe ekosystemu oraz ich właściwości, wzajemne relacje i zależ-
ności, funkcjonują jako całościowe „urządzenie”. Z ekologicznego punktu 
widzenia, jest ono wzbogacone o dodatkowe cechy, które wnoszą poszcze-
gólni przedstawiciele gatunków, tworzących ekosystem . Pojedynczy organizm, 
reprezentujący gatunek, nie może żyć na własną rękę, bez angażowania in-
nych organizmów w swoje funkcjonowanie. Jednak należy pamiętać, że gatunki 
nie odgrywają równoważnych ról w przebiegających procesach ekologicznych  
w ekosystemie. Natomiast stosunkowo niewielka ich liczba może być odpowie-
dzialna za znaczną część jego funkcji (Grime 1998). Dlatego też, społeczności 
biologiczne, najczęściej obejmują „funkcjonalne ugrupowania”, które są swoi-
stą „soczewką” skupiającą informacje o zestawie cech jakie muszą posiadać 
gatunki, by móc zasiedlać dany teren (Cox, 2004), czyli jaką funkcję wykonują  
w ekosystemie, np. organizmy przeprowadzające proces fotosyntezy tworzą 
grupę funkcyjną producentów podstawowych.

2.1. Główne procesy zachodzące w ekosystemie
Ekosystem charakteryzuje się strukturą przestrzenną, zajmuje określony 

obszar i jest wydzielony przestrzennie. Wielkość tego obszaru uwarunkowana 
jest jednolitością i rozkładem warunków środowiskowych w przestrzeni, stąd 
ekosystemem jest zarówno las lub morze, jak i źródło, zbiornik wodny czy za-
gajnik. Granicę między ekosystemami stanowi przejściowy pas o różnej sze-
rokości zwany ekotonem, charakteryzujący się dużą, niejednokrotnie wyższą 
różnorodnością gatunkową niż sąsiadujące ekosystemy. Ekosystemy, będąc 
układami otwartymi, są ze sobą powiązane.



55

FUNKCJONALNY OBRAZ PRZYRODY W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Strukturę troficzną ekosystemu stanowią poziomy troficzne, obrazują-
ce związki pokarmowe w obrębie ekosystemu. Ze względu na podobną rolę  
w procesach energetycznych zachodzących w obrębie ekosystemu wyróżnia 
się dwie grupy organizmów: producentów i konsumentów, przy czym spośród 
konsumentów wyodrębnia się grupę destruentów.

I. poziom to producenci, a więc organizmy samożywne, które użytkują wy-
łącznie abiotyczną część ekosystemu, np. wodę, sole mineralne, glebę. 

II. poziom to konsumenci – organizmy cudzożywne (głównie zwierzęta), ko-
rzystające z zasobów pozostałych poziomów.

III. poziom to reducenci – destruenci, czyli np. bakterie i grzyby powodujące 
rozkład materii organicznej.

Grupy te tworzą kolejność organizmów zjadających i zjadanych, w postaci 
łańcucha pokarmowego lub sieci troficznej. Sieć troficzna (wielość powiązań) 
jest bardziej stabilnym układem niż liniowy łańcuch pokarmowy i funkcjonuje  
w ekosystemach o dużej różnorodności biologicznej. 

Ekosystem jest układem otwartym, który wymaga ciągłego dopływu energii 
z zewnątrz i nieustannie wymienia materię i energię między częścią biotycz-
ną a abiotyczną (Weiner, 2003), jak również między sąsiednimi ekosystemami. 
Wskaźnik szybkości magazynowania energii zawartej w materii organicznej jest 
określony produktywnością ekosystemów. 

W ekosystemie, pomiędzy biotopem a biocenozą krąży materia, w tym 
kluczowe dla organizmów pierwiastki, tj. węgiel i azot. W obieg kluczowego 
pierwiastka – węgla włączona jest fotosynteza i oddychanie wewnątrzkomórko-
we. Autotrofy pobierają węgiel w postaci CO2 i syntetyzują związki organiczne, 
a następnie są one wykorzystywane przez organizmy na kolejnych poziomach 
troficznych jako składnik materiałów budulcowych i energetycznych. Powrót 
dwutlenku węgla do atmosfery odbywa się dzięki oddychaniu wewnątrzkomór-
kowemu w żywych organizmach. Azot wiązany jest z atmosfery przez bakterie 
oraz sinice i przetwarzany do związków, które przyswajają rośliny, wytwarzając 
pokarm dla dalszych poziomów troficznych. Podczas wydalania metabolitów  
i obumierania bakterii amoniak zamieniany jest w do azotu atmosferycznego,  
w procesach nitryfikacji i denitryfikacji.

Ekosystem rozwija się, podlega sukcesji. Zachodzą w nim procesy zastępo-
wania jednych grup funkcjonalnych innymi prowadząc do wzrostu złożoności 
ekosystemu w czasie, dążącego do stanu dynamicznej stabilności, ugrunto-
wanej wielością powiązań funkcjonalnych pomiędzy organizmami i warunkami 
abiotycznymi. 

Ustabilizowany ekosystem jest oporny na zaburzenia (katastrofy, ingerencja 
człowieka), mimo jego otwartego charakteru. Znajduje się w stanie homeostazy, 
równowagi w stosunkach ilościowych i jakościowych między populacjami oraz 
niezaburzonym przepływem energii i obiegiem materii (Mackenzie, 2005). 

W ujęciu globalnym, np. typy ekosystemów należące do poszczególnych 
biomów leśnych wykazują przystosowanie do warunków (termicznych, wod-
nych, glebowych) wynikających z ich położenia geograficznego. Z tegoż poło-
żenia wynika potencjał ich biomasy i bioróżnorodności. 
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Podstawowe mechanizmy samoregulacyjne w samym ekosystemie leśnym 
związane są z ich zdolnością pochłaniania i magazynowania energii słonecznej 
oraz sterowania jej przepływem przez skomplikowaną sieć troficzną. Przepływ 
energii jest ściśle sprzężony z krążeniem materii w tej sieci. Krążąca w ekosyste-
mie leśnym materia i niesiona z nią energia pozwalają organizmom rosnąć, roz-
wijać się i rozmnażać. Dzięki temu życie w ekosystemach leśnych stale odradza 
się i trwa (Weiner, 2003). Ekosystem leśny stanowi nierozerwalne połączenie 
biocenozy i jej siedliska, dając warunki życia dla występujących tam organi-
zmów. Ekosystem lasu uczestniczy również w gospodarowaniu wodą, wpływa-
jąc na retencję gleby, zabezpieczając swoje potrzeby (Mackenzie, 2005).

2.2. Funkcje ekosystemów, czyli procesy ekologiczne
Funkcja ekosystemu (ecosystem function, EF) odnosi się do strukturalnych 

elementów ekosystemu i ich interakcji ze sobą. Czasami funkcje ekosystemowe 
nazywane są również procesami ekologicznymi (EP) (Hooper i in., 2005).

Za funkcję ekosystemu można uznać „zdolności naturalnych procesów  
i składników do dostarczania towarów i usług, które bezpośrednio lub pośred-
nio zaspokajają potrzeby ludzkie” (De Groot i in., 2002). Natomiast Costanza  
i in. (1997) funkcją ekosystemów określił wewnętrzne ich funkcjonowanie, takie 
jak interakcje pomiędzy abiotycznymi i biotycznymi składnikami (roślinnością, 
wodą, glebą, atmosferą i fauną), które przenoszą energię i materię w obrębie 
ekosystemów i między nimi. 

Funkcje ekosystemu w ujęciu Costanzy i in. (1997), są ważne, ponieważ 
utrzymują ekosystemy i związaną z nimi różnorodność biologiczną. Niektóre  
z funkcji jakie pełnią ekosystemy mogą bezpośrednio lub pośrednio dostarczać 
towary (np. żywność) i usługi (np. asymilacja odpadów), z których korzystają 
ludzie i wtedy są zaliczane do usług ekosystemów. Należy podkreślić, że nie 
wszystkie EF są podstawą usług świadczonych przez ekosystemy dla człowie-
ka (tab. 1.).

Tabela 1. Zależności między procesami ekologicznymi (EP), funkcjami (EF)  
i usługami ekosystemów (ES), wybrane przykłady

Proces ekologiczny
(EP)

Funkcja ekosystemu
(EF)

Usługa ekosystemu
(ES)

Fotosynteza i pobór składników 
odżywczych przez rośliny Produkcja pierwotna Żywność, energia i pasze

Zmniejszenie liczby osobników 
roślinożerców poprzez stosunki 
troficzne i dynamikę populacji

Drapieżnictwo i pasożytnictwo Kontrola szkodników i chorób, 
ograniczanie szkód w uprawach

Gromadzenie i uwalnianie skład-
ników odżywczych przez organi-
zmy żywe

Regulacja zawartości składni-
ków odżywczych

Utrzymanie właściwej jakości 
gleby i produktywności ekosy-
temów

Cykle biogeochemiczne w 
ekosystemach (np. równowaga 
CO2/O2, warstwa ozonowa itp.)

Regulacja stężeń gazów w at-
mosferze

Ochrona przed UV-B przez war-
stwę ozonową, utrzymanie jako-
ści powietrza
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Mineralne warunki atmosferycz-
ne, zaburzenie struktury gleby, 
kolonizacja roślin i gromadzenie 
materii organicznej

Tworzenie się gleb
Utrzymanie produktywności 
gruntów rolnych i gleb natural-
nych 

Źródło: Za: Costanza et al. 1997; Wall and Virginia 2000; De Groot et al. 2002.

Funkcje ekosystemów są na bieżąco kontrolowane w ramach tzw. teorii „bot-
tom-up” (kontrola oddolna), polegającej na dostarczaniu składników odżyw-
czych głównym producentom, którzy doprowadzą do wzrostu (spadku) biomasy 
wyższego poziomu troficznego. Teoria, zwana „top-down control”, stwierdza, 
że drapieżnictwo i pasożytowanie przez wyższe poziomy troficzne na niższych 
poziomach troficznych ostatecznie kontroluje funkcję ekosystemu, gdyż wzrost 
(spadek) biomasy wyższych poziomów troficznych powoduje spadek (wzrost) 
biomasy niższego poziomu troficznego. Do czego potrzebna jest nam wiedza 
z zakresu funkcji ekosystemów i kontroli tych funkcji? Znając funkcje ekosyste-
mów będziemy mogli się przygotować na to jak się będą one zmieniać w róż-
nych okolicznościach, na przykład w obliczu zmieniającego się klimatu (Vingola 
i in., 2009)

Utrzymanie funkcji ekosystemowej jest ważne dla utrzymania zdolności np. 
określonego regionu do świadczenia usług ekosystemowych.

2.3. Usługi ekosystemów i ich zagrożenia
Usługi ekosystemów (ecosystem services, ES) zapewniają szeroko pojęte 

wsparcie życia w zakresie niezbędnym do przetrwania zarówno ludzi, jak i zwie-
rząt. Stanowią kapitał przyrodniczy. Wiedzieli już o tym biolodzy w XIX w., kiedy 
to zwracali uwagę na „podtrzymujące życie” funkcje ekosystemów (Meyerson 
i in., 2005). Obecnie podział usług ekosystemowych obejmuje cztery główne 
grupy, ujęte w trzy sekscje (CICES, 2013), czyli: 1) usługi zaopatrzeniowe (pro-
visioning services); 2) regulacyjne (regulating services) i 3) wspomagające (su-
pporting services) oraz 4) kulturowe (cultural services). 

Charakteryzując poszczególne grupy usług, można ująć je jako zapewnienie 
człowiekowi zarówno potrzeb bezpośrednio niezbędnych do życia, jak i tych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. 

I tak usługi zaopatrzeniowe zapewniają kontrolę klimatu i opadów atmosfe-
rycznych przez regulację obiegu wody w przyrodzie i sekwestrację CO2, a tak-
że zjawisk hydrologicznych (np. powodzi) oraz rozprzestrzeniania się chorób. 
Regulacyjne usługi natomiast, zapewniają kontrolę klimatu i opadów atmosfe-
rycznych przez regulację obiegu wody w przyrodzie i sekwestrację CO2, a tak-
że zjawisk hydrologicznych (np. powodzi) oraz rozprzestrzeniania się chorób. 
Usługi wspomagające ekosystemów, obejmują tworzenie gleby, fotosyntezę  
i obieg składników pokarmowych, które to procesy stanowią podstawę dla roz-
woju upraw i produkcji. Kulturowe, obejmują piękno, inspirację oraz rekreację, 
które wpływają na nasz dobrobyt duchowy.

W tabeli 2. przedstawiono analizę ES obiektów antropogenicznych jakim są 
zwałowiska odpadów wydobywczych z kopalń węgla kamiennego (tab. 2).
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Tabela 2. Najważniejsze usługi ekosystemowe zidentyfikowane na przykładzie zwałowiska odpadów  
wydobywczych.

Sekcja Grupa Klasa ES dostarczane przez zwałowi-
ska odpadów pogórniczych

Za
op

at
rz

en
io

we Odżywianie/biomasa Dzikie rośliny, glony i ich 
produkty Jeżyny

Energia/
Źródła energii pochodzące 
z biomasy

Zasoby roślinne Rośliny energetyczne

Re
gu

la
cy

jn
e 

i w
sp

om
ag

aj
ąc

e

Oczyszczanie z uciążliwych 
substancji przez gatunki

Filtracja / sekwestracja / prze-
chowywanie / gromadzenie 
przez drobnoustroje, rośliny  
i zwierzęta

Sekwestracja CO2

Wizualne przeszukiwanie 
korytarzy ekologicznych

Oczyszczanie z uciążliwych 
substancji przez ekosystemy

Niwelacja zapachu / hałasu / 
oddziaływań wizualnych

Wizualne przeszukiwanie 
korytarzy migracyjnych, np. 
przez drzewa; zielona infra-
struktura w celu zmniejszenia 
hałasu i odorów

Utrzymanie stanu fizycznego, 
chemicznego, biologicznego 
/ utrzymanie cyklu życia, 
ochrona siedlisk i zasobów 
genowych

Zapylanie i rozsiewanie nasion Zapylanie np. przez owady

Zachowanie, pielęgnacja popu-
lacji i siedlisk rozrodczych

Ochrona siedlisk reprodukcji 
roślinnej i zwierzęcej repro-
dukcja

Utrzymanie fizycznych, che-
micznych, biologicznych 
warunków /
Skład atmosfery i regulacja 
klimatu

Mikro- i regionalna regulacja 
klimatu

Modyfikacja temperatury, 
wilgotności, pola wiatru; 
Utrzymanie klimatu wiej-
skiego i miejskiego i jakości 
powietrza

Ku
ltu

ro
we

Interakcje fizyczne i intelektu-
alne z organizmami wodnymi, 
ekosystemami i krajobrazami 
lądowymi / morskimi

Doświadczalne wykorzystanie 
roślin, zwierząt i krajobrazów 
lądowych 

Obserwacje ptaków

Fizyczne wykorzystanie krajo-
brazów lądowych i morskich  
w różnych środowiskach

Spacery

Relacje duchowe, symbo-
liczne i inne z gatunkami, 
ekosystemami i krajobrazami 
lądowymi / morskimi Inne 
osiągnięcia kulturowe

Doznania artystyczne i du-
chowe

Gotowość do zachowania 
roślin, zwierząt, ekosystemów 
do wykorzystania przez przy-
szłe pokolenia

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie CICES V4.3, 2013.

Najpowszechniej wykorzystywaną klasyfikację usług ekosystemów zapro-
ponowano w „Milenijnej ocenie ekosystemów” (Millennium Ecosystem Assess-
ment, MEA 2005), w której szczególny nacisk położono na związek między 
usługami ekosystemów a jakością życia człowieka.

Powyżej przybliżone usługi ekosystemów są dla człowieka bezcenne i nie 
mogą być zastąpione żadnym z ludzkich osiągnięć technologicznych. Część 
populacji ludzkiej zdaje sobie sprawę, bez edukowania, że dżdżownice napo-
wietrzając glebę powadzą do mineralizacji materiału roślinnego (Blouin i in., 
2013) albo, że owoce powstają w wyniku zapylana drzew owocowych w sadach 
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przez owady (Földesi i in., 2015). Usługi świadczone przez ekosystemy mogą 
mieć wartość kulturową, na przykład chronić ważne miejsca dla ludności tubyl-
czej lub tereny zagrożonej przyrody, a także dostarczać wartości estetycznych i 
duchowych poprzez poprawę samopoczucia człowieka (Roberts i in., 2015).

Jednak ze względu na fakt, że wiele funkcji ekosystemów zawsze było do-
stępnych, bez ograniczeń, bez wnoszenia opłat za korzystanie z nich, ludzie nie 
uświadamiają sobie ich rzeczywistej długofalowej wartości monetarnej swoich 
działań (Boydb, Spencer, 2007), które prowadzić mogą do ich destrukcji.

Czy usługi świadczone przez ekosystemy dla społeczeństwa mogą być 
wycenione ekonomicznie? Costanza i in. (1997) proponując 17 typów usług 
ekosystemowych, wraz z współpracownikami, wycenił wartość ekonomiczną 
ecosystem services w skali całego globu. W roku 2014 została oszacowana 
na 14 500 000 000 000 dolarów (Costanza i in., 2014). Jednak uzyskana war-
tość i przyjęte, na potrzeby opracowania, wskaźniki, nadal nie pozwalają na 
jednoznaczne określenie ile zyskujemy korzystając z usług jakie nam oferują 
ekosystemy.

Powinniśmy jednak mieć świadomość, że rozwijająca się cywilizacja, z domi-
nującą na świecie gospodarką rynkową, zagraża funkcjom ekosystemów a tym 
samym usługom jakie świadczą na rzecz ludzi. W świetle wyników Millennium 
Ecosystem Assessment (MEA), aż 60% usług zostało już zniszczonych lub jest 
wykorzystywana w sposób niezrównoważony (MEA, 2005). Ludzie generalnie są 
wszystkożerni, zdolni do tworzenia osiedli na całej powierzchni planety. Intensyw-
nie wykorzystują zasoby odnawialne i nieodnawialne Ziemi. Niech jako przykład 
posłuży znaczne zredukowanie lesistości na świecie ze względu na potrzebę za-
spokojenia rosnącego popytu na drewno. Rośliny i zwierzęta zostały udomowio-
ne, hodowane w celu dostarczenia żywności. Sukces gatunku ludzkiego wpłynął 
na każdy ekosystem i jego różnorodność biologiczną na naszej planecie.

3. Skutki utraty funkcji i usług ekosystemów
Należy pamiętać, że funkcje (EF) i usługi ekosystemów (ES) są podstawą 

dobrobytu, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia dla ludzi we wszystkich rejo-
nach świata (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Jednak, mimo rosnącej 
świadomości w tym zakresie, usługi ekosystemów są nadmiernie wykorzystywa-
nie przez ludzi. Na przykład, gdy usuwanych jest zbyt wiele drzew to naruszana 
jest funkcja wytwarzania tlenu i sekwestracji węgla, w postaci CO2. Tym samym 
jakość życia ludzi znacząco się pogarsza. Utrata różnorodności biologicznej,  
w aspekcie produkcji pierwotnej ekosystemów, może doprowadzić do znacz-
nie istotniejszych zmian w funkcjonowaniu człowieka niż tzw. globalne zmiany,  
z które uważa się ocieplenie klimatu, wzrost ozonu i zakwaszenie oceanów. 

Powstające dysfunkcje ekosystemów na dużych obszarach, wiążą się za-
równo z działalnością ludzi (np. stosowanie pestycydów) jak i pojawiającymi 
się czynnikami naturalnymi (np. allelopatia, czyli biochemiczne oddziaływanie 
na przeżycie, rozmnażanie się lub wzrost innych gatunków, czy trzęsienia Ziemi 
(Wang i in., 2012). Znane są gatunki roślin, które zmieniają cykle hydrologiczne 
i niszczą ekosystemy słodkowodne. 
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4. Ochrona funkcji ekosystemów
Różnorodność biologiczna stanowi gwarancję utrzymania usług spełnianych 

przez ekosystemy. Wszystkie usługi świadczone przez ekosystemy przyczyniają 
się do jakosci życia ludzi, zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni. Mace 
i in. (2012), wskazał, że róznorodnośc biologiczna odgrywa wiele ról zarówno 
w ramach pośrednich usług ekosystemu czy generowania wartości użytkowej. 
Stąd jest elementem odgrywającym znaczącą rolę w funkcjonowaniu ekosys-
temów i warunkuje jakość i ilość świadczonych usług, szczególnie jeśli jest roz-
patrywana w aspekcie grup funkcyjnych organizmów (de Bello i in., 2010).

Dlatego też, ustalenia przyjęte przez Radę ds. Środowiska obejmują działa-
nia dążące do zatrzymania utraty różnorodności biologicznej oraz degradacji 
usług ekosystemów w UE do roku 2020 oraz ich odtworzenia, na ile to wyko-
nalne (EEA: Środowisko Europy ..., 2010). Współczesne pokolenia zaczynają 
dostrzegać wieloraki wkład różnorodności biologicznej w dobrobyt człowieka 
i dlatego należy podejmować nowe i kontynuować już realizowane działania  
w zakresie jej ochrony. 

Usługi ekosystemów natomiast można wzmocnić poprzez działania wspoma-
gające procesy naturalne zachodzące w przyrodzie, np. regulacja liczby szkodni-
ków poprzez sadzenie roślinności, która pozwala na zahamowanie ich rozwoju.

Podsumowanie
Zrównoważony rozwój środowiska to pojęcie związane z trwałym rozwojem, 

który wymaga długotrwałego wykorzystania zasobów naturalnych przez wie-
le pokoleń. Zrównoważony rozwój środowiska charakteryzuje się utrzymaniem 
zdolności środowiska do zapewnienia stałych usług i zasobów środowiskowych 
dla rozwoju społeczeństw ludzkich.

Niektóre procesy w ekosystemach przynoszą bezpośrednie korzyści dla 
ludzkości, ale wiele z nich wnosi korzyści głównie poprzez interakcje pośrednie 
(MEA, 2005). Istnienie tych usług zależy bezpośrednio od ochrony środowiska  
i stanu jego zachowania, a także praktyk, które minimalizują wpływ działań 
człowieka na środowisko.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 
stwierdza, że edukacja ekologiczna ma zasadnicze znaczenie w kształtowa-
niu wewnętrznego poszanowania natury wśród społeczeństwa i podniesienia  
świadomości ekologicznej społeczeństwa. UNESCO upatruje rolę edukacji eko-
logicznej w zmianach zachodzących na poziomie jakości życia człowieka po-
przez ochronę środowiska. Zakłada również likwidację ubóstwa, minimalizację 
nierówności i ubezpieczenie zrównoważonego rozwoju (UNESCO, 2014).
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Environmental education in the  

Polish Cleaner Production Movement

Streszczenie. W niniejszym artykule opisano działania Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji 
w zakresie edukacji ekologicznej, adresowanej głównie do osób dorosłych – pracowników firm, a także 
inne formy edukacyjne, kierowane do młodzieży. W szczególny sposób skupiono się na Szkole Czystszej 
Produkcji – tj. cyklu szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowym, obejmującym teorię i praktykę zarządzania 
środowiskowego. W ramach części praktycznej ww. Szkoły, m.in. wykonywane są w szkolonych firmach 
przeglądy środowiskowe, a także projektowane i wdrażane przykładowe zmiany proekologiczne, przyno-
szące korzyści zarówno środowisku (redukcja negatywnych oddziaływań firmy), jak i firmom (oszczęd-
ności ekonomiczne uzyskiwane dzięki ograniczeniu wytwarzania zanieczyszczeń lub zużycia zasobów).  
W artykule przedstawiono m.in. przebieg oraz przykładowe efekty ww. Szkół oraz ramowo nakreślono 
główne problemy i wyzwania związane z tą formą edukacji.

Słowa kluczowe: Czystsza Produkcja, edukacja ekologiczna, Polski Ruch Czystszej Produkcji, Polski Pro-
gram Czystszej Produkcji.

Summary. The article shows activities of The Polish Cleaner Production Society (Association) in the field 
of environmental education, addressed mainly to employees of companies but also to the youth. If focuses 
especially on so called Cleaner Production Schools (CP Schools), which are training-designing-imple-
mentation courses for employees, including theory and practice of environmental protection. Practical 
part of this Schools includes environmental reviews of trained companies, as well as designing and im-
plementation of exemplary environmental improvements, resulting in both environmental and economic 
benefits. There is described the course and its exemplary effects of selected CP Schools, as well as main 
problems and challenges for this form of education.

Key words: Cleaner Production, environmental education, The Polish Cleaner Production Movement, The 
Polish Cleaner Production Programme.
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Wprowadzenie
W Polsce realizowanych jest wiele programów edukacji ekologicznej na-

stawionych na kształcenie postaw młodzieży oraz dzieci w wieku szkolnym  
i przedszkolnym, co znajduje swoje odzwierciedlenie również w priorytetach 
oraz ofertach konkursowych np. z funduszy ochrony środowiska. Jednakże, po-
mijając istniejącą na rynku bogatą ofertę szkoleniową z zakresu ochrony śro-
dowiska (głównie skupioną na aspektach prawnych), nie sposób oprzeć się 
przeświadczeniu, że znacząco mniej jest programów dotyczących edukacji 
ekologicznej skierowanych do osób dorosłych. Może to mieć niestety zgubne 
konsekwencje, np. gdy młodej osobie, wykształconej w duchu ekologii i posza-
nowania środowiska, przyjdzie skonfrontować swoje poglądy z oczekiwania-
mi i wymaganiami swojego pracodawcy, który być może będzie miał zupełnie 
inne, niestety bardziej „tradycyjne” poglądy związane z ochroną środowiska 
oraz zgodnością działań proekologicznych z ekonomicznie pojmowanym sed-
nem tworzenia i istnienia firm – tj. generowaniem zysków z działalności. War-
to jednak podkreślić istnienie programów edukacyjnych dla osób dorosłych  

– a taki, przykładowy, od 27 lat prowadzi Polski Ruch Czystszej Produkcji, dzia-
łający obecnie w formie ogólnopolskiego Stowarzyszenia. Warto więc przyjrzeć 
się bliżej ww. programowi edukacyjnemu oraz uzyskiwanym dzięki jego prowa-
dzeniu efektom, a także innym działaniom edukacyjnym ww. organizacji poza-
rządowej.

1. Pojęcie Czystszej Produkcji
Czystsza Produkcja (CP; oryginalna nazwa, z j. ang.: Cleaner Production) 

została zdefiniowana w 1989 r. przez Program Ochrony Środowiska Narodów 
Zjednoczonych – UNEP (ang. United Nations Environmental Programme) jako 
ciągłe stosowanie zintegrowanej, zapobiegawczej strategii ochrony środowiska 
w odniesieniu do procesów oraz produktów (wyrobów i usług), zmierzające do 
zwiększenia ogólnej efektywności produkcji oraz redukcji ryzyka dla ludzi i śro-
dowiska1. Definicja ta została zilustrowana graficznie na rysunku 1.

Rys. 1. Graficzne przedstawienie definicji Czystszej Produkcji wg UNEP

Źródło: (Nowak, 2001a).

� http://www.unep.fr/scp/cp/ (20.03.2017)
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Rozwijając definicję wg UNEP, strategię CP charakteryzują następujące ce-
chy (Cichy, 2007):

ciągłość – jest ona związana z realizacją tzw. zasady ciągłego doskona-
lenia, czyli ciągłego wprowadzania usprawnień środowiskowych i popra-
wy efektów działalności środowiskowej;
zintegrowanie – CP dotyczy równocześnie wszystkich komponentów 
środowiska jako całości, czyli atmosfery, hydrosfery, litosfery (poza tym  
w CP dąży się do uwzględnienia całości systemu produkcyjnego zamiast 
skupiania się wyłącznie na jednym komponencie – wyjściu tego procesu 
i kontrolowaniu powstałych już zanieczyszczeń);
zapobieganie zanieczyszczeniom u źródła ich powstania, tj. w procesie 
wytwórczym, zaopatrzeniu, dystrybucji, a także projektowaniu procesów 
i produktów (CP ma charakter prewencyjny a nie reaktywny). Jest to pod-
stawowa cecha strategii Czystszej Produkcji, wyróżniająca ją od innych 
strategii ochrony środowiska.

Nawiązując do powyższej definicji, należy również zaznaczyć, że strategia 
CP może być zastosowana w odniesieniu do (Cichy, 2007):

procesów – m.in. poprzez lepsze wykorzystanie surowców, wody i ener-
gii, eliminację substancji toksycznych i niebezpiecznych, redukcję ilości 
i toksyczności zanieczyszczeń u źródła ich powstawania, ulepszenie ist-
niejącego procesu lub jego zmianę;
wyrobów – poprzez redukcję ich szkodliwych oddziaływań w odniesieniu 
do środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w całym cyklu życia 
wyrobu (tj. od wydobycia surowców, poprzez wytwarzanie, dystrybucję i 
użytkowanie, aż do utylizacji odpadów);
usług – poprzez ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko 
zarówno podczas ich projektowania, jak i świadczenia (konsumpcji).

Strategia CP pojawiła się jako odpowiedź na rozczarowanie, jakie przyniosła 
powszechna w latach 70. i 80. strategia usuwania skutków działalności produk-
cyjnej, tj. ograniczania się do wprowadzania nowych rozwiązań w gospodarce 
odpadami, ściekami i emisjami (np. oczyszczanie ścieków, gazów odlotowych, 
doskonalenie technik składowania odpadów), którym towarzyszy powstawa-
nie nowych odpadów oraz innych zanieczyszczeń (bardzo często poza zakła-
dem produkcyjnym) (Nowak, 1997; Cichy, Gulczyńska, Kałuża, Nowak, Ryszko 
i Wasilewski, 2000). Jej celem jest czynienie produkcji wciąż „czystszą niż była 
przedtem”, dzięki ciągłemu poszukiwaniu i realizacji proekologicznych działań 
doskonalących, w szczególności poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, 
odpadom oraz marnotrawstwu zasobów (materiałów, surowców, wody, energii) 
u źródła ich powstawania. W CP kładzie się więc nacisk na szukanie i eliminowa-
nie powodów występowania zanieczyszczeń oraz marnotrawstwa w procesach 
wytwarzania, zaopatrzenia, logistyki, a nawet dąży się do przewidywania i ogra-
niczania przyszłych zanieczyszczeń już na etapie projektowania – np. nowego 
wyrobu lub usługi – badając i zawczasu ograniczając jego przyszły wpływ na 
środowisko w różnych fazach jego istnienia (od pozyskiwania surowców – do 
utylizacji produktu, który stał się odpadem). To właśnie zapobieganie jest w CP 

–

–

–

–

–

–
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opcją nadrzędną, preferowaną i priorytetową, natomiast „usuwanie ubocznych 
skutków” działalności wytwórczej czy usługowej (takie jak np. oczyszczanie ga-
zów odlotowych lub ścieków) traktowane jest jako niezbędne dopełnienie dzia-
łań prewencyjnych, w odniesieniu do tych zanieczyszczeń, których powstaniu 
nie udało się jeszcze zapobiec (Cichy, 2017). W CP dąży się do zapobiegania, 
ale też m.in. do jak największego zapewnienia odzysku powstających odpadów 
oraz ograniczania zużycia surowców pierwotnych. W tym kontekście CP jest 
bardzo zbliżona do promowanej obecnie przez Komisję Europejską koncepcji 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) (Baran, 2015).

