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Stanis³aw DZIEKOÑSKI*

Wychowanie ekologiczne w perspektywie
personalistycznej

W Polsce od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku coraz
wiêcej mówi siê na temat personalistycznej koncepcji wychowania. Liczne publikacje w tym wzglêdzie nie zmieniaj¹ jednak faktu, ¿e zasady tego
wychowania czêciej pozostaj¹ na papierze ni¿ w praktycznym zastosowaniu. Fakt ten stanowi du¿e wyzwanie g³ównie dla teoretyków
chrzecijañskiego wychowania, którzy upatruj¹ w personalizmie warunek
dobrego i skutecznego wychowania, równie¿ w wymiarze ekologicznym.

1. Ogólna charakterystyka personalistycznej koncepcji wychowania

Przedstawienie ogólnych za³o¿eñ wychowania personalistycznego
wydaje siê byæ rzecz¹ pierwszorzêdn¹ w zrozumieniu znaczenia tej koncepcji dla edukacji ekologicznej. W personalizmie pedagogicznym zostaje
wyeksponowana wartoæ samego cz³owieka jako osoby. Podstawow¹ i
autonomiczn¹ wartoci¹ i celem dzia³añ jest rozwój jego osobowoci.
Cz³owiek  osoba jest nie tylko podmiotem, ale te¿ norm¹, kryterium dla
innych wartoci. Osoba jest celem i dobrem dla niej samej. W p³aszczynie etycznej jest wartoci¹ bezwarunkow¹. Dobro osoby ludzkiej, jej bezpieczeñstwo i rozwój s¹ nadrzêdn¹ zasad¹ moraln¹, której trzeba podporz¹dkowaæ inne wartoci, nawet jeli by³yby uznane za fundamentalne
dla rozwoju spo³eczeñstwa i gospodarki. Prymat wartoci osobowych
przeciwstawia siê ujêciom indywidualizmu i socjologizmu1 . Personalizm
próbuje bowiem ukazaæ we w³aciwych proporcjach prawa jednostki oraz
znaczenie spo³eczeñstwa w jej indywidualnym rozwoju2 . Personalistycznie pojête rodowisko jest rozbudowan¹ wspólnot¹ osób, zró¿nicowa*
1
2

Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
Por. J. HOMPLEWICZ, Etyka pedagogiczna, Warszawa 1996, s. 113-114.
Por. Z. MARCINIAK, Zarys historii wychowania, Warszawa 1978, s. 159; por. tak¿e R. PROIETTI
SEGNALINI, La pedagogia personalizzata e lazione pedagogico  pastorale nalla scuola,
Roma 1990, s. 91-92.
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nych, autonomicznych zarówno wobec siebie nawzajem, jak i instytucji
spo³ecznych3 .
W personalistycznej koncepcji wychowania patrzenie na wiat dokonuje siê poprzez wartoæ osoby. Wychowanek staje siê celem wychowania, a nawet celem swego wychowawczego dzia³ania. Wychowanie polega na umo¿liwianiu wychowankowi wszechstronnego rozwoju jego w³asnej osobowoci4 poprzez anga¿owanie jego aktywnoci na tyle, na ile
osoba ludzka, wiadoma i wolna, mo¿e byæ naprawdê aktywn¹5 .
Krystalizowanie siê osobowoci wychowanka, dokonuj¹ce siê na drodze kszta³towania w³asnych prze¿yæ i ¿yciowych wartoci, samorealizacji, wolnoci, jest naturalnym celem wychowania personalistycznego.
Tym samym wyklucza siê wszelk¹ manipulacjê, czy te¿ instrumentalne
traktowanie osoby. Niezale¿nie od wieku, zdobytych wiadomoci i umiejêtnoci, wychowanek jest osob¹, z któr¹ musi siê liczyæ wychowawca.
Postawa szacunku, otwartoci, szczeroci wobec wychowanka, kontakt
osobowociowy, dobrowolnoæ i przekonywanie stanowi¹ kanon pedagogiki personalistycznej6 .
Personalizm wpisa³ siê na trwa³e w historiê pedagogiki. Ujêcie to odnajdujemy w jakiej mierze u Jana Fryderyka Herbarta. Twórca etyki i
filozofii pedagogicznej uzale¿nia ca³e wychowanie od uprzednich filozoficznych odpowiedzi dotycz¹cych sensu i celu ¿ycia cz³owieka. Stwierdza
on równie¿, ¿e nikogo nie wolno kszta³towaæ pod³ug siebie, poniewa¿
uczeñ jest autonomiczny.
Osobowe spojrzenie na wychowanka jeszcze bardziej zosta³o rozwiniête w koncepcjach pedagogicznych Jana W³adys³awa Dawida, Mys³akowskiego, Kreutza, Baley«a czy Szumana7 . Jest ono obecne tak¿e w
chrzecijañskim wychowaniu, które postrzega cz³owieka jako osobê ludzk¹ stworzon¹ przez Boga, woln¹ i powracaj¹c¹ do Niego, zobowi¹zan¹
do samourzeczywistnienia siê w samowychowaniu poprzez panowanie
nad natur¹ i s³u¿bê spo³ecznoci. Zosta³o to wyranie zaznaczone w
pierwszej encyklice Kocio³a katolickiego w ca³oci powiêconej wychowaniu  Divini illius magistrii, g³ównie za przy kreleniu celu wychowania, zdeterminowanego elementem wiêtoci i doskona³oci8 .
Przedstawiony przez encyklikê cel chrzecijañskiego wychowania
uwzglêdnia hierarchii wartoci, które maj¹ byæ osi¹gniête w wychowaniu. Na najwy¿szym miejscu dokument stawia Najwy¿sz¹ Wartoæ 
3
4
5
6
7
8

