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Niniejszy ekokwartalnik został opublikowany dzięki dofi nansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska. 
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W tych słowach orędzia rozpoczy
nającego Czas dla Stworzenia papież 
nie roztacza przed nami ponurej wizji 
katastrofy klimatycznej, nie piętnuje 
naszych nieodpowiedzialnych poczy
nań i nieszanowania darów Bożych. 
Jego przekaz jest pozytywny – wzy
wa do harmonii ze stworzeniem, do 
„radosnej komunii”. Czy to oznacza, 
że nie mamy się czym martwić? Na 
pewno nie; oznacza dokładnie to, co 
papież mówi – od dziś róbmy wszyst
ko inaczej, lepiej, bądźmy dla siebie 
nawzajem i wszelkich istot braćmi 
i  siostrami.  To  głos  pełen  wiary 
w nas, w naszą siłę do przemiany, 
odwagę do porzucenia starych przy

zwyczajeń i bagażu błędów, by odtąd 
żyć zgodnie z „życzliwym planem 
Boga”. Jest trochę jak dobry ojciec, 
który nie zniechęca i nie zaczyna od 
krytyki. Czy jesteśmy gotowi spełnić 
tak przekazaną prośbę? Czy już doj
rzeliśmy do zmiany? Mam ogromną 
nadzieję, że przeżywany w tym roku 
Czas dla Stworzenia przyniesie obfite 
owoce i zwróci uwagę wszystkich na 
potrzebę działania, które poprawi 
kondycję naszego wspólnego domu.

Tegoroczny  Czas  dla  Stworzenia 
jest szczególnym czasem dla Cari
tas. Jako organizacja będąca blisko 
najuboższych, troszcząca się o każdy 
byt, otrzymaliśmy od Konferencji 
Episkopatu Polski zadanie animowa
nia wydarzeń związanych z Czasem 
dla Stworzenia. To dla nas ogromna 
radość, ale też wyzwanie. Realizując 
projekt Caritas Laudato Si, mamy już 
doświadczenie w gromadzeniu ludzi 
dobrej woli wokół zielonych inicja
tyw, zbudowaliśmy sieć lokalnych 
animatorów, stworzyliśmy narzędzia, 
dzięki którym możliwe jest działanie 
zakrojone na szeroką skalę, i jeste
śmy bogatsi o wiedzę, którą dzielą 
się z nami specjaliści z różnych dzie
dzin, związanych z ochroną przyrody 
i tematem ekologii integralnej. Przy
gotowaliśmy też szereg publikacji 
będących odpowiedzią na pytania, 
jakie zadaje sobie człowiek w obli
czu katastrofy ekologicznej, a także 
wiele materiałów, których celem jest 
inspirowanie do działania na rzecz 
naszego wspólnego domu.

Specjalne wydanie kwartalnika, któ
re trzymacie drodzy Czytelnicy w rę
kach, jest właśnie taką zachętą do 
organizowania się i podejmowania 
działań w odpowiedzi na wezwanie 
papieża Franciszka zawarte w en
cyklice „Laudato si’”. Całość została 
podzielona na 3 części odpowia
dające różnym aktywnościom we 
wrześniu, październiku i listopadzie. 
Każda część, a więc i każdy miesiąc, 
ma 2 plakaty, które można powie
sić w miejscu widocznym dla wielu 
osób. Jeden przypomina o najważ
niejszych wydarzeniach, a drugi za
chęca wolontariuszy do działania. 
W każdej części znajdziecie także 
materiały liturgiczne lub rozważania, 
które przygotowaliśmy z myślą o du
chownych, oraz garść pomysłów do 
wykorzystania w czasie mszy św. lub 
na spotkaniu w gronie wolontariuszy. 
Wreszcie kolejny specjalny materiał 
to katechezy przygotowane w cieka
wej, dalekiej od znanych schematów 
formie.

Bazą tego wydania są oczywiście 
teksty przygotowane przez specjali
stów z różnych dziedzin, pasjonatów 
i aktywistów organizujących zielone 
inicjatywy. Wierzę, że będą dla Was, 
inspiracją, drogowskazem lub poru
szającym świadectwem.

Ks. dr Marcin Iżycki
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zostało wydrukowane na papierze  
posiadającym certyfikat FSC®.
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”Jesteśmy wezwani, by 
ponownie zaakceptować 
pierwotny i życzliwy 
plan Boga odnośnie do 
stworzenia jako wspólnego 
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należy dzielić ze wszystkimi 
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braterstwa; nie w bezładnym 
współzawodnictwie, ale 
w radosnej komunii, gdzie 
będziemy się wzajemnie 
wspierali i chronili. 
Papież Franciszek, Orędzie na Światowy 
Dzień Modlitw o Ochronę Świata 
Stworzonego, 2020
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Odpowiedzią jest

wspólnota
Wywiad z ks. abp.  