Na Światowej Konferencji Ekologicznej w Brazylii w 1992 r. Czystszą Produk-
cję nazwano strategią ochrony środowiska XXI wieku. W podstawowym doku-
mencie końcowym Szczytu Ziemi w Rio – Agendzie XXI – znalazło się zalecenie 
do wprowadzenia CP jako nowoczesnej strategii zarządzania środowiskiem, 
zmierzającej do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Omówienie Czystszej 
Produkcji zostało zawarte w rozdziale 30. Agendy XXI, zatytułowanym „Umoc-
nienie roli biznesu i przemysłu w osiąganiu zrównoważonego rozwoju” (Cichy, 
2007). Zgodnie z zapisami rozdziału 30. Agendy XXI Czystsza Produkcja pole-
ga na osiąganiu optymalnej wydajności na każdym etapie użytkowania produk-
tu. Za podstawowy cel w tym obszarze działania uznano osiąganie przez rządy, 
sfery biznesu i przemysłu, w tym korporacje międzynarodowe, wyższej efektyw-
ności wykorzystania zasobów naturalnych, w tym zwiększenia wykorzystania 
surowców wtórnych i odzysku surowców oraz zmniejszenia negatywnych od-
działywań na środowisko, przypadających na jednostkę produkcji (IOŚ, 1998).

2. Ruch Czystszej Produkcji w Polsce
Jednym z pierwszych państw, do których trafił program Czystszej Produk-

cji UNEP, była Polska. Za moment powstania Polskiego Programu CP można 
uznać seminarium UNEP, zorganizowane pod hasłem „Przemysł a środowisko” 
w 1989 r., w Warszawie. To właśnie wnioski z tego spotkania doprowadziły do 
oficjalnego uruchomienia Polskiego Programu CP w 1990 r. (Cichy, 2007). Do 
połowy lat 90. XX wieku Program był finansowany dzięki wsparciu Królestwa 
Norwegii (porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Inżynierów 
Norwegii – NIF – a Polską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT) (Nowak, 2000). Później kontynuował działanie w ramach samofinanso-
wania, okresowo przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej lub innych źródeł zewnętrznych, pozyskiwanych w trybie 
konkursowym.

Obecnie Program ten realizowany jest w naszym kraju przez ogólnopol-
skie Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji – organizację pozarzą-
dową, działającą na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych 
jednostkach organizacyjnych. Stowarzyszenie zrzesza ekspertów, specjalistów  
i pasjonatów ochrony środowiska, doświadczonych praktyków oraz przedsta-
wicieli świata nauki. Rozpowszechnia i promuje dobre praktyki proekologiczne  
(i prospołeczne), namawia do podejmowania działań z tego zakresu i udowad-
nia, że działania takie mogą przynieść wymierne korzyści, w tym ekonomiczne 
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(np.: mniej zużytej wody lub energii = niższe rachunki, mniej emisji do powietrza 
= mniejsze opłaty lub ich brak itd.) oraz że ochrona środowiska może stwarzać 
również nowe możliwości biznesowe (Cichy, 2017).

3. Edukacja ekologiczna osób dorosłych w ramach Szkół Czystszej Produkcji
Podstawowym programem dydaktycznym Ruchu Czystszej Produkcji, od 

początku jego istnienia, jest cykl szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowy nazwa-
ny Szkołą Czystszej Produkcji (Szkołą CP) (Nowak, 2000). Pierwsza „Szkoła 
Czystszej Produkcji” odbyła się w latach 1990-19912. Wg statystyk podawanych 
w roku 2000, w pierwszych edycjach Szkół uczestniczyło przeciętnie 20-30 jed-
nostek organizacyjnych, które kierowały tam swoich pracowników (w ok. 80% 
były to przedsiębiorstwa, w ok. 20% samorządy lokalne oraz inne instytucje 
(Nowak, 2000).

Tym, co od początku wyróżniało Szkoły CP na tle innych szkoleń i kursów, 
była część praktyczna polegająca na rzeczywistym zidentyfikowaniu oraz 
wdrożeniu przykładowej zmiany proekologicznej w szkolonej jednostce orga-
nizacyjnej. Już podczas pierwszych zajęć, do danej instytucji był przydzielany 
ekspert, który – jako konsultant – pomagał przeprowadzić przegląd środowisko-
wy, zidentyfikować możliwości i opcje udoskonaleń, a następnie zaplanować  
i przeprowadzić wdrożenie zmiany proekologicznej zapobiegającej u źródła po-
wstawaniu zanieczyszczeń i/lub marnotrawstwu zasobów, a także przynoszącej 
oszczędności ekonomiczne firmie (np. dzięki mniejszym rachunkom za wodę, 
której zużycie zostało ograniczone itp.). Te pilotażowe zmiany proekologiczne 
zostały nazwane w Ruchu CP Projektami Czystszej Produkcji (Projektami CP). 
Projekt CP został przy tym zdefiniowany jako nowe działanie, zmierzające do 
(Nowak, 2001a):

całkowitego wyeliminowania albo, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczenia 
niekorzystnego oddziaływania danej organizacji na środowisko w wybra-
nym obszarze (np. gospodarka ściekowa, emisje do powietrza, hałas, 
zużycie zasobów), zgodnie z zasadami zapobiegania powstawaniu za-
nieczyszczeń, lub też – w drugiej kolejności – ich minimalizacji poprzez 
recykling oraz przez poprawę organizacji produkcji (cel środowiskowy),
obniżenia kosztów przedsiębiorstwa (cel ekonomiczny).

Tak więc, od początku swojego istnienia, Szkoły CP, trwające zwykle od 6 do 
9 miesięcy, składały się z (Nowak, 2000):

Części teoretycznej (około tygodnia), obejmującej:
zagadnienia polityki ekologicznej w świecie, w Polsce i w regionie,
zasady Czystszej Produkcji,
praktyczne metody projektowania CP.

Części projektowej (3-4 miesiące), w czasie której:
dokonuje się przeglądu stanu ochrony środowiska w szkolonej jed-
nostce organizacyjnej i wykonuje się bilans zrzutów do środowiska,
poszukuje się problemów środowiskowych w danej jednostce orga-
nizacyjnej,

2 http://www.cp.org.pl/p/projekty-cp.html (24.03.2017)

–

–

–
–
–
–

–
–
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przeprowadza się ocenę możliwości minimalizacji wytwarzania odpa-
dów oraz innych zanieczyszczeń i/lub marnotrawstwa zasobów,
wybiera się zagadnienie do opracowania w ramach pilotażowego Pro-
jektu Czystszej Produkcji,
wykonuje się pilotażowy Projekt CP, wraz z oceną ekonomiczną i tech-
niczną proponowanych zmian.

Część wdrożeniowa (3-4 miesiące), w czasie której:
powstaje harmonogram wdrożenia projektu pilotażowego,
określa i zapewnia się źródła jego finansowania,
powołane zostają zespoły robocze i nadzorujące,
dokonuje się wdrożenia projektu (instalowanie urządzeń, wprowadza-
nie zmian itp.).

Warto zatem jeszcze raz podkreślić, że uczestnicy Szkół CP nie tylko zdo-
bywają wiedzę na temat praktyki ochrony środowiska w firmach i innych orga-
nizacjach, ale też – pod okiem przydzielonego konsultanta – przeprowadzają 
przegląd środowiskowy, a w jego wyniku wybierają i w praktyczny sposób reali-
zują w swoich miejscach pracy przykładową zmianę proekologiczną. Organiza-
cja, której pracownicy ukończą Szkołę CP, jest przygotowana do samodzielnego 
zarządzania kwestiami środowiskowymi, gdyż w ramach konsultacji tworzone 
są podstawy do funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego, któ-
ry może zarówno funkcjonować w formie niskosformalizowanej (przy minimum 
formalności i dokumentacji), jak również może być później łatwo zaadaptowany 
do spełniania wymagań wysokosformalizowanych wytycznych systemowych, 
takich jak ISO 14001 czy EMAS (Cichy, 2017).

Warto też podkreślić, że podczas Szkół CP zwraca się uwagę nie tylko na 
procedury oraz efekty, ale też na przyczyny ochrony środowiska – które również 
powinny leżeć u podstaw podejmowania przez firmy działań proekologicznych. 
Podczas zajęć przewijają się zatem takie zagadnienia, jak efekt cieplarniany, 
kwaśne opady, ubożenie warstwy ozonowej, tworzenie się smogu, wpływ za-
nieczyszczeń na ludzkie zdrowie itp. – aby jeszcze bardziej uświadomić kształ-
conym osobom, że ochrona środowiska w firmie to nie tylko ograniczanie 
problemów, zmniejszanie opłat i unikanie kar, ale przede wszystkim dążenie 
do zwiększania jakości ludzkiego życia, zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju (Cichy, 2011).

Po zakończeniu Szkoły CP odbywa się egzamin końcowy - będący publicz-
ną (wobec uczestników oraz komisji egzaminacyjnej) prezentacją wdrożonych 
projektów, wraz z pokazaniem wynikających z ich wdrożenia efektów ekologicz-
nych oraz ekonomicznych. Ukończenie Szkoły CP uprawnia do uzyskania pol-
sko-norweskiego Dyplomu Eksperta Czystszej Produkcji (Nowak, 2000).

Od początku swojego istnienia Ruch CP realizował Szkoły Czystszej Pro-
dukcji na zasadzie „train-the-trainers”, czyli absolwenci Szkół, już jako Eksperci 
Czystszej Produkcji, stawali się następnie wykładowcami i/lub konsultantami  
w ich kolejnych edycjach (Nowak, 2000).

Do tej pory (marzec 2017 r.) zakończonych zostało 45 edycji Szkół CP,  
w których zostało przeszkolonych 1055 instytucji, zaprojektowanych i wdrożo-

–

–

–

–
–
–
–
–
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nych 741 demonstracyjnych/pilotażowych Projektów CP, a 1470 absolwentów 
uzyskało dyplomy Ekspertów Czystszej Produkcji�. Sprawozdania dotyczące 
ww. Projektów CP znajdują się, do wglądu, w bibliotece projektów Polskiego 
Centrum Czystszej Produkcji w Katowicach (ich pełny spis znajduje się na stro-
nie Stowarzyszenia Polski Ruch CP�).

W literaturze przedmiotu nie ma niestety zbyt wielu podsumowań statystycz-
nych wyników poszczególnych Szkół CP. Przykładowe zestawienie – dla kilku 
wybranych Szkół CP oraz łączne dla 10 wybranych edycji tego kursu, przedsta-
wiono na rysunku 2.

Rys. 2. Efekty ekologiczne przykładowych Szkół CP

Źródło: (Nowak, 2000).

� http://www.cp.org.pl/p/efekty-dziaan.html (22.03.2017)
4 http://www.cp.org.pl/p/projekty-cp.html (24.03.2017)
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Jak wynika z zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Polski 
Ruch CP spisu Szkół CP i Projektów CP5, zdecydowanie najwięcej Szkół od-
było się w latach 1990-1995, gdy Program finansowany był z funduszy Rządu 
Królestwa Norwegii. Później, gdy pojawiły się częściowe lub pełne odpłatności 
za uczestnictwo, niestety popularność oraz liczebność ww. kursów znacząco 
spadła. Niestety, również zmiana priorytetów Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła niekorzystnie na możliwości dofi-
nansowania kolejnych Szkół CP (wykreślony został priorytet dotyczący finan-
sowania autorskich programów edukacji ekologicznej prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe). Podejmowane w ostatnich latach próby dofinanso-
wania szkolenia z różnych źródeł zewnętrznych nie powiodły się. Ostatnie jak 
dotąd Szkoły CP odbyły się w latach 2009-2011 w Międzybrodziu Bialskim/Ka-
towicach/Żywcu (edycja 44) oraz w Żyrardowie (edycja 45), na zasadzie pełnej 
odpłatności pobieranej od uczestników dla pokrycia kosztów organizacji ww. 
Szkół. Łącznie w ww. dwóch edycjach uczestniczyły 24 osoby z 18 instytucji,  
a wdrożonych zostało 15 Projektów CP (licząc tylko złożone sprawozdania  

– przy czym 2 ze szkolonych firm wdrożyły w ramach Szkoły CP i opisały w swo-
ich sprawozdaniach po 3 różne Projekty CP).

Obecnie Szkoła Czystszej Produkcji została przemianowana na Akademię 
Zrównoważonej Produkcji i trwa ogólnopolski nabór na kolejną, 46. edycję. Zmiana 
nazwy została poparta również zmianami programowymi, z położeniem jeszcze 
większego nacisku na kwestie praktyczne oraz na zwiększenie zakresu informo-
wania uczestników o różnych aspektach społecznej odpowiedzialności biznesu�.

4. Budowanie motywacji do dalszych działań proekologicznych w przeszkolonych 
firmach

Dla zapewnienia Uczestnikom Szkół CP motywacji do dalszych działań (np. 
aby nie zakończyło się na jednym wdrożonym Projekcie Czystszej Produk-
cji), absolwenci zapraszani są do udziału w dwóch rejestrach dla firm odpo-
wiedzialnych ekologicznie i społecznie, które prowadzi Stowarzyszenie Polski 
Ruch CP (oba te rejestry tworzą razem tzw. System Dobrowolnych Zobowiązań 
Ekologicznych w Polskim Programie Czystszej Produkcji – w skrócie DZE CP). 
Bardziej zaawansowany z tych rejestrów to Polski Rejestr Czystszej Produk-
cji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, który zyskał uznanie polskich władz. 
W 2002 r. Minister Gospodarki objął Rejestr swoim Patronatem oraz został 
przewodniczącym kapituły. Obecnie Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Od-
powiedzialnej Przedsiębiorczości działa pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Stowarzyszenia Polski 
Ruch Czystszej Produkcji, a przewodniczącym kapituły (od marca 2017 r.) jest 
Wiceminister Środowiska – P. Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rzą-
du ds. Polityki Klimatycznej (Cichy, 2017). Warto wspomnieć również, że Polski 
Rząd od 1999 jest sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Pro-
dukcji UNEP/ONZ (Deklarację tę podpisał, w Nairobi, ówczesny – a także obec-
ny – Minister Środowiska – prof. Jan Szyszko) (Nowak, 2000).
5 http://www.cp.org.pl/p/projekty-cp.html (24.03.2017)
6 http://www.cp.org.pl/2016/10/seminarium-cp-rudniki.html (30.03.2017)
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W ramach ww. rejestrów, tworzących system DZE CP, laureaci okresowo 
raportują o swoich postępach i efektach, w tym o kolejnych wdrożonych zmia-
nach i innowacjach proekologicznych. Podsumowanie całościowych efektów 
uzyskiwanych przez instytucjonalnych uczestników Ruchu Czystszej Produkcji 
jest trudnym zadaniem, z uwagi na częste zmiany w grupie Laureatów. Najbar-
dziej kompleksowe badania tych wyników zostały przeprowadzone na danych 
za lata 1994-2003 (Cichy, 2007). Syntetyczne podsumowanie wyników tych ba-
dań, dla grupy 79 przedsiębiorstw biorących udział w Ruchu CP, podsumowano 
w tabeli 1 – w zakresie efektów ekologicznych – oraz na rysunku 3. – w zakresie 
uzyskanych skumulowanych efektów ekonomicznych (tj. oszczędności)7.8 

Tabela 1. Redukcja oddziaływań na środowisko odniesionych do wartości produkcji sprzedanej skorygowanej 
wskaźnikami zmian cen w poszczególnych branżach przemysłu u 79 uczestników DZE CP, w latach 1994-2003

Lp. Rodzaj oddziaływania na środowisko Zmiana wartości trendu8

� Emisja pyłów -90 %
2 Emisja SO2 -90 %
� Emisja CO -85 %
4 Emisja NOX -82 %
5 Łączne emisje do powietrza bez CO2 -75 %
6 Zużycie wody -58 %
7 Ścieki -56 %
8 Wytworzone odpady -44 %
9 Zużycie energii cieplnej -27 %

10 Zużycie energii elektrycznej -9 %

Źródło: (Cichy, 2007).

Rys. 3. Skumulowane efekty ekonomiczne uzyskiwane przez 79 uczestników DZE CP w latach 1994-2003

Źródło: (Cichy, 2007).

7 Oszczędności na rysunku 3 zaprezentowano z pominięciem kosztów ich uzyskania. Efekty „skumulowane” oznaczają oszczędności uzyska-
ne w danym roku dzięki wszystkim wdrożonym dotąd działaniom proekologicznym.

8 Wartość ujemna oznacza redukcję danego oddziaływania.
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Obecnie okresowo publikowane są podsumowania statystyczne uśred-
nionych wyników wyłącznie dla najdłużej raportujących laureatów Polskiego 
Rejestru CP i OP. Najnowsze zestawienie, pokazujące wyniki 13 najdłużej ra-
portujących firm (w latach 2001-2015), przedstawiono na rysunku 4. Należy 
podkreślić, że wyniki pokazane w tabeli 1. oraz na rysunku 4. nie są ze sobą 
porównywalne, z uwagi na różne grupy badawcze oraz istotne różnice meto-
dyczne wyliczania prezentowanych wskaźników.

Rys.4. Statystyczne podsumowanie wyników Laureatów Rejestru raportujących za lata 2001-20159

Źródło: (Cichy, 2017).

5. Inne działania edukacyjne Stowarzyszenia Polski Ruch CP, w tym skierowane do 
studentów i uczniów

Stowarzyszenie podejmuje również szereg innych działań edukacyjno-
informacyjnych, skierowanych zarówno do pracowników, w tym kadry zarzą-
dzającej, przedsiębiorstw oraz innych instytucji, jak również do młodzieży.

W zakresie edukacji przedsiębiorców można wymienić np.: 10

Akcję „Podziel się doświadczeniem w Czystszej Produkcji” – w ramach 
której przedsiębiorstwa uczestniczące w Ruchu CP oraz inni liderzy 
ochrony środowiska dzielą się swoim doświadczeniem z innymi firma-
mi, organizując u siebie seminaria połączone ze zwiedzaniem instalacji 
danego zakładu. Jak dotąd (marzec 2017) obyło się jedno, pilotażowe 
seminarium w Cementowni Rudniki11, natomiast planowane jest kolejne 

9 Dla zapewnienia spójności statystyk, do powyższego zestawienia wybrana została grupa 13 organizacji, spełniających łącznie następujące 
warunki: są przedsiębiorstwami, są laureatami Polskiego Rejestru CP i OP w jego ostatniej jak dotąd edycji, w swoich raportach w ramach 
Rejestru przekazały dane wskaźnikowe za lata 2001-2015, nie przechodziły w analizowanym okresie czasu procesów restrukturyzacyjnych 
istotnie zniekształcających trendy wskaźnikowe. Skumulowane oszczędności ekonomiczne oznaczają sumaryczne oszczędności uzyskane 
w danym roku dzięki wszystkim zrealizowanym dotąd działaniom proekologicznym (również tym, które zrealizowano w poprzednich latach), 
z pominięciem kosztów ich uzyskania. Dane za rok 2016 nie są jeszcze dostępne – będą raportowane w roku 2017.

10 http://www.cp.org.pl (29.03.2017)
�� http://www.cp.org.pl/2016/10/seminarium-cp-rudniki.html (30.03.2017)

–



73

EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLSKIM RUCHU CZYSTSZEJ PRODUKCJI

– w fabryce sprzętu szpitalnego Famed Żywiec Sp. z o.o.12.
Akcję „CP-info”, polegającą na społecznościowej wymianie interesują-
cych informacji dotyczących ochrony środowiska, drogą mailową, wśród 
grupy uczestników Ruchu CP oraz innych osób, które chciały dołączyć 
do ww. grupy mailingowej.
Akcję „Czystsze Inspiracje” – polegającą na publikowaniu na stronie 
www Stowarzyszenia krótkich opisów ciekawych działań proekologicz-
nych (głównie realizowanych przez przedsiębiorstwa), w szczególności 
takich, które można łatwo powielić w innych firmach, najlepiej z poda-
niem efektów uzyskanych dzięki danym wdrożeniom.

Stowarzyszenie prowadzi również inne niż Szkoły CP szkolenia z zakre-
su ochrony środowiska, dotyczące głównie doskonalenia kwestii zgodności  
z przepisami prawnymi w firmach oraz innych jednostkach organizacyjnych. Or-
ganizuje też, lub uczestniczy w: konferencjach, seminariach i pozostałych wy-
darzeniach adresowanych do przedsiębiorców oraz innych instytucji, o czym 
informuje na swojej stronie www oraz w internetowym e-newsletterze. Wydaje 
także własne czasopismo – półrocznik „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie” 
(dostępne w bezpłatnej prenumeracie oraz w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej Stowarzyszenia13). Informacje publikuje także na swoich profilach 
na portalach społecznościowych – Facebooku i LinkedIn14. Dzięki takiej róż-
norodności środków przekazu, Stowarzyszenie stara się zapewnić dotarcie ze 
swoimi informacjami oraz edukacją ekologiczną do możliwie jak najszerszego 
grona odbiorców.

Zdecydowanie mniej miejsca w działalności Stowarzyszenia poświęcone 
jest edukacji dzieci i młodzieży. Należy jednak podkreślić, że od wielu lat Stowa-
rzyszenie współpracuje np. z uczelniami wyższymi, przy budowaniu podstaw 
oraz rozwijaniu edukacji ekologicznej studentów. Dla przykładu, wspólnymi sta-
raniami Stowarzyszenia oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki 
Śląskiej, w 1998 roku została uruchomiona specjalizacja studiów „Zarządzanie 
Środowiskiem w Produkcji i Usługach”. Przez kilka lat w programie studiów ww. 
wydziału były też przedmioty „Czystsza Produkcja” lub „Podstawy Czystszej 
Produkcji”. W ramach wydziału funkcjonowała odrębna Katedra Zarządzania 
Środowiskiem (później połączona z Katedrą Zarządzania Bezpieczeństwem  
a ostatecznie wchłonięta przez Instytut Inżynierii Produkcji). Dzięki dofinanso-
waniu z WFOŚiGW, na potrzeby uruchomienia ww. specjalizacji, Katedra zo-
stała wyposażona w księgozbiór i czasopisma dotyczące ochrony środowiska, 
w tym zarządzania środowiskowego, a także w sprzęt komputerowy i biurowy. 
Wydany został także znany do dziś podręcznik akademicki w dwóch tomach, 
pod redakcją Z. Nowaka, zatytułowany „Zarządzanie środowiskiem” (Nowak 
2001a, 2001b). Działania edukacyjne wśród studentów ww. Wydziału są prowa-
dzone do dziś, w ramach przedmiotów związanych z ochroną środowiska, przy 
wykorzystaniu m.in. zakupionych w ramach ww. dotacji pomocy dydaktycz-
nych. Część pracowników prowadzących zajęcia to Eksperci Czystszej Produk-
12 http://www.cp.org.pl/2017/03/seminarium-cp-famed-2017.html (30.03.2017)
�� http://www.cp.org.pl/p/cpiez.html (30.03.2017) 
14 http://www.cp.org.pl/p/cpiez.html (30.03.2017)
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cji – absolwenci opisywanych powyżej Szkół CP. Studenci uzyskali więc m.in. 
sposobność ukończenia pełnego cyklu Szkoły CP, w ramach trwającej w trybie 
ciągłym Szkoły Czystszej Produkcji nr 39 – tzw. „Szkoły Akademickiej”. Dzięki 
ww. współpracy, studenci wydziału zyskali też m.in. możliwość zapoznawania 
się ze zrealizowanymi w ramach Polskiego Programu CP Projektami Czystszej 
Produkcji, a także odbywania praktyk studenckich w Przedsiębiorstwach CP 
oraz współpracujących z Programem miastach i gminach, czy pisania na tej 
podstawie prac dyplomowych15.

Działania edukacyjne z zakresu Czystszej Produkcji prowadzone były także 
na innych uczelniach. Poza Politechniką Śląską, Czystsza Produkcja była wykła-
dana m.in. na Politechnice Łódzkiej, Politechnice Radomskiej, Politechnice Kiele-
ckiej, Politechnice Białostockiej (Nowak 2000) oraz Politechnice Warszawskiej.

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji podejmuje także działania 
edukacyjne adresowane do uczniów szkół średnich. Przykładem mogą być wy-
kłady dla uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych 
w Gliwicach16,17 oraz w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach18. Stowarzy-
szenie patronuje II Ogólnopolskiemu Konkursowi Wiedzy o Energetyce Odna-
wialnej (adresowanemu do uczniów średnich szkół technicznych)19. Nawiązało 
również współpracę z Zespołem Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach, 
w ramach projektu „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy 
jakość edukacji zawodowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, gdzie społecznie prowadzone są spotkania dla mło-
dzieży uczącej się w Technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, 
promujące strategię Czystszej Produkcji, ochronę środowiska, ekozarządzanie 
oraz odnawialne źródła energii20.

Jak dotąd Stowarzyszenie nie prowadziło działań skierowanych do dzieci, za 
wyjątkiem objęcia w 2016 r. honorowym patronatem XIV edycji akcji „Drzewko 
za butelkę”, organizowanej przez program Odpowiedzialność i Troska, a adre-
sowanej do dzieci ze szkół i przedszkoli21.

Podsumowanie
W gamie działań edukacyjnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP, wyraźnie 

dominują te adresowane do przedsiębiorców, wśród których zdecydowanie 
wyróżnia się Szkoła Czystszej Produkcji (obecnie: Akademia Zrównoważonej 
Produkcji). Jest to rozwiązanie edukacyjne skierowane do osób dorosłych,  
w którym, oprócz wiedzy teoretycznej, przekazywane są przede wszystkim 
praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania środowiskowego oraz – prze-
de wszystkim – samodzielnego wdrażania, zgodnie z opracowanymi w Ruchu 
CP procedurami, kolejnych rzeczywistych zmian proekologicznych, z których 
pierwsza powinna zostać wdrożona już podczas trwania kursu. Każda z wdra-
15 http://www.programcp.org.pl/polpcp/wsp_woiz.htm (29.03.2017)
16 http://www.cp.org.pl/2016/03/seminarium-o-cp-i-csr-w-gliwicach-9.html (29.03.2017)
17 http://www.cp.org.pl/2016/01/konf-bud-gliwice-20160109_86.html (29.03.2017)
18 http://www.cp.org.pl/2016/01/cp-w-zsb-katowice-20160126.html (29.03.2017)
19 http://www.cp.org.pl/2016/10/patronat-honorowy-cp-nad-konkursem.html (29.03.2017)
20 http://www.cp.org.pl/2017/03/projekt-szkoa-pracodawcy-uczelnie.html (29.03.2017)
21 http://www.cp.org.pl/2016/10/drzewko-za-butelke-2016.html (29.03.2017)
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żanych zmian musi przynieść konkretne korzyści dla środowiska, ale także dla 
firmy (w postaci oszczędności ekonomicznych uzyskanych dzięki ogranicze-
niu zużycia zasobów lub ograniczenia strumieni zanieczyszczeń, zmniejszeniu 
opłat itp.), co dodatkowo powinno stanowić motywację do kontynuowania tego 
rodzaju działań przez przedsiębiorców.

Pewnym zaniedbaniem wydaje się rzadkie pokazywanie uzyskiwanych 
przez przeszkolone firmy efektów – w szczególności uzyskiwanych w ramach 
poszczególnych Szkół CP, w postaci redukcji oddziaływań na środowisko oraz 
uzyskiwanych dzięki temu efektów ekonomicznych. Powinno to być wnioskiem 
na przyszłość w zakresie propagowania Czystszej Produkcji i jeszcze lepszego 
uwidaczniania, że przynosi ona konkretne korzyści, również biznesowe, prze-
kładane na wymierne oszczędności.

Niestety, widoczny jest też „efekt niedofinansowania” tego typu działań edu-
kacyjnych. Wyraźny spadek liczby Szkół CP po okresach, gdy kursy te były do-
finansowywane, pokazuje istotną barierę – w szczególności dla mikro, małych  
i średnich przedsiębiorców, którzy takiej właśnie edukacji najbardziej potrzebu-
ją, jak wynika chociażby z badań prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju 
Przemysłu (PARP, 2011) oraz doświadczeń innych organizacji (Cichy 2012, za: 
Lepucka, 2011). Nie bez znaczenia jest też zapewne konieczność prowadzenia 
przez Stowarzyszenie we własnym zakresie działań promocyjnych, przy stosun-
kowo ograniczonym budżecie na te cele. Ww. problemy wywierają negatywny 
wpływ na ilość oraz liczebność Szkół CP, a także przekładają się na liczebność 
uczestników prowadzonych przez Stowarzyszenie rejestrów – wobec wolniej-
szego napływu nowych laureatów. Należy więc szukać nowych źródeł środków 
na finansowanie tego typu kursów (zarówno ze źródeł publicznych, jak i ko-
mercyjnych) – w miarę możliwości dla zapewnienia finansowania długotermi-
nowego lub nawet stałego, powtarzalnego, zamiast opierania się wyłącznie na 
obarczonym dużym ryzykiem niepowodzenia startowaniu w kolejnych różnego 
rodzaju konkursach.

Niezależnie od trudności, jakie obecnie dotykają opisaną powyżej inicjatywę, 
wydaje się ona wciąż aktualna i warta kontynuacji, jako nadająca edukacji eko-
logicznej pracowników firm praktyczny i motywujący charakter oraz wykracza-
jąca w sferze edukacyjnej poza standardowe „szkolenie”. Skuteczność tej formy 
edukacji to wydają się potwierdzać m.in. wyniki badań zaprezentowane w pra-
cy U.Wąsikiewicz-Rusnak, przeprowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Krakowie. Ww. badania dowodzą m.in., że w firmach stosujących dobrowolne 
zobowiązania, w tym uczestniczących w Polskim Programie CP, występuje efekt 
synergii przy późniejszym wdrożeniu systemu sformalizowanego (wg ISO 14001 
lub EMAS): efekty uzyskiwane dzięki systemowi zarządzania środowiskowego, 
który został opracowany na podstawach systemu mało sformalizowanego (jak 
system zgodny z procedurami Programu CP) w badanych firmach były lepsze, 
niż w instytucjach, które od razu zaczęły zarządzanie ochroną środowiska od 
systemów sformalizowanych (Wąsikiewicz-Rusnak, 2009). Może to świadczyć 
o tworzeniu dobrych podstaw do zarządzania środowiskowego m.in. właśnie 
w ramach Szkół CP.
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Warto także bardziej ożywić dobrą tradycję współpracy Ruchu CP z uczel-
niami, dla umożliwienia studentom oraz pracownikom naukowym szerszego 
poznania dorobku Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, a także zdobycia 
nowych doświadczeń oraz wiedzy jaką dają prowadzone przez ww. program 
Szkoły Czystszej Produkcji.
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I TECHNIKI KSZTAŁCENIA  

W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Modern teaching methods and techniques in ecological education

Streszczenie.	Postępująca degradacja środowiska naturalnego wywołana przez nieodpowiedzialne jego 
eksplorowanie wymaga podjęcia zdecydowanych działań polegających na kształtowaniu postaw proekolo-
gicznych. W artykule omówiono możliwości realizacji dydaktyki szkolnej obejmujące zagadnienia edukacji 
ekologicznej przy zastosowaniu współczesnych rozwiązań informatycznych. 

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, nowoczesne metody kształcenia.

Summary. The progressive degradation of environment caused by its irresponsible exploration requires 
some definite measures to be taken in order to stimulate pro-ecological attitudes. In this paper, the deli-
very of some educational courses focusing on ecological education with the use of modern information 
technology have been presented.

 Key words: ecological education, modern teaching methods.

Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój nauki i techniki powoduje zmiany we wszystkich dziedzi-

nach życia współczesnego człowieka. Zmiany te, mimo iż czynią życie wygod-
niejsze i łatwiejsze, niosą ze sobą wiele poważnych zagrożeń dla środowiska  
i samego człowieka. Wszędzie tam, gdzie człowiek przejawia swoją aktywność 
pojawiają się, obok założonych, pozytywnych wyników, niepożądane skutki 
uboczne. Zahamowanie tego procesu natrafia na wiele trudności. Aby poprawić 
zaistniałą sytuację należy podjąć odpowiednie działania proekologiczne w celu 
uwrażliwienie ogółu społeczeństwa na negatywne skutki rozwoju cywilizacji  
i ukazanie możliwości przeciwdziałania zagrożeniom jakie ona niesie. Kształto-
wania właściwego stosunku człowieka do środowiska powinno się prowadzić 
systematycznie poprzez wszystkie szczeble nauczania zgodnie z założonymi 
celami kształcenia. Szczególna odpowiedzialność spoczywa zatem w tej dzie-
dzinie na edukacji szkolnej.

* Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
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Środowisko życia jest sprawą niezwykłej wagi. Zagadnienia związane z jego 
ochroną i kształtowaniem muszą znaleźć stałe miejsce w procesie dydaktycz-
no-wychowawczym. W edukacji ekologicznej oprócz wiedzy niezwykle istotną 
rolę odgrywają emocje, które wpływają na procesy wolicjonalne i kształtowanie 
postaw wobec środowiska. 

Nadrzędnym zadaniem współczesnej szkoły jest zatem określenie celów 
kształcenia ekologicznego. Definiują one bowiem kierunki pożądanych zmian 
zachodzących w wiedzy, umiejętnościach, zdolnościach poznawczych i zain-
teresowaniach uczniów. Przedstawione przez Centrum Nauki Kopernik1 cele 
kształcenia ekologicznego w sposób szeroki i kompleksowy określają zakres 
tej edukacji w szkołach podstawowych. Skupiają się one na następujących ob-
szarach:

budzenie zainteresowania środowiskiem przejawiające się stymulowa-
niem ciekawości poznawczej uczniów, uwrażliwianie na piękno otoczenia 
przyrodniczego z jednoczesnym zwróceniem uwagi na procesy degra-
dacji zagrażające przyrodzie i człowiekowi, określenie wagi i możliwości 
podejmowania działań ekologicznych w skali indywidualnej i globalnej;
rozwijanie umiejętności badawczych polegających na wnikliwej obser-
wacji środowiska, dociekliwości w zdobywaniu wiedzy, kształtowanie 
cierpliwości, wytrwałości i systematyczności, samodzielności, rozwijanie 
umiejętności stawiania hipotez i ich weryfikowania;
rozwijanie dbałości o bezpieczeństwo podejmowanych działań, prze-
strzeganie ustalonych zasad i reguł postępowania, przestrzeganie po-
rządku w miejscu pracy;
kształtowanie umiejętności prowadzenia badań naukowych, poznanie 
procedury postępowania w badaniach z zastosowaniem metody ekspe-
rymentu;
kształtowanie umiejętności społecznych przejawiających się umiejętnoś-
cią współpracy, współdziałania, ponoszenia odpowiedzialności za rezul-
taty pracy zespołu.

Osiągnięcie tak określonych celów kształcenia ekologicznego możliwe jest 
wyłącznie w wyniku włączenia treści proekologicznych do całego procesu edu-
kacji uczniów. Treści związane z ochroną i kształtowaniem środowiska powinny 
łączyć się z innymi zadaniami edukacyjnymi realizowanymi w szkole. W ramach 
realizacji treści kształcenia uczeń powinien otrzymać dokładną informację na 
temat zagrożeń lokalnych i globalnych, mieć ich świadomość, a także identy-
fikować się z działaniami na rzecz ich ograniczania lub eliminowania. Jest to 
sprawa niezwykle istotna, bowiem tylko poprzez utożsamienie się człowieka 
z aktywnościami na rzecz ochrony środowiska można skutecznie ograniczyć 
dalszą jego degradację. 

Duży wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów mogą wy-
wierać zajęcia fakultatywne oraz inne formy działalności pozalekcyjnej z zakre-
su ochrony środowiska. Znaczącą skuteczność ma organizowanie wycieczek, 

� http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-europejskie/projekt-przewrot-kopernikanski/nowa-pracownia-przyrody/cele-edu-
kacji-przyrodniczej/

–

–

–

–

–
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dzięki którym młodzi ludzie mogą prowadzić obserwację zjawisk i procesów  
w ich naturalnym stanie zapoznając się z pozytywnymi, jak i negatywnymi 
przykładami kształtowania środowiska naturalnego przez człowieka. Zebrane  
w trakcie materiały dokumentalne mogą zostać przez uczniów poddane dalszej 
analizie. Działania te mają związek z humanizacją treści kształcenia. 

W realizacji zadań edukacji ekologicznej duże znaczenie ma odwoływanie 
się do osobistych doświadczeń i wiedzy uczniów. Uznane przez konstruktywi-
stów zasady: 

od ogółu do szczegółu, 
oraz od praktyki do teorii, 

stanowią główną przesłankę do realizacji treści kształcenia z zakresu ekologii.
W edukacji ekologicznej wsparciem dla uczniów i nauczycieli jest możliwość 

korzystania z potencjału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyj-
nych. Łatwy i szybki dostęp do cyfrowych źródeł informacji na temat ekologii 
oraz ich atrakcyjna forma prezentacji tworzy sprzyjające warunki do realiza-
cji celów edukacji ekologicznej. Młodzi ludzie chętnie rozwiązują istotne w ich 
ocenie problemy, poszukując potrzebnych informacji w sieci. Komunikują się, 
tworząc wirtualne społeczności zajmujące się działaniami proekologicznymi. 
Chętnie dzielą się wiedzą i korzystają z doświadczeń innych. Publikują również 
własne projekty. 

Strategie działania wytworzone przez młodych internautów wskazują na ko-
nieczność uwzględnienia nowoczesnych technologii informacyjnych w organi-
zacji sytuacji edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną. Wobec faktu 
synergii świata rzeczywistego i wirtualnego współczesna szkoła musi uwzględ-
niać w procesie edukacji nowe narzędzia i środki, które dla współczesnego 
młodego człowieka stanowią naturalne środowisko codziennego funkcjonowa-
nia. Dzięki temu tworzy się nowa przestrzeń edukacyjna stwarzająca niedostęp-
ne wcześniej dla człowieka możliwości, usprawniające realizację celów i zadań 
edukacji ekologicznej. 

2. Środowisko uczenia się we współczesnej szkole 
Potrzeba kształtowania nowych kompetencji kluczowych2 stanowi wyznacz-

nik unowocześniania szkół w zakresie niezbędnej infrastruktury oraz metod 
kształcenia również w ramach edukacji ekologicznej. Nowoczesne techno-
logie stanowią coraz większy zasób środków służących do realizacji zadań 
związanych z rozwiązywaniem problemów i budowaniem spersonalizowanej 
wiedzy. Tworzą ważną przesłankę do modernizacji przebiegu procesu kształ-
cenia. Nowe technologie stanowią zestaw użytecznych narzędzi dla uczniów  
i nauczycieli do przygotowywania, prezentowania i archiwizacji efektów pracy 
intelektualnej. Dzięki swoim właściwościom stanowią jeden z wielu przydatnych 
środków dydaktycznych, służących do realizacji celów kształcenia. Wraz z in-
nymi stanowią warsztat pracy współczesnego nauczyciela i ucznia służący do 
realizacji celów edukacji ekologicznej.

2  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia 
się przez całe życie (Dz.U.L. 394 z 30.12.2006)

–
–
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 Współcześnie można uznać, że technologie informacyjno-komunikacyjne 
straciły już atrybut nowości. One są wokół nas, otwierając nowe przestrzenie peł-
ne zasobów informacji, narzędzi współpracy i współdzielenia się wiedzą. Ich za-
stosowanie w edukacji ekologicznej stanowi niezbędny element przygotowania 
młodych pokoleń do podejmowania działań proekologicznych w przyszłości.

Realizacji celów edukacji ekologicznej w zdigitalizowanej przestrzeni eduka-
cyjnej sprzyja idea aktywnego uczenia się, która opiera się na następujących 
założeniach: 

organizacja sytuacji edukacyjnych nawiązujących do rzeczywistych zda-
rzeń i procesów, wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnych do 
opracowania zebranych informacji;
motywowanie do poszukiwania nowych rozwiązań, stosowanie metod 
wspomagających myślenie twórcze;
rozwijanie umiejętności myślenia projektowego, uwzględniającego za-
rządzanie czasem i wiedzą;
tworzenie środowiska edukacyjnego stymulującego aktywność ucznia  
w procesie uczenia się przy uwzględnieniu procesów grupowych, np. 
projektów zespołowych;
rozwijanie współpracy i wymiany informacji o problemach ekologii w śro-
dowisku wielokulturowym; 
przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności edukacyjnej z zastoso-
waniem rozwiązań zdalnych poprzez włączenie do realizacji zadań edu-
kacji ekologicznej m.in. urządzeń mobilnych i platform e-learningowych.

Powszechne korzystanie przez Cyfrowych Tubylców� z narzędzi technologii 
informacyjnej wykształca w nich poczucie autonomii, stymuluje do podejmo-
wania nowych wyzwań. Uczniowie podejmują decyzje, wchodzą w interakcje z 
innymi użytkownikami sieci, spędzają w Internecie znaczącą część czasu wol-
nego. Sięgają do różnych źródeł, podejmując próby bieżącej ich oceny. Roz-
wiązując codzienne problemy uczą się nieformalnie i incydentalnie. Tworzą 
własne strategie uczenia się w środowisku, w którym przyszło im funkcjonować. 
Włączenie tych strategii w sytuacje organizowania środowiska edukacyjnego 
stanowi warunek osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. 

Treści edukacji ekologicznej ze względu na swoją specyfikę są niezwykle po-
datne na wizualizację. W ich poznaniu kluczową rolę odgrywają emocje, zatem wy-
korzystanie technik cyfrowych angażujących uwagę i pobudzających aktywność 
uczniów stanowi silny atut i wsparcie w kształtowaniu postaw proekologicznych. 

3. Nowe metody i techniki kształcenia w cyfrowym świecie – przykłady zastosowań
Kształcenie wyprzedzające, czyli odwrócona klasa
Powstające od wielu lat sieciowe zasoby edukacyjne ułatwiły dostęp do in-

formacji współczesnym pokoleniom. Edukacyjne bazy wiedzy i portale tema-
tyczne stanowią współcześnie równorzędne do książek i podręczników źródła 
informacji. Progres w zakresie dostępnych informacji, przy jednoczesnym 
� Marc Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%

20Immigrants%20-%20Part1.pdf (05.04.2017)

–

–

–

–

–

–
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upowszechnieniu się dostępu do Internetu, przy coraz większej wirtualizacji 
życia młodego pokolenia, spowodował wzrost zainteresowania stosowaniem  
w kształceniu strategii wyprzedzającej� zwanej również „odwróconą klasą”. Jej 
istota polega na wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami stanowiącymi 
kontekst do realizacji danego tematu w szkole. Dzięki temu można zaplanować 
sytuacje edukacyjne angażujące uczniów i pozwalające na realizację zadań 
nawiązujących do wcześniej poznanych pojęć. Pozwala to na bardziej efektyw-
ne zarządzanie czasem przeznaczonym na realizację treści kształcenia. Dzięki 

„odwróconej klasie” można zwiększyć zaangażowanie uczniów w przebieg za-
jęć dydaktycznych nawiązując do ich wiedzy i skuteczniej osiągać oczekiwane 
efekty kształcenia. Realizacji tej strategii sprzyja budowa Otwartych Zasobów 
Edukacyjnych, stanowiących dedykowane do edukacji bazy wiedzy. 

Aktywny uczeń, czyli kilka słów o metodzie projektu w edukacji ekologicznej
Efektywną metodą realizacji edukacji ekologicznej jest metoda projektów5. 

Stanowi ona ciekawą propozycję dydaktyczną zwiększającą zaangażowanie 
uczniów w przebieg procesu kształcenia. Służy aktywizowaniu uczniów, pobu-
dzaniu ich do myślenia i działania. Jako jedna z odmian nauczania całościo-
wego, pozwala na stymulowanie uczniów nie tylko intelektualnie, ale również 
wolicjonalnie sprzyjając kreatywności. Odwołuje się do naturalnego sposobu 
obserwowania i postrzegania otaczającej rzeczywistości. W metodzie projektu 
nie dzieli się treści kształcenia na poszczególne dziedziny wiedzy, a traktuje 
świat holistycznie. Ze względu na jej aktywizujący charakter metoda ta sprzyja 
rozwojowi u uczniów umiejętności umysłowych i praktycznych. Uczy współpra-
cy i odpowiedzialności.

Treści edukacji ekologicznej, związane ze środowiskiem funkcjonowania 
człowieka ogniskują uwagę uczniów na problemach im bliskich, motywując do 
działania i pobudzając aktywność poznawczą uczniów. Kluczową kwestią jest 
zatem dobór problematyki projektów, które w ocenie uczniów powinny być istot-
ne i sensowne. Dzięki temu proces uczenia się ma sens a podejmowane dzia-
łania sprawiają satysfakcję. 

Dodatkowo należy podkreślić, że realizacja zajęć dydaktycznych metodą 
projektów koreluje z naturalnymi metodami poznawania świata oraz ze stra-
tegiami działania uczniów wykształconymi w zinformatyzowanym środowisku. 
Jedną z propozycji realizacji metody projektu jest zastosowanie metody Web-
Quest�. Jej dodatkowym atutem jest publikowanie projektu w Internecie oraz 
zastosowanie przez uczniów do jej realizacji narzędzi informatycznych, takich 
jak podane przez nauczyciela elektroniczne źródła wiedzy, środki służące do 
zbierania materiałów (np. dyktafon, aparat i kamera dostępne w urządzeniach 
mobilnych) oraz wybrane aplikacje do opracowywania rezultatów. Narzędzia 
technologii informacyjnej powinny być stosowane równoważnie z innymi środ-
kami dydaktycznymi stosowanymi przez uczniów, ale ich nie zastępować. 
4 S. Dylak, Strategia kształcenia wyprzedzającego, http://www.eid.edu.pl/news/strategia_ksztalcenia_wyprzedzajacego_- _darmowa_publi-

kacja_pod_redakcja_prof_s_dylaka,3044.html (04.04.2017)
5 A. Maj (2014), Metoda projektów we wczesnej edukacji szansą demokratyzacji przestrzeni edukacyjnej dziecka, [w:] K. Gawlicz, P. Rudnicki, 

M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia, Wrocław, s. 225.
6 http://www.enauczanie.com/metodyka/webquest (05.04.2017)
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Wśród metod projektowych, które sprzyjają rozwiązywaniu rzeczywistych 
problemów i służą rozwijaniu myślenia projektowego można polecić metodę 
Design Thinking7, której zasadniczym elementem jest empatyzacja, czyli upod-
miotowienie podejmowanych działań, skierowanie ich na poszukiwanie rozwią-
zań korzystnych dla określonej grupy społecznej. Ze względu na rolę emocji, 
stanowi dobry przykład metody silnie wpływającej na procesy wolicjonalne, 
stymulujące motywację wewnętrzną. Innym przykładem są projekty eTwinning8, 
sprzyjające podejmowaniu współpracy międzynarodowej i budowaniu relacji 
międzykulturowych. Ich realizacja może sprzyjać ukierunkowaniu myślenia ucz-
niów na zagadnienia związane z ekologią w szerszym, ponadregionalnym i po-
nadnarodowym kontekście. 

E-learning w edukacji ekologicznej
Miejscem integrującym edukacyjną aktywność uczniów w zakresie edukacji 

ekologicznej mogą być platformy e-learningowe. Ich zastosowanie w procesie 
kształcenia nie tylko umożliwia zarządzanie procesem uczenia się uczniów, ale 
również stanowi ważny czynnik w kształtowaniu kultury uczenia się w społe-
czeństwie informacyjnym, w którym sieć stanowi ważną przestrzeń dystrybucji 
wiedzy i wymiany informacji oraz współpracy uczących się. E-learning polega 
na wykorzystaniu sieci do celów edukacyjnych i polega na realizacji procesu 
kształcenia przy pomocy komputerów osobistych, smartfonów i tabletów (m-
learning) podłączonych do Internetu. Ta forma kształcenia w edukacji szkolnej 
najczęściej uzupełnia proces dydaktyczny prowadzony w szkolnej klasie. 

Wykorzystanie e-learningu, w sposób adekwatny do możliwości i poziomu 
umiejętności informatycznych uczniów, stanowi ważny element współczesnej 
edukacji. Może również w kluczowy sposób wspierać edukację ekologiczną. 
Sposób prezentacji treści kształcenia w zróżnicowanej formie (tekst, dźwięk, 
obraz, film) nie tylko sprzyja wzbudzeniu zainteresowania uczniów problematy-
ką, ale pozwala na integrację różnorodnych aktywności uczniów zarówno indy-
widualnych jak i zespołowych. Platforma stanowi zatem dedykowaną przestrzeń 
do publikowania i zarządzania projektami uczniowskimi, a także realizacji róż-
norodnych interakcji pomiędzy uczestnikami procesu kształcenia (np. poprzez 
dyskusje na forach niezależnie od miejsca pobytu i czasu dostępu do platformy, 
uczestnictwo w webinariach). Pozwala również na zróżnicowane formy kontroli i 
 oceny wiedzy bieżącej i końcowej. Jedną z kluczowych kompetencji, która jest 
kształtowana w trakcie pracy z platformą to umiejętność planowania i zarządza-
nia czasem, tak istotne w codziennym funkcjonowaniu. 

Tablica interaktywna jako skuteczne narzędzie w edukacji ekologicznej w klasie szkolnej
Na zakończenie warto zwrócić uwagę na urządzenie, które coraz częściej 

stanowi wyposażenie klas szkolnych i z powodzeniem może wspierać ideę 
interaktywnej edukacji ekologicznej. Jest nim tablica interaktywna. Dzięki de-
dykowanemu oprogramowaniu nauczyciel może wspomagać realizację treści 
kształcenia za pomocą przygotowanych materiałów dydaktycznych w postaci 
7  http://designthinking.pl/ (5.04.2017)
8  https://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm, (5.04.2017)
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tekstu, grafik (krzyżówki, rebusy, schematy) i multimediów (obrazy, filmy), uła-
twiając uczniom zrozumienie omawianych zagadnień. Wcześniej przygotowane 
przez nauczyciela materiały dydaktyczne mogą stanowić treści bazowe do re-
alizacji zajęć lekcyjnych. Zaletą tak przygotowanych środków dydaktycznych 
jest ich:

kompleksowość – polegająca na przygotowaniu środków dydaktycznych 
do realizacji tematu w sposób całościowy, zapisanie ich w pliku a następ-
nie wykorzystanie ich w trakcie lekcji; 
interaktywność – umożliwiająca zarządzanie przygotowaną i na bieżą-
co uzupełnianą w trakcie lekcji informacją, jej wielokrotne wyświetlanie  
i aktualizowanie. Na lekcji nauczyciel lub uczniowie mogą na każdym wy-
świetlonym na ekranie obrazie dokonywać modyfikacji, nanosić własne 
opisy oraz zaznaczać ważne elementy. Istnieje również możliwość za-
pisywania rezultatów aktywności uczniów na lekcji w postaci np. pliku 
.pdf, który jako notatka, może zostać udostępniony uczniom. Plik można 
przesłać na dowolny adres e-mail, wydrukować lub umieścić na szkol-
nym serwerze;
atrakcyjność – zwiększająca znacząco skupienie uwagi uczniów na reali-
zowanych treściach kształcenia i ich zaangażowanie w przebieg zajęć. 

Prawidłowe metodycznie korzystanie z tablicy interaktywnej polega na udo-
stępnieniu przygotowanych wcześniej przez nauczyciela materiałów dydaktycz-
nych uczniom. Dzięki tej właściwości uzyskany czas można przeznaczyć na 
aktywną pracę uczniów na lekcji.

Nauczyciel pełni rolę koordynatora, mentora, animatora aktywności uczniów 
na lekcji. Oddaje on miejsce przy tablicy uczniom pracującym na podstawie 
wcześniej przygotowanych przez nauczyciela materiałów. W trakcie lekcji prze-
strzeń przy tablicy stanowi miejsce pracy uczniów a nie nauczyciela. 

Oprogramowanie tablicy stwarza wiele możliwości przygotowania materia-
łów dydaktycznych. Przykładowo m.in. można:

stosować narzędzia służące do zarządzania materiałami multimedialny-
mi (np. stosowanie pauzy, opisywanie komentarzem, precyzyjne odtwa-
rzanie wybranych fragmentów itp.); 
nagrywać własne materiały audio-wideo. Dzięki temu każdy nauczyciel 
może przygotować film przedstawiający dowolne czynności wykonywa-
ne na ekranie komputera przy użyciu dowolnego programu (tzw. screen-
casty). Przygotowany materiał filmowy można odtwarzać na dowolnym 
urządzeniu (komputer, tablet, smartfon); 
analizować i dokonywać opisu synchronicznie obserwowanych obiektów 
i zjawisk, np. za pomocą kamery;
korzystać z dowolnego multibooka czy e-booka; 
zastosować tablet zintegrowany z oprogramowaniem tablicy, który umoż-
liwia sterowanie jej działaniem zdalnie z możliwością nanoszenia zmian 
na ekranie (opcja szczególnie istotna w przypadku pracy z dziećmi nie-
pełnosprawnymi ruchowo).

–

–

–

–

–

–

–
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Podsumowanie
Od wielu lat toczy się intensywna dyskusja na temat modelu kształcenia 

ekologicznego w możliwie najwyższym stopniu odpowiadającego na potrze-
by nowego społeczeństwa. Rozważania wynikają z koncepcji współczesnej 
dydaktyki. Niezwykle istotne stało się upodmiotowienie ucznia oraz podejmo-
wanie działań sprzyjających skupieniu uwagi i zaangażowaniu. Zadanie to jest 
niezwykle ważne z punktu widzenia przygotowania młodego pokolenia do ra-
dzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych wymagających współ-
działania9. 

Zadaniem współczesnej szkoły jest zapewnienie wsparcia dla uczniów 
funkcjonujących w społeczeństwie informacyjnym, umożliwiając im rozwijanie 
umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem współczesnych infor-
matycznych narzędzi i metod poznania10. Nieodzownym stało się stwarzanie wa-
runków do rozwijania strategii działania wykształconych przez uczniów w trakcie 
funkcjonowania w sieci i ukierunkowanie ich aktywności na edukację i rozwój. 

Realizacja zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji ekologicznej wyma-
ga wyposażenia szkoły w odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz nauczy-
cieli posiadających niezbędne kompetencje umożliwiające realizację zadań 
edukacyjnych na miarę szkoły XXI w. Wśród najważniejszych należy wskazać 
kompetencje informatyczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na or-
ganizowanie sytuacji edukacyjnych służących stymulowaniu aktywności ucz-
niów w procesie uczenia się. 

Z wieloletnich badań prowadzonych przez autorkę wynika, iż coraz więk-
sze nasycenie szkół sprzętem informatycznym oraz wysokie wskaźniki uzy-
skania przez nauczycieli kwalifikacji z zakresu informatyki szkolnej nie zawsze 
przekładają się na oczekiwane efekty. Często wyposażenie dostępne w szkole 
jest mało efektywnie wykorzystywane. Przykładem mogą być omawiane tab-
lice interaktywne, których zalety w znaczącej części nie są przez nauczycieli 
dostrzegane. Niezrozumiałe jest również wprowadzanie w szkołach zakazów 
korzystania z urządzeń mobilnych, które z powodzeniem mogą być wykorzysty-
wane w procesie kształcenia (źródła informacji, narzędzie komunikacji, korzy-
stanie z aplikacji edukacyjnych np. Kahoot!)

Kompetentni nauczyciele to kompetentni uczniowie. Nowoczesne urzą-
dzenia dostępne w szkole otwierają nowe możliwości realizacji założeń nowo-
czesnej dydaktyki, stwarzając warunki do rozwijania kompetencji niezbędnych  
w społeczeństwie informacyjnym. To, czy spełnią pokładane w nich nadzieje, 
zależy od tego, czy i jak zostaną zastosowane. 
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Streszczenie. Artykuł prezentuje przykłady zastosowania wybranych technik kreatywnego myślenia  
w nauczaniu ekologii i ochrony środowiska na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.
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Summary. The article presents examples of the use of selected creative thinking techniques in teaching 
ecology and the environment at all levels of school education.
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Wprowadzenie
Współczesna edukacja szkolna kładzie coraz większy nacisk na zwiększanie 

efektywności dydaktycznej wykorzystywanych zadań i ćwiczeń. Nauczyciele 
starają się działać tak, aby stymulować i podnosić na wyższy poziom czynniki 
twórczej pomysłowości oraz możliwości generowania twórczych idei przez ucz-
niów. Duży wpływ na techniki nauczania ma rozwój neurodydaktyki czyli nauki  
o działaniu mózgu człowieka i jego zdolnościach do uczenia się. Gwałtowne 
przyśpieszenie degradacji środowiska, jakie nastąpiło w naszym stuleciu i zwią-
zane z nią alarmujące doniesienia ekspertów sprawiły, że problematyka ekolo-
giczna znalazła się w centrum uwagi nauczycieli i naukowców. Konieczność 
rozwiązywania przez uczniów problemów związanych z zagrożeniami środo-
wiskowymi i ekologią, zdaniem autorki niniejszego artykułu, stanowi doskonały 
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punkt wyjścia do zastosowania w edukacji szkolnej innowacyjnych technik kre-
atywnego myślenia zaprezentowanych w niniejszym artykule.

1. Edukacja ekologiczna a myślenie kreatywne i twórcza pomysłowość uczniów
 Edukacja ekologiczna stanowi obecnie podstawę dla zwiększenia zainte-

resowania problemami ochrony przyrody i ochrony środowiska wśród dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. W drodze edukacji możliwe jest dokonanie zmian  
w ludzkiej świadomości i zwiększenie troski o środowisko, w którym żyjemy. Po-
jęcie edukacja opisywane jest jako ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, 
sprzyjających rozwojowi osobowości, obejmujących swym zasięgiem szereg 
procesów, metod i form działania, mających na celu zmianę zachowań ludzi  
w stosunku do innych i środowiska, zgodnie z akceptowanymi wzorami i ideała-
mi1. Zdaniem naukowców edukacja ekologiczna powinna dostarczać rzetelnej 
wiedzy o środowisku, przemawiać do naszej wyobraźni, rozbudzać w nas z jed-
nej strony sumienie ekologiczne, z drugiej zaś wrażliwość na piękno i bogactwo 
natury, a także kształtować umiejętność i chęć działania na rzecz środowiska. 
Wyróżnia się w niej trzy zasadnicze elementy:

edukacja w środowisku: środowisko jest wykorzystywane jako źródło 
wiedzy oraz rozwoju wszechstronnych umiejętności ucznia;
edukacja o środowisku: nauka o lokalnym i globalnym środowisku, która 
ma na celu ułatwienie zrozumienia zasad współistnienia systemu przy-
rodniczego i świata człowieka;
edukacja na rzecz środowiska: ukształtowanie pełnego troski podejścia 
do środowiska oraz wpojenie takich wartości, by każdy mógł poczuć się 
odpowiedzialnym za postępowanie wobec świata przyrody. 

Prowadząc edukację ekologiczną należy głównie pamiętać, że nie może ona 
obejmować tylko kształcenia, czyli przekazywania wiedzy, ale również wycho-
wanie, czyli kształtowanie postawy proekologicznej2. Wskazuje się, iż cele edu-
kacji ekologicznej mogą być osiągnięte tylko przez jednoczesne kształcenie  
i wychowanie ekologiczne�.

Wybrani badacze identyfikują zasady edukacji ekologicznej, które tworzą 
swoisty rodzaj fundamentu, na którego bazie można planować różnorodne 
działania edukacyjne skierowane do określonego odbiorcy. Proponowane za-
sady mają charakter całościowy i holistyczny, wpisując się w paradygmat edu-
kacji ekologicznej. 

Dziesięć zasad edukacji ekologicznej wg R. Kulika (2004):
zajęcia prowadź w środowisku naturalnym,
angażuj wszystkie zmysły w kontakcie ze światem przyrody,
dostrzegaj i ucz zależności w przyrodzie, 
podważaj antropocentryzm i zmieniaj przekonania, 
traktuj przyrodę jako najlepszego nauczyciela,

� Domka L. (1998), Czy edukacja środowiskowa w Polsce zmierza w kierunku rozwoju zrównoważonego? [w:] Dziecko w świecie przyrody  
i nauki, red. J. Solomon, S. Dylak, Warszawa: WSN, s. 95-97.

2 Kiełczewski D. (1999), Ekologia społeczna, Białystok: WEiŚ, s. 147-148.
� Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (1998), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa: Polskie Wydaw-

nictwo Ekonomiczne, s. 45.

–

–

–

–
–
–
–
–



91

INNOWACJE W EDUKACJI – WYKORZYSTANIE TECHNIK...

rozwijaj identyfikację z innymi istotami – poszerzaj „ja”,
odwołuj się do uczuć, 
zachęcaj do zadawania głębokich pytań,
bądź wiarygodny i pełen entuzjazmu,
zajęcia kończ postanowieniami�.

Autorka w szczególności chciała podkreślić znaczenie powiązania aspek-
tu poznawczego edukacji ekologicznej z aspektem emocjonalnym. Badania 
psychologiczne wskazują, że postawy ukształtowane w oparciu o emocje są 
zwykle bardziej trwałe i silniej determinują zachowanie człowieka5. Mądra edu-
kacja ekologiczna nie może więc ograniczać się do przekazywania wiadomości 
niezbędnych do zrozumienia, jak funkcjonuje świat przyrody. Powinna pomóc 
w znalezieniu miejsca w świecie pojmowanym jako harmonijna całość ludzi  
z przyrodą. Powinna także służyć wykształceniu aktywności i odpowiedzialno-
ści za los Ziemi.

Już w 1989 r. raport Komitetu Ekspertów Edukacja narodowym priorytetem 
wskazywał jako jedno z głównych zadań nauczyciela pobudzanie aktywności, 
sił twórczych i zdolności innowacyjnych dzieci i młodzieży oraz posługiwanie 
się nowoczesną technologią kształcenia�. Badania nauczycieli przeprowa-
dzone w latach 2003-2004, mające na celu zbadanie skuteczności edukacji 
środowiskowej w nauczaniu wczesnoszkolnym, które wykazały, że najwięcej 
badanych osób – 54,7%, było zdania, że edukacja środowiskowa przyczynia 
się do kształtowania u uczniów właściwych postaw i nawyków wyrażających 
się szacunkiem i odpowiedzialnością wobec przyrody, a 50% badanych na-
uczycieli zdefiniowało ją jako kształcenie u uczniów refleksyjnego myślenia, kre-
atywnego rozwiązywania problemów pomiędzy człowiekiem i środowiskiem7. 
Ponadto z przeprowadzonych badań wynika, że edukacja środowiskowa w na-
uczaniu zintegrowanym odbywa się głównie metodami słownymi8. W znacznie 
mniejszym stopniu stosowane były doświadczenia i to najczęściej jako poka-
zy. Stosowano również metody pracy tekstem źródłowym oraz burzę mózgów. 
Nieliczni nauczyciele pracują z wykorzystaniem metody projektu9. Nauczyciel 
realizując program nauczania przyrody ma świadomość, że u dziecka w wieku 
szkolnym przeważa myślenie konkretno – obrazowe, które musi być wsparte 
zdobywaniem wiedzy i umiejętności drogą doświadczeń10. Jednakże, poza bez-
pośrednim doświadczaniem, również rozwijanie, u dzieci i młodzieży, zdolności 
do kreatywnego myślenia i tworzenia innowacyjnych pomysłów, będzie kluczo-
wym zadaniem dydaktyków w najbliższych latach. Rozwijanie tych kompetencji 
u uczniów ma w zakresie edukacji ekologicznej ogromne znaczenie.