Por. J. HOMPLEWICZ, dz. cyt., s. 116.
Por. Z. MARCINIAK, dz. cyt., s. 159; por. tak¿e R. PROIETTI SEGNALINI, dz. cyt., s. 97.
Por. P. VIOTTO, dz. cyt., s. 231.
Por. J. HOMPLEWICZ, dz. cyt., s. 114.
Por. tam¿e, s. 115.
Por. S. DZIEKOÑSKI, Wychowanie w nauczaniu Kocio³a. Od pocz¹tku wieku XIX do Soboru
Watykañskiego II, Warszawa 2000, s. 63.
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Boga i z³¹czon¹ z Nim osobowoæ cz³owieka powo³anego do niemiertelnoci9 . Dobra religijno  moralne wyprzedzaj¹ dobra materialne, a dobro spo³ecznoci stoi przed dobrem doczesnym jednostki10 . Taka kolejnoæ dóbr wynika z tradycyjnego ujêcia przez dokument myli pedagogicznej, a przede wszystkim chrzecijañskiej. Nadaje ona ca³emu wychowaniu charakter kszta³towania moralnego, które zdobywa siê poprzez
nieustanne dzia³anie zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia ostatecznego celu cz³owieka11 .
Encyklika, prezentuj¹c cel chrzecijañskiego wychowania, uwzglêdnia
wiêc ca³¹ naturê cz³owieka. Bierze pod uwagê jego religijne têsknoty,
które wykraczaj¹ poza ziemskie istnienie, ale jednoczenie jego otwartoæ
na korzystanie i tworzenie dóbr doczesnych12 . Okrelony cel nadaje
chrzecijañskiemu wychowaniu cechy heroizmu. Chrzecijanin d¹¿¹c ku
Bogu  Najwy¿szej Sile, z pomoc¹ natury i nadnatury, przejawia umiejêtnoæ dostrzegania wielkoci nawet w upokorzeniu, cierpieniu czy w walce moralnej13 .
Personalizm w wychowania ujawnia siê jeszcze mocniej w nauczaniu
Soboru Watykañskiego II oraz posoborowej myli pedagogicznej rozwijanej przede wszystkim przez Jana Paw³a II. Ojciec wiêty zauwa¿a, i¿ w
wychowaniu chodzi o to, (...), aby cz³owiek stawa³ siê coraz bardziej
cz³owiekiem  o to, aby bardziej by³, a nie tylko mia³  aby wiêc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umia³ bardziej i pe³niej byæ cz³owiekiem  to znaczy, aby równie¿ umia³ bardziej byæ nie tylko z drugimi, ale tak¿e dla drugich14 . Rozwiniêcie tej myli nastêpuje w kolejnych
wypowiedziach, w których papie¿ zauwa¿a, ¿e wychowanie jest przede
wszystkim obdarzaniem cz³owieczeñstwem  obdarzaniem dwustronnym15 , czyli jest procesem, w którym wzajemna komunia osób dochodzi do g³osu w sposób szczególny 16 . Wychowanie krelone przez Jana
9