Stanisławem Gądeckim,  
przewodniczącym Konferencji  

Episkopatu Polski
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uważają, że są sprawy, które jawią 
się jako bardziej istotne. Czy 
Księdza zdaniem nawrócenie 
ekologiczne powinno być ważne 
dla każdego chrześcijanina?

Dyskusje i spory, jakie narodziły się 
po wydaniu encykliki „Laudato si’” są 
często wyrazem tego, że temat jest 
dla obu stron bardzo ważny. Jedni 
widzą palące problemy współczesne
go świata – powodzie, upały, wielkie 
wysypiska śmieci czy tony marno
wanego  jedzenia.  Inni odczuwają 
pewien lęk, dostrzegając jak w po
pularnej wersji ekologii traktowany 
jest człowiek, przedstawiany jako 
główny wróg stworzenia. Mszyce 
są przedstawiane jako ważniejsze 
od człowieka. 

Papież Franciszek wychodzi od zjawi
ska powszechnej komunii stworzenia 
Bożego. Wszystkie byty stworzone, 
będąc stworzonymi przez tego samego 
Ojca, są zjednoczone niewidzialnymi 
więzami i tworzą rodzaj uniwersalnej ro-

dziny, wspaniałej komunii pobudzającej 
do świętego, serdecznego i pokornego 
szacunku [...]. «Bóg złączył nas tak ściśle 
z otaczającym światem, że [...] możemy 
ubolewać nad wymarciem jakiegoś ga-
tunku jak nad swoistym okaleczeniem» 
(LS 89).

Tę powszechną wieź wszystkich by
tów świata zrozumiemy lepiej, gdy 
spojrzymy na nią z perspektywy ca
łości Bożego planu. Współzależność 
stworzeń – uczy Katechizm –  jest 
chciana przez Boga. Słońce i księżyc, 
cedr i mały kwiatek, orzeł i wróbel: 
niezmierna rozmaitość i różnorodność 
stworzeń oznacza, że żadne z nich nie 
wystarcza sobie samemu. Istnieją one 
tylko we wzajemnej zależności od siebie, 
by uzupełniać się, służąc jedne drugim 
(KKK, 340; LS 86).

Nie oznacza  to bynajmniej  zrów
nywania wszystkich istot żywych 
i odbierania istocie ludzkiej szcze
gólnej wartości. To pierwszeństwo 
człowieka  nie  jest  zazwyczaj  re

spektowane w  dotychczasowym 
sposobie uprawiania ekologii, gdzie 
dostrzegamy niekiedy obsesję na tle 
odmawiania osobie ludzkiej wszelkiej 
wyższości i prowadzona jest walka 
o inne gatunki, ale nie podejmujemy 
takiej samej walki, by bronić równej 
godności istot ludzkich  (LS 90). Ci, 
którzy walczą z handlem gatunkami 
zwierząt zagrożonych wyginięciem, 
a pozostają całkowicie obojętni na 
handel ludźmi czy na los ubogich, 
popełniają oczywisty błąd.

Prawdą jest też i to, że obojętność 
lub okrucieństwo wobec innych stwo-
rzeń tego świata zawsze w jakiś sposób 
przekłada się na sposób traktowania 
innych ludzi. Serce jest jedno i ta sama 
nikczemność, która prowadzi do znę-
cania się nad zwierzętami, niechybnie 
przejawi się także w relacji z innymi 
osobami. Wszelkie okrucieństwo wo-
bec jakiegokolwiek stworzenia «jest 
sprzeczne z godnością człowieka». 
Nie możemy uważać siebie za osoby 
naprawdę miłujące, jeśli wykluczamy 
z naszych zainteresowań jakąś część 
rzeczywistości (LS 92).

Warunkiem autentycznej ekologii 
jest równoczesna troska o człowie
ka. Konieczne jest połączenie troski 
o środowisko ze szczerą miłością do 
człowieka i z ciągłym zaangażowaniem 
w rozwiązanie problemów społeczeń-
stwa (por. LS 91).