4 Kulik R. (2004), Dziesięć zasad edukacji ekologicznej, [w:] Problemy Ekologii, Vol.8, nr 3, maj – czerwiec 2004, s.144-148.
5 Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Umysł i serce, Warszawa: Zysk i S-ka.
6 Mielczarek A.W. (2007), Kompetencje nauczycieli do realizacji zadań kształcenia środowiskowego na poziomie nauczania wczesnoszkolne-

go, [w:] Problemy Ekologii, Vol. 11, nr 5, wrzesień – październik, s. 253.
7 Badania przeprowadzone w 36 losowo wybranych szkołach z terenu powiatu zielonogórskiego, legnickiego i poznańskiego; porównaj  

w: Mielczarek A.W. (2007), tamże, s. 256.
8 72,2% pogadanka, 58,3% gry dydaktyczne, 33,3% obserwacja; porównaj w: Mielczarek A.W. (2007). Tamże, s. 260.
9 Mielczarek A.W. (2007), tamże, s. 260.
10 Fleszar E. (2007), Rola dydaktyków przedmiotów przyrodniczych w realizacji edukacji ekologiczno-środowiskowej, [w:] Problemy Ekologii, 

vol. 11, nr 6, listopad-grudzień 2007, s. 327.
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Praktyka pokazuje, że niewiele treści innowacyjnych można wdrożyć do 
praktyki edukacyjnej. Przyczyną takiego stanu jest m.in. fakt, że metody i formy 
kształcenia, jakie są znane w dydaktyce i jakie nauczyciele wdrażają od kilku 
dekad, a także edukacja szkolna podtrzymują przestarzałe, konwencjonalne 
myślenie. Innowacje w pedagogice możemy podzielić na dwie grupy – inno-
wacje pierwotne, w tym nowe treści nauczania, nowe metody i formy naucza-
nia oraz wykorzystanie mediów, materiałów dydaktycznych i informatycznych,  
a także innowacje aplikacyjne związane bezpośrednio z pracą nauczyciela11.

Zdaniem E. Petláka w działalności szkoły innowacje mogą być stosowane 
m.in. w zakresie lekcji innowacyjnych, w których wykorzystuje się aktywizują-
ce metody dydaktyczne; pracy ucznia w procesie uczenia się12; poszukiwanie 
odpowiednich stylów uczenia się uczniów; stosowanie zasad indywidualnego 
podejścia do uczniów13; wdrożenie metod wielostronnego nauczania i uczenia 
się uczniów14.

W niniejszym artykule prezentowane są dwie techniki kreatywnego myślenia, 
które mogą zostać zastosowane w procesie edukacji ekologicznej. Można je 
uznać za metody innowacyjne, zgodnie z klasyfikacją E.Petláka, którego zda-
niem metoda innowacyjna musi spełniać poniższe kryteria. Metoda innowacyj-
na ma być m.in.:

formacyjnie skuteczna – tj. rozwijać procesy poznawcze ucznia,
informacyjnie nośna – tj. zapewniać uczniowi pełnowartościowe informa-
cje z danego przedmiotu, a jednocześnie zapewniać szersze spojrzenie, 
aby jednocześnie przyczyniała się do rozwoju umiejętności uczniów,
naturalna w swoim przebiegu i wynikach tak, aby uczeń zrozumiał treść, 
wiedział w jaki sposób zastosować w procesie dalszego uczenia się, wie-
dział jak samodzielnie uczyć się z wykorzystaniem metody,
aktywizująca – aktywnie angażująca ucznia w proces nauczania, i tym 
samym uczenia się15.

Istnieją cztery najważniejsze składniki pomysłowości, których rozwój jest 
niezbędny do zastosowania technik kreatywnego myślenia. Jest to przede 
wszystkim płynność myślenia czyli zdolność do twórczego poszukiwania i ge-
nerowania dużej liczby różnorodnych pomysłów. Ponadto istotnym składnikiem 
jest giętkość myślenia czyli umiejętność dostrzegania problemów z różnych 
perspektyw i punktów widzenia, a także elastycznego zmieniania kierunków 
poszukiwań i wychodzenia poza utarte schematy. Trzecim elementem jest ory-
ginalność myślenia czyli dążenie do rozwiązań i idei rzadkich, unikatowych, 
niekonwencjonalnych, ale sensownych, niegodzących w wartości innych lu-
dzi. Ostatnim składnikiem pomysłowości jest elaboracja – dopracowywanie, 
polegające na dodawaniu do zgłoszonych pomysłów nowych elementów oraz 
dowartościowywanie ich i rozwijanie. Jest to także przedstawianie pomysłów  
w sposób staranny, klarowny, przemyślany sposób, dbając o formę prezenta-

�� Petlák E. (2017), Innowacje w nauczaniu szkolnym, Kraków: wyd. Petrus, s. 10-11.
12 W praktyce mało doceniana przez nauczycieli przedmiotów ścisłych (przyp. aut.).
�� Dotyczy zarówno słabo uczących się, jak i zdolnych uczniów.
14 Petlák E. (2017), tamże, s.12.
15 Petlák E. (2017), Innowacje w nauczaniu szkolnym, Kraków: wyd. Petrus, s. 78-80.
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cji16. Celem każdego nauczyciela powinno być rozwijanie pomysłowości ucz-
niów poprzez wspieranie powyższych czterech obszarów. Kluczowe jest, aby 
nauczyciel wraz z uczniami przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu 
naukowego czy generowania nowych pomysłów, dobrze zdefiniował problem 
lub zadanie, które chcą wspólnie rozwiązać.

Skuteczność technik kreatywnego myślenia wynika z budowy i działania 
ludzkiego mózgu. Mózg każdej istoty ludzkiej składa się z około biliona ko-
mórek nerwowych. Każdy neuron zdolny jest wytworzyć równocześnie ponad 
10 tys. połączeń nerwowych z innymi komórkami. Żadnemu człowiekowi nie 
udało się do tej pory w pełni wykorzystać potencjału intelektualnego umysłu, 
ale potencjał ten jest nieograniczony. Tysiące powstających w mgnieniu oka 
ścieżek i połączeń nerwowych tworzy wiecznie zmieniający i rozbudowujący 
się krajobraz mózgu. Są to swoiste mapy umysłu, których naturę doskonale 
oddaje koncepcja myślenia wielokierunkowego. W drugiej połowie lat 60. XX 
wieku noblista Profesor Roger Sperry, ogłosił wyniki badań nad korą mózgową 
człowieka. Badania dowiodły, że każdej półkuli ludzkiego mózgu przyporząd-
kowane są inne czynności umysłowe17, co obrazuje tabela 1. poniżej.

Tabela 1. Funkcje półkul mózgowych, będące podstawą procesu myślenia i postrzegania.

Lewa półkula Prawa półkula
słowa rytm
logika świadomość przestrzeni
liczby obraz całości
hierarchia Wyobraźnia
linearność Marzenia
analiza postrzeganie kolorów
zbiory postrzeganie rozmiarów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Buzan, 2008, Mapy twoich myśli.  
Mindmapping czyli notowanie interaktywne, s. 32.

Zdaniem T. Buzana istnieje tendencja do dzielenia ludzi na „lewomózgow-
ców”, czyli tych, którzy opierają się głównie na umiejętnościach lewej połowy, 
oraz „prawomózgowców” opierających się na półkuli prawej18. Jednakże bez 
względu na to, która z półkul jest dominująca, każdy człowiek posługuje się 
następującymi zdolnościami umysłowymi:

język, w tym słowa i symbole;
logika, w tym hierarchia, zbiory, linearność, analiza, czas i związki logiczne;
liczby;
rytm;
kolor;
wyobraźnia, w tym marzenia i wizualizacja;
świadomość przestrzeni, w tym rozmiary i obraz całości.

16 Szmidt K.J. (2016), Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice: wyd. Helion, s. 261.
17 Buzan T. (2008), Mapy twoich myśli. Mindmapping czyli notowanie interaktywne, Gliwice: wyd. Helion, s. 30-31.
18 Buzan T. (2008), Mapy twoich myśli. Mindmapping czyli notowanie interaktywne, Gliwice: wyd. Helion, s. 32.
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Myślenie wielokierunkowe, a w szczególności mapy myśli, która to technika 
jest przedmiotem głębszej analizy w niniejszym artykule, uwzględniają wszyst-
kie powyższe elementy.

3. Zastosowanie technik kreatywnego myślenia w edukacji ekologicznej
Technika Map Myśli
Mapy myśli są formalnym odzwierciedleniem myślenia wielokierunkowego, 

a zarazem kluczem do jego doskonalenia. Mindmapping jest jedną z najbar-
dziej znanych i efektywnych technik kreatywnego myślenia, stworzoną w 1970 r. 
przez Amerykanów – Tony’ego i Barry’ego Buzanów. Podczas nauki najłatwiej 
zapadają w pamięć informacje przyswojone na początku i końcu czasu nauki; 
pojęcia wywołujące skojarzenia i powtarzające się; wszelkie elementy nie pa-
sujące do pozostałych, wyjątkowe lub niezwykłe; zjawiska, które szczególnie 
pobudzają, któryś ze zmysłów oraz informacje, które wzbudzają nasze zainte-
resowanie. To właśnie powyższe odkrycia naukowców, w zakresie funkcjonowa-
nia mózgu, dały początek koncepcji mindmappingu19.

Mapy myśli mają zdecydowaną przewagę nad tradycyjnymi technikami za-
rządzania informacją i uczenia się, gdyż wychodzą poza standardowe, linear-
ne notowanie. Mapa myśli jest notatką o charakterze literalnym, kreatywnym  
i wielokierunkowym. Różnice pomiędzy notatką linearną a mapą myśli ilustruje 
tabela 2. poniżej.

Tabela 2. Porównanie notatki linearnej i mapy myśli.

NOTATKA LINEARNA MAPA MYŚLI
Selektywna Generatywna
Proces notowania jest odtwórczy Proces notowania jest twórczy
Zmusza do wyłożenia najlepszych pomysłów  
i zmarnowania kreatywności

Pomaga myśleć bez ograniczeń nad połączeniami 
między nowymi pomysłami

Jest nieatrakcyjna dla mózgu przez co trudna do 
zapamiętania Pobudza mózg do myślenia i zapamiętywania

Jest schematyczna i tłumi proces myślenia Jest twórcza i pobudza proces myślenia
Trudna w uzupełnianiu o nowo zdobytą wiedzę Łatwa w kompletowaniu nowo pozyskanej wiedzy
Ograniczona lista Nieograniczone możliwości
Czasochłonna Szybka w przygotowaniu

Jednokolorowa i trudna do zapamiętania Wielokolorowa – stosuje obrazy i łatwe do zapa-
miętania słowa klucze

Jest zbyt długa Ma optymalną ilość informacji
Uniemożliwia tworzenie i wykorzystanie skojarzeń Opiera się na niekończącej się sieci skojarzeń
90% czasu poświęconego jej przygotowaniu to 
zbędne czynności Wielokrotnie przyspiesza proces uczenia się

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Buzan T., Griffiths C. (2016). Mapy myśli dla biznesu, s. 6;  
Buzan T., (2008) Mapy twoich myśli. Mindmapping czyli notowanie interaktywne, s. 45-47.

Tony Buzan – twórcatechniki map myśli, twierdzi, że kluczem do ich efektyw-
ności jest ich dynamiczny kształt, a wychodzące z centrum mapy wykrzywione 
19 Buzan T. (2008), tamże, s. 33-34.
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linie, symbole, hasła, kolory i obrazy składają się na naturalną i organiczną 
strukturę. Mapy myśli odtwarzają struktury komunikacyjne występujące w przy-
rodzie i otaczają człowieka. Mapy myśli mogą przyjąć formę gałęzi drzewa, 
pajęczej sieci, żyłek liścia lub rozgałęzień błyskawicy (ryc. 1.). Mapy myśli od-
zwierciedlają niezliczone synapsy i połączenia komórek mózgowych, ukazując 
w jaki sposób sami funkcjonujemy20.

Ryc. 1. Przykłady występowania map myśli w przyrodzie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Henryk Kościelny/www.henrykkoscielny.pl; http://czystaenergia.gno-
ma.pl/energia-odnawialna/energia-pioruna; http://sajutulade.lv; Adam Hart-Davis/www.adam-hart-davis.org, 

(10.03.2017)

Mapę myśli można tworzyć na dwa sposoby – odręcznie lub komputero-
wo. Niezależnie od zastosowanej metody, twórca mapy musi zdecydować, jaki 
temat lub problem chce rozwinąć. Najpierw koncentruje się na podstawowym 
pytaniu i tematyce mapy21. Następnie postępuje zgodnie z instrukcją przedsta-
wioną na ryc. 2., której tematem przewodnim jest sposób tworzenia map myśli.

20 Buzan T., Griffiths C. (2016), Mapy myśli dla biznesu, Gliwice: wyd. Helion, s.7.
21 Buzan T., Griffiths C. (2016), Mapy myśli dla biznesu, Gliwice: wyd. Helion, s.19.
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Ryc. 2. Mapa myśli dotycząca mindmappingu

Źródło: Buzan T., Griffiths C. (2016), Mapy myśli dla biznesu, Gliwice: wyd. Helion, s. 22.

Metoda map myśli może być skutecznie stosowana przez uczniów od naj-
młodszych lat. Mapy myśli rysowane przez dzieci, choć prezentują duży poziom 
ogólności, to w pełni wpisują się w zasady ich opracowywania i zastosowania. 
Ekologia jest jednym z wielu tematów przewodnich – celów tworzenia map my-
śli. Przykładami mogą być m.in. mapa myśli dotycząca umiejętności pszczół 
(ryc. 3.) oraz mapa myśli dotycząca ochrony planety Ziemi (ryc. 4.).

Autorka niniejszego artykułu prowadzi warsztaty tworzenia map myśli dla 
dzieci i młodzieży. Mapy myśli opracowane, podczas warsztatów, przez dzieci 
w wieku od 5-12 lat, podczas warsztatów ekologicznych w ramach Programu 
Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prezen-
tują zagadnienia segregacji śmieci (ryc. 5.), recyklingu (ryc. 6.) oraz ochrony 
gatunkowej zwierząt (ryc. 7.). 

Ryc. 3. Mapa myśli dotycząca umiejętności pszczół.

Źródło: Tony Buzan, http://www.mindmapart.com (10.03.2017)
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Ryc. 4. Mapa myśli dotycząca ochrony planety Ziemi. 

Źródło: Kartik Agarval, http://www.mindmapart.com (10.03.2017)

Ryc. 5. Mapa myśli dotycząca segregacji śmieci – Autor anonimowy.

Źródło: Materiały własne.
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Ryc. 6. Mapa myśli dotycząca recyklingu – Autor: Mateusz Witecki, 9 lat

Źródło: Materiały własne.

Ryc. 7. Mapa myśli dotycząca ochrony pandy wielkiej – Autor: Nicole Niziórska, 9 lat

Źródło: Materiały własne.

Wraz z wiekiem naturalna kreatywność spada, natomiast zastosowanie tech-
nik kreatywnego myślenia, takich jak mapy myśli, już na etapie szkoły podsta-
wowej, wspomaga wzrost sprawności kreatywnej (ryc. 8.).
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Ryc. 8. Wykres prezentujący rozwój kreatywności i wiedzy wraz z wiekiem

Źródło: https://kierownikprojektu.com/2016/10/10/kreatywne-dzialanie-w-drodze-do-sukcesu/ (31.03.2017)

Uczniowie klas ponadpodstawowych oraz studenci posiadają na tyle dobrze 
rozwinięte zdolności rysowania i tworzenia schematów, że bez większego wysił-
ku włączają się w tworzenie map myśli, nawet jeśli tej metody nie znali wcześ-
niej. Opracowywane przez nich mapy dotyczące zagadnień ekologii i ochrony 
środowiska, stanowią bogate źródło informacji i wiedzy. Przykładami mogą być 
mapy myśli dotyczące innowacji w ochronie planety Ziemi (ryc. 9.), zjawiska glo-
balnego ocieplenia (ryc. 10.) oraz ochrony środowiska (ryc. 11., 12., 13.).
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Ryc. 9. Mapa myśli dotycząca innowacji w ochronie planety Ziemi

Źródło: Aditi Kovid, http://www.mindmapart.com (10.03.2017)

Ryc. 10. Mapa myśli dotycząca zjawiska globalnego ocieplenia.

Źródło: Jane Genovese, http://www.mindmapart.com (10.03.2017)
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Ryc. 11. Mapa myśli dotycząca ochrony środowiska

Źródło: Jane Genovese, http://www.mindmapart.com (10.03.2017)

Ryc. 12. Mapa myśli dotycząca ochrony środowiska

Źródło: PriyankaTiwari, http://www.mindmapart.com (10.03.2017)
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Ryc. 13. Mapa myśli dotycząca ochrony środowiska

Źródło: VaibhavAgarval, http://www.mindmapart.com (10.03.2017)

Technika wymuszonych skojarzeń
Technika wymuszonych skojarzeń to ćwiczenie usprawniające umiejętność 

twórczego kombinowania i wykorzystywania różnorodnych skojarzeń, zapro-
ponowane przez wybitnych znawców treningu twórczego rozwiązywania prob-
lemów – D.Treffingera S. Isaksena i K. Dorvala22. Technika uczy, jak rozwiązać 
problem na pomocą przypadkowych rzeczy, przykładowo, jak za pomocą cza-
sopisma ilustrowanego rozwiązać problem bójek uczniów w czasie dużych 
przerw w gimnazjum lub jak za pomocą starych płyt gramofonowych, gwoździ 
i papieru pakowego ograniczyć ilość godzin spędzanych przez dzieci przed te-
lewizorem23. W ramach edukacji ekologicznej na poziomie szkoły gimnazjalnej 
oraz ponadgimnazjalnej autorka artykułu proponuje zastosowanie do ćwicze-
nia poniższego formularza przedstawionego w tabeli 2. Po rozdaniu uczestni-
kom formularzy, zachęcamy ich, aby indywidualnie lub grupowo, postarali się 
rozwiązać problemy z zakresu ochrony środowiska i ekologii za pomocą przy-
padkowo wybranych przedmiotów. Po 15-20 minutach aranżujemy prezentację 
rozwiązań i zwracamy uwagę na sposoby wykorzystania tych samych przed-
miotów przez różnych uczestników i łączenia rozwiązań.
22 Treffinger D.J., Isaksen S.G., Dorval K.B. (1994), Creative Problem Solving: An Overview, [w:] Problem Finding, Problem Solving and 

Creativity, (red.) M.A. Runco, wyd. Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Jersey.
23 Szmidt K.J. (2013), Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice: wyd. Helion, s. 142. 
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Tabela 2. Formularz wymuszonych skojarzeń w edukacji ekologicznej

TECHNIKA WYMUSZONYCH SKOJARZEŃ
Użyj poniższych przedmiotów do rozwiązania problemów:

Nadmierne zużycie słodkiej wody zegar, plastikowy kubek
Nadmierne zużycie energii elektrycznej szklana butelka, sznurek, lustro
Nadmierna produkcja śmieci foliowa torba, plecak, odkurzacz
Kłusownictwo na zagrożone gatunki 
zwierząt

aparat fotograficzny, telefon ko-
mórkowy, alarm dźwiękowy

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Dla każdego tematu związanego z ekologią i ochroną środowiska można 

zbudować twórczą i wielobarwną mapę myśli, która będzie przedstawiała wiele 
wymiarów danego pojęcia i umiejscawiała je w licznych kontekstach. Tak przy-
gotowane notatki i materiały dydaktyczne można łatwo rozbudowywać o nowe 
elementy, które będą przyswajane dużo sprawniej i efektywniej. Zdaniem P. Bą-
bel i M. Wiśniak, im młodsi uczniowie tym szybciej przyswoją sobie technikę 
map myśli. W szkole średniej lub na studiach trzeba przełamać wiele nawyków, 
które uczniowie już zdążyli wypracować podczas zwykłego, ale wieloletniego 
notowania. W warunkach lekcyjnych może nie wystarczyć czasu na stworze-
nie pełnej mapy myśli, ale warto podjąć próbę wykonania wersji uproszczo-
nej tylko z najważniejszymi skojarzeniami z danym zagadnieniem24. Rozwijanie 
twórczej kreatywności i innowacyjności uczniów jest jednym z wyzwań edukacji 
przyszłości. Autorka dostrzega duży, niewykorzystany potencjał zastosowania 
takich metod kreatywnych, jak mindmapping oraz technika wymuszonych sko-
jarzeń, w zakresie edukacji ekologicznej.
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North American Indians beliefs and customs as a tool  

for shaping children’s environmental awareness

Streszczenie. W artykule, posługując się przykładem zajęć realizowanych przez autora opracowania  
w ramach Uniwersytetów Dziecięcych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprezentowano,  
w jaki sposób wierzenia i legendy Indian Ameryki Północnej mogą przyczynić się do kształtowania świa-
domości ekologicznej dzieci. 

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, Indianie, świadomość ekologiczna.

Summary. Article presents how North American Indian beliefs and customs can shape the environmental 
awareness of children. For this purpose, was used the example of Children’s Universities organized by the 
University of Dąbrowa Górnicza.

Key words: environmental education, North American Indians, environmental awareness.

Wprowadzenie
W XXI wieku człowiek coraz częściej spotyka się z pojęciem ekologii czy 

edukacji ekologicznej. Z edukacją ekologiczną formalną spotykamy się w szko-
le, w trakcie studiów czy też w ramach różnego typu szkoleń. Kształtowanie 
świadomości wrażliwej na wartość środowiska społeczno-przyrodniczego 
odbywa się poprzez realizację programów nauczania w przedszkolach, szko-
łach podstawowych, ponadgimnazjalnych i na uczelniach wyższych. Edukacja 
formalna, o której wspomniano wyżej, nie może być jednak jedynym źródłem 
kształcenia. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci, które wiedzę 
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przyswajają najszybciej i najchętniej. Dlatego też dla odpowiedniego postępo-
wania i kształtowania świadomości ekologicznej młodych ludzi niezbędne jest 
wyjaśnienie poszczególnych problemów i zagrożeń środowiska w przystępny  
i ciekawy sposób oraz odniesienie się do bardzo wyrazistych przykładów. Taką 
formę edukacji realizuje z powodzeniem od lat (również w odniesieniu do edu-
kacji ekologicznej) Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prowadząc 
sieć siedemnastu uniwersytetów dziecięcych obejmujących swym zasięgiem 
obszar województwa śląskiego. Zadaniem tych wyjątkowych uniwersytetów 
jest m.in. zainteresowanie społeczności lokalnej ekologią i ochroną środowiska 
przyrodniczego, kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych 
mieszkańców naszego regionu.

1. Definicyjne ujęcie ekologii i świadomości ekologicznej 
W XXI wieku hasło ekologia cieszy się ciągle niesłabnącą popularnością 

zarówno w języku potocznym, jak i w odniesieniu do różnorodnych specjali-
stycznych dyskursów: medialnym, marketingowym, czy politycznym. Z zastoso-
waniami terminu ekologia w odmiennych kontekstach związane są różne jego 
znaczenia, obarczone często dużą dozą niepotrzebnej emocjonalności (Weiner, 
2003, s. 11). Do dyskursu naukowego termin ten wszedł w 1869 roku głównie 
za sprawą Ernsta Haeckla, profesora Uniwersytetu w Jenie, zwolennika i popu-
laryzatora teorii ewolucji Karola Darwina (Wolański, 2006, s. 2, 32). „Ökologie” 
(gr. oikos – dom, mieszkanie, gospodarstwo) rozumiany „jako wiedza o związ-
kach organizmu ze środowiskiem” (Kalinowska, 1993, s. 13). Pojęcie ekologii 
szybko znalazło uznanie w środowisku naukowym, czego przejawem stało się 
zastosowanie go w „coraz to nowych formach i rozszerzonych znaczeniach” 
(Buchcic, 2009, Kalinowska, 1993, s. 13). Za twórców ekologii jako nauki uznaje 
się jednak innych uczonych: Friderica E. Clements’a oraz Arthura G. Tansley’a.  
W 1905 roku, niezależnie od siebie, badacze ci – Amerykanin oraz Anglik  

– ogłosili teoretyczne podstawy wyodrębniającej się subdyscypliny biologii, okre-
ślając jej metody, ogólną teorię oraz zadania. Dwa obszary eksploracji, jakie  
w początkowej fazie stawiano przed ekologią związane były ze „sporządza-
niem charakterystyki i opisem zespołu organizmów” oraz z „wytłumaczeniem 
tego, co zostało opisane, czyli w jaki sposób te organizmy znalazły się razem  
i razem dają sobie radę na określonej przestrzeni i w specyficznych warunkach 
środowiska” (Kalinowska, 1993, s. 13-14). Współcześnie terminu ekologia uży-
wa się nie tylko w stosunku do działu biologii. Gospodarka zasobami naturalny-
mi i kontrolowany rozwój gospodarczy określane są mianem ekologii w geologii, 
geografii i ekonomii. Powstał z jednej strony termin biologia środowiskowa,  
a z drugiej nauki ekologiczne. Oba mają znaczenie szersze aniżeli klasyczne 
pojmowanie ekologii wśród biologów” (Wolański, 2006, s. 4). Nawiązując do sy-
stematyki znaczeń terminu ekologia zaproponowanej przez Z. Hulla w przypad-
ku znaczenia wąskiego mamy do czynienia z ekologią jako nauką przyrodniczą, 
natomiast w ramach szerokiego znaczenia mieszczą się pojęcia ekologii jako: 
środowiska (biosfery), tego, co zgodne z naturą (zdrowia), ochrony środowiska 
oraz światopoglądu i ideologii (Hull, 1999, s. 66-67). Reasumując, za ekologię 
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uznaje się całokształt wiedzy człowieka o środowisku naturalnym; zjawiskach 
przyrody, ich wzajemnych zależnościach i przyczynach; skutkach globalnych 
procesów gospodarczych i działalności industrialnej; wpływie codziennych za-
chowań konsumenckich na środowisko; kompetencjach i postawach na rzecz 
ochrony świata naturalnego oraz poszanowaniu przyrody; jak również o wielo-
aspektowym pojmowaniu jakości życia na Ziemi (Sobczyk, 2000, s. 16, Zaręba, 
2006, s. 31).

Pojęcie świadomość ekologiczna, podobnie jak termin ekologia, nie jest 
wolne od wieloznaczności. Bardzo ogólnie rzecz ujmując, odnosi się ono do 
zawartości stanów umysłowych obejmujących wiedzę i przekonania dotyczące 
środowiska naturalnego oraz do będącego konsekwencją tych treści rozumie-
nia związków pomiędzy wpływem jakości środowiska na jakość życia człowieka.  
W 2013 roku w badaniach przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowi-
ska1 świadomość ekologiczną definiowano jako: „stopień, w jakim mieszkańcy 
interesują się tematem środowiska naturalnego i jego ochrony, jakie są ich prze-
konania na temat degradacji środowiska oraz jaką mają wiedzę o możliwych 
działaniach wspierających jego ochronę. Zachowania ekologiczne oznaczają 
działania pozytywnie wpływające na stan środowiska naturalnego, mogące 
być podjęte przez każdego człowieka”. Świadomość ekologiczna rozumiana 
jest również często jako obszar świadomości społecznej odniesionej do sfery 
środowiska przyrodniczego. Posiada ona zarówno charakter jednostkowy, jak  
i społeczny, ponieważ obejmuje myślenie poszczególnych ludzi oraz funkcjonu-
jące w tym zakresie standardy społeczne. W wymiarze jednostkowym świado-
mość ekologiczna jest efektem procesu socjalizacji, w jakim uczestniczy każdy 
człowiek przez całe życie. Należy jednak pamiętać, że świadomość ta prze-
jawia się nie tylko w myśleniu i przeżyciach jednostek, ale również w funkcjo-
nujących społecznie standardach pojmowania, przeżywania i wartościowania 
środowiska przyrodniczego. Składnikami tej świadomości są określone treści 
(przekazywane przykładowo w ramach wykładów czy warsztatów organizowa-
nych dla dzieci w ramach uniwersytetów dziecięcych), nastawienie oraz emocje 
dotyczące biosfery, powiązane i wzajemnie przenikające się z innymi formami 
świadomości społecznej. 

W literaturze przedmiotu bardzo często wyróżnia się wąskie i szerokie uję-
cie świadomości ekologicznej. Ujęcie wąskie, postrzegane współcześnie jako 
przestarzałe, ogranicza się do pojmowania świadomości ekologicznej jedynie 
w kategoriach wiedzy, poglądów i wyobrażeń o środowisku. Ujęcie szerokie 
postrzegane jest natomiast jako rezultat dostrzeżenia i docenienia ważkości 
związku między gospodarczą działalnością społeczeństwa a procesem dewa-
stacji i degradacji przyrody (Papuziński, 2006, s. 34). Według A. Papuzińskie-
go szerokie ujęcie świadomości ekologicznej nawiązuje do opracowanych pod 
koniec lat sześćdziesiątych XX wieku idei ochrony przyrody: pragmatycznej  
i systemowej. Idea pragmatyczna zakłada zapobieganie pojawiającym się dla 
przyrody i człowieka destrukcyjnym skutkom działalności gospodarczej. Będą 
to przeważnie inicjatywy zmierzające do likwidacji zanieczyszczeń przemysło-
� Raport PBS przygotowany dla Ministerstwa Środowiska, Sopot, 28 października 2013.
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wych, wprowadzenie coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji zanieczyszczeń, 
poszukiwanie nowych bardziej przyjaznych dla środowiska technologii produk-
cji czy przeciwdziałanie inwestycjom stanowiącym zagrożenie dla środowiska 
naturalnego itp. Z kolei paradygmat systemowy to mniej czy bardziej utopijny 
zespół działań radykalnych przemian w sferze życia społecznego, który ma na 
celu transformacje dotychczasowych celów państwa w kontekście ekologicz-
nym. W opinii A. Papuzińskiego (2006, s. 34) polega ona na tworzeniu wizji 
cywilizacji ekologicznej oraz na podejmowaniu i koordynacji działań zmierza-
jących do jej urzeczywistnienia. W ujęciu Z. Hulla (1984, s. 24-25) świadomość 
ekologiczna funkcjonuje w podstawowych dwóch sferach: opisowo-technicz-
nej i aksjologiczno-normatywnej. Sfera opisowo-techniczna odnosi się głównie 
do wiedzy i wyobraźni ekologicznej, podczas gdy sfera aksjologiczno-norma-
tywna uwzględnia systemy wartości normujące relacje pomiędzy człowiekiem 
i środowiskiem, które w rozwiniętym kształcie prowadzą do sformułowania 
etyki ekologicznej. Wiedza ekologiczna sprowadza się do znajomości pro-
cesów zachodzących w biosferze i ekosystemach i obejmuje m.in. wiedzę  
o zanieczyszczeniach, zagrożeniach ekologicznych, jak też wiedzę o sposo-
bie przeciwdziałania im. Wyobraźnia ekologiczna to swoista dyspozycja łącze-
nia działań człowieka z procesami przyrodniczymi, umiejętność projektowania 
działań zgodnych z wymogami wiedzy ekologicznej. Z kolei w sferze świadomo-
ści ekologicznej aksjologiczno-normatywnej wyeksponowany zostaje system 
wartości i norm moralnych dotyczących wzajemnych powiązań człowieka ze 
środowiskiem (Nakonieczna, 2001, s. 170). 

2. Cele i proces kształtowania świadomości ekologicznej 
Istotną rolę w procesie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży spełnia pięć 

jej komponentów: 
świadomość, 
wiedza, 
wyobrażenia, 
kultura,
sumienie.

W niniejszym opracowaniu skupiono się na pierwszym komponencie edu-
kacji kulturalnej – świadomości ekologicznej. Istnieje wiele opracowań wskazu-
jących na cele kształtowania świadomości ekologicznej, które pokrywają się  
w większości z celami stawianymi przed całą edukacją ekologiczną. Odpowied-
nia edukacja ekologiczna kształtuje świadomość ekologiczną a tym samym 
umożliwia realizację takich celów jak (Tuszyńska, 2006, s. 8):

wykrywanie zależności pomiędzy poszczególnymi grupami zjawisk i or-
ganizmów,
naukę prowadzenia obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz 
pojedynczych organizmów,
opisywanie i porównywanie obserwowanych zjawisk,
poszukiwanie przyczyn istnienia pewnych zjawisk przyrodniczych lub 
zmian zachodzących w środowisku,

–
–
–
–
–

–

–

–
–
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powstawanie motywacji do zdobywania wiedzy przyrodniczej i o stanie 
środowiska,
wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan otaczającej nas przyrody,
gotowość do aktywnego udziału w działalności prowadzącej do polep-
szenia stanu środowiska,
chęć poznania i badania zjawisk zachodzących w przyrodzie i środowi-
sku, tworzenie opinii i przekonań, kształtowanie trwałej i pozytywnej po-
stawy względem środowiska.