10

11
12
13
14

15
16

Wyp³ywa to z okrelonego pogl¹du na wiat, wed³ug którego wszelkie dobra ziemskie ulegaj¹ zniszczeniu, a pozostaje tylko dusza ludzka, która w wiecznoci po³¹czy siê z cia³em. Por.
W. GRANAT, Zasady pedagogiki katolickiej w wietle dogmatu odkupienia grzechu pierworodnego, MKW 28 (1939) nr 1-2, s. 52-53.
W powy¿szym stwierdzeniu chodzi o to, ¿e w okrelonych wypadkach jednostka ma obowi¹zek powiêcenia swego ¿ycia dla dobra spo³ecznoci, np. narodu. Por. W. GRANAT, art.
cyt., s. 52-53.
Por. G. GROPPO, Teologia delleducazione, Origine, identita, compiti, LAS  Roma 1991, s. 66.
Por. W. GRANAT, art. cyt., s. 52.
Por. tam¿e, s. 53.
Przemówienie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Owiaty, Nauki i
Kultury (UNESCO) (Fragmenty, nn. 11-14), Pary¿, 2 czerwca 1980, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Paw³a II. (1978-1999), red. S. URBAÑSKI, Warszawa 2000, s. 130.
List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, (fragmenty, n. 16), Rzym, 2 lutego 1994, w:
Wychowanie w nauczaniu Jana Paw³a II, dz. cyt., s. 354.
Tam¿e, s. 353.
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Paw³a II mo¿na zatem rozumieæ jako proces samowychowania, który zaczyna siê po osi¹gniêciu przez cz³owieka pewnego stopnia dojrza³oci
psychofizycznej17 i domaga siê obecnoci wychowawcy. To spostrze¿enie
potwierdza wypowied w Licie apostolskim do m³odych ca³ego wiata
z okazji Miêdzynarodowego Roku M³odzie¿y: Jeli bowiem nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e rodzina wychowuje, ¿e szko³a kszta³ci i wychowuje, to
równoczenie tak dzia³anie rodziny, jak i szko³y pozostanie niekompletne (a mo¿e nawet zostaæ wrêcz zniweczone)  je¿eli ka¿dy i ka¿da z Was,
M³odych, sam nie podejmie dzie³a swojego wychowania. Wychowanie
rodzinne i szkolne mo¿e tylko dostarczyæ Wam elementów do dzie³a samowychowania18 , które nale¿y rozumieæ jako cierpliwe, wytrwa³e,
trudne budowanie od wewn¹trz.
W dziedzinie samowychowania istotnym programem staj¹ siê s³owa
Chrystusa poznacie prawdê i prawda was wyzwoli. S³owa te stanowi¹
wewnêtrzny rdzeñ tego, co nazywamy samowychowaniem. Papie¿ podkrela, ¿e m³odzi maj¹ wrodzony zmys³ prawdy. Prawda za ma s³u¿yæ wolnoci, która zawiera w sobie kryterium prawdy. Z kolei w³aciwe u¿ywanie wolnoci wymaga prawego sumienia, poczucia odpowiedzialnoci, otwarcia siê na drugiego cz³owieka19 .

2. Wychowanie ekologiczne jako cel personalizmu

Idea³em wychowania, jaki zakrela siê edukacji ekologicznej jest
zrównowa¿ony rozwój. Chodzi o wychowanie cz³owieka odznaczaj¹cego siê zdolnoci¹ realizowania bie¿¹cych potrzeb w sposób nie ograniczaj¹cy nastêpnym pokoleniom mo¿liwoci zaspokajania ich oczekiwañ.
Rozwój taki dokonuje siê na drodze wspó³istnienia cz³owieka i przyrody
w okrelonym stanie równowagi. Wymaga zatem znalezienia harmonii
pomiêdzy trzeba aspektami: przyrodniczym, spo³ecznym i gospodarczym. Ochrona rodowiska, wzrost ekonomiczny i rozwój cz³owieka zarówno w p³aszczynie indywidualnej jak i spo³ecznej pozostaj¹ ze sob¹ w
cis³ym zwi¹zku20 . Zachodzi miêdzy nimi relacja zró¿nicowania i komplementarnoci.
17
18

19
20

Por. tam¿e, s. 356.
List apostolski Parati semper Ojca wiêtego Jana Paw³a II do m³odych ca³ego wiata z
okazji Miêdzynarodowego Roku M³odzie¿y, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Paw³a II, dz.
cyt., s. 47.
Por. tam¿e, s. 47.
Pr. K. PLEWNICKA, Edukacja na rzecz zrównowa¿onego rozwoju, w: Edukacja w naturze czyli jak pokochaæ, poznaæ, zrozumieæ i chroniæ przyrodê, red. J. LENIEWSKA, J.W. CZARTOSZEWSKI, Chrzecijañstwo i edukacja ekologiczna 2(2002), s. 56.
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Tak nakrelony kierunek wychowania ekologicznego uto¿samiania siê
w znacznej mierze z celami personalistycznej koncepcji wychowania, które ca³oæ zabiegów wychowawczych podporz¹dkowuje integralnemu
rozwoju cz³owieka jako osoby, dokonuj¹cego siê w p³aszczynie indywidualnej i spo³ecznej. Personalistyczna koncepcja wychowania jest bowiem
zainteresowana ca³¹ osob¹, jej wiecznym przeznaczeniem, a równoczenie wspólnym dobrem spo³eczeñstwa. W praktyce wymaga to zadbania o fizyczne, moralne i intelektualne dobro dzieci i m³odzie¿y, tak ¿eby
mogli zdobywaæ coraz doskonalszy zmys³ odpowiedzialnoci, w³aciwie
korzystaj¹c z wolnoci i przygotowywaæ siê do czynnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym21 . Wychowanie prospo³eczne nale¿y powi¹zaæ siê z tradycj¹ i kultur¹. Jego przedmiotem ma byæ sprawiedliwoæ i mi³oæ spo³eczna, która oznacza pe³niê ³adu moralnego, bêd¹cego fundamentem ¿ycia ka¿dego cz³owieka i spo³eczeñstwa22 . W zakres wychowania spo³ecznego wpisane jest w szczególny sposób wychowanie do wolnoci i pokoju, którego nie mo¿na zbudowaæ tylko s³owami, ani te¿ przy pomocy si³y
zewnêtrznej. Najpierw trzeba go pragn¹æ i jest on wynikiem wk³adu
wnoszonego przez wszystkich ludzi23 .
W wymiarze spo³ecznym norma personalistyczna przek³ada siê na
konkretne czyny mi³oci. Dziêki mi³oci cz³owiek jest zdolny traktowaæ
innych ludzi jak braci oraz doskonalej rozumie prawdê, ¿e ma byæ troskliwym administratorem powierzonego mu wiata. Mi³oæ stanowi
g³ówny motyw w humanizowaniu rodowiska naturalnego, czyli zaanga¿owaniu siê cz³owieka w przeobra¿ania wiata. Ingerencja w przyrodê
winna wspó³brzmieæ z potwierdzeniem godnoci ludzkiej i mi³oci.
Aby mi³oæ przybra³a w cz³owieka w³anie taki wyraz potrzeba
kszta³towaæ w nim pewne uzdolnienia od dzieciñstwa. W tym wzglêdzie
wielkie znaczenie odgrywa przyk³ad ze strony rodziców i wychowawców. Okazywana przez nich czu³oæ, szacunek, us³u¿noæ, bezinteresownoæ, gotowoæ do powiêceñ, ucz¹ dzieci troski o potrzeby bliniego 
zarówno duchowe, jak i materialne, a tym samym wychowuj¹ do szacunku wobec wiata przyrody.
Wychowanie do mi³oci akcentowane jest bardzo mocno w religii
chrzecijañskiej. Analiza dokumentów Kocio³a katolickiego, tak przedsoborowych, jak i soborowych oraz wspó³czesnych pokazuje, ¿e tworzenie w wychowaniu atmosfery mi³oci jest podstawowym warunkiem do21