Inspirując się przywołaniem słów 
św. Jana Pawła II nie można nie 
zapytać o obecność tematu 
ekologii w nauczaniu Kościoła 
przed głosem papieża Franciszka…

Warto zauważyć, że samo pojęcie 
„nawrócenie ekologiczne” – choć 
zdefiniowane po raz pierwszy w tak 
wysokim rangą dokumencie kościel
nym, jakim jest encyklika – pojawiło 
się w nauczaniu Kościoła znacznie 
wcześniej. Zagadnienia ekologiczne 
obecne były bowiem już w naucza
niu papieża Pawła VI, a prawdziwym 
orędownikiem ekologii w naucza
niu Kościoła był św. Jan Paweł II. 
To właśnie on przypomniał światu 
postać św. Franciszka czyniąc go 
patronem ekologów i to on użył po 
raz pierwszy sformułowania „nawró
cenie ekologiczne”: Jeżeli przyjrzymy 
się różnym regionom naszej planety, 
zdamy sobie sprawę, że ludzkość za-
wiodła Boże oczekiwanie (…). Trzeba 
więc pobudzać i popierać «nawrócenie 
ekologiczne», które w ostatnich dziesię-
cioleciach sprawiło, że ludzkość stała 
się bardziej wrażliwa na niebezpieczeń-
stwo katastrofy, do jakiej zmierzaliśmy 
– mówił papież Jan Paweł II podczas 
audiencji generalnej już w 2001 roku.

Zatem pojęcie nawrócenia 
ekologicznego funkcjonuje 
w Kościele nie od dziś. Mimo 
wszystko wciąż istnieje trudność 
z jego zdefiniowaniem. 
Jak powinniśmy rozumieć 
nawrócenie ekologiczne?

Papież Franciszek w encyklice „Lau
dato si’”, wychodząc od cytatu z pi
sma papieża Benedykta XVI, pisze: 
«Na świecie jest coraz więcej (…) ze-
wnętrznych pustyń, ponieważ pusty-
nie wewnętrzne stały się tak rozległe». 
Kryzys ekologiczny jest wezwaniem do 
głębokiego wewnętrznego nawrócenia 
(LS 217). Dalej dodaje, że także zaan

gażowani chrześcijanie często drwią 
z troski o środowisko naturalne lub 
są bierni, niechętnie zmieniają swoje 
przyzwyczajenia i stają się niespójni 
wewnętrznie. Brakuje im zatem nawró-
cenia ekologicznego, które wiąże się 
z rozwijaniem wszystkich konsekwencji 
ich spotkania z Jezusem w relacjach 
z otaczającym ich światem (LS 217). To 
jest najszersza definicja tego pojęcia 
w świetle ekologii integralnej.

Papież Franciszek pisze dalej, że przy
wrócenie właściwej relacji ze stwo
rzeniem wymaga od nas wewnętrznej 
przemiany, umiejętności rozpozna
wania własnych grzechów, wad i za
niedbań. By jeszcze lepiej wyrazić 
konieczność przemiany, posługuje 
się cytatem z pism biskupów Austra
lii: By osiągnąć to pojednanie, musimy 
przeanalizować nasze życie i poznać, 
jak zaszkodziliśmy Bożemu stworzeniu 
naszymi działaniami i niezdolnością do 
działania. Musimy doświadczyć nawró-
cenia, przemiany serca (218).

Zauważmy, że samo segregowanie 
śmieci  to nie  jest  jeszcze nawró
cenie ekologiczne, chodzi bowiem 
o przemianę serca, o to, by przez 
moje działanie nie cierpiał inny czło
wiek, a wraz z nim przyroda. Skutki 
zanieczyszczenia powietrza, wody, 
ziemi, skutki naszych wyborów kon
sumenckich najboleśniej odczuwają 
najpierw najbiedniejsi mieszkańcy 
ziemi. Ginięcie gatunków, wzrost 
temperatury na ziemi to konsekwen
cje zła, jakim obciążeni są np. ubodzy 
mieszkańcy krajów tropikalnych. Je
śli będzie za gorąco, to my, miesz
kańcy  krajów  rozwiniętych, włą
czymy wentylator, kupimy wodę do 
picia. Jeśli nie będą obradzały pola, 
to zamówimy pizzę przez telefon. 

Mija trzeci rok projektu 
Caritas Laudato Si, który 
jest krokiem w kierunku 
odkrywania wartości 
ekologii integralnej. 
Co dla chrześcijanina 
znaczy ekologiczne 
nawrócenie i jakie 
praktyczne wskazówki 
daje dziś Kościół 
– o tym rozmawiamy 
z Przewodniczącym 
Konferencji Episkopatu 
Polski, ks. abp. 
Stanisławem Gądeckim.