Rezultatem systematycznego kształtowania świadomości ekologicznej jest 
kultura ekologiczna jednostki, na którą składają się takie elementy jak:

całokształt wiedzy o środowisku przyrodniczym,
zdolność dostrzegania specyfiki i złożoności zjawisk przyrodniczych oraz 
odnajdywania w nich głównych związków współzależności i prawidłowości,
gotowość do przejmowania określonych zachowań w stosunku do śro-
dowiska przyrodniczego,
zdolność otwartego, twórczego myślenia, warunkująca wprowadzanie in-
nowacji gwarantujących zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego. 

Na proces kształtowania świadomości ekologicznej bezpośredni wpływ 
mają zarówno jej wewnętrzna struktura, jak i motywatory zewnętrzne w postaci 
działań edukacyjnych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych odwo-
łujących się do ideologii ekologicznej i kontestujących dotychczasowe formy 
organizacji społeczeństw w XXI w. W hierarchii, strukturze świadomości ekolo-
gicznej wyróżnia się bardzo często trzy poziomy:

przekonania intuicyjnego (poziom I),
przekonania intuicyjnego odnoszącego się zarazem do wiedzy na temat 
powstawania zagrożeń środowiskowych (poziom II),
emocjonalny (poziom III) (Gliński, 1988, s. 189-190). 

Przywołane poziomy świadomości ekologicznej wskazują, iż każdy człowiek 
posiada w mniejszym lub większym stopniu wrodzone przekonania (poziom I), 
że środowisko naturalne jest istotnym czynnikiem determinującym jakość ży-
cia, a w trakcie procesu edukacji i socjalizacji dodatkowo uświadamia sobie 
głębsze związki pomiędzy działalnością człowieka i środowiskiem naturalnym 
(poziom II). W ramach wzrostu świadomości ekologicznej następuje nie tylko 
głębsze zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za np. zanieczyszczenie 
środowiska, ale rośnie stopień emocjonalnej więzi z biosferą (poziom III). We-
dług Z. Piątek (2001, s. 85) „troska o środowisko jako cel rzeczywistych działań 
politycznych i edukacyjnych zmienia niemal wszystko w systemach wartości. 
Wymaga bowiem zerwania z czysto instrumentalnym traktowaniem przyrody 
przez gatunek ludzki, a to z kolei wymaga zmiany poglądów na naturę ludzką 
i na miejsce człowieka w przyrodzie”. Bardzo pomocne w zerwaniu tych więzi 
mogą być przykładowo wykłady oraz warsztaty dotyczące wierzeń i obycza-
jów Indian Ameryki Północnej, które prowadzone były przez autora niniejsze-
go opracowania w ramach Uniwersytetów Dziecięcych funkcjonujących przy 
Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a także Uniwersytetu Dziecię-
cego działającego w strukturach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego  

–

–
–

–

–
–

–

–

–
–

–
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w Republice Czeskiej. Dominujące ostatnimi czasy przekonanie o unikalnej po-
zycji człowieka w świecie, z której to pozycji wyprowadzono szczególne pre-
rogatywy sankcjonujące nadrzędny stosunek człowieka do innych stworzeń 
wskutek podejmowanych systemowych działań ulega zmianie. Nowy para-
dygmat zakłada, że człowiek pozostaje częścią biosfery, jego działania mają 
bezpośrednie przełożenie na jej kondycję, a jej pogorszenie może przynieść 
ludzkości katastrofalne skutki. Ani pozycja zajmowana przez człowieka w świe-
cie istot żywych, ani będąca jego wytworem kultura, nie uprawomocniają go do 
niszczenia natury (Piątek, 2001, s. 86). Nowością w tym podejściu nie jest sama 
świadomość przynależności człowieka do dwóch światów – świata przyrody  
i świata kultury (ta była znana już kilkaset lat temu m.in. rdzennym mieszkań-
com Ameryki Północnej), lecz „waga, albo wartościowanie owych więzów łączą-
cych człowieka z oboma poziomami bytu” (Piątek, 2001, s. 87). Najważniejsze 
jednak, by potrzeba kształtowania świadomości ekologicznej wśród dzieci  
i młodzieży wynikała z głębokiego przekonania i zrozumienia samego problemu 
(chęci poszukiwania harmonijnej koegzystencji gatunku ludzkiego z przyrodą), 
a nie sprowadzała się jedynie do realizacji postulatów poprawności politycznej 
czy chwilowej mody. 

3. Formy edukacji ekologicznej 
Edukacja ekologiczna, kształtowanie świadomości ekologicznej może być 

mniej lub bardziej formalna. Edukacja prowadzona w ramach obowiązkowych 
zajęć przedszkolnych, szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimna-
zjalnej, a także uczelni wyższej z założenia musi być bardziej sformalizowana, 
aniżeli sobotnie dobrowolne wykłady czy zajęcia warsztatowe organizowane  
w ramach tzw. uniwersytetu dziecięcego. Wśród teoretycznych rozważań doty-
czących form edukacji ekologicznej w jej wersji formalnej ciągle toczy się dys-
kusja na temat tego czy problematyka ta powinna być podejmowana w ramach 
odrębnego przedmiotu, czy też powinna przenikać, zawierać się w większej ich 
liczbie. W opinii osób preferujących drugie rozwiązanie, w proces edukacji eko-
logicznej powinni zostać zaangażowani wszyscy nauczyciele oraz wychowawcy, 
a treści edukacyjne z zakresu promocji tej wiedzy winny zostać wkomponowane 
w programy nauczania poszczególnych przedmiotów. Wspomniane nasycenie 
treściami ekologicznymi wszystkich zajęć lekcyjnych (nie tylko np. przyrody czy 
biologii), a także wzmocnienie ich oddziaływania w praktyce udaje się jednak 
osiągnąć zazwyczaj tylko w tzw. szkołach ekologicznych, których celem pozo-
staje „przygotowanie młodzieży dla ekorozwoju poprzez wzbogacenie wiado-
mości, kształcenie właściwych umiejętności, poglądów i opinii uczniów wobec 
problemów środowiska przyrodniczego” (Cichy, 1995, s. 6). Przejawem eduka-
cji formalnej jest coraz większa liczba zróżnicowanych programów nauczania 
do różnych typów szkół, programów autorskich, podręczników czy też innych 
publikacji, pomocy naukowych, które umożliwiają wprowadzenie dzieci i mło-
dzieży w tą problematykę oraz rozbudzenie ich emocjonalnego zaangażowa-
nia w ochronę biosfery. Edukacja ekologiczna kontynuowana jest następnie na  
poziomie akademickim i podyplomowym, przekazywana jest nie tylko studen-
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tom kierunku ekologia, ale i innych kierunków – niezwiązanych często bezpo-
średnio z ochroną środowiska. Należy również wspomnieć o innych związanych 
ze szkolną edukacją, lecz realizowanych poza szkołą formach kształcenia  
i wychowywania ekologicznego: jak chociażby zielone szkoły, eko-obozy, teatr  
w edukacji ekologicznej, czy centra doskonalenia nauczycieli (Cichy, 1995,  
s. 70-74). Do tej formy kształcenia zaliczyć można również działalność tzw. uni-
wersytetów dziecięcych działających bardzo często przy uczelniach wyższych. 

Do edukacji ekologicznej nieformalnej zaliczają się te działania, które prowa-
dzone są poza systemami szkolnymi. Edukacja ta bardzo często prowadzona 
jest przez: „organizacje rządowe i pozarządowe, placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze, ośrodki kultury (kino, teatr), ośrodki edukacji ekologicznej, na przykład 
na terenach chronionych, regionalne centra edukacji ekologicznej, muzea kra-
joznawcze, ogrody zoologiczne, organizacje i instytucje proekologiczne, orga-
nizacje młodzieżowe i społeczne, ruchy ekologiczne, rodzina, Kościół, ośrodki 
medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, podmioty gospodarcze, go-
spodarstwa rolne, samorządy, grupy artystyczne, nawet kawiarnie i restauracje” 
(Cichy, 1995, s. 75). W obszarze edukacji nieformalnej zwraca się uwagę na: 

„współpracę z instytucjami i organizacjami, krajowymi i zagranicznymi, rządo-
wymi i pozarządowymi; wspieranie i organizację konferencji naukowych, se-
minariów, szkoleń, kursów, konkursów, wydarzeń kulturalnych itp.; inicjowanie 
i koordynację szkoleń zawodowych nauczycieli jak i urzędników, dziennikarzy 
i innych grup zawodowych; tworzenie sieci terenowych baz edukacji środo-
wiskowej (np. w parkach narodowych); wykorzystanie środków społecznego 
przekazu do propagowania idei ochrony środowiska oraz współpracę w tym 
zakresie ze środowiskami dziennikarskimi, artystycznymi i ośrodkami wydaw-
niczymi; podjęcie współpracy z Kościołami i Związkami Wydawniczymi; utwo-
rzenie Centrum Edukacji Ekologicznej (Kalinowska, 1995, s. 11-12). W XXI wieku 
coraz większego znaczenia w edukacji nieformalnej odgrywają środki masowe-
go przekazu. Wydaje się jednak, że tematyka ekologiczna pojawia się w nich 
nadal w stopniu niewystarczającym. Współczesne media masowe (telewizja, 
radio, prasa) realizują głównie cele rynkowe polegające na podniesieniu oglą-
dalności, słuchalności czy czytelnictwa, dlatego też skupiają się w największym 
stopniu na produkowaniu treści rozrywkowych czy też wiadomości mających 
sensacyjny charakter. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie „mass media 
współdziałając z autorytetami społecznymi, umożliwiają osiągnięcie celów edu-
kacyjnych szybciej i lepiej, niż zrobiono by to przy użyciu tradycyjnych środków” 
(Juszczyk, 2001, s. 232). 

4. Wykorzystanie wierzeń i obyczajów Indian Ameryki Północnej w procesie 
kształtowania świadomości ekologicznej dzieci

Jak podkreśla W. Sobczyk (2000, s. 52) w procesie dydaktycznym najbar-
dziej efektywne są metody aktywizujące, rozwijające wyobraźnię ucznia, po-
czucie sprawiedliwości i odpowiedzialności, wyczucia dobra i zła. W opinii 
autora taką metodą aktywizującą mogą być warsztaty oraz wykłady przybli-
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żające dzieciom wierzenia oraz obyczaje Indian Ameryki Północnej. Ludność 
Ameryki Północnej postrzegana była przez Europejczyków bardzo stereoty-
powo – często określana mianem czerwonoskórych dzikusów, którzy mordują  
i skalpują bezbronnych białych osadników. Stereotyp ten utrwalany był przez 
lata w starych hollywoodzkich westernach i dopiero w filmie „Tańczący z wilka-
mi” ukazał się nam bardziej współczesny obraz Indian (jako ludzi miłujących 
pokój a zarazem pierwszych ekologów). Indiańska wspólnota kulturowa składa-
ła się z wielu plemion, klanów i szczepów różniących się między sobą zarówno 
językiem, jak i światopoglądem. Elementem łączącym wszystkich autochto-
nicznych mieszkańców Ameryki Północnej była jednak troska o poprawę relacji  
z Matką Ziemią i przywrócenie naturalnego związku z przyrodą. Niestety w XXI 
wieku – w czasach rozwoju nowoczesnych technologii, komputerów i internetu 

– zaobserwować możemy oddalanie się człowieka od świata natury. W związku 
z tym indiańskie przesłanie o zacieśnieniu związków z wszystkimi czującymi 
istotami, o szacunku wobec świata zwierząt, drzew, kamieni i gwiazd stało się 
ważne jak nigdy dotąd. Stało się ono motywem przewodnim warsztatów oraz 
wykładów, które realizowane są w ramach siedemnastu Uniwersytetów Dzie-
cięcych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej2, a także Uniwersytetu 
Dziecięcego działającego w strukturach Polskiego Związku Kulturalno-Oświa-
towego w Republice Czeskiej�. Zajęcia pt. „Kolorowy świat Indian. Życie i oby-
czaje Indian Ameryki Północnej” prowadzone przez autora opracowania, miały 
za zadanie wytworzenie wśród dzieci trwałych nawyków i zachowań w duchu 
ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu. Efek-
tem realizacji zajęć ma być wymierne zmniejszenie wytwarzanych odpadów, 
mniejsze zużycie wody czy energii elektrycznej i cieplnej. Zajęcia prowadzone 
były z wykorzystaniem kilkudziesięciu autentycznych przedmiotów wykonanych 
przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Głównym celem zajęć było 
przybliżenie dzieciom życia i obyczajów Indian Ameryki Północnej w taki spo-
sób, by rozbudzić wśród nich poczucie odpowiedzialności za stan otaczającej 
nas przyrody, uwrażliwić na los zwierząt, wskazać szereg powiązań pomiędzy 
działalnością człowieka a sytuacją zwierząt i stanem środowiska. Głównym za-
łożeniem religii indiańskich było życie w harmonii z przyrodą oraz szacunek do 
drugiego człowieka. Osiągnięciu tego celu służyły zarówno rytuały, jak i sym-
bole wywodzące się z różnych tradycji i znajdujące zastosowanie podczas wiel-
kich świąt plemiennych, wydarzeń rodzinnych czy czynności życia codziennego. 
Mali studenci w trakcie zajęć porównują życie ludzi i zwierząt, znajdują podo-
bieństwa i różnice. W tradycji indiańskiej każdy człowiek połączony był bowiem 
ze zwierzęciem, które towarzyszyło mu na całej drodze życiowej, przekazując 
mu swoje talenty i zdolności. Warunkiem pozyskania dobrych cech zwierzę-
2 Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetów Dziecięcych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej skierowane są do dzieci w wieku 

6-12 lat. Odbywają się w dwóch grupach wiekowych: Tropiciele nauki (6-9 lat) oraz Młodzi naukowcy (10-12 lat). W każdym roku akade-
mickim odbywa się minimum dziesięć 60-minutowych. interaktywnych wykładów w salach audytoryjnych. Dla zainteresowanych organi-
zowane są fakultatywne warsztaty praktyczne, w których uczestniczą małe, 15-20 osobowe grupy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są 
w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania 
prowadzącym pytań. Rocznie w ramach projektu bierze udział około 2000 małych studentów.

� Zajęcia z edukacji ekologicznej realizowane były przez autora opracowania w 2014 roku w szkołach podstawowych z polskim językiem na-
uczania w Republice Czeskiej. Zajęcia organizowane były przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej we współpracy 
z Wydziałem Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
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cia było okazywanie mu szacunku. Zgodnie z legendą ludu Oneida, starszy-
zna plemienna przy podejmowaniu wszelkich decyzji brała pod uwagę interesy 
świata pozaludzkiego, pytając: kto przemówi w imieniu wilka? Indianie szacun-
kiem darzyli wszystkie zwierzęta szczególnie zaś upodobali sobie żółwia, który 
jest ucieleśnieniem Matki Ziemi. To właśnie żółw według jednej z legend niesie 
na swej skorupie ziemię. Żółw uczy nas także, by zawsze mocno stąpać no-
gami po ziemi, a zatem być dobrze zakorzenionym. Powolne tempo kroczenia 
żółwia przestrzega przed przyśpieszaniem biegu wydarzeń i sugeruje, by nie 
podejmować pochopnych decyzji. Aby zapewnić sobie opiekę tego zwierzęcia, 
Indianie Wielkich Równin do obszytego koralikami woreczka w kształcie żółwia 
wkładali pępowinę dziecka i przywiązywali do kołyski. W dorosłym życiu wore-
czek służył za talizman, który miał zapewnić mądrość.

Ilustracja 1. Zajęcia warsztatowe „Kolorowy świat Indian. Życie i obyczaje Ameryki Północnej” realizowa-
ne w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Źródło: Materiały własne.

W wierzeniach indiańskich wszystkie przedmioty codziennego użytku – strój, 
biżuteria, broń, naczynia, instrumenty muzyczne, wypełnione były życiem i głę-
boką symboliką. Elementem stroju, który bardzo silnie oddziałuje na wyobraź-
nię dzieci, jest bez wątpienia indiański pióropusz. Pióropusz z orlich piór był 
symbolem promiennej korony Słońca i otaczał głowę wodza niczym słoneczna 
aureola. Ponieważ orły to stworzenia, które według Indian potrafią latać najwy-
żej spośród wszystkich ptaków, dlatego widziano w nich pośrednika pomiędzy 
bogiem a ludźmi. Co jednak bardzo ważne w przypadku złapania orła złociste-
go – co traktowano jako święty akt – nie wolno było zabić lub okaleczyć zwie-
rzęcia. Można było pozbawić zwierzę nie więcej niż dwunastu piór, które były 
odpowiednikami promieni słonecznych, zaś samego orła należało wypuścić na 
wolność. 
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Ilustracja 2. Zajęcia warsztatowe „Kolorowy świat Indian. Życie i obyczaje Ameryki Północnej” realizowa-
ne w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Źródło: Materiały własne.

Indianie przykładają wielkie znaczenie do szacunku: szacunku do drugie-
go człowieka, szacunku dla zwierząt, szacunku dla natury. Według nich świat 
jest biomasą, którą musimy pielęgnować, bo jesteśmy jej stróżami-opiekunami. 
Oczywiście ani Indianie, ani przedstawiciele innych kultur nie mają monopolu 
na prawdę, nie mają recepty na szczęśliwe życie. Rdzenni mieszkańcy Ameryki 
Północnej mają jednak własną, wszechstronną wiedzę na temat świata – wiedzę, 
którą warto krzewić wśród najmłodszych, chociaż jest ona tak odmienna od tej 
proponowanej przez naukę i historię ludzi białych. Wiedzę, która może być bar-
dzo pomocna w kształtowaniu świadomości ekologicznej młodego człowieka. 

Zakończenie
Uczenie kojarzy się nam przede wszystkim ze szkołą, nie powinniśmy zanie-

dbywać jednak nauki, która ma miejsce już poza jej murami. Dalsza poprawa 
świadomości ekologicznej Polaków w dużym stopniu zależeć będzie bowiem 
od towarzyszących społecznościom lokalnym programów „edukacji przez całe 
życie”. Bardzo ważne by działania edukacyjne rozpoczynać możliwie najwcześ-
niej, najlepiej już w placówkach przedszkolnych. Istotną rolę w kształtowaniu 
świadomości dzieci mogą odegrać dodatkowo tzw. uniwersytety dziecięce  
– czego dowodem może być projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu  
w Dąbrowie Górniczej czy Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice 
Czeskiej. Realizacja atrakcyjnych zajęć (często w formie zabawy) z zakresu edu-
kacji ekologicznej z pewnością wpłynie na kształtowanie osobowości młodych 
ludzi opartej na odpowiedzialności i szacunku dla przyrody, tworzenie opinii 
i przekonań czy kształtowanie trwałej i pozytywnej postawy względem śro-
dowiska. Celem edukacji ekologicznej prowadzonej w ramach Uniwersytetów 
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Dziecięcych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest uświadomienie 
dzieciom, że jakość ich życia zależeć będzie od stanu środowiska, w którym 
żyjemy. Im większą wiedzę posiądą, tym większa będzie ich świadomość doty-
cząca rozwoju otaczającego nas świata, zrozumienia zjawisk, jakie wokół nas 
zachodzą, co z kolei pozwoli im na pełny udział w społeczeństwie.
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Sabina Ratajczak*

POZYTYWNA EDUKACJA 
– ZASTOSOWANIE IDEI PSYCHOLOGII 

POZYTYWNEJ W EDUKACJI, 
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Positive education – application of idea of positive  
psychology in education, examples of good practice 

Streszczenie.	 Psychologia pozytywna koncentruje się na tematyce szczęścia, dobrostanu, spełnienia  
i satysfakcji. Z tym nurtem wiąże się pojęcie stanu optymalnego, zwanego w literaturze flow, pojęcie 
sprężystości psychicznej i odporności. Według M. Seligmana, ojca psychologii pozytywnej, szkoła po-
winna odegrać znaczącą rolę w uczeniu dzieci i młodzieży w jaki sposób osiągać dobrostan i podnosić 
swoją efektywność osobistą. Tradycyjny model edukacji przygotowuje swoich podopiecznych do dalszej 
nauki, być może do pracy, nie uczy jednak jak być szczęśliwym. Tak więc edukacja pozytywna polega-
łaby na wzbogaceniu tradycyjnego modelu o elementy promujące dobrostan. Badania prowadzone przez 
psychologów pozytywnych wskazały, że doświadczanie pozytywnego zdrowia psychicznego i dobrego 
samopoczucia w okresie dojrzewania, wraz ze zdobywaniem umiejętności uczenia się i utrzymywania 
pozytywnego zdrowia psychicznego koreluje pozytywnie m.in.: ze wskaźnikami rozwoju kariery i zaanga-
żowaniem obywatelskim. W pierwszej części artykułu zaprezentowano najważniejsze pojęcia charaktery-
zujące psychologię pozytywną oraz koncepcję edukacji pozytywnej. W drugiej części opisano przykłady 
zastosowania psychologii pozytywnej w programach szkolnych. 

Słowa kluczowe: psychologia pozytywna, psychologia edukacji, szkoła przyszłości, odporność psychicz-
na, pozytywna edukacja.

Summary. Positive psychology focuses on the issues of happiness, well-being, fulfillment and sati-
sfaction. This trend is related to the concept of an optimum condition, in the literature referred to as flow, 
the concept of psychological resilience and mental toughness. According to M. Seligman, the father of 
positive psychology, the school should play a significant role in teaching children and teenagers how to 
achieve well-being and improve your personal effectiveness. The traditional model of education prepares 
its pupils for further study, perhaps for work, but does not teach them how to be happy. Thus, positive 
education would mean enriching the traditional model with elements that promote well-being. Research 
conducted by positive psychologists indicated that experiencing positive mental health and well-being 
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in adolescence, with acquiring skills to learn and maintain positive mental health correlates positively 
with career development indicators and civic engagement. The first part of the article presents the key 
concepts characterizing positive psychology and the concept of positive education. The second part des-
cribes the examples of the application of positive psychology in school curricula.

Key words: positive psychology, psychology of education, the school of the future, mental toughness, 
positive education. 

Wprowadzenie
Czas dorastania to ważny etap w życiu każdego człowieka. W tym właśnie 

okresie kształtują się nasze wartości, wiele przekonań na temat samego sie-
bie, osób z którymi się kontaktujemy, ale także i otaczającego nas świata. Bez 
wątpienia oprócz rodziców istotną rolę w tym okresie odgrywają nauczyciele  
i środowisko szkolne. Nauczyciele mogą kształtować pewne postawy poprzez 
stwarzanie dzieciom i młodzieży okazji do testowania różnych zachowań, ale 
także być modelami postaw wartych naśladowania. Jaka jest rola współczes-
nej szkoły? Z pewnością nikt nie ograniczy jej jedynie do dostarczania wiedzy. 
Oczekujemy, że szkoła wraz z nauczycielami odegra ważną rolę w procesie 
kształtowania młodego człowieka, przygotuje go do życia w społeczeństwie, 
ale także do osiągania sukcesów. Oczywiście każdy z nas może inaczej definio-
wać sukces. Psychologowie reprezentujący nurt psychologii pozytywnej suk-
ces wiążą ze stanem szczęścia, dobrostanem i uważają, że człowiek ma istotny 
wpływ na jego osiągnięcie. Szukając odpowiedzi na pytanie dlaczego ludzie są 
szczęśliwi, psychologowie pozytywni określili swoistego rodzaju warunki osią-
gania dobrostanu. Szukając odpowiedzi na pytanie dlaczego jedni w obliczu 
stresu i presji są efektywni a inni nie, zaczęli badać i rozwijać odporność psy-
chiczną. Czy umiejętność osiągania dobrostanu nie jest umiejętnością, którą 
warto posiąść? Czyż w obliczu wyzwań stawianych nam przez życie na każdym 
etapie rozwojowym, rozwój odporności psychicznej nie staje się ważnym celem 
edukacyjnym? Szkoła mogłaby w tym procesie odegrać znaczącą rolę, a nowy 
model edukacji, wzbogacony o zagadnienia badane w ramach psychologii po-
zytywnej stałby się, zdaniem M. Seligmana, edukacją pozytywną. 

1. Psychologia pozytywna – najważniejsze pojęcia i definicje
Psychologia pozytywna narodziła się pod koniec XX wieku i jako nowa sub-

dyscyplina koncentrowała się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, „dlacze-
go ludzie są szczęśliwi?” Była to kontrpropozycja do psychologii „tradycyjnej”, 
koncentrującej się na znalezieniu odpowiedzi „dlaczego ludzie są nieszczęśli-
wi, skąd biorą się zaburzenia, choroby psychiczne?” Oczywiście nie znaczy 
to, że przed pojawieniem się psychologii pozytywnej nie było miejsca w psy-
chologii na analizy wpływu pozytywnych emocji, tematy odnoszące się do 
szczęścia. Z pewnością warto wspomnieć o dokonaniach psychologów huma-
nistycznych – A. Maslowa czy C. Rogersa. Jednakże żaden z wcześniejszych 
nurtów psychologii nie koncentrował się w takim stopniu na tematyce dobrego 
życia (dobrostanu), szczęścia, spełnienia, trwałej satysfakcji. To w ramach psy-
chologii pozytywnej narodziło się pojęcie stanu „flow”, którego autorem jest  
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M. Csikszentmihalyi, to z tym nurtem wiążą się koncepcje rozwoju sprężystości 
psychicznej czy odporności psychicznej, szerzej omówione w dalszej części ar-
tykułu. Warto zaznaczyć także, że psychologowie pozytywni nawiązują do prac 
wielkich filozofów, takich jak Platon, Sokrates czy Arystoteles, poszukujących, 
tak jak oni, odpowiedzi na pytanie czym jest szczęśliwe życie. 

Psychologowie pozytywni uważali, że psychologia powinna zarówno badać 
doświadczenia człowieka w obszarze cierpienia, choroby, zaburzenia, braku 
adaptacji, ale także w obszarze doświadczenia szczęścia, satysfakcji i optymal-
nego funkcjonowania. Tylko dzięki takiemu ujęciu mamy pełny obraz człowieka. 
Ponadto pokazując pozytywną stronę funkcjonowania człowieka nie poprzesta-
je ona na pokazywaniu jak dążyć do normy (ujęcie tradycyjnej psychologii), ale 
jak przekroczyć te normę, jak maksymalizować potencjał człowieka, jak osią-
gać szczęście. Ambicją psychologów pozytywnych było wskazać, na podsta-
wie przeprowadzonych badań, tę działania ludzi, które będą sprzyjać osiąganiu 
dobrostanu, poprawiać jego efektywność i jakość życia. 

Za ojca psychologii pozytywnej uważa się amerykańskiego psychologia Mar-
tina Seligmana – autora znanych w psychologii pojęć „wyuczonej bezradności” 
oraz „wyuczonego optymizmu”. W swojej książce „Pełnia życia” M. Seligman (2011, 
s. 28) pisze: „przedmiotem psychologii pozytywnej jest dobrostan, najlepszym 
miernikiem dobrostanu jest osobisty rozkwit (pełnia życia), a celem pozytywnej 
psychologii jest spotęgowanie osobistego rozkwitu”. Co zatem jest elementem 
składowym dobrostanu? M. Seligman (2011) wyróżnił pięć takich elementów:

pozytywne emocje (tzw. życie przyjemne): przeżywanie pozytywnych 
emocji odnoszących się do przeszłości (duma, satysfakcja, spokój), do 
teraźniejszości (umiejętność cieszenia się drobnymi, codziennymi przy-
jemnościami, odczuwanie radości, wdzięczności) oraz w stosunku do 
przyszłości (nadzieja, optymizm, zaufanie);
pochłonięcie: doświadczanie stanu flow, który charakteryzuje się dużą 
koncentracją na danej aktywności, zaangażowaniem, utratą poczucia 
upływu czasu, wysokim poziomem satysfakcji a jednocześnie uzyskiwa-
niem wysokiej efektywności. Ów stan flow to właśnie stan pochłonięcia, 
pełnego zaangażowania, zaabsorbowania wykonywaną czynnością;
sens (tzw. życie dla idei): poczucie przynależenia do czegoś, co uznaje-
my za większe od nas oraz gotowość do służby na jego rzecz; 
poczucie osiągnięcia: dążenie do sukcesów, osiągnięć, zwycięstw, mi-
strzostwa w swojej dziedzinie jako celu samego w sobie, a nie tylko po to 
by dostarczyć sobie przyjemności czy zapewnić dobrobyt;
związki z innymi: obecność innych, posiadanie bliskich relacji jest nie-
zbędnym elementem doświadczania stanu szczęścia.

Celem psychologii pozytywnej, według teorii dobrostanu M. Seligmana 
(2011) jest zwiększenie rozkwitu w życiu osobistym. Podejście to koncentruje 
się na mocnych stronach jednostki, szuka odpowiedzi na pytania jak kształto-
wać cnoty człowieka i jego zalety, co wywołuje pozytywne emocje, jak ulepszać 
świat (np.: poprzez rozwój instytucji, miejsc pracy), tak by zapewniać ludziom 
poczcie dobrostanu.

–

–

–

–

–
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W ramach prac psychologów pozytywnych powstała lista cnót i sił charak-
teru – cech mających charakter uniwersalny, wartości uznawanych w różnych 
kulturach i społecznościach. Wśród cnót znalazły się: mądrość i wiedza (twór-
czość, ciekawość, otwartość umysłu, zamiłowanie do zdobywania wiedzy, per-
spektywa), odwaga (wytrwałość, dzielność, zorientowanie na cel, entuzjazm, 
autentyczność), humanitaryzm (dobroć, miłość, inteligencja emocjonalna), 
sprawiedliwość (siły obywatelskie takie jak: umiejętność współpracy, zdolności 
przywódcze, traktowanie innych sprawiedliwie i bezstronnie), umiar (wielkodusz-
ność, skromność, rozwaga, samoregulacja), transcendencja (nadzieja, humor, 
umiłowanie piękna i doskonałości, religijność, wdzięczność) (Gula, Tucholska, 
2007). Takie zestawienie odnosi się do sił poznawczych, emocjonalnych, inter-
personalnych, obywatelskich związanych z nabywaniem wiedzy, wpływających 
na wytrwałość w dążeniu do celu, przyjacielski stosunek do innych, postawę 
obywatelską, umiejętność wyznaczania i nieprzekraczania pewnych granic oraz 
stosunek do rzeczywistości wyższej w jakikolwiek sposób rozumiany. Opisane 
wyżej cnoty rozwijają się pod wpływem doświadczenia i wychowania, a dodat-
kowo wzmacniają radość życia, podnosząc jego jakość, wpływają na poczucie 
dobrostanu.

Omawiając wybrane pojęcia psychologii pozytywnej szczególnie warto 
zwrócić uwagę na pojęcie flow, które M. Csikszentmihalyi (1996, s. 81) opisuje 
jako optymalne doświadczenie, czyli „takie sytuacje, w których uwaga może 
być swobodnie angażowana do realizacji celów danej osoby, gdyż nie ma żad-
nego nieporządku, żadnego zagrożenia, przed którym jaźń musiałaby się bro-
nić”. Obserwacje i wypowiedzi osób doświadczających flow wskazują, według 
autora, wspólne jego cechy. Są to: poczucie, że nasze umiejętności są ade-
kwatne do zadania, realizowanego celu, uzyskanie informacji zwrotnych na te-
mat jakości naszych działań, wysoki poziom koncentracji, brak poczucia czasu 
oraz zanik samoświadomości. Csikszentmihalyi (1996, s. 133) pisze: „czynność, 
która daje takie doświadczenie jest tak zadowalająca, że ludzie chcą wykony-
wać ją dla niej samej, nie zważając na to, co mogą dzięki niej osiągnąć, nawet 
jeżeli jest trudna lub niebezpieczna”. Dzięki doświadczaniu pozytywnych emo-
cji, wysokiej satysfakcji pojawia się tendencja do powtarzania tej czynności, 
coraz bardziej ją rozwijając. W ten sposób rozwijamy wytrwałość, ale także kre-
atywność. Nasza efektywność wzrasta, gdyż jesteśmy w pełni zaangażowani  
i skoncentrowani, nasze umiejętności wykorzystujemy na maksymalnym pozio-
mie a jednocześnie odczuwamy zadowolenie. Działamy w oparciu o motywa-
cję wewnętrzną, nie potrzebujemy wzmocnień z zewnątrz, na przykład nagród 
czy innych zachęt. Wydawałoby się, że stanu flow można doświadczać jedynie 
przy wykonywaniu czynności wiążących się z naszą pasją, hobby, rozrywką czy 
relaksem. Tymczasem badania pokazują, że najczęściej doświadczamy stanu 
flow pracując i ucząc się (Csikszentmihalyi, 1998). 