22
23

Audiencja dla biskupów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, przyby³ych z wizyt¹ ad limina
Apostolorum, Watykan, 28 padziernika 1983, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Paw³a II,
dz. cyt., s. 235.
Zob. S. CHROBAK, Koncepcji wychowania personalistycznego w nauczania Karola Wojty³y 
Jana Paw³a II, Warszawa 1999, s. 73-77.
Por. Pokój i m³odzi id¹ razem, Orêdzie Ojca wiêtego Jana Paw³a II na XVIII wiatowy
Dzieñ Pokoju 1 stycznia 1985, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Paw³a II, dz. cyt., s. 69.
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brego wychowania, jego skutecznoci. Chrzecijanin naladuj¹c mi³oæ
Chrystusa odnajduje w³aciwe relacje ze rodowiskiem, w którym ¿yje.
W wietle Objawienia ród³em mi³oci do rzeczy stworzonych i odpowiedzialnoci za stan naturalnego rodowiska jest mi³oæ do Boga Stworzyciela i Odkupiciela. Dlatego te¿ dzia³alnoæ cz³owieka w wiecie powinna byæ zdeterminowana w³anie tak¹ mi³oci¹. Jedynie ona bowiem
pozwala prawdziwie i ca³kowicie powiêciæ siê trosce np. o zaspokajanie
podstawowych potrzeb mieszkañców odleg³ych rejonów wiata, budowaæ solidarnoæ miêdzy ludzk¹ oraz ze rodowiskiem naturalnym24 .

3. Osoba ludzka jako podstawowe kryterium wychowania
ekologicznego

Wychowanie ekologiczne w edukacji personalistycznej przyjmuje
równoczenie swoisty charakter. Ca³oæ dzia³añ zmierzaj¹cych do ochrony i rozwoju rodowiska spo³eczno  przyrodniczego uwarunkowana jest
dobrem osoby, powo³anej do utrzymywania ¿ycia. Rodzi siê koniecznoæ
nauczania  szczególnie m³odych ludzi  szacunku dla ¿ycia i sposobu, w
jakim ono rodzi siê, przebiega, umiera i nieustannie odradza25 . W personalistycznej koncepcji wychowania okazywanie szacunku dla przyrody
bêdzie przejawem afirmacji cz³owieka, w³¹czonego w rodowisko, a
równoczenie poza nie wykraczaj¹cego. Szacunek dla przyrody jest konsekwencj¹ poszanowania godnoci ludzkiej. Mamy zatem do czynienia z
antropocentryzmem. W tej perspektywie poszanowanie praw przyrody
bêdzie poszanowaniem praw nale¿nych cz³owiekowi. Powinnoci ludzkie wobec naturalnego rodowiska nabieraj¹ charakteru moralnego, gdy¿
ostatecznym ich odbiorc¹ jest cz³owiek. Osoba ludzka stanowi podstawowe kryterium dobra, jakie nale¿y siê innym bytom.
Afirmacja osoby ludzkiej nie przeczy dobru autonomicznemu ¿ywych
organizmów. Jakkolwiek w skrajnej postaci antropocentryzmu ujawnia
siê w jakiej mierze deprecjacja bytów nie posiadaj¹cych rozumu, wiadomoci, niezdolnych do tworzenia nauki, kultury, cywilizacji, jednak w
personalizmie taka sytuacja nie musi, a nawet nie powinna mieæ miejsca26 .
24