Księże Arcybiskupie, ponad 6 lat 
temu papież Franciszek wydał 
encyklikę w całości poświęconą 
ekologii integralnej. Jedni przyjęli 
ją z radością i nadzieją, że Kościół 
podejmuje tak ważny temat na 
nasze czasy, a inni odnieśli się do 
niej z dystansem, ponieważ 
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Myślimy, że jakoś sobie poradzimy, 
ale jest to myślenie krótkowzroczne, 
bo jak pokazują niedawne powodzie 
w Niemczech, Belgii, Holandii, a tak
że i w Polsce my również zaczynamy 
wyraźnie odczuwać skutki zmian kli
matycznych.

Papież Franciszek, mówiąc 
o nawróceniu ekologicznym, 
mocno wyakcentował jego 
wymiar wspólnotowy. Podobnie 
ks. Arcybiskup w jednym z kazań 
w katedrze poznańskiej podkreślał 
ten fakt cytując encyklikę „Laudato 
si’”: Nawrócenie ekologiczne, 
niezbędne do stworzenia dynamiki 
trwałej zmiany, jest także 
nawróceniem wspólnotowym (LS 
219). Czy oznacza to, że działania 
wspólnotowe mają większą rangę 
niż działania indywidualne? 
Jeśli tak, to dlaczego?

Naturalnym środowiskiem człowieka 
jest wspólnota, wspólne działanie, 
umacnianie się, obrona wspólnych 
wartości. Tak też jest ze wspólnotą 
wierzących – po to Jezus powołuje 
Kościół, żebyśmy działali we wspól
nocie. W liturgii mszy świętej znaj
duje się następująca modlitwa: Nie 
zważaj na nasze grzechy, ale na wiarę 
swojego Kościoła. Choć każdy z nas 
z osobna wnosi do wspólnoty to, co 
w nim jest – to, co dobre i to, co złe – 
to istnieje też wspólnotowe rozezna
nie dobra i zła. Wysiłki pojedynczych 
ludzi są zawsze obarczone subiekty
wizmem i omylnością. Po to Jezus 
posyłał ludzi po dwóch do głoszenia 
Ewangelii, aby jeden dla drugiego 
stanowił oparcie oraz dawał możli

wość korekty: Następnie wyznaczył 
Pan jeszcze innych siedemdziesięciu 
dwóch i wysłał ich po dwóch przed 
sobą do każdego miasta i miejscowości, 
dokąd sam przyjść zamierzał (Łk 10,1). 
Jezus buduje Kościół jako wspólnotę, 
żebyśmy razem doszli do zbawienia.

Papież Franciszek w encyklice „Fra
telli tutti” mocno podkreśla, że mo
żemy w pełni odkrywać siebie tyl
ko w relacji z drugim człowiekiem, 
odkrywać tożsamość ojca w swoim 
dziecku, a dziecka w swoim ojcu. 
Musimy działać wspólnotowo, bo 
jesteśmy ze sobą połączeni. Wysiłki 
pojedynczych osób są skazane na 
błędy, dlatego inspiracją do naszych 
jednostkowych i większą gwaran
cję obiektywizmu stanowi dla nas 
wspólnota.

W encyklice czytamy także, że 
prawdziwe podejście ekologiczne 
zawsze staje się podejściem 
społecznym (LS 49). Oznacza to, 
że aby usłyszeć zarówno wołanie 
ziemi, jak i krzyk biednych (LS 
49), musimy dyskutować i działać 
zawsze w oparciu o zasadę 
sprawiedliwości społecznej. Jak 
ks. Arcybiskup, w kontekście 
tego wyzwania, postrzega rolę 
i zaangażowanie takich organizacji 
społecznych, jak np. Caritas, 
ale też każdej parafii?

Jest to dosyć zasadnicze pytanie. 
Skoro bowiem każdy człowiek, bez 
względu na swój status społeczny, 
posiada taki sam mandat do korzy
stania z zasobów ziemi i do ochro
ny swych praw i skoro znajdują się 
wśród nas osoby, które potrzebują 

naszej pomocy, wsparcia i zainte
resowania ich problemami, to my, 
chrześcijanie, mamy obowiązek być 
dla nich, na wzór miłosiernego Sa
marytanina, tymi, którzy chcą i po
trafią wyciągnąć do nich pomocną 
dłoń,  umieją  zadbać o  ich  godne 
życie, a także być ich rzecznikami 
pośród decydentów. W takim duchu 
postrzegam konieczność gorliwego 
zaangażowania się organizacji Ca
ritas Polska i każdej parafii. Caritas 
i  parafie powinny  zawsze myśleć 
globalnie i kompleksowo oraz być 
o  przysłowiowy  krok  wcześniej 
przed  innymi. Winny  działać  już 
wtedy, gdy inni dopiero podejmują 
decyzje. Dotyczy to w równym stop
niu pomocy biednym, wykluczonym, 
jak i troski o nasz wspólny dom, jakim 
jest nasz świat. Nie da się bowiem 
zadbać o człowieka, pomijając ja
kość środowiska naturalnego, które 
współtworzy jego dobrostan. Innymi 

słowy: troska o człowieka domaga 
się – z natury rzeczy – podejścia in
tegralnego.