2. Odporność psychiczna i jej związek z psychologią pozytywną
Rozwijanie odporności psychicznej doskonale wpisuje się w koncepcję psy-

chologii pozytywnej. Odporność jest jedną z cech sprzyjających uzyskaniu roz-
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kwitu, dobrostanu. Jest jednak konglomeratem wielu innych cech. Na potrzeby 
artykułu przyjęto następującą definicję odporności psychicznej sformułowaną 
przez P. Clough i D. Strycharczyka (2012, s. 1): „odporność psychiczna jest ce-
chą osobowości, która w dużej mierze określa, w jaki sposób jednostka reaguje 
na wyzwanie, stres i presję, niezależnie od panujących okoliczności”. 

Pojęcie odporności psychicznej rozwija inne dwa pojęcia pojawiające się 
wcześniej w literaturze, jednakże obejmujące węższy zakres – twardość psy-
chiczna i rezyliencja zwana także sprężystością psychiczną. Twardość psychicz-
na (hardiness) zdefiniowana przez S. Kobasę (1979, s. 5) oznacza „zdolność 
działania w trudnych warunkach”. Rezyliencja to umiejętność szybkiej regene-
racji sił i dostosowania się do zmian, elastycznego reagowania i realizacji celu 
pomimo przeciwności (Dyer, McGuinness, 1996). Pojęcie twardości zakłada 
większą aktywność w porównaniu z rezyliencją, która jest pasywna. Pojęcie 
odporności rozwija jeszcze dalej ten zakres. 

Początki definiowania odporności psychicznej wiążą się ze sportem, gdzie 
zauważono, że oprócz dobrego przygotowania fizycznego, technicznego i pre-
dyspozycji fizycznych bardzo duże znaczenie na odnoszenie sukcesów ma siła 
psychiczna (Loehr, 1982). Badania P. Clougha zaowocowały stworzeniem mo-
delu odporności psychicznej, zwanego modelem 4C. Według niego odporność 
psychiczna składa się z następujących wymiarów: kontrola (control), zaanga-
żowanie (commitement), wyzwanie (challenge), pewność siebie (confidence). 
Przeciwieństwem odporności nie jest jej brak, według tej koncepcji przeciwień-
stwem odporności psychicznej jest wrażliwość, rozumiana jako podatność na 
działanie bodźców z zewnątrz w sposób, który może osłabiać naszą efektyw-
ność. Co oznaczają poszczególne składowe odporności?

Wymiar kontroli składa się z dwóch podskal: kontrola swojego życia oraz 
kontrola emocji. Ta pierwsza wiąże się z wewnętrznym poczuciem kontroli, 
przekonaniem, że mam wpływ na to, co mnie spotyka. Kontrola emocji wiąże 
się z umiejętnością adekwatnej reakcji emocjonalnej, dostosowanej do danej 
sytuacji.

Zaangażowanie wiąże się z umiejętnością w wyznaczaniu celów i wytrwałoś-
cią w dążeniu do ich realizacji pomimo przeciwności. Osoby z wysokim pozio-
mem zaangażowania nazywane są osobami zorientowanymi na cel. To właśnie 
wysokie zaangażowanie jest niezbędne by doświadczyć, opisywanego wcześ-
niej, stanu flow. 

Kolejny wymiar odporności związany jest z nastawieniem na wyzwania. 
Osoby posiadające wysokie nasilenie tego komponentu w nowych sytuacjach 
postrzegają okazję, szansę na rozwój, a nawet jeśli odniosą porażkę traktują 
ją jako naukę i nowe, cenne doświadczenie. Osoby, które mają niskie nasilenie 
tego komponentu w nowych sytuacjach widzą raczej szansę na porażkę niż 
szansę na rozwijające doświadczenie. Z nastawieniem na wyzwanie wiąże się 
także elastyczność i pozytywne podejście do każdego wyniku.

Ostatni wymiar – pewność siebie wiąże się z wiarą we własne możliwości 
oraz pewnością siebie w relacjach interpersonalnych, śmiałością w kontaktach 
z innymi (Strycharczyk, Clough, 2012). 
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Badania dotyczące poszczególnych komponentów odporności wskazują, 
że ma ona istotny wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Przykładem 
mogą być badania dotyczące rezyliencji. Dzieci charakteryzujące się wyso-
kim poziomem prężności ujawniają wyższe poczucie sensowności podejmo-
wanych działań, pozytywne nastawienie do życia, wyższy od dzieci z niskim 
poziomem rezyliencji, poziom autonomii i zaufania do siebie oraz prezentują 
wyższe umiejętności interpersonalne (Chuang, Lamb, Hwang, 2006). Wysoki 
poziom prężności może chronić nastolatki przed podejmowaniem zachowań 
ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia (Ogińska-Bulik, 2010). Badania N. Ogiń-
skiej-Bulik oraz M. Zadwornej-Cieślak (2014) pokazały także, że wysoki poziom 
prężności sprzyja podejmowaniu przez młodzież przystosowawczych strategii 
i zmniejszają ich skłonność do korzystania ze strategii nieadaptacyjnych przed 
egzaminem maturalnym. 

Odporność psychiczna jest skorelowana z wydajnością, pozytywnym zacho-
waniem, dobrym samopoczuciem, aspiracjami. W obszarze edukacji badania 
prowadzone wśród uczniów angielskich i holenderskich szkół pokazały, że odpor-
ność pozytywnie koreluje z wynikami egzaminów1 i testów na każdym poziomie 
edukacji oraz terminowością ukończenia studiów (Strycharczyk, Clough, 2012). 

Badania przeprowadzone przez B. Krzywosz-Rynkiewicz (2011) wśród dzie-
ci i młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej pokazały, że młodzież z wyż-
szą siłą i odpornością psychiczną wykazywała większą gotowość do działań 
obywatelskich, takich jak: branie udziału w głosowaniu, udział w kampaniach 
na rzecz zmian; wykazywała większe zainteresowanie życiem społecznym i po-
litycznym. Ponadto młodzież z wyższą odpornością psychiczną charakteryzo-
wała się większym optymizmem w stosunku do przyszłości swojej, swojego 
otoczenia a nawet świata.

3. Po co szkole psychologia pozytywna?
W badaniach CBOSu z 2014 roku, na temat polskiego szkolnictwa większość 

badanych Polaków (59%) dobrze oceniła polski system szkolnictwa, ale blisko 
co trzeci spośród nich (30%) odniósł się do niego krytycznie (CBOS, 2014). Więk-
szość badanych zgadza się ze stwierdzeniami, że w zakresie kształcenia polskie 
szkoły: zapewniają uczniom wysoki poziom wiedzy (62%), uczą ich patriotyzmu 
i miłości do ojczyzny (62%), rozwijają ich zainteresowania (62%), dbają o rozwój 
fizyczny uczniów (59%), uczą samodzielnego myślenia (57%) i pracy zespołowej 
(52%). Około dwie piąte uważa, że szkoły przygotowują także do zaangażowa-
nia w życie społeczności lokalnych (42%), a mniej więcej co trzeci twierdzi, że 
uczą podejmować obowiązki obywatelskie (36%) oraz radzić sobie z problema-
mi, jakie niesie współczesne życie (35%). Jednak w zakresie dwóch ostatnich 
zadań oceny negatywne przeważają nad pozytywnymi (CBOS, 2014).

Obserwuje się także niepokojące zjawiska w obszarze zdrowia psychicz-
nego dzieci i młodzieży. Rośnie liczba młodych osób popełniających samo-
bójstwo. Ze statystyk policyjnych wynika, że z każdym rokiem liczba ta rośnie  

– w 2012 roku w przedziale wiekowym 9-19 lat odnotowano 373 takie przypad-
� Badania wskazują, że 25% wariancji zdawania egzaminów przez uczniów wyjaśnia siła i odporność psychiczna.
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ki, w 2013 roku – 465, w 2014 już 589 przypadków (statystyki Policji). Ocenia 
się jednak, że liczba prób samobójczych może być znacznie większa, gdyż 
znaczna część osób nie trafia ani pod opiekę lekarską ani nie jest zgłaszana 
na Policję. Według aktualnych danych światowych uważa się, że samobójstwo 
jest czwartą główną przyczyną zgonów wśród dzieci pomiędzy 5 a 14 rokiem 
życia a trzecią w grupie wiekowej 15-24 lat (Rajewska-Rager i in. 2015). Według 
danych UNICEF w 2014 roku w grupie wiekowej 15-16 lat wśród chłopców 7,8% 
odczuwa przygnębienie prawie codziennie, 10,3% częściej niż raz w tygodniu, 
22,8% prawie w każdym miesiącu. W analogicznej wiekowo grupie dziewcząt 
16,6% odczuwa przygnębienie prawie codziennie, częściej niż raz w tygodniu 
18,10% a prawie w każdym miesiącu 21,8% (statystyki UNICEFF)..

Pisząc o edukacji M. Seligman (2011) zaczyna od znaczącego porównania 
oczekiwań rodziców wobec szkoły i tego, co otrzymują. Na pytanie kierowa-
ne do rodziców, czego pragniecie dla swoich dzieci, najczęściej otrzymywał 
odpowiedzi odnoszące się do kategorii dobrostanu (szczęścia, zadowolenia, 
spełnienia, zdrowia). Na pytanie, czego uczy wasze dzieci szkoła odpowiedzi 
odnosiły się do kategorii wiedzy (pisania, czytania, dyscypliny, zdawania testów, 
osiągania sukcesów). Według M. Seligmana (2011) to, co dostarcza szkoła jest 
z pewnością istotne i w jakiś sposób przygotowuje nas do pracy czy dalszej na-
uki, jednakże nie uczy dzieci jak być szczęśliwym człowiekiem. Według niego 
szkoła mogłaby uczyć zarówno jak osiągać sukces oraz jak osiągać dobrostan 

– bez uszczerbku dla jednego lub drugiego. Myśląc w ten sposób można by 
mówić o wzbogaceniu tradycyjnego modelu kształcenia o elementy kształtu-
jące postawy, umiejętności wpływające na osiągnięcie dobrostanu, poczucia 
szczęścia. W ten sposób Seligman widział tzw. edukację pozytywną – łączącą 
tradycyjny system edukacyjny, do którego w sposób systematyczny włączana 
jest promocja dobrostanu. 

Ogromne znaczenie w procesie kształtowania postaw dzieci i młodzieży na 
etapie edukacji ma komunikacja. O roli komunikacji z dzieckiem wiele mówi M. 
Seligman w swojej publikacji „Optymizmu można się nauczyć” (2010), gdzie 
wskazuje na optymistyczny lub pesymistyczny styl wyjaśniania porażek. Opty-
mistyczny styl pozytywnie wpływa na motywację, chęć podejmowania dalsze-
go wysiłku i interpretowanie samej porażki jako okazji do nauczenia się czegoś 
nowego. Rolą nauczycieli byłoby modelować, poprzez swoją komunikację  
z dzieckiem, optymistycznego stylu u swoich uczniów. Komunikaty budowane 
w stylu optymistycznym wskazują, że przyczyna niepowodzeń nie jest związa-
na z cechami dziecka i ma raczej charakter zmienny, np.: „Mogłeś się tym ra-
zem bardziej postarać”. Przyczyna niepowodzeń jest raczej na zewnątrz („Jeśli 
zwiększysz ilość prób to szanse na powodzenie też będą większe” niż wewnątrz 
dziecka („Widać, że nie masz talentu do języków”). Komunikaty optymistyczne 
pokazują zasięg porażki ograniczony („W tym wypadku mogłeś zrobić to do-
kładniej”), a nie uniwersalny („Zawsze musisz być taki niedokładny?”). 

Podobnie o komunikatach myśli C. Dweck (2014) autorka pojęcia nasta-
wienie na rozwój i nastawienie na trwałość, omówionych bardziej szczegółowo  
w dalszej części artykułu. To, co zarówno podkreśla Dweck jak i Seligman to fakt 
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przejmowania przez dzieci, oferowanego im przez dorosłych, np. nauczycieli 
lub rodziców, sposobu wyjaśniania swoich porażek. Tak więc możemy uczyć 
optymistycznego lub pesymistycznego nastawienia. Zadaniem szkoły, realizu-
jącej idee pozytywnej edukacji byłoby budowanie odpowiedniego nastawienia 
dzieci do wyzwań – nastawienia gotowości do zmierzenia się z trudnościami, 
gdyż to one są okazją do nauki i rozwoju swoich kompetencji. 

Pozytywna edukacja opiera się na założeniu, że doświadczanie pozytywne-
go zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w okresie dojrzewania, wraz 
ze zdobywaniem umiejętności uczenia się i utrzymywania tego pozytywnego 
zdrowia psychicznego przyczyni się do stania się w pełni zaangażowanymi mło-
dymi dorosłymi w społeczeństwie. Przesłanka ta została empirycznie potwier-
dzona przez badania 1000 osób w ramach projektu Australian Temperament 
Project w jednym z najbardziej reprezentatywnych i najdłuższych australijskich 
longitudinalnych badań rozwoju społecznego i emocjonalnego. W tym bada-
niu poszukiwano związku pomiędzy sześcioma wymiarami dobrostanu: relacje, 
emocje, zdrowie, zaangażowanie, spełnienie i celowość a funkcjonowaniem  
w wieku dorosłym. O’Connor i jej współpracownicy stwierdzili, że doświadcza-
nie pozytywnego zdrowia psychicznego w okresie dojrzewania pozytywnie ko-
relowało z wskaźnikami rozwoju kariery i zaangażowaniem obywatelskim nawet 
10 lat później – w wieku 27-28 lat (O’Connor i in. 2016).

4. Przykłady realizacji programów edukacyjnych opartych na psychologii pozytywnej
M. Seligman wraz ze swoim zespołem analizowali oraz budowali, w oparciu 

o psychologię pozytywną, projekty edukacyjne, szkoleniowe i rozwojowe adre-
sowane do różnych grup odbiorców, między innymi do żołnierzy amerykańskiej 
armii oraz uczniów i nauczycieli. Poniżej zaprezentowano kilka projektów wdra-
żanych w środowisku szkolnym, które realizują idee edukacji pozytywnej.

Jednym z nich jest Penn Resiliency Program (Program Kształtowania Od-
porności Psychicznej Uniwersytetu Pensylwanii). Celem programu jest poprawa 
zdolności uczniów do radzenia sobie z codziennymi problemami powszechnie 
występującymi w okresie dojrzewania. Program uczy optymizmu, asertywno-
ści, podejmowania decyzji, relaksacji, radzenia sobie z problemami. Program 
został badany wielokrotnie przez ponad dwadzieścia lat i objął ponad trzy ty-
siące dzieci, nastolatków oraz młodych dorosłych. Badania wykazały, iż Penn 
Resiliency Program zmniejsza objawy depresji, zmniejsza poczucie bezradno-
ści, ogranicza stany lękowe i zapobiega ich występowaniu, ogranicza problemy 
wychowawcze, poprawia zachowania prozdrowotne (Seligman, 2011). 

Program był następnie rozwijany i poszerzany o elementy koncentrujące się 
na rozwijaniu zalet osobistych, tworzeniu dobrych związków, znajdowaniu sen-
su i celowości, zwiększaniu emocji pozytywnych. Skuteczność tego projektu 
została potwierdzona w ramach badania przeprowadzonego w Strath Haven 
High Scholl. Wśród efektów programu znalazły się: zwiększenie nasilenia się 
takich cech jak: ciekawość, chęć do nauki i twórcze podejście oraz poprawa 
umiejętności społecznych, takich jak: asertywność, współpraca, empatia, sa-
mokontrola (Seligman, 2011). 
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Kolejnym programem nastawionym na budowanie odporności psychicznej 
młodzieży jest program realizowany w Geelong Grammar School – instytucji, 
która jest największą koedukacyjną szkołą z internatem w Australii. Idee psy-
chologii pozytywnej doskonale wpisały się w 150-letnie tradycje wychowawcze 
szkoły, opierające się na budowaniu silnej więzi pomiędzy uczniami i wycho-
wawcami i koncentrowaniu się na wychowaniu zaangażowanych, opiekuńczych 
obywateli. Przypadek Geelong Grammar School jest o tyle ciekawy, że po raz 
pierwszy na tak dużą skalę wdrożono do systemu kształcenia w danej insty-
tucji idee psychologii pozytywnej. Założono, że każdy aspekt funkcjonowania 
szkoły będzie związany z kształtowaniem środowiska sprzyjającego uczeniu 
dobrostanu. Przeszkolono ponad 100 nauczycieli i wychowawców, kładąc na-
cisk na rozwijanie tych ich umiejętności, które będą sprzyjały kształtowaniu 
odpowiednich postaw i kompetencji wśród uczniów, na przykład: odporność 
na niepowodzenia, umiejętność okazywania wdzięczności, efektywna komuni-
kacja interpersonalna, optymizm, życzliwość (Kwiatek, Bajer, 2013). W ramach 
nauczania w poszczególnych klasach przygotowano różne kursy realizujące 
treści przyczyniające się do kształtowania odpowiednich postaw i umiejętności 
uczniów. W trakcie specjalnych zajęć, ale także regularnych lekcji uczniowie 
poznawali zasady podejmowania decyzji, unikania i rozwiązywania konfliktów, 
negocjacji, zasad budowania satysfakcjonujących więzi z innymi, stosowania  
w praktyce technik relaksacji i radzenia sobie ze stresem i przeciwnościami 
(Meek, 2010). W ramach specjalnych, organizowanych co dwa tygodnie zajęć 
uczniowie uczyli się jak odkrywać, rozwijać i stosować w praktyce osobiste 
zalety i kompetencje. Podstawą był test zalet sygnaturowych (VIA Signature 
Strengths Questionnaire). Następnie uczniowie odkrywali poszczególne zale-
ty w opisach swoich zachowań, obserwacjach nauczycieli i innych uczniów, 
poprzez wywiady z bliskimi, tworzyli „drzewa genealogiczne zalet”, uczyli się 
jak używać zalet do pokonywania wyzwań i napotykanych przeszkód (Selig-
man, 2011). Starsi uczniowie brali udział w szkoleniach z zakresu pracy ze-
społowej, przewodzenia. Uczniowie przygotowujący się do matury brali udział  
w specjalnych zajęciach przygotowujących ich do egzaminu – tematami szkoleń 
była opóźniona gratyfikacja, samokontrola, zapobieganie prokrastynacji, pozy-
tywne nastawienie. Poprawiali swoją koncentrację poprzez trenowanie uważno-
ści, medytację (Kwiatek, Bajer, 2013). Warto zaznaczyć, że treści pozytywnej 
edukacji nie były realizowane jedynie w trakcie specjalnych zajęć, nauczyciele 
Geelong Grammar School integrowali je z treściami realizowanymi w ramach 
regularnych zajęć szkolnych i sportowych. 

Intensywność projektu realizowanego w Geelong Grammar School zaowo-
cowała stworzeniem modelu kształcenia przyczyniającego się do uzyskania 
dobrostanu (rys. 1.). Uwzględnia on wymiary sprzyjające osiągnięciu dobrosta-
nu zaproponowane w swojej koncepcji przez M. Seligmana, opisanej w niniej-
szym artykule. Model przyjmuje kształt koła, w środku znajduje się cel nazwany 

„rozkwitem” (flourish). Jak czytamy na stronie Instytutu Pozytywnej Edukacji 
„rozkwit jest pożądanym efektem, jaki szkoła chciałaby uzyskać dla uczniów, 
pracowników, rodziców i szerszej społeczności. Nie jest to jednak cel sam  
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w sobie, to raczej produkt uboczny lub wartość dodana, konsekwencja życia  
w określony sposób”, życia opartego na dobrym samopoczuciu i czynieniu 
dobra (Robbinson, 2017). Dobre samopoczucie odnosi się do doświadczania 
zdrowego poziomu optymizmu, witalności, emocjonalnej stabilności i odporno-
ści. Czynienie dobra polega na trosce o innych, pielęgnowaniu pozytywnych 
relacji i używaniu swoich umiejętności i wiedzy tak, aby w znaczący sposób 
rozwijać społeczeństwo.

Podstawą modelu są zalety sygnaturalne, do których m.in. należą: kreatyw-
ność, praca zespołowa, miłość, samokontrola, wdzięczność, ciekawość, na-
dzieja czy poczucie humoru.

Kolejnym elementem modelu jest sześć sfer, które w znaczący sposób przy-
czyniają się do osiągnięcia dobrostanu (rozkwitu). Do sześciu sfer należą:

pozytywne relacje (positive relationship): umiejętności społeczne i emo-
cjonalne niezbędne by tworzyć silne relacje z samym sobą i z innymi 
(inteligencja emocjonalna, komunikacja interpersonalna, umiejętności to-
warzyskie);
pozytywne emocje (positive emotions): doświadczanie szerokiej gamy po-
zytywnych emocji i rozwijanie wiedzy i umiejętności przewidywania, inicjo-
wania, doświadczenia, przedłużania i budowania pozytywnych emocji;
pozytywne zdrowie (positive health): praktykowanie zrównoważonych 
nawyków dla optymalnego zdrowia fizycznego i psychicznego (odpor-
ność psychiczna, zdrowie fizyczne, dbałość o siebie);
pozytywne zaangażowanie (positive engagement): umiejętności związa-
ne ze zrozumieniem i doświadczaniem całkowitego zaangażowania się 
w daną czynność (flow). Doświadczanie stanu pochłonięcia, odkrywanie 
własnych zainteresowań i pasji i ich związku z dobrostanem;
pozytywne osiągnięcia (positive accomplishement): indywidualny rozwój 
poprzez dążenie do osiągnięcia znaczących rezultatów i celów. Koncen-
truje się na rozwijaniu indywidualnego potencjału;
pozytywne cele (positive purpose) – zrozumienie, wiara i zaangażowanie 
w wartościowe plany i zadania, pracę na rzecz dobra innych (sens i cel ży-
cia, odpowiedzialność społeczna i społeczna praca) (Robbinson, 2017). 

Zewnętrzny pierścień modelu obejmuje cztery procesy, które pozwalają go 
wdrożyć w życie. Należą do nich następujące działania:

zrozumienie (learn it): tworzenie możliwości całej społeczności szkolnej 
zrozumienia istoty budowania dobrostanu w oparciu o psychologię po-
zytywną; 
praktykowanie (live it): stosowanie, opartych na dowodach naukowych, 
praktyk dobrego samopoczucia na swój sposób w naszym życiu;
nauczanie (teach it): dostarczenie uczniom, poprzez dedykowane zaję-
cia, odkryć w zakresie stosowania psychologii pozytywnej w życiu;
utrwalanie (embed it): przyjęcie długoterminowych polityk i praktyk szkol-
nych, które będą wspierać i pielęgnować dobre samopoczucie nie tylko 
w wymiarze jednostkowym, ale także w wymiarze całej społeczności czy 
społeczeństwa.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Rys. 1. Model pozytywnej edukacji

Żródło: https://www.ggs.vic.edu.au/institute/blog/blog-posts/unpacking-the-ggs-model-of-positive-education, 
(26.02.2017)

Innym programem edukacyjnym wykorzystującym idee psychologii pozy-
tywnej jest program Growth Mindset stworzony w oparciu o teorię Carol Dweck 
(2014) – teorię dwóch nastawień, nastawienia na rozwój i nastawienia na trwa-
łość. Według C. Dweck inteligencja jest płynna, plastyczna, można ją rozwi-
jać, tak jak można rozwijać swoje cechy, zdolności. Badania prowadzone przez 
Dweck doprowadziły do wyróżnienia dwóch typów osób. Osoby nastawione na 
trwałość to osoby, które mają przekonanie, iż takie cechy jak: iloraz inteligen-
cji, określona osobowość, charakter moralny ustalone są raz na zawsze. Takie 
przekonanie zmusza człowieka do nieustannego udowadniania własnej warto-
ści. Badania pokazały, że ten typ osób ma skłonność do niewłaściwego oce-
niania swoich możliwości. Osoby, które prezentują nastawienie na rozwój mają 
przekonanie, że inteligencję, zdolności, umiejętności można rozwijać przez całe 
życie, przede wszystkim poprzez pracę i włożony w nią wysiłek. Takie osoby 
są otwarte na różne metody uczenia się, poszukują informacji zwrotnych na 
swój temat, traktują spotykane przeciwności w kategoriach wyzwań, a w obli-
czu porażki mobilizują się do większego wysiłku. Te dwa nastawienia i powią-
zane z nimi przekonania na temat siebie i świata mają ogromne znaczenie dla 
naszego życia i osiągania sukcesów. Odkrycie Dweck może być bez wątpienia 
aplikowane w obszarze edukacji. Według niej misją nauczycieli jest zachęcanie 
uczniów, poprzez odpowiednie komunikaty zwrotne do rozwijania ich potencja-
łu. Przy czym potencjał jest rozumiany jako zdolność do rozszerzania swoich 
umiejętności poprzez pracę. Zadaniem nauczyciela nie jest osądzanie i ocenia-
nie, a raczej interesowanie się rozwojem swoich uczniów, kształtowanie w nich 
odpowiedniej postawy wobec napotykanych trudności, gdyż one są nieodzow-
nym elementem uczenia się. Błąd staje się wskazówką, okazją do autorefleksji.  
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C. Dweck (2014) zwraca uwagę nauczycielom na sposób, w jaki formułują po-
chwały wobec uczniów. Chwalenie dzieci za inteligencję i sprawność umysłową 
pozbawia je motywacji i prowadzi do gorszych wyników. Tego typu pochwały 
budują tylko na chwilę pewność siebie, w obliczu porażki motywacja spada. 
Jak pisze Dweck (2014, s. 193) „jeśli sukces to dowód na inteligencję, to po-
rażka musi być dowodem na głupotę”. Zdaniem autorki lepiej jest chwalić za 
wytrwałość, wysiłek włożony w osiągnięcie progresu, za podjęte strategie i de-
cyzje. Poniżej kilka przykładów komunikatów budujących nastawienie na rozwój 
ucznia.

Tabela 1. Zamiana pochwał nastawionych na trwałość na pochwały nastawione na rozwój

Nastawienie na trwałość Nastawienie na rozwój

Świetnie ci poszło, masz talent do języków Podobało mi się, że wybrałeś trudniejszą wersję 
zadania. Dzięki temu zrobiłeś duży postęp

Jesteś urodzonym matematykiem, nic dziwnego, 
że tak dobrze rozwiązałeś to zadanie

Doceniam, że nie poddawałeś się i wypróbowa-
łeś kilka sposobów na rozwiązanie tego zadania, 
dlatego uzyskałeś taki wynik.

Przecież dobrze sobie radzisz z fizyki, dasz radę 
na pewno.

Cieszę się, że podjąłeś się tego projektu z fizyki. 
Z pewnością będziesz musiał się dłużej do niego 
przygotować, ale dzięki temu nauczysz się no-
wych rzeczy. 

Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie 
Idee psychologii pozytywnej idealnie wpisują się w edukację. Opisane przy-

kłady programów realizowanych w środowisku szkolnym pokazują, że wzbo-
gacenie nauczania o elementy budowania swojej odporności psychicznej i 
poznawanie zasad osiągania dobrostanu przyniosły wymierne korzyści, nie tyl-
ko uczniom, ale także nauczycielom. Edukacja pozytywna opiera się na kształto-
waniu tych cech osobowości, które sprzyjają radzeniu sobie z przeciwnościami, 
stresem, budowaniu satysfakcjonujących relacji z otoczeniem. Jednocześnie 
opiera się na kształtowaniu cnót takich jak: mądrość, wstrzemięźliwość, spra-
wiedliwość, transcendencja, odwaga, czyli cnót, które budują człowieka jako 
odpowiedzialnego i zaangażowanego obywatela. Wzmacniając mocne strony 
ucznia przygotowujemy go do wejścia na kolejne etapy kształcenia, mierze-
nia się z trudnościami. Odczuwanie dobrostanu sprzyja budowaniu postawy 
zaangażowania ucznia. Rozwijając jego koncentrację i uważność pomagamy 
mu odczuwać stan flow, który jednocześnie buduje jego motywację wewnętrz-
ną. Rozwijając odporność psychiczną ucznia kształtujemy cechy, które mają 
charakter uniwersalny: dzieci uczą się kontrolować swoje emocje i wyrażać je 
w adekwatny sposób, budują swoją wewnątrzsterowność, co wzmacnia ich 
odpowiedzialność i pomaga finalizować cele, budujemy ich pewność siebie, 
wytrwałość i konsekwencję, co pozwala im w trudnościach widzieć wyzwania  
a nie zagrożenie. Korzyści z wdrożenia modelu edukacji pozytywnej nie dotyczą 
tylko dzieci i młodzieży. By móc być wiarygodnym nauczycielem sami musimy 
być dobrym modelem postaw i cnót, które promujemy w szkole. Ucząc dzieci 
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jak osiągać dobrostan, nauczyciel też może rozwijać swoje kompetencje w tym 
zakresie. Ponadto, co warto podkreślić wszystkie elementy edukacji pozytyw-
nej można realizować nie tylko na specjalnie przygotowanych zajęciach dodat-
kowych, jak pokazuje przykład Geelong Grammar School swobodnie można je 
realizować w ramach regularnych zajęć. 
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Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja doświadczenia edukacyjnego Wyższej Szkoły Biznesu  
w zakresie kształcenia profesjonalnych kadr dla ochrony środowiska na pograniczu polsko-czeskim. 
Kształcenie studentów, wynikające z potrzeb rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz uzupełnienia zaso-
bów energetyki odnawialnymi źródłami energii, jest jednym z kluczowych kierunków działalności Uczelni.

Słowa kluczowe: czyste technologie, gospodarka niskoemisyjna, szkolnictwo wyższe.

Summary. The aim of the article is to present the educational experience of The University of Dąbrowa 
Górnicza in the field of professional education for the protection of the environment on the Polish-Czech 
border. The education of students, resulting from the needs of developing low-carbon economy and 
supplementing energy resources with renewable energy sources, is one of the key directions of the 
University’s activities.

Key words: clean technologies, low-carbon economy, higher education.