25
26

Por. S. DZIEKOÑSKI, Wychowanie ekologiczne w religii chrzecijañskiej, w: Podstawy kultury
ekologicznej, red. J.M. DO£ÊGA, Polska Akademia Nauk. Komitet Cz³owiek i rodowisko
Zeszyty Naukowe 32(2002), s. 72-73.
Por. S. ROLLER, Cele wychowania  tworzenie i odradzanie, w: Bliskie i dalekie cele wychowania, Warszawa 1987, s. 413-414.
Por. P. KÊDZIERSKI, Motywacja troski o zachowanie naturalnego rodowiska w nauczaniu
Jana Paw³a II, w: Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku: stan, mo¿liwoci, programy,
red. J. W. CZARTOSZEWSKI, Chrzecijañstwo i edukacja ekologiczna 1(2001), s. 132.
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Opiniê tê potwierdzaj¹ wypowiedzi Jana Paw³a II, który prezentuj¹c personalistyczn¹ wizjê wychowania27 , jako najbardziej odpowiadaj¹c¹ cz³owiekowi, podaje równie¿ naukê o dobru w³asnym wiata przyrody.
Oznacza to koniecznoæ ograniczenia dowolnego korzystania z darów
naturalnego rodowiska. G³ównym motywem takiego zachowania jest
¿ycie cz³owieka. Nastêpne pokolenia maj¹ prawo do ¿ycia w takim samym stanie przyrody, w jakim przebiega nasza egzystencja. Zdegradowane rodowisko wp³ywa na jakoæ ¿ycia ludzkiego. Nie mog¹c zapewniæ ludziom nale¿ytych warunków do ich rozwoju fizycznego i psychicznego przyczynia siê do utraty zdrowia. Ojciec wiêty wskazuje równoczenie na pozytywne strony kontaktu cz³owieka z przyrod¹. Odwo³uj¹c
siê do Biblii mówi o dobroczynnym dzia³ania stworzonego wiata na
cz³owieka, o rekreacyjnych i estetycznych w³aciwociach przyrody. Troska o stan przyrody posiada zatem antropocentryczny charakter28 .
Wychowanie do poszanowania rodowiska przyrodniczego winno
rozpoczynaæ siê jak najwczeniej. Nie dziwi zatem, ¿e propozycje takiego
wychowania spotykamy w programach edukacyjnych skierowanych ju¿
na pierwsze etapy nauczania. W wyniku dzia³añ wychowawczych dzieci
i m³odzie¿ maj¹:
 zrozumieæ idê ekorozwoju;
 uwra¿liwiæ siê na dzia³ania cz³owieka zagra¿aj¹ce rodowisku;
 rozwin¹æ i stosowaæ umiejêtnoci niezbêdne dla aktywnego uczestniczenia w ochronie rodowiska na obszarze: lokalnym, krajowym i
globalnym;
 zatroszczyæ siê o obecn¹ i przysz³¹ jakoæ istnienia ludzi, zwierz¹t, rolin i przyrody nieo¿ywionej;
 doskonaliæ krytyczn¹ analizê kontrowersyjnych problemów ekologicznych;
 pe³niej zrozumieæ prawdê, ¿e w sprawach dotycz¹cych rodowiska
nie ma prostych rozwi¹zañ29 .
Na zwiêkszenie wiadomoci i postaw ekologicznych du¿y wp³yw ma
aktywne w³¹czenie siê dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w prace na rzecz
funkcjonowania rodowiska. Wa¿nym elementem tej aktywnoci s¹ cie¿ki przyrodniczo-edukacyjne, najczêciej kilku lub kilkunasto kilometrowe
trasy z zaplanowanymi punktami postojowymi30 . Trasy cie¿ek przyrod27
28
29
30

Por. S. DZIEKOÑSKI, Przewodnie idee wychowania m³odzie¿y w nauczaniu Jana Paw³a II, w:
Dzisiejsza m³odzie¿, red. J. STALA, Kraków 2001, s. 96.
Por. P. KÊDZIERSKI, Motywacja troski o zachowanie naturalnego rodowiska w nauczaniu
Jana Paw³a II, art. cyt., s. 134-135.
Por. K. PLEWNICKA, Edukacja na rzecz zrównowa¿onego rozwoju, art. cyt., s. 60.
Pojêcie cie¿ka wystêpuje zazwyczaj w po³¹czeniu z przymiotnikami dydaktyczna i przyrodnicza w bardzo ró¿nych wariantach:
 cie¿ka przyrodnicza;
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niczo  edukacyjnych tworzone s¹ g³ównie na terenach o du¿ych walorach przyrodniczych, obszarach objêtych ochron¹, np. parkach narodowych, rezerwatach. Umo¿liwiaj¹ one poznanie g³ównych walorów wybranego miejsca. Poniewa¿ maj¹ charakter interdyscyplinarny ³¹cz¹ najczêciej zagadnienia z zakresu: biologii, geografii, ochrony rodowiska,
hydrologii, historii. Przebieg cie¿ki dydaktycznej daje mo¿liwoæ logicznego i coraz bogatszego zapoznawania siê z zagadnienia dotycz¹cymi g³ównie zjawisk przyrodniczych wystêpuj¹cych na danym obszarze.
Dziêki temu odbiorca uzyskuje pe³ny obraz rodowiska naturalnego,
wzajemnych relacji, jakie zachodz¹ pomiêdzy nim a rodowiskiem31 .