Jednym ze skutków 
współczesnego kryzysu jest 
narastająca w człowieku 
dezorientacja, postawa bierności, 
zniechęcenia, a nawet frustracji, 
spowodowana zaistniałą obecnie 
sytuacją. Jaka jest odpowiedź 
Kościoła na taką rzeczywistość?

Kościół daje nam papieża Franciszka, 
którego określa się prorokiem na
szych czasów. Jego spójna narracja, 
jaka jawi się w trzech dokumentach 
– encyklice „Laudato si’”, adhorta
cji „Querida Amazonia” i encyklice 
„Fratelli tutti” – oparta jest na ducho
wości św. Franciszka z Asyżu. Przy 
tym ostatni z dokumentów stanowi 
odpowiedź na problemy, jakie po
jawiły się w czasie pandemii. Tam 
można znaleźć mnóstwo konkretów 
dotyczących tego, w jaki sposób po

winniśmy postępować względem 
naszych  bliźnich.  Oczywiście  od 
refleksji nad tymi słowami do dzia
łań jest daleka droga, ale dostaliśmy 
odpowiedź. Wielu kapłanów idzie tą 
drogą i tworzy wspólnoty, które nie 
są martwymi tworami wykonującymi 
biernie jakieś nakazy i zakazy, ale 
podejmują twórcze działanie. Dziś 
odpowiedzią  dla  współczesnego 
człowieka jest wspólnota parafialna 
wpatrzona w Boga, który jest Ojcem 
wszystkich ludzi, który daje nam dom 
do zamieszkania. Wspólnota żywa, 
która została już raz zbawiona i na 
zawsze zbawiona w Chrystusie. To 
w parafii dokonuje się głoszenie Bo
żego słowa, liturgia i martyria, czyli 
świadectwo życia chrześcijańskiego. 
Dzięki temu potrójnemu fundamen
talnemu dziełu Kościoła pojawiają się 
dzieła Caritas, dzieła miłości.

Wiele się mówi o ekologii 
integralnej, ale najwyższy czas, 
by realizować jej założenia. Jakie 
wzorce daje nam Kościół? Jak 
włącza się w praktyczne działania?

Kościół  ma  piękne  tradycje  jeśli 
chodzi o ekologię. Na rekolekcjach, 
oazach i wyjazdach wspólnotowych 
od dawna zaprasza się uczestników 
do dyżurów przy zmywaniu naczyń, 
by nie korzystać z jednorazowych. 
W  tych miejscach  spędza  się  też 
czas na łonie przyrody, często przy 
ognisku, w lesie, nad jeziorem czy 
w  górach,  bo  tam  rzeczywiście 
można docenić piękno stworzenia. 
Chrześcijanin zna praktykę piątko
wego postu i wie, że nieumiarkowa
nie w jedzeniu i piciu jest szkodli
we. Szacunek do chleba i zwyczaj 
robienia na nim krzyża przed jego 

pokrojeniem przypomina nam, jak 
wielkim darem Bożym jest żywność. 
Modlitwa przed posiłkiem to proś
ba o błogosławieństwo dla tego, co 
mamy  spożywać,  a  jednocześnie 
zaproszenie, aby nic z tego, co zo
stało pobłogosławione, nie zostało 
zmarnowane. Dzielenie się z innymi 
to postawa, do której ciągle zaprasza 
nas Chrystus. Z postawy szacunku 
do Boga płynie szacunek dla Jego 
darów.

W jaki sposób, zdaniem 
ks. Arcybiskupa, Kościół w Polsce 
– tak duchowieństwo, jak i laikat 
– mógłby, wykorzystując swój 
potencjał, wspierać i promować 
głos papieża Franciszka 
nawołujący do troski o nasz 
wspólny dom?

Papież Franciszek w encyklice „Fra
telli tutti” zwraca uwagę na to, że 
nasze wspólnoty muszą wychodzić 
z działaniem poza wspólnotę, poza 
krąg wzajemnej adoracji: Kościół (…) 
nie zabiega o władzę doczesną, ale 
raczej ofiarowuje siebie, jako «rodzi-
na wśród rodzin – tym jest Kościół – 
otwarta na dawanie (…) współczesne-
mu światu świadectwa wiary, nadziei 
i miłości