Wprowadzenie
Zarządzanie energią w sposób racjonalny, w tym efektywna polityka ochro-

ny środowiska oraz optymalizacja kosztowa procesów wytwórczych, wymagają 
współdziałania wielu interesariuszy – przedsiębiorców, samorządów, organi-
zacji pozarządowych, mediów oraz obywateli. Szczególnie ważna jest również 
edukacja w dziedzinie ekologii i energetyki, która przyczynia się do populary-
zacji innowacji w ochronie środowiska oraz zachęca do wdrażania nowator-
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skich rozwiązań w dziedzinie wykorzystania energii, w tym zastępowania jej 
tradycyjnych źródeł – energią odnawialną. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej z dużym wyprzedzeniem dostrzegła pilną potrzebę rozwoju edukacji 
ekologicznej, przede wszystkim w trybie zajęć akademickich ale również po-
przez różnego typu dodatkowe wydarzenia, które są organizowane w siedzibie 
szkoły i w jej wydziałach zamiejscowych. Dzięki temu oddziaływanie edukacyj-
ne i społeczne tych przedsięwzięć jest niezwykle szerokie. Obejmuje całe woje-
wództwo śląskie, a częściowo również Małopolskę i czeskie Zaolzie. Z uwagi na 
szczególne uwarunkowania rozwojowe pogranicza polsko-czeskiego, proble-
matyka zarządzania zrównoważoną energią oraz rozwoju gospodarki niskoemi-
syjnej szczególnie intensywnie popularyzowana jest w Wydziale Zamiejscowym 
WSB w Cieszynie. 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej to jedno z kluczowych wyzwań dla po-
granicza polsko-czeskiego, jednakże na tyle innowacyjne, że trudno jest zapew-
nić obecnie kompetentne kadry, które będą potrafiły wdrażać te rozwiązania  
w samorządach, przedsiębiorstwach i różnego typu instytucjach. W tym zakre-
sie kształcenie prowadzi zarówno VSB TU Ostrava, jak też Wydział Zamiejscowy 
WSB w Cieszynie, jednakże te programy kształcenia akcentują głównie aspek-
ty techniczne lub biznesowe gospodarki niskoemisyjnej. Brak jest praktycznie 
i badawczo zorientowanego programu edukacyjnego uwzględniającego zinte-
growane podejście do kształcenia specjalistów w zakresie gospodarki niskoe-
misyjnej, którzy będą praktycznie przygotowani do wdrażania takich rozwiązań. 
Tę lukę na rynku pracy wypełnił projekt1, którzy przygotowywał przyszłych ab-
solwentów VSB TU Ostrava i WSB do realizacji zadań zawodowych związanych 
z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, a zarazem stanowił odpowiedź na ros-
nące zapotrzebowanie rynku na takich specjalistów w różnego typu podmiotach, 
których działalność wymaga zarządzania energią. Wcześnie, pilotażowo WSB 
zrealizowało projekt, którego jednym z elementów było kształcenie w zakresie 
zarządzania czystymi technologiami w energetyce i motoryzacji2. Projekt był re-
alizowany w polskiej części pogranicza, jednakże dostęp do niego mieli również 
zainteresowani obywatele Republiki Czeskiej, którzy podjęli kształcenie w WSB. 

Wcześniejsze badania monitoringowe rynku pracy pogranicza polsko-cze-
skiego wykazały, że oferta kształcenia nie w pełni odpowiada realnym jego po-
trzebom. Dynamicznie zmieniające się priorytety rozwoju pogranicza często nie 
pokrywają się z zainteresowaniem uczniów i studentów podejmowaniem na-
uki na poszczególnych kierunkach. Polityka edukacyjna wykazuje niespójność 
i brak koordynacji w zakresie kierunków kształcenia. Z tego względu należy 
promować edukację horyzontalną, umożliwiającą realizację jednolitego kształ-
cenia kierunkowego oraz zdobycie przez uczniów i studentów podstawowych 
umiejętności i komplementarnej wiedzy z różnych dziedzin. Możliwe jest wdro-
żenie takich uwarunkowań w odniesieniu do kształcenia kadr zarządzających 
bezpieczeństwem energetycznym i gospodarką niskoemisyjną w lokalnych sa-
� Projekt „Praktyczny program kształcenia specjalistycznych kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim”, 

INTERREG VA Czechy-Polska 2014-2020.
2 Projekt „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,  

PO KL 2007-2013.
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morządach� i różnego typu przedsiębiorstwach�, a także kadr wdrażających 
czyste technologie w branży motoryzacyjnej oraz energetycznej. Naprzeciw 
takim zidentyfikowanym problemom i potrzebom edukacyjnym wychodzi Wyż-
sza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która od 2013 r. z sukcesem reali-
zuje liczne, międzynarodowe projekty i działania, mające na celu kształcenie 
specjalistycznych kadr z zakresu czystych technologii i gospodarki niskoemi-
syjnej na pograniczu polsko-czeskim. Niniejszy artykuł służy analizie i ocenie 
doświadczeń oraz dobrych praktyk związanych z realizacją takich projektów 
edukacyjnych, a także podkreśleniu istotności działań na rzecz kształcenia kadr  
z zakresu ochrony środowiska. 

1. Gospodarka niskoemisyjna – wprowadzenie do zagadnienia
W dobie narastającego zagrożenia środowiskowego, rozwój gospodarki ni-

skoemisyjnej staje się dużym wyzwaniem cywilizacyjnym niezbędnym dla po-
wstrzymania dalszej degradacji przyrody5. Narastająca presja wydajności oraz 
efektywności procesów wytwórczych oraz również konkurencyjności kosztowej 
i technologicznej przeciwstawiana jest coraz bardziej rygorystycznym wymo-
gom prawnym dotyczącym obniżania materiałochłonności i energochłonności 
produkcji, jak również czynienia jej bardziej przyjazną dla środowiska. Jednym  
z najpilniejszych zadań zarządczych w organizacjach jest podjęcie działań 
zmierzających do skierowania rozwoju gospodarczego na ścieżkę niskoemi-
syjną, respektującą konieczność poszanowania środowiska, pozwalającą na 
ograniczenie zużycia zasobów, zapewniającą nie tylko nowe miejsca pracy, ale 
także poprawę jakości życia społeczności lokalnych. Osiągnięcie tego celu 
wymaga zapewnienia kompetentnych kadr, przygotowanych do zarządzania 
energią na różnych poziomach, z umiejętnościami wdrażania mechanizmów 
poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska w różnych obsza-
rach eksploatacji zasobów. Można zatem stwierdzić, iż gospodarka niskoemi-
syjna to obecnie jeden z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju, 
który urzeczywistnia się m.in. poprzez takie działania jak: poprawa jakości po-
wietrza, rozwój energooszczędnych technologii i odnawialnych źródeł energii, 
promowanie materiałooszczędnych procesów wytwórczych, oszczędzanie zu-
życia mediów ale także efektywna edukacja ekologiczna, w tym edukacja za-
wodowa i społeczna. 

Mądre zarządzanie energią, jak również efektywna polityka ochrony śro-
dowiska wymaga współdziałania wielu interesariuszy: jednostek samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mediów oraz 
mieszkańców. Wszystkie te grupy podmiotów łączy zapotrzebowanie na wiedzę 
w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska, aczkolwiek profile wymaganej  
w tym zakresie wiedzy są zróżnicowane. 

� Poskrobko B. (2011), System zarządzania energią w gminie jako narzędzie łagodzenia kryzysu ekologicznego. Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, (231 Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki), 234-254.

4 Fijał T. (2005), Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji strategii czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe/
Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, (169).

5 Famielec J. (2000), Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD. Ekonomia i Środowisko, (1 (16)), 65-75.
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W przypadku przedsiębiorstw chodzi m.in. o odpowiedzialne, zintegrowa-
ne planowanie zapotrzebowania na energię, promowanie energooszczędnych 
i materiałooszczędnych technologii w przemyśle oraz powtórnego wykorzy-
stania odpadów, ograniczanie niskiej emisji, respektowanie zasad gospodarki 
niskoemisyjnej w zarządzaniu zasobami państwowymi, komunalnymi i komer-
cyjnymi, jak również podnoszenie świadomości ekologicznej wśród wszystkich 
grup interesariuszy rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. 

Zarządzanie niskoemisyjne to istotny instrument poprawy sytuacji energe-
tycznej w gminach. Poprawa stanu środowiska znajduje swoje implikacje rów-
nież w rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, atrakcyjności inwestycyjnej, jakości 
życia mieszkańców oraz wizerunku danego miejsca. To właśnie na szczeblu lo-
kalnym konieczne jest planowanie całego procesu zrównoważonego rozwoju 
energetycznego i niskoemisyjnego, a następnie umiejętne sterowanie nim. Już 
obecnie gminy są wyposażone w liczne instrumenty mogące im dać wpływ 
na stan środowiska, a zarazem przynieść korzyści m.in. z decentralizacji pro-
dukcji, przesyłu i dystrybucji energii. Jedną z istotnych przesłanek aktywnego 
włączenia się przez gminy w zarządzanie energią jest również rosnący nacisk 
na ochronę klimatu i poszanowanie środowiska naturalnego. W samorządach 
również widoczny jest niedobór kadr zapewniających sprawne i efektywne za-
rządzanie energią oraz zajmujących się edukacją ekologiczną. 

Podmioty zajmujące się kształceniem w energetyce na pograniczu tj. VSB 
TU Ostrava, organizacja pozarządowa TRIANON z Czeskiego Cieszyna i Wy-
dział Zamiejscowy WSB w Cieszynie prowadzą stały monitoring rynku pracy 
pod kątem oczekiwanych przez pracodawców umiejętności i kompetencji ab-
solwentów szkół i uczelni. Zarówno w czeskiej, jak też w polskiej części po-
granicza najbardziej pożądanymi kandydatami do zatrudnienia są absolwenci 
posiadający unikalne kwalifikacje, związane z najbardziej innowacyjnymi obsza-
rami gospodarki, których brakuje na rynku. Jednym z takich obszarów jest go-
spodarka niskoemisyjna tj. zastosowanie alternatywnych i odnawialnych źródeł 
energii (fotowoltaika, technologie solarne, wodorowe, energia cieplna i wiatrowa 
itp.) oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i rozwój technologii  
o małej energochłonności. Te zagadnienia, w obliczu zmian klimatycznych sta-
ją się wyzwaniem dla samorządów, przedsiębiorstw, różnego typu instytucji,  
a brakuje specjalistów, którzy potrafią zarządzać energią i optymalizować jej 
zużycie, przy jednoczesnej dbałości o środowisko. Analiza potrzeb rynku pracy 
i aktualnych trendów w rozwoju gospodarczo-społecznym pogranicza wskazu-
je na pilną potrzebę wykształcenia kadr, które będą przygotowane do wdraża-
nia gospodarki niskoemisyjnej w transgranicznym regionie�. W odpowiedzi na 
to zapotrzebowanie powstały dwa projekty edukacyjne, umożliwiające rozwój 
praktycznego kształcenia w dziedzinie zarządzania energią i gospodarką ni-
skoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim.

6 Projekt: Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego, PO WT 
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
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2. Studium przypadku – Projekt „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka 
– program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”

W 2013 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskała dofinanso-
wanie w kwocie 3,9 mln złotych, na realizację projektu pn. Nowoczesna wiedza 

= nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Bizne-
su w Dąbrowie Górniczej, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IV. 
Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 3. Wzmocnienie potencjału dydaktyczne-
go uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020. 
Projekt był realizowany w okresie od kwietnia 2013 r. do grudnia 2015 r., pod 
nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Projekt umoż-
liwił uruchomienie w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Bi-
znesu w Dąbrowie Górniczej, na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie  
i Inżynieria Produkcji – innowacyjnej specjalności Czyste technologie w ener-
getyce i motoryzacji. Kształcenie na tej specjalności doskonale wpisuje się  
w potrzeby dotyczące rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska 
na pograniczu polsko-czeskim. W ramach projektu szesnastu studentów uzy-
skało wiedzę dotyczącą zarządzania procesami produkcyjnymi z wykorzysta-
niem energii z różnych źródeł, jak też ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz 
niskoemisyjnego sterowania i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych 
oraz silników spalinowych. 

Termin „czyste technologie” („Clean Tech”) łączy w sobie elementy ekologii 
i innowacyjności. Czyste technologie mogą obejmować bardzo szeroką paletę 
produktów i usług, począwszy od wykorzystania energii słonecznej, poprzez 
nowoczesną termoizolację domów (domy pasywne), na pojazdach napędza-
nych napędem hybrydowym skończywszy. Ponadto czyste technologie umoż-
liwiają wykorzystanie materiałów i energii odnawialnych lub redukcję zużycia 
przez nie zasobów naturalnych poprzez ich efektywniejsze wykorzystanie; ni-
welują lub ograniczają odpady i toksyczne zanieczyszczenia; oferują lepsze wy-
niki ekonomiczne w porównaniu do tradycyjnych technologii oraz zapewniają 
inwestorom, przedsiębiorstwom i klientom wyższe zyski, redukcję kosztów i niż-
sze ceny. Państwa i organizacje międzynarodowe na całym świecie wdrażają 
czyste technologie, jako sposób na przyspieszenie rozwoju, podniesienie wy-
dajności i przewagi konkurencyjnej7. 

Główne obszary rozwoju czystych technologii to energia słoneczna (panele 
słoneczne do ogrzewania wody, ogniwa fotowoltaiczne), energia wiatrowa (far-
my wiatrowe), biopaliwa i biomateriały, transport. Ze względu na rosnące ceny 
paliw oraz znaczny udział sektora transportowego w emisji CO2 do atmosfery, 
właśnie transport jest obecnie jednym z głównych pól zastosowań czystych 
7 Kaczmarek B. (2011), Formułowanie polityki i strategii ekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa – zarys problematyki. Budownictwo  

i inżynieria środowiska, 2, 507-510.
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technologii. Koncerny motoryzacyjne rozwijają pojazdy hybrydowo-elektryczne, 
elektryczne, napędzane ogniwami, trwają też prace nad innymi rozwiązaniami. 

Program kształcenia na specjalności Czyste technologie w energetyce i mo-
toryzacji, opracowany przy współpracy z ekspertami z branży energetycznej 
i środowiskowej oraz inżynierii produkcji, był realizowany na 7 semestralnych 
studiach inżynierskich I stopnia. Najwięcej treści związanych z tym obszarem 
kształcenia przekazanych zostało studentom w ramach przedmiotów specjal-
nościowych (moduł specjalnościowy). W tym zakresie kształcenie odbywało się 
m.in. w ramach takich przedmiotów jak: 

podstawy budowy drogowych pojazdów silnikowych,
ograniczenie emisji szkodliwości motoryzacyjnych,
maszyny i urządzenia energetyczne,
czyste technologie w energetyce,
alternatywne paliwa i napędy pojazdów,
odnawialne źródła energii,
pozyskiwanie funduszy na projekty proekologiczne w energetyce i mo-
toryzacji,
uzdatnianie i spalanie paliw,
laboratorium środowiskowe i inżynierii samochodowej,
laboratorium energii odnawialnych.

Kształcenie na specjalności Czyste technologie w energetyce i motoryzacji 
miało bardzo wyraźny rozbudowany kontekst praktyczny. Zrealizowano liczne 
wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej i energetycznej 
oraz w firmach zajmujących się różnymi aspektami ochrony środowiska, m.in.  
w FIAT Auto Poland S.A. w Tychach (ryc. 1.), Miejskim Zakładzie Energetyki 
Cieplnej EKOTERM w Żywcu (ryc. 2.), Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu, REMONDIS Sp. z o.o. w Opolu, INVENIO Sp.  
z o.o. w Bielsku-Białej, Cementowni Górażdże Cement S.A. w Choruli, Kato-
wickiej Specjalnej Strefe Ekonomicznej w Katowicach, GE Electric Power Con-
trols w Bielsku-Białej, Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, 
Synthos Dwory SA w Oświęcimiu, Energetyce Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Cieszy-
nie (ryc. 3.). oraz Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu 
(ryc. 4). Podczas każdej z wizyt koncentrowano się na analizie procesów tech-
nologicznych z punktu widzenia zużycia energii bądź możliwości wytwarzania 
energii z różnych źródeł, jak również aspektów środowiskowych z tym zwią-
zanych. Analizowano przykłady działania różnego typu instalacji wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej, jak również przykłady proekologicznych linii tech-
nologicznych, minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
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Ryc. 1. Wizyta studyjna uczestników projektu w firrmie FIAT AUTO POLAND S.A. w Tychach

Autor: M. Małecka-Tomala.

Ryc. 2. Wizyta studyjna uczestników projektu  
w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej EKOTERM w Żywcu

Autor: J. Kurowska-Pysz.
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Ryc. 3. Wizyta studyjna uczestników projektu 
w Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu

Autor: M. Małecka-Tomala.

Ryc. 4. Wizyta studyjna uczestników projektu w firmie SYNTHOS Dwory SA w Oświęcimiu

Autor: J. Kurowska-Pysz.

Dla studentów kształcących się na specjalności Czyste technologie w ener-
getyce i motoryzacji, udział w projekcie był okazją do spotkań z ekspertami  
i praktykami z dziedziny energetyki i motoryzacji, którzy zaprezentowali swoje 
doświadczenia w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie. Dr inż. Jerzy Myd-
larz8 – Dyrektor Zarządzający INVENIO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz twórca 
8 Dr inż. Jerzy Mydlarz to także konstruktor i menedżer, z bogatym dorobkiem technicznym i organizacyjnym w obszarze HighTech,  

w szczególności układów napędowych pojazdów specjalnych m.in. czołgów oraz pojazdów samochodowych, a także przekładni zębatych 
stosowanych w górnictwie. Podczas zajęć ze słuchaczami wykładu przedstawił również międzynarodowe działania firmy Invenio, która jest 
częścią międzynarodowej firmy inżynierskiej, mającej swoje oddziały w Europie, Ameryce i Australii.
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stanowiska do badań przekładni stożkowych pod obciążeniem, nagrodzonego 
złotym medalem podczas Targów Innowacji w Moskwie, przedstawił sposób 
zarządzania firmą, zajmującą się inżynierią mechaniki i produkcją części do 
pojazdów samochodowych (ryc. 5.). Podczas drugiego spotkania z praktykiem 
dr hab. inż. Andrzej Zieliński omówił tematykę proekologicznego rozwoju kon-
strukcji samochodów. Z kolei dr inż. Bohumil Horak z VSB Uniwersytetu Tech-
nicznego w Ostrawie przybliżył tematykę odnawialnych i alternatywnych źródeł 
energii i systemów jej magazynowania, w tym systemów bezpośredniej konwer-
sji fotowoltaicznej światła słonecznego w energię elektryczną. Rodzaje i działa-
nie odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich zastosowania w praktyce 
zaprezentował podczas spotkania w laboratorium projektowym mgr inż. Zdzi-
sław Matras. 

Ryc. 5. Spotkanie studentów z ekspertem – dr inż. Jerzym Mydlarzem z firmy INVENIO w Bielsku-Białej

Autor: J. Kurowska-Pysz.

Oprócz zajęć akademickich w ramach modułu specjalistycznego, wizyt stu-
dyjnych orz spotkań z praktykami – kolejnym ważnym komponentem edukacyj-
nych w ramach projektu były dodatkowe, płatne praktyki zawodowe oraz staże, 
także dla osób niepełnosprawnych, w takich firmach jak: GE Power Controls 
Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ja-
strzębiu Zdroju, Fabryka Automatyki „FACH” S.A. w Cieszynie oraz Kompania 
Węglowa Oddział KWK Marcel w Radlinie. Korzystając z możliwości podjęcia 
współpracy z wymienionymi firmami studenci mieli szansę przekonać się jak  
w praktyce należy wykorzystywać wiedzę akademicką oraz jak lepiej przygoto-
wać się do efektywnego wejścia na rynek pracy. Te działania wspierało również 
uczelniane Akademickie Biuro Karier, które w ramach projektu zaangażowało 
się w organizację kilku edycji Targów Pracy i Praktyk Studenckich oraz Akade-
mii Rozwoju Kompetencji. Udział studentów w tych praktycznych działaniach 
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przyczynił się do ich lepszego przygotowania do podjęcia pracy zawodowej 
w sektorach związanych z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej. Dodatkowymi 
formami wsparcia dla studentów były certyfikowane szkolenia z zakresu pro-
wadzenia małej firmy, ekonomii, zarządzania karierą, etykiety w biznesie, ak-
tywnego poszukiwania pracy oraz korespondencji handlowej. W programie 
specjalności znalazły się także dwa certyfikowane szkolenia z zakresu ochrony 
środowiska – „Ochrona środowiska naturalnego” oraz „Rozwiązania proekolo-
giczne w procesie produkcji”.

Warto zaznaczyć, że dofinansowanie na realizację projektu, uzyskane przez 
WSB z Europejskiego Funduszu Społecznego, przyniosło także trwałe rezultaty 
materialne. Dzięki pozyskanym środkom w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cie-
szynie powstały dwa specjalistyczne laboratoria: pierwsze dedykowane energiom 
odnawialnym, drugie – laboratorium środowiskowe i inżynierii samochodowej.
Laboratorium energii odnawialnych zostało wyposażone w szereg specjalistycz-
nych urządzeń m.in. zestaw dydaktyczny z panelem fotowoltaicznym 12V/60W 
do prowadzenia zajęć9 oraz kompletny model elektrowni hybrydowej (wiatrowej 
i solarnej) z wyjściem falownikowym 230VAC10. Z kolei laboratorium środowi-
skowe i inżynierii samochodowej wyposażone zostało w tablicę laboratoryjną  
z profili aluminiowych (ryc. 6.) z wpasowanym monitorem, zestawem przewodów, 
siłowników, zaworów elektrycznych i pneumatycznych, wsporników i łączników, 
blokiem przygotowania powietrza, manometrem oraz sprężarką. Laboratorium 
to dysponuje także urządzeniami do badania składu powietrza, wody i gleby 
pod kątem obecności zanieczyszczeń oraz ich źródeł.

Ryc. 6. Wyposażenie laboratorium środowiskowego i inżynierii samochodowej  
na Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu

Źródło: www.wsb.edu.pl (28.03.2017)

9 Zestaw składa się z akumulatora żelowego Victron Energy 22Ah/12V oraz regulatora ładowania Steca Solsum 6.6F 6A 12/24V.
10 Model składa się z 2 szt. paneli fotowoltaicznych 250W, regulatora ładowania 40A (24V), przetwornicy (UPS) 1400/2000 W, 2 szt. akumu-

latorów żelowych 200 Ah oraz turbiny wiatrowej 500 W.
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Uzupełnieniem nabytego wyposażenia laboratorium był zakup dodatkowej, 
specjalistycznej literatury naukowej z zakresu ochrony środowiska (ryc. 7.), któ-
ra została udostępniona studentom Wyższej Szkoły Biznesu w Bibliotece Aka-
demickiej im. prof. Jerzego Altkorna.

Ryc. 7. Publikacje naukowe z zakresu ochrony środowiska w zasobach Biblioteki Akademickiej  
WSB im prof. Jerzego Altkorna zakupione w ramach projektu

Autor: M. Małecka-Tomala.

Kolejny efekt projektu to publikacja naukowa pt. Wybrane problemy zarzą-
dzania i inżynierii produkcji w gospodarce niskoemisyjnej – implikacje dla branży 
energetycznej i motoryzacyjnej, pod red. dr Joanny Kurowskiej-Pysz11. Współ-
autorami publikacji są pracownicy naukowi Katedry Zarządzania i Inżynierii Pro-
dukcji oraz eksperci i studenci. Publikacja stanowi źródło wiedzy o wybranych 
zagadnieniach dotyczących rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie 
lokalnym, jak też wdrażania czystych technologii w wiodących branżach – ener-
getyce i motoryzacji, które są zaliczane do inteligentnych specjalizacji woje-
wództwa śląskiego12.

Warto podkreślić dużą różnorodność działań projektowych. Pozwoliło to za-
pewnić studentom specjalności Czyste technologie w energetyce i motoryzacji 
atrakcyjne formy zdobywania wiedzy, ukierunkowane na doświadczenia prak-
tyczne i ścisły kontakt z podmiotami z branży energetycznej i ochrony środowi-
ska. Uwzględnienie w projekcie różnych form edukacyjnych pozwoliło również 

�� J. Kurowska-Pysz (red.), Wybrane problemy zarządzania i inżynierii produkcji w gospodarce niskoemisyjnej – implikacje dla branży energe-
tycznej i motoryzacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s.132.

12 Współautorami publikacji: Wybrane problemy zarządzania i inżynierii produkcji w gospodarce niskoemisyjnej – implikacje dla branży ener-
getycznej i motoryzacyjnej byli m.in. dr inż. Damian Hernik – przedstawiciel firmy Energetyka Cieszyńska sp. z o.o. w Cieszynie, który 
opracował artykuł pt. Gospodarka niskoemisyjna w skali lokalnej – studio przypadku oparte na doświadczeniach Energetyki Cieszyńskiej; 
dr inż. Honorata Howaniec zAkademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej, która przygotowała opracowanie pt. Klastry i sieci 
jako element zwiększania konkurencyjności branży energetycznej i motoryzacyjnej, a także dr inż. Andrzej Ksiądz z Politechniki Śląskiej  
z referatem pt. Stan obecny i potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Pracę recenzował prof. PS dr hab. inż. Seba-
stian Werle. 
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na wypracowanie standardów wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych 
do uwzględnienia w ramach kontynuacji kształcenia na specjalnościach zwią-
zanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną środowiska. 

3. Studium przypadku – Projekt „Praktyczny program kształcenia kadr 
rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu”

Dzięki doświadczeniom zdobytym w ramach opisanego wyżej projektu,  
a także bardzo intensywnej współpracy transgranicznej, którą prowadzi Wydział 
Zamiejscowy WSB w Cieszynie, od września 2016 r. do sierpnia 2019 r. Wyższa 
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt pn. Praktyczny program 
kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu o war-
tości ponad 230 tys. euro13, dofinansowany w ramach Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska-Polska 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje14. 
Liderem projektu jest Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita w Ostrawie 
(VSB – TU Ostrava). Drugim Partnerem projektu po stronie czeskiej jest organi-
zacja pozarządowa non profit TRIANON, z.s. z Czeskiego Cieszyna. WSB jest 
jedynym partnerem projektu po stronie polskiej. Celem projektu jest praktycz-
ne przygotowanie zawodowe polskich i czeskich uczniów oraz studentów, któ-
rzy po zakończeniu edukacji wykorzystają umiejętności w zakresie zarządzania 
energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, pracując dla firm i samorządów 
na pograniczu. Projekt służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego, jako-
ści życia i środowiska pogranicza poprzez działania edukacyjne realizowane we 
współpracy z partnerów m.in. z TRITIA, miastami: Cieszyn i Czeski Cieszyn oraz 
firmami energetycznymi. Projekt ma przyczynić się do uspójnienia oferty eduka-
cyjnej wybranych szkół zawodowych i uczelni wyższych na pograniczu w zakre-
sie uwzględniania w programach kształcenia problematyki zarządzania energią 
oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, co umożliwi harmonijny rozwój kom-
petencji zawodowych w tym kierunku dla grupy uczniów, a później studentów 
z terenu pogranicza. Celem projektu jest także opracowanie oraz implemen-
tacja interdyscyplinarnego programu kształcenia studentów kierunków bizne-
sowych i technicznych, przygotowującego ich do podejmowania zatrudnienia 
na stanowiskach związanych z zarządzaniem energią i rozwojem gospodarki 
niskoemisyjnej w podmiotach działających na pograniczu. Ważnym aspektem 
projektu jest również włączenie do procesu kształcenia zawodowego: samo-
rządów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które  
w swojej działalności uwzględniają także kwestie środowiskowe oraz gospo-
darkę niskoemisyjną. 

Wydział Zamiejscowy WSB w Cieszynie od lat ściśle współpracuje z jednost-
kami naukowymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i jednostkami publicznymi  
�� Wartość dofinansowania dla WSB to ponad 400 tys. złotych.
14 Instytucje odpowiedzialne za program to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Wspólny Sekretariat Techniczny 

Programu INTERREG VA Czechy-Polska z siedzibą w Ołomuńcu.
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w Republice Czeskiej i na Słowacji. Dotychczas wspólne projekty realizowane 
były w euroregionach: Śląsk Cieszyński i Beskidy, w ramach Funduszu Mikro-
projektów. Doskonała znajomość problemów rynku pracy w transgranicznym 
regionie zaowocowała przygotowaniem profesjonalnego programu kształce-
nia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu. Nowatorstwo  
i wysoka jakość programu edukacyjnego zostały docenione przez międzynaro-
dową komisję, która uznała ten projekt za jeden z zaledwie dwóch najlepszych 
w tym naborze, które wybrano do dofinansowania. 

Przygotowywany interdyscyplinarny program kształcenia zawodowego  
w zakresie zarządzania energią i gospodarki niskoemisyjnej, adresowany do 
studentów VSB-TU w Ostrawie oraz studentów Wydziału Zamiejscowego WSB 
w Cieszynie, z punktu widzenia rozwoju rynku pracy pogranicza polsko-cze-
skiego spełnia następujące funkcje:

wzmacnia ofertę edukacyjną wybranych szkół zawodowych i uczelni 
wyższych na pograniczu w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych 
grupy uczniów a później studentów z terenu pogranicza, w zakresie za-
rządzania energią oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej;
włącza w proces kształcenia zawodowego specjalistyczne kadry zarzą-
dzające energią i rozwijające gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu,
wyposaża grupę polskich i czeskich studentów VSB-TU w Ostrawie oraz 
Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie w unikalne kompetencje  
i umiejętności dotyczące zarządzania energią oraz rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej w przedsiębiorstwach, samorządach oraz innych instytu-
cjach pogranicza;
inspiruje uczniów szkół ponadgimnazjalnych do rozwoju swoich zaintere-
sowań zawodowych w kierunku zarządzania energią oraz rozwoju gospo-
darki niskoemisyjnej, co stworzy im w przyszłości szansę na znalezienie 
na pograniczu zatrudnienia w tej ciekawej i perspektywicznej dziedzinie, 
bez konieczności migracji zarobkowej poza pogranicze;
przygotowuje kompetentne kadry do przyszłego zatrudnienia w podmio-
tach działających na pograniczu i zatrzymanie odpływu z pogranicza spe-
cjalistów rozwijających na tym obszarze gospodarkę opartą na wiedzy.

Oprócz wymienionych studentów, grupą docelową interdyscyplinarnego 
programu kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania energią i gospo-
darki niskoemisyjnej są uczniowie wybranych szkół zawodowych współpracu-
jących z organizacją TRIANON, korzystający z działań w projekcie; nauczyciele 
szkół zawodowych oraz kadra akademicka, którzy rozwiną umiejętności doty-
czące kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania energią i wdrażania 
gospodarki niskoemisyjnej; samorządy (miasta i gminy wiejskie), przedsiębior-
cy oraz inne instytucje i podmioty np. TRITIA – w zakresie pozyskiwania kadr 
z kompetencjami do zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
Szczegółowy program działań w ramach projektu jest wynikiem prac w między-
narodowym gronie specjalistów (ryc. 8.) oraz konsultacji w instytucjach samo-
rządowych w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie (ryc. 9.).

–

–

–

–

–
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Ryc. 8. Spotkanie międzynarodowego zespołu zarządzającego projektem Praktyczny program kształcenia 
kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu

Źródło: http://przekraczamygranice.wsb.edu.pl (25.03.2017)

Ryc. 9. Spotkanie konsultacyjne projektu Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę 
niskoemisyjną na pograniczuw Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Źródło: http://przekraczamygranice.wsb.edu.pl (25.03.2017)

W ramach programu przewidziano do realizacji takie formy kształcenia, jak: 
e-learning, szkoła letnia, warsztat edukacyjny, mentoring, coaching, tutoring, 
projekty praktyczne, staże zawodowe, panele konferencyjne oraz spotkania 
edukacyjne w szkołach.
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4. Studium przypadku – Projekt „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale 
Zamiejscowym WSB w Cieszynie” 

Od marca 2017 r. do listopada 2021 r. Wydział Zamiejscowy WSB w Cieszy-
nie realizuje projekt pn. Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejsco-
wym w Cieszynie WSB, który uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 800 
tys. złotych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Dzia-
łanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym15. Celem głównym projektu jest 
podniesienie praktycznych kompetencji 90 studentów Wydziału Zamiejscowego 
WSB w Cieszynie, tak by lepiej odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku 
pracy i społeczeństwa. W ramach projektu, przy współpracy z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym m.in. firmą Cempel Consulting – dostawcą specjalistycz-
nego oprogramowania do symulacji i optymalizacji procesów przemysłowych 
i logistycznych, zmodyfikowany zostanie m.in. program kierunku Zarządzanie  
i Inżynieria Produkcji poprzez powstanie trzech nowych specjalności: Inżynier 
symulacji, Zarządzanie infrastrukturą publiczną oraz Zarządzanie zrównoważo-
ną energią. Programy dla wymienionych wyżej specjalności zostały skonsul-
towane z przedstawicielami sektora praktyki gospodarczej reprezentującymi 
pracodawców. Działania te zostały podjęte, aby wdrażane programy kształce-
nia w jak największym stopniu dostarczały wiedzę oraz kształtowały kompe-
tencje zawodowe poszukiwane przez pracodawców reprezentujących liczne 
branże zatrudniające absolwentów tych specjalności. 