4. Specyfika wychowania ekologicznego w personalizmie
chrzecijañskim

Zaznaczylimy ju¿ wy¿ej, ¿e personalizm wpisuje siê w koncepcjê wychowania tworzon¹ w chrzecijañstwie. W ujêciu chrzecijañskim otrzymuje on
jednak swoisty charakter, który wyra¿a siê przede wszystkim w mocniejszym
wyakcentowaniu teocentryzmu. U podstaw wychowania ekologicznego pojawia siê prawda o Bogu Stwórcy, stworzeniu wszechwiata i cz³owieka.
Przybli¿enie prawdy o Bogu Stwórcy pozwala pe³niej zrozumieæ, ¿e
Bóg stwarzaj¹c wiat z niczego i w sposób ca³kowicie wolny kierowa³ siê
mi³oci¹ i dobroci¹ oraz nadal go podtrzymuje w istnieniu i nim kieruje.
Bóg chocia¿ pozostaje wobec wiata transcendentny daje siê poznaæ poprzez stworzone dzie³a.
Wszechwiat odzwierciedlaj¹cy doskona³oæ i m¹droæ Stwórcy ukierunkowany jest na Boga. Jest to teologiczna prawda o stworzeniu
wszechwiata, która uwra¿liwia na jego piêkno, porz¹dek w nim panuj¹cy, dobro, harmoniê, ró¿norodnoæ i bogactwo, wspó³zale¿noæ stworzeñ, solidarnoæ i równoczenie hierarchiê. Ukoronowaniem wszystkich
rzeczy jest cz³owiek, co jeszcze mocniej zostaje podkrelone w teologicznej prawdzie o stworzeniu cz³owieka.

31

 cie¿ka dydaktyczna;
 przyrodnicza cie¿ka dydaktyczna;
 cie¿ka przyrodniczo-dydaktyczna.
Czasem w zale¿noci od lokalnych potrzeb, dodaje siê inne okrelenia ucilaj¹ce ju¿ bardziej
charakter cie¿ki: np. lena cie¿ka przyrodnicza, wodna cie¿ka, cie¿ka botaniczna, dendrologiczna, cie¿ki faunistyczne. £¹czenie ze sob¹ pojêæ dydaktyczna i przyrodnicza wskazuje
jednoznacznie na to, i¿ celem tak urz¹dzonej cie¿ki jest poznawanie przyrody w procesie
dydaktycznym. W. BORKOWSKI, Rodzaje terenowych cie¿ek przyrodniczych, w: Edukacja w
naturze czyli jak pokochaæ, poznaæ, zrozumieæ i chroniæ przyrodê, Chrzecijañstwo i edukacja ekologiczna 2(2002), s. 50.
Por. A. MATYSIAK, Celowoæ tworzenia cie¿ek dydaktycznych, w: Edukacja w naturze czyli
jak pokochaæ, poznaæ, zrozumieæ i chroniæ przyrodê, dz. cyt., s. 48.
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Cz³owiek, w odró¿nieniu od innych bytów, zosta³ stworzony na obraz Boga. Oprócz tego wyró¿nienia s¹ tak¿e inne, które mo¿na traktowaæ jako dary otrzymane od Stwórcy. Wród nich nale¿y wyszczególniæ
przyjañ z Bogiem oraz powierzenie cz³owiekowi panowania nad wiatem i rozwijania go w sposób odpowiedzialny, czyli zgodny z zamys³em
Stwórcy. Cz³owiek ³¹czy w sobie wiat duchowy i materialny. Dlatego
te¿ jest wezwany do rozwijania w sobie ¿ycia wiary w celu pe³nego zrozumienia prawdy objawionej i zastosowania jej w ¿yciu32 .
W personalizmie chrzecijañskim szczególnie mocno zostaje uwypuklony chrystocentryzm. Daj¹ temu wyraz liczne wypowiedzi Kocio³a. W
encyklice Divini illius magistrii  najbardziej reprezentatywnym przedsoborowym dokumencie powiêconym bezporednio wychowaniu, zauwa¿a siê, ¿e wychowanie ma prowadziæ do odtworzenia w cz³owieku Chrystusa. W podobnym duchu wypowiadaj¹ siê Ojcowie Soboru Watykañskiego II. Prezentuj¹c odnowion¹ koncepcje chrzecijañskiego wychowania wyranie zaznaczaj¹, i¿ jego celem jest prowadzenie wychowanka do
doskona³oci na miarê wieku pe³noci Chrystusowej 33 . Z chrystocentryzmu wyp³ywa zasada moralizmu Chrystusowego, domagaj¹ca siê
przyjmowania w wychowaniu wartoci zgodnie z prawid³owo ukszta³towanym sumieniem i przez osobisty wybór; rodz¹ca koniecznoæ wychowania do odpowiedzialnoci przez nieustanny wysi³ek oraz zapewnienia
w wychowaniu prawdziwej wolnoci. Z moralizmu Chrystusowego wynika za zasada personalizmu chrzecijañskiego, który szanuje prawdziw¹ wolnoæ jako cel, broni praw i godnoci cz³owieka jako osoby ludzkiej. Personalizm chrzecijañski determinuje natomiast zasadê humanizmu chrzecijañskiego, wskazuj¹cego na spo³eczn¹ naturê cz³owieka, domagaj¹c¹ siê pomocy od innych, a równoczenie wezwan¹ do jej wiadczenia. Na chrystocentryzmie, moralizmie, personalizmie i humanizmie
chrzecijañskim opiera siê idea³ wychowania chrzecijañskiego, kryj¹cy w
sobie podwójny cel: nadprzyrodzony  dotycz¹cy zbawienia, oraz doczesny  obejmuj¹cy dobro osoby ludzkiej i rodowiska spo³eczno  przyrodniczego34 .
Ukierunkowanie ca³ego wychowania na Chrystusa rodzi zatem konkretne implikacje tak¿e w p³aszczynie ekologicznej. Chrystus jest tym,
który nadaje stworzeniu szczególn¹ godnoæ. W osobie Chrystusa nie
tylko cz³owiek, ale i przyroda doznaje wielkiego wyniesienia. Chrystus
przywraca pokój. Pojednanie to ma charakter uniwersalny. Dotyczy ca³ego stworzonego wiata, nie wy³¹czaj¹c cz³owieka. Ca³a natura zosta³a
wyrwana z niewoli grzechu i mierci. Dzie³o odkupienia zapocz¹tkowa32
33
34