Jednym z głównych zadań w ramach projektu jest uruchomienie specjal-
ności Zarządzanie zrównoważoną energią. Specjalność tę zaplanowano na 
studiach niestacjonarnych II stopnia. Program specjalności opiera się na do-
świadczeniach z przygotowania i wdrażania opisanych wyżej projektów. Projekt 
powstał aby wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje 
i wiedzę w zakresie: zarządzania energią, możliwości optymalizacji zużycia  
i kosztów każdego typu energii w różnych obszarach jej wykorzystania oraz 
przeprowadzania potrzebnych analiz energetycznych i ekonomicznych w tym 
zakresie. Ponad 250 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych w ramach 
projektu realizowanych będzie przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim do-
świadczeniem praktycznym. Ponadto na potrzeby kształcenia w specjalności 
Zarządzanie zrównoważoną energią zakupione zostaną specjalistyczne pod-
ręczniki dla wszystkich studentów oraz oprogramowanie do punktowego i ob-
szarowego monitorowania gospodarki niskoemisyjnej i energetycznej. 

Podsumowanie
Opisane wyżej doświadczenia edukacyjne WSB, wynikające m.in. z profe-

sjonalnie przygotowanych projektów, na które uzyskano wsparcie ze środków 
unijnych, dowodzą, iż w kształceniu akademickim coraz większego znaczenia 
15 Projekt nadzoruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
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nabiera interdyscyplinarność i ścisłe ukierunkowanie edukacji na praktyczne po-
trzeby gospodarki i otoczenia. Ochrona klimatu, troska o środowisko naturalne 
oraz uzupełnienie zasobów energetyki opartej na węglu odnawialnymi źródłami 
energii to jedne z dominujących w tej chwili trendów jeśli chodzi o politykę roz-
wojową Polski oraz Unii Europejskiej16. Bezsprzecznie osiągnięcie celów, jakie  
w tej chwili stawiane są przed Polską, wymaga profesjonalnego przygotowania 
kadr, które na wielu odcinkach, w wielu miejscach i w różnych aspektach, za-
angażowane zostaną w rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Naturalne potrzeby 
społeczne, wśród których można wymienić dążenia do życia w czystym, przyja-
znym środowisku, ale zarazem też oczekiwania dotyczące rozwoju gospodarki, 
inwestycji i tworzenia miejsc pracy – często wydają się trudne do pogodzenia. 
Kompromis może zostać osiągnięty jedynie dzięki mądrej perswazji, opartej 
na faktach, a nie na życzeniowych postawach interesariuszy środowiska na-
turalnego z jednej strony, a przemysłu – z drugiej. Z pewnością możliwe do 
pogodzenia są powszechnie wyrażane dążenia do zrównoważonego rozwo-
ju, z adekwatnym uwzględnieniem kwestii gospodarczych, środowiskowych  
i społecznych, jak też twarde wymogi rozwoju nowych technologii w gospodar-
ce, które jednakże powinny być ukierunkowane na ograniczenie szkodliwych 
emisji. Właśnie ten aspekt jest ściśle związany z kształceniem. Istnieje bowiem 
pilna potrzeba zapewnienia na rynku pracy specjalistów, przygotowanych do 
zrównoważonego zarządzania energią na wielu polach. Uczelnia wyższajest 
postrzegana nie tylko jako podmiot edukujący kompetentne kadry, ale także 
jako ośrodek opiniotwórczy kształtujący postawy i zachowania istotnych akto-
rów rynku energii i obszaru ochrony środowiska, odgrywających kluczową rolę 
w zarządzaniu zrównoważoną energią w różnych sektorach, zarówno społecz-
nych (np. jednostki samorządu terytorialnego), jak też komercyjnych (przede 
wszystkim przedsiębiorstwa korzystające z dużych zasobów energii). Poprzez 
podejmowane w tym zakresie inicjatywy Wydział Zamiejscowy WSB w Cieszy-
nie staje się w regionie ważnym partnerem procesów rozwojowych. Uczelnia 
edukuje w sposób innowacyjny:

uruchamia specjalności stanowiące odpowiedź na zapotrzebowanie 
regionu w wymiarze transgranicznym; specjalność: czyste technologie  
w energetyce i motoryzacji sprzyja uzupełnieniu kadr na pograniczu pol-
sko-czesko-słowackim, gdzie znajdują się trzy silne ośrodki przemysłu 
automotive: Nosovice (Republika Czeska), Żylina (Słowacja) i Bielsko-
Biała (Polska);
prowadzi kształcenie fakultatywne, czego wyrazem jest wdrożenie pro-
jektu opisanego w studium przypadku nr 2; studenci kształcący się na 
wszystkich dostępnych specjalnościach na kierunku Zarządzanie i inży-
nieria produkcji mają możliwość dodatkowego udziału w fakultatywnym, 
3-letnim programie uzupełniającym ich kompetencje o wiedzę z zakresu 
zarządzania gospodarką niskoemisyjną na pograniczu;
innowacyjne metody kształcenia w naukach technicznych np. mentoring, 
tutoring, coaching urozmaicają program zajęć, a dodatkowe wsparcie  

16 Gospodarki M. (2009), Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Polityka energetyczna, 15, 07.

–

–

–
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w postaci wyjazdów studyjnych, szkół letnich i udziału w warsztatach 
tematycznych znacząco poprawia atrakcyjność kształcenia i przyciąga 
studentów. 
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ZINTEGROWANY 
SYSTEM GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI W PROJEKTOWANEJ 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Integrated waste management system in wastewater 

treatment plant in Siemianowice Śląskie

Streszczenie.	Artykuł prezentuje szczegółową charakterystykę funkcjonowania zintegrowanego systemu 
gospodarowania odpadami w oczyszczalni ścieków w Siemianowicach Śląskich, który powstał w ramach 
projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w tym mieście. Przedstawione rozwiązania syste-
mowe wpływają pozytywnie na redukcję niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko.

Słowa kluczowe: zintegrowany system gospodarowania odpadami, oczyszczanie ścieków, odpady, ochro-
na środowiska.

Summary. The article presents the detailed characteristics of functioning of the integrated waste manage-
ment system in the sewage treatment plant in Siemianowice Śląskie, which was created within the project 
of water and sewage management in this city. The presented system solutions contribute positively to 
reducing the negative impact of waste on the environment.

Key words: integrated waste management system, waste water treatment, waste, environmental protection.

Wstęp
Polska wstępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymo-

gów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczysz-
czania ścieków komunalnych1. Dyrektywa nakłada na Państwa Członkowskie 
szeroki zakres obowiązków w zakresie oczyszczania ścieków, jak również re-
dukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych powstających w oczyszczalniach 

* Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
� Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r. 

ze zm.)
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ścieków. Realizacja wskazanych celów wymaga wdrażania w oczyszczalniach 
ścieków zintegrowanych systemów gospodarowania odpadami. System taki 
został opracowany dla nowo powstającej oczyszczalni ścieków w Siemianowi-
cach Śląskich w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
w Siemianowicach Śląskich.

1. Ogólna charakterystyka odpadów powstających w oczyszczalni ścieków w Siemia-
nowicach Śląskich

W oczyszczalni ścieków w Siemianowicach Śląskich wytwarzane będą od-
pady przemysłowe oraz odpady komunalne. Przeprowadzone studia projek-
towe pozwoliły na wyodrębnienie czterec hfrakcji odpadów przemysłowych: 
odpady mechanicznego oczyszczania ścieków, osady ściekowe, pozostałe 
odpady procesowe – niebezpieczne, pozostałe osady procesowe – obojętne. 
Wskazane kategorie odpadów wraz z przypisanymi im kodami przedstawione 
zostały na ryc. 1. poniżej.

Ryc. 1. Odpady przemysłowe powstające w projektowanej oczyszczalni ścieków

Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na wielkość strumienia podstawowymi kategoriami odpadów 
będą odpady mechanicznego oczyszczania ścieków oraz osady ściekowe.
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2. Odpady mechanicznego oczyszczania ścieków
W ramach kategorii odpadów mechanicznego oczyszczania ścieków wy-

różnić należy skratki oraz zawartość piaskowników. Zgodnie z katalogiem 
odpadów2 skratkom przyporządkowany jest kod odpadu 19 08 01 (Odpady z in-
stalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ście-
ków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych, Odpady  
z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach, Skratki), a zawartości piaskow-
ników kod 19 08 02 (Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu 
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do ce-
lów przemysłowych, Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach, 
Zawartość piaskowników). Skratki, jak i piasek z osadników powstawać będą  
w stacji mechanicznego oczyszczania ścieków.

Skład morfologiczny skratek ścieków komunalnych uzależniony jest od jako-
ści i rodzaju ścieków. Obejmuje odpady kuchenne, fekalia, tekstylia, syntetyki 
oraz inne zanieczyszczenia. Charakteryzują się one bardzo dużą ilością sub-
stancji organicznej (przewiduje się udział substancji organicznej w skratkach 
powyżej 90%). Wskazane zanieczyszczenia ścieków surowych usuwane będą 
poprzez system trzech kompletów krat mechanicznych rzadkich zgrzebłowych 
oraz trzech kompletów krat mechanicznych gęstych (taśmowo-panelowych)�. 
Szczegółowe parametry krat przedstawione zostały w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry krat

Parametr Kraty mechaniczne rzadkie Kraty mechaniczne gęste
Typ Zgrzebłowa, łańcuchowa Panelowo-hakowa
Przepustowość 1000 m�/h 1000 m�/h
Prześwit 50 mm 3 mm
Długość x rozstaw haków x 55 x 80 mm
Kąt instalacji 75-800 30/750
Moc napędu 1,5 kW (1,1 + 1,5) kW
Szerokość/głębokość kanału 1000/1500 mm 1000/1500 mm
Wysokość zrzutu skratek (od po-
sadzki) ≈ 1200 mm Dostosowana do prasopłuczki

Zapotrzebowanie wody technolo-
gicznej do płukania kraty x Q = 1,3 l/s, p = 3 bar

Wykonanie materiałowe Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Obudowa hermetyczna z wzierni-
kiem (demontowana) x x

Źródło: Koncepcja programowo-przestrzenna budowy oczyszczalni ścieków w Siemianowicach Śląskich,  
FourEco, Warszawa 2016.

W celu zmniejszania objętości skratek, a przez to kosztów przetwarzania  
i transportu w projektowanej instalacji zastosowano 3 praski odwadniające  
o wydajności około 4 m�/h wyposażone w system płukania skratek (tzw. praso-
płuczki). Instalacja wyposażona została także w dwa komplety przenośników 
skratek. Skratki, po oddzieleniu na kratach, będą kierowane przez otwór zasy-
powy i przenoszone przez śrubę transportującą do strefy płukania. Po zakoń-
2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. 2014 poz.1923.
� Koncepcja programowo-przestrzenna budowy oczyszczalni ścieków w Siemianowicach Śląskich, FourEco, Warszawa 2016.
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czeniu cyklu płukania, będzie prowadzony proces prasowania i odwadniania 
skratek, które dalej będą przepychane przez orurowanie transportowe do punk-
tu zrzutu do kontenera. Odwadnianie skratek zachodzi przez docisk w kolanie 
orurowania transportowego. Przewiduje się, że redukcja masy skratek wynosić 
będzie około 70-80%�. Odwodnione skratki – zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami – będą kierowanie do instalacji przetwarzających, w tym instalacji termicz-
nego przekształcania komunalnych osadów ściekowych.

Drugim odpadem powstającym w procesie mechanicznego oczyszczania 
ścieków jest piasek z piaskowników. Piaskowniki stosowane są w celu usuwania 
ze ścieków zanieczyszczeń mineralnych (piasku, popiołów, kamieni), a w kon-
sekwencji zapobiegają zapychaniu się rurociągów i ścieraniu mechanicznemu 
elementów instalacji (np. pomp). Ze względu na kierunek przepływu wykorzy-
stywane w oczyszczalniach piaskowniki podzielić można na:

piaskowniki o przepływie pionowym – mają postać głębokich zbiorników, 
w których ścieki najpierw kieruje się ku dołowi, a następnie zmienia kie-
runek przepływu i płyną ku górze. Zanieczyszczenia mineralne opadają  
w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu ścieków w zasadniczej czę-
ści urządzenia. Prędkość opadania piasku nie może być niższa od prędko-
ści wznoszenia ścieków i wynosi około 1,45 cm/s. Ze względu na niewielkie 
rozmiary piaskowniki pionowe wykorzystywane są w oczyszczalniach ma-
łych i średnich. Podstawową ich wadą jest wrażliwość na zmienne natęże-
nie dopływu, co sprawia, iż wypierane są przez piaskowniki wirowe;
piaskowniki o przepływie poziomym – mają kształt podłużnych koryt o prze-
kroju prostokątnym, trapezowym lub parabolicznym. Wymiary piaskownika 
muszą zapewniać opadanie na dno ziaren o określonej wielkości;
piaskowniki wirowe – charakteryzują się kształtem kołowym, ścieki do-
prowadzane są po stycznej do obwodu komory. Piasek gromadzi się 
na dnie w środkowej części piaskownika, skąd odprowadzany jest za 
pomocą podnośników powietrznych lub przenośnika spiralnego zamon-
towanego w specjalnej komorze pod dnem piaskownika. Piaskowniki wy-
korzystywane są w oczyszczalniach o ograniczonej powierzchni;
piaskowniki napowietrzane – mają konstrukcję podobną do piaskowni-
ków poziomych. Dodatkowym elementem jest system doprowadzania 
sprężonego powietrza, z dyszami umieszczonymi 0,2-0,6 m pod dnem 
piaskownika. Ilość doprowadzanego powietrza ustalana jest na podsta-
wie badań po wybudowaniu urządzenia (szacunkowo 10-15 m�/h/1m),  
z prędkością zapewniającą sedymentację piasku i tłuszczy (ok. 0,3 m/
s). Piaskowniki napowietrzane mogą być także wykorzystywane w funk-
cji odtłuszczacza. Wyposażone zostają w dodatkową komorę położoną 
równolegle do komory głównej, w której prowadzona jest flotacja tłuszczy. 
Alternatywnie piaskownik może zostać wyposażony w zgarniacz zbiera-
jący tłuszcze wyniesione na powierzchnię do systemu odprowadzające-
go je poza piaskownik5.

4 Koncepcja programowo-przestrzenna budowy oczyszczalni ścieków w Siemianowicach Śląskich, FourEco, Warszawa 2016.
5 R. Woźniak-Vecchie, Piaskowniki w oczyszczalni, Magazyn Instalatora, nr 9/2014 oraz Z. Heidrich, M. Roman, J. Tabernacki, Woda  

i kanalizacja. Tom 2, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980, s. 201-207.

–

–

–

–
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W zaprojektowanej instalacji zamontowane zostaną 3 piaskowniki poziome 
napowietrzane o przepustowości 1000 m�/h. Piasek z piaskowników będzie pod-
legał osuszeniu na poletkach odciekowych na terenie oczyszczalni ścieków. Za-
wartość części organicznych w osadzie z piaskownika nie powinna przekraczać 
10% w stosunku wagowym. Spełnienie powyższego warunku jest konieczne  
w celu przeciwdziałania wystąpieniu gnicia, a w konsekwencji powstawania nie-
przyjemnych zapachów i plagi much�. W dalszej kolejności powstający odpad 
będzie przekazywany – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – upraw-
nionym podmiotom w celu zagospodarowania (odzysku lub recykling). Piasek  
z piaskowników znajduje zastosowanie: do naprawy dróg technologicznych i ob-
wałowań składowisk odpadów, naprawy dróg zakładowych, do dostosowania 
do celów wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodaro-
wania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu (działanie R14).

3. Zagospodarowanie osadów ściekowych
Drugą kategorię odpadów stanowią osady ściekowe. Ich ilość pozostaje 

bezpośrednio zależna od poziomu zanieczyszczenia ścieków trafiających do 
oczyszczalni. Opracowując procedury postępowania z osadami ściekowymi  
w projektowanej oczyszczalni ścieków kierowano się zasadą minimalizacji ne-
gatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, wykorzystaniem technolo-
gii BAT. Posiłkowano się także rozwiązaniami proponowanymi w dokumencie 

„Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii po-
stępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020”, opracowa-
nej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie7.

Skład mineralny i organiczny osadów z komunalnej oczyszczalni ścieków 
jest zbliżony do glebowej substancji organicznej (próchnicy)8, co umożliwia wy-
korzystanie komunalnych osadów ściekowych: 

w rolnictwie (uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obro-
tu handlowego włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz); 
do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu; 
do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz; 
do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne; 
przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z pla-
nów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy za-
chowaniu odpowiednich warunków określonych w ustawie o odpadach.

Ponadto osady ściekowe – po odpowiednim dostosowaniu – znajdują za-
stosowanie w procesach współspalania oraz mogą być kierowane do spalarni 
odpadów.

6 Z. Heidrich, M. Roman, J. Tabernacki, Woda i kanalizacja. Tom 2, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980, s. 201.
7 J. Bień i inni, Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ście-

kowymi na lata 2014-2020, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Instytut Inżynierii Środowiska, 
Częstochowa 2014.

8 D. Bączalska, Ocena możliwości składowania skratek pochodzących z Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku na miejskim wysypisku 
komunalnym, Mat. Konf. Nauk.-Techn. nt. Osady ściekowe w praktyce, Częstochowa-Ustroń 1998.

–

–
–
–
–
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Na terenie województwa śląskiego rocznie wytwarzanych jest 65 tys. Mg 
osadów ściekowych w przeliczeniu na suchą masę9. Obserwowany w ostatnich 
latach dynamiczny trend wzrostowy – jak można wnioskować - powodowany 
jest wzrostem stopnia skanalizowania województwa (ryc. 2.).

Ryc. 2. Masa wytwarzanych na terenie województwa śląskiego osadów w latach 2008-2015 w Mg

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL – GUS.

Wytwarzane na terenie województwa śląskiego osady ściekowe podlega-
ją zagospodarowaniu z wykorzystaniem sześciu metod: wykorzystywane są 
w rolnictwie, stosowane do rekultywacji, stosowane do uprawy roślin prze-
znaczonych do produkcji kompostu, przekształcane termicznie, składowane 
oraz czasowo magazynowane. Ilość i sposoby zagospodarowywania osadów 
przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Analiza porównawcza ilości i sposobów zagospodarowywania komunalnych osadów  
ściekowych w województwie śląskim w latach 2010 i 2015

Lp. Sposób zagospodarowania Masa [Mg s.m.]
� Stosowane w rolnictwie 9.479 1.814

2 Stosowane do rekultywacji terenów, w tym 
gruntów na cele rolne 15.837 2.286

� Stosowane do uprawy roślin przeznaczonych 
do produkcji kompostu 690 7.576

4 Przekształcone termicznie 2.712 5.927
5 Składowane razem 4.858 105
6 Czasowo magazynowane 2.699 5.191

Źródło: Bank Danych Lokalnych – GUS.

 W minionych latach dokonał się proces zmian wykorzystywanych metod 
zagospodarowywania komunalnych osadów ściekowych. W coraz mniejszym 
stopniu wykorzystywano osady w rolnictwie oraz do rekultywacji terenów. 
Podstawowymi metodami stały się natomiast wykorzystanie osadów do uprawy 

9 Bank Danych Lokalnych GUS.
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roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz termiczne przekształcanie. 
Należy jednocześnie zwrócić uwagę, na fakt, iż większość powstających  
w województwie śląskim komunalnych osadów ściekowych „znika” z systemu 
ewidencji.

Podstawowymi problemami w gospodarowaniu osadami ściekowymi na te-
renie województwa śląskiego są: brak kompleksowego systemu gospodarowa-
nia osadami, niewystarczająca ilość instalacji do końcowego unieszkodliwiania 
osadów ściekowych, w tym instalacji do ich termicznego przekształcania, ska-
żenie mikrobiologiczne, wysoka zawartość metali ciężkich części osadów 
uniemożliwia ich pełne wykorzystanie w rolnictwie oraz fakt magazynowania 
osadów na terenie oczyszczalni ścieków10.

Zgodnie z Planem gospodarowania odpadami dla województwa śląskiego 
2014 w zakresie postępowania z osadami ściekowymi przewiduje się:

uwzględnienie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych 
osadów ściekowych w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy 
lub modernizacji oczyszczalni ścieków;
wprowadzanie rozwiązań w zakresie zagospodarowania osadów ścieko-
wych dla mniejszych aglomeracji;
zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych 
w biogazowniach w celach energetycznych;
wzrost masy komunalnych osadów ściekowych przekształcanych ter-
micznie;
wspieranie budowy instalacji do odwadniania i suszenia osadów ścieko-
wych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii11.

Analizowana oczyszczalnia ścieków w Siemianowicach Śląskich będzie wy-
twarzała osady ściekowe w ilości 1600 Mg s.m./rocznie. Procedura postępowa-
nia z osadami ściekowymi w formie graficznej przedstawiona została na ryc. 3.

Osady poddawane będą procesowi stabilizacji beztlenowej w celu pozy-
skania biogazu. Powstały fermentat kierowany będzie do zbiornika osadów 
przefermentowanych, a następnie do stacji odwadniania osadów. Odwodnie-
nie osadów będzie prowadzone z wykorzystaniem wirówek dekantacyjnych.  
W celu zwiększenia stopnia odwodnienia osadu dozowany będzie polielektrolit, 
przygotowywany w zbiornikach roztworowych. Odwodniony osad poddawany 
będzie badaniu składu chemicznego, celem określenia zawartości metali cięż-
kich. W sytuacji stwierdzenia poziomu metali ciężkich przekraczającego normy 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osa-
dów ściekowych12 osad bezpośrednio będzie kierowany do spalarni odpadów 
niebezpiecznych.

10 Plan gospodarowania odpadami dla województwa śląskiego 2014, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, s. 59.
�� Plan gospodarowania odpadami dla województwa śląskiego 2014, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Dz.U. 2015 poz. 257.

–

–
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Ryc. 3. Procedura postępowania z osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków  
w Siemianowicach Śląskich

Źródło: opracowanie własne.

Odwodniony osad spełniający normy będzie kierowany do zbiornika przej-
ściowego magazynowania, a następnie do mieszarki osadu z wapnem palo-
nym mielonym. Wapno palone mielone będzie podawane do mieszarki poprzez 
układ dokładnego dozowania (podajnik ze zgrubnym dozownikiem, zbiornik 
przejściowy, dozownik dokładny). Mieszarka musi zapewniać szybkie wymie-
szanie osadu z wapnem. W trakcie prawidłowo prowadzonego procesu tempe-
ratura powinna wzrosnąć do 130-140oC, w następstwie czego osad stanie się 
bezpieczny higienicznie (eliminacja bakterii i jaj pasożytów). W wyniku odparo-
wania wody zawartość suchej masy wzrośnie do 70-80%13. Po zakończeniu pro-
cesu osad będzie podlegał ponownej kontroli biologiczno-chemicznej mającej 
na celu ustalenie zgodności produktu z rozporządzeniem w sprawie komunal-
�� Koncepcja programowo-przestrzenna budowy oczyszczalni ścieków w Siemianowicach Śląskich, FourEco, Warszawa 2016.
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nych osadów ściekowych14. Granulat wapienno-osadowy spełniający wymogi 
rozporządzenia magazynowany będzie w magazynie zhigienizowanego osadu 
(granulatu), co jest szczególnie istotne w okresach zimowych.

Podjęte zostaną działania mające na celu nadanie wytwarzanemu granulato-
wi statusu środka poprawiającego właściwości gleby15, dzięki czemu w świetle 
artykułu 14 Ustawy o odpadach16 utraci status odpadu. Utrata statusu odpadu 
jest możliwa w sytuacji łącznego spełnienia poniższych warunków:

przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów; 
istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie; 
dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla za-
stosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepi-
sach i w normach mających zastosowanie do produktu; 
zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych 
skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Zgodnie z artykułem 14 ust. 2 Ustawy o odpadach w sytuacji braku zbytu na 
środek poprawiający właściwości gleby będzie ponownie stawał się odpadem  
i będzie kierowany do termicznego przekształcenia.

W opracowanej koncepcji zagospodarowania osadów założono cztery głów-
ne kierunki wykorzystania powstającego granulatu wapienno-osadowego:

osady ściekowe nie spełniające wymogów Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych, jak również osady ściekowe (granulat), które nie znajdą go-
spodarczego zastosowania kierowane będą do termicznego przetworze-
nia z odzyskiem energii w spalarniach odpadów;
do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do uprawy 
roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. Nie przewiduje 
się wykorzystania osadów w rolnictwie. Działanie R3 i R10 umożliwia wy-
korzystanie znajdującej się w nich substancji organicznej oraz mikroele-
mentów przez uprawiane rośliny podczas ich wegetacji i rozwoju. Zgodnie 
z art. 96 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o odpadach odpowiedzialność za prawid-
łowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych w analizowanym za-
kresie spoczywa na wytwórcy tych osadów. Komunalne osady ściekowe 
mogą być przekazywane do stosowania władającemu powierzchnią zie-
mi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów (art. 96 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 
o odpadach). Zgodnie z artykułem 96 ust. 6 Ustawy o odpadach grun-
ty, na których będą stosowane osady ściekowe będą poddawane bada-
niom przez wnioskodawcę (wytwórcę komunalnych osadów ściekowych). 
Wnioskodawca będzie przechowywał wyniki badań przez okres 5 lat od 
dnia zastosowania osadów;
zastosowanie do rekultywacji terenów. Przewiduje się wykorzystywanie 
osadów do rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkod-
liwiania odpadów wydobywczych i zwałowisk skał płonnych pochodzą-

14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Dz.U. 2015 poz. 257.
15 Zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033.
16 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o odpadach, Dz.U. 2016 poz. 1987.
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cych z górnictwa węgla kamiennego lub ich części (tak zwanej okrywy 
rekultywacyjnej) zgodnie z Rozporządzeniem sprawie odzysku odpadów 
poza instalacjami i urządzeniami17.

Szczególne znaczenie analizowanego zastosowania wynika z podejmowanych 
w województwie śląskim działań rewitalizacyjnych. Rewitalizacja terenów zdegra-
dowanych (w tym zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych i zwałowisk skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego) 
została uznana za jedno z kluczowych zadań w Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2020+”. Urzeczywistnienie założeń powołanej strategii tworzy 
zbyt na powstający w oczyszczalni ścieków granulat wapienno-osadowy w okre-
sie kilkudziesięciu lat. Obszary wymagające rewitalizacji w województwie śląskim 
wraz z nasileniem potrzeb rewitalizacyjnych przedstawia ryc. 4.

Ryc. 4. Obszary wymagające rewitalizacji w województwie śląskim wraz z nasileniem  
potrzeb rewitalizacyjnych

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Województwo Śląskie,  
Katowice, lipiec 2013.

współspalanie w cementowniach. W najbliższym otoczeniu projektowa-
nej oczyszczalni ścieków funkcjonują dwie instalacje współspalające wy-
suszone osady ściekowe: Górażdże Cement S.A. (instalacja oddalona  
o 99 km, bardzo dobre skomunikowanie autostradą A4) oraz Cemex Pol-
ska sp. z o.o. – cementownia Rudniki k. Częstochowy (instalacja oddalo-
na o 85 km, bardzo dobre skomunikowanie DK 1).

17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796).

–
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W celu zapewnienia możliwości współspalania osadów ściekowych w ce-
mentowni Górażdże Cement S.A., jak i Cemex Polska Sp. z o.o., wnioskodawca 
podejmie działania na rzecz zapewnienia parametrów osadów zgodnie z wy-
mogami odbiorcy (tabela 3 i tabela 4). Stosowne umowy ze wskazanymi pod-
miotami na przekazanie osadów do współspalania zawarte zostaną na etapie 
uruchamiania instalacji.

Tabela 3. Wymagane parametry fizykochemiczne dla ustabilizowanych  
osadów ściekowych – wysuszonych [kod 19 08 05]

L.p.  Parametr Wartość dopuszczalna
1. Wartość opałowa ponad 10 000 kJ/kg
2. Zawartość siarki całkowitej poniżej 2,0 %
3. Zawartość P2O5 poniżej 8 %
4. Zawartość chloru poniżej 1 %
5. Granulacja do 8 mm
6. Zawartość wilgoci do 10%*
7. Temperatura poniżej 40°C

Źródło: Górażdże Cement SA.

Tabela 4. Dopuszczalne w osadach zawartości substancji chemicznych i metali ciężkich

Lp. Substancja Maksymalna zawartość
1. Fluor do 100 ppm
2. Fluor + brom + jod do 100 ppm
3. Nitryle 0 ppm
4. Kwas cyjanowodorowy 0 ppm
5. Cyjanki 0 ppm
6. Fenole 0 ppm
7. PCB 0 ppm
8. PCDD/F (dioksyny/furany) 0 ppm
9. Kadm do 20 ppm

10. Rtęć do 0,5 ppm
11. Tal do 10 ppm
12. Arsen do 10 ppm
13. Kobalt do 50 ppm
14. Nikiel do 50 ppm
15. Antymon do 50 ppm
16. Ołów do 250 ppm
17. Chrom do 250 ppm
18. Miedź do 250 ppm
19. Mangan do 250 ppm
20. Wanad do 250 ppm
21. Cyna do 1000 ppm
22. Cynk do 1000 ppm

Źródło: Górażdże Cement SA.
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4. Pozostałe odpady procesowe – niebezpieczne i obojętne
W prowadzonym przez oczyszczalnię ścieków procesie oczyszczania mogą 

powstawać także odpady procesowe niebezpieczne i obojętne. Przewiduje się, 
że będą powstawały poniżej wymienione rodzaje odpadów niebezpiecznych:

KOD – 19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,
KOD – 19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające me-
tale ciężkie,
KOD – 13 02 XX Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
KOD – 15 01 10* Opakowania po środkach niebezpiecznych,
KOD – 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
KOD – 16 02 XX Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Odpady te powstawać będą w niewielkich ilościach, nieprzekraczających 1 
Mg rocznie. Będą one magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych 
i niezwłocznie przekazywane do odzysku i recyklingu uprawnionym podmiotom. 
Proces magazynowania będzie realizowany zgodnie z wymogami artykułu 25 
Ustawy o odpadach. Magazyn odpadów niebezpiecznych będzie miał charak-
ter obiektu zadaszonego, wyodrębnionego ścianami, o utwardzonym podłożu 
uniemożliwiającym ewentualne przesiąkanie substancji do gleby. Odpady będą 
gromadzone w specjalistycznych pojemnikach dla odpadów niebezpiecznych. 
Dostęp do magazynu będzie ograniczony do osób uprawnionych.

W kategorii odpadów obojętnych mogą powstawać odpady o kodach:
KOD 16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 13;
KOD 1602 16 – Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymie-
nione w 16 02 15.

Wskazane odpady będą magazynowane w magazynie odpadów obojęt-
nych i niezwłocznie przekazywane do odzysku i recyklingu uprawnionym pod-
miotom.

Podsumowanie
Przedstawione rozwiązania systemowe pozwalają na ograniczenie do mini-

mum skutków niekorzystnego wpływu na środowisko realizowanego w oczysz-
czalni procesu oczyszczania ścieków. Jednocześnie inwestor (Wodociągi 
Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.) po zakończeniu inwestycji przewidu-
ją dalszą rozbudowę instalacji o rozwiązania służące redukcji azotu i fosforu  
w osadach ściekowych. Spółka analizuje możliwości wykorzystania technologii: 
odzysku fosforu w formie struwitu oraz procesów PHOSNIX i Gifhron18. Rozwa-
ża się także wykorzystanie technologii Nereda, pozwalającej na wytwarzanie 
tlenowego granulatu osadu czynnego. Technologia ta w stopniu znaczącym 
obniża koszty funkcjonowania oczyszczalni.

18 Opis wskazanych technologii znajduje się między innymi w: K. Gierlotka, Odzysk fosforu z osadów ściekowych – motywacja i przykładowe 
rozwiązania technologiczne, [w:] Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10’2015, s. 268.
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