Por. S. DZIEKOÑSKI, Wychowanie ekologiczne w religii chrzecijañskiej, art. cyt., s. 60-61.
Por. S. DZIEKOÑSKI, Wychowanie w nauczaniu Kocio³a..., dz. cyt., s. 75.
Por. tam¿e, s. 81-82.
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ne przez Chrystusa przywraca stworzeniu pierwotn¹ wiêtoæ oraz godnoæ. Chrystus swoim przyjciem ukazuje cz³owiekowi wyj¹tkow¹ godnoæ stworzonej natury. Dlatego te¿ okazywanie jej nale¿nego szacunku
jest powinnoci¹ cz³owieka35 .
Powy¿sze ujêcia znajduj¹ swoje ród³o i ostateczn¹ argumentacje w
Biblii, która stanowi bazê do rozstrzygniêæ ekologicznych w religii chrzecijañskiej. S³owo objawione pozwala pe³niej poznaæ i zrozumieæ wspomniane wy¿ej prawdy: o Bogu Stwórcy, wszechwiecie i cz³owieku. Analiza tekstów biblijnych umo¿liwia aksjologiczne ujêcie rodowiska jako
dzie³a stwórczego, ukazuje chrystocentryczny wymiar wiata jako wyznacznik wartoci i zwraca uwagê na eschatologiczne ukierunkowanie
wiata jako finalne dope³nienie jego wartoci. Pismo wiête, g³ównie za
psalmy, mówi¹ o autonomii i obiektywnej wartoci wszystkich stworzeñ,
cis³ej wiêzi miêdzy nimi i wspólnego przeznaczenia, równoczenie za
podkrelaj¹ wyj¹tkowe miejsce, jakie zajmuje wród nich cz³owiek. Powsta³e byty s¹ poddane w³adzy cz³owieka. Mo¿e on korzystaæ z zasobów ziemi, ale niezbêdna jest przy tym jego praca na rzecz ich odnawiania, tworzenia kultury materialnej i duchowej. W³adza cz³owieka nad
przyrod¹ nie jest bezwzglêdna. Winna liczyæ siê z wol¹ Stwórcy i Zbawcy oraz byæ nacechowana m¹droci¹ i szacunkiem dla dzie³a Bo¿ego. rodowisko naturalne jest nie tylko warunkiem doczesnego przetrwania
cz³owieka, lecz stanowi wartoæ w perspektywie wiecznoci36 .
Wychowanie ekologiczne w edukacji chrzecijañskiej otrzymuje równie¿ konkretne zasady37 :
 w wychowaniu ekologicznym stosowaæ terminologiê religijn¹ i teologiczn¹;
 w przekazywanych treciach ekologicznych zachowywaæ perspektywê biblijn¹ i teologiczn¹;
 treci teologiczne przekazywane w procesie edukacji ekologicznej
przek³adaæ na jêzyk praktyki.
Powy¿sze zasady znajduj¹ swe zastosowanie miêdzy innymi w katechezie. Tematyka ekologiczna jest obecna w katechetycznej myli Kocio³a, jakkolwiek nie u¿ywa siê terminu: ekologia. Terminowi temu odpowiadaj¹ treci dotycz¹ce stworzenia wszechwiata, jego pocz¹tków i celu
ostatecznego, zaczerpniête przede wszystkim z Pisma w., rozwijane w
teologicznej refleksji Kocio³a i podawane przez katechezê, która jest wychowaniem w wierze, prowadz¹cym do tego, (...) by Bóg, «bêd¹cy
35
36
37

Por. P. KÊDZIERSKI, Motywacja troski o zachowanie naturalnego rodowiska w nauczaniu
Jana Paw³a II, art. cyt., s.145-146.
Por. S. DZIEKOÑSKI, Wychowanie ekologiczne w religii chrzecijañskiej, art. cyt., s. 61-65.
Por. J. LENIEWSKA, Zasady chrzecijañskiej edukacji ekologicznej w rodzinie, w: Edukacja ekologiczna w rodzinie, red. J. M. DO£ÊGA i J. W. CZARTOSZEWSKI, Episeme 9(2000), s. 189-214.
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Stwórc¹ wszystkiego, sta³ siê ostatecznie <wszystkim we wszystkich>
(1Kor 15, 28), zapewniaj¹c równoczenie i w³asn¹ chwa³ê i nasze szczêcie»38 .
Tematyka ekologiczna pojawia siê nie tylko w katechetycznych dokumentach Kocio³a, ale te¿ w podrêcznikach i materia³ach do nauczania religii. Szerokie uwzglêdnienie w katechezie zagadnieñ dotycz¹cych wychowania do poszanowania rodowiska spo³eczno-przyrodniczego daje
szansê do tworzenia tzw. cie¿ek miêdzyprzedmiotowych, których realizacja zapewnia bardziej skuteczne kszta³towanie wiadomoci i postaw
proekologicznych. Du¿e znaczenie ma wspó³praca katechezy z takimi
dziedzinami wiedzy, jak: nauki przyrodnicze, filozoficzne, geografia, wychowanie obywatelskie i ekologia 39 . Wychowanie ekologiczne na katechezie, czy w ogóle w religii chrzecijañskiej posiada ogromne znaczenie
z wielu wzglêdów, g³ównie za dlatego, ¿e w edukacji ekologicznej nastêpuje odwo³anie do wiary i myli chrzecijañskiej. W konsekwencji edukacja taka nie jest zwi¹zana w pierwszym rzêdzie z podaniem odpowiedniej informacji, ale z kszta³towaniem sumieñ i postaw proekologicznych,
wyzwalaniem osobistej odpowiedzialnoci za stworzenia na drodze osobistego zaanga¿owania w ochronê stworzonego wiata40 .

Wnioski

We wspó³czesnej rzeczywistoci wartoæ cz³owieka, jego godnoæ, ¿ycie jest doæ czêsto poddawane w w¹tpliwoæ, za mentalnoæ konsumpcyjna, apoteoza wolnoci, ho³dowanie egoizmowi przybieraj¹ zastraszaj¹ce rozmiary. Sytuacja ta odbija siê negatywnie na wychowaniu do poszanowania rodowiska spo³eczno-przyrodniczego. Przedstawiane propozycje wychowania proekologicznego doæ czêsto koncentruj¹ siê na
praktycznych zaleceniach, odnosz¹cych siê przede wszystkim do wiata
przyrody. Niejednokrotnie pomijany jest wymiar spo³eczny tego wychowania i motywacja personalistyczna. Dlatego te¿ odkrycie wartoci personalizmu pedagogicznego dla wychowania ekologicznego jest dzisiaj
szczególnie wa¿ne. Przedstawiona refleksja pokazuje, ¿e wychowanie
ekologiczne jest bliskie personalistycznej koncepcji wychowania, a nawet
immanentnie tkwi¹ce w krelonych przez ni¹ celach i zasadach. U podstaw wychowania ekologicznego w personalizmie znajduje siê wielkoæ i
38
39
40

Katechizm Kocio³a Katolickiego, 294.
Por. S. DZIEKOÑSKI, Teologiczne podstawy wychowania ekologicznego w katechezie, Ateneum
Kap³añskie 3(2002), s. 492.
Por. J. LENIEWSKA, Zasady chrzecijañskiej edukacji ekologicznej w rodzinie, art. cyt., s. 189190.
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godnoæ cz³owieka jako osoby. Norma personalistyczna wychowania
proekologicznego bynajmniej nie deprecjonuje innych bytów posiadaj¹cych autonomiê i obiektywn¹ wartoæ. Pomiêdzy cz³owiekiem i innymi
stworzeniami dostrzega siê cis³e wiêzi, relacje wspó³zale¿noci, wspólne
dzielenie losu. Jest to szczególnie podkrelone w chrzecijañskiej koncepcji personalizmu, która ca³oæ wychowania ukierunkowuje chrystocentrycznie.

Ecological Education in a Personalistic Perspective
SUMMARY

In modern reality the value and the dignity of man, the value of life is
very often placed in doubt, while consumer mentality, glorification of freedom,
subjection to egoism - achieve great measures. This situation has its negative
reflection on education towards the respect of the socio-natural environment.
Suggestions presented for pro-ecological education quite frequently
concentrate themselves on practical recommendations, which apply above all
to the world of nature. Many a time the social dimension of this education
and personalistic motivation are omitted. So, the uncovering of the value of
pedagogical personalism for ecological education is especially important
today. The reflection presented here shows that ecological education is close
to the personalistic concept of education, and it is even immanently rooted in
the aims and principles plotted by it. At the foundations of ecological
education in personalism we find the greatness and the dignity of the human
being as a person. The personalistic norm) of pro-ecological education by
no means depreciates others beings possessing autonomy and objective value.
Between man and other beings one can see close ties, relations of
interdependence, common sharing of destiny. This is especially underlined in
the Christian concept of personalism, which directs the whole of education in
the Christ-centred direction.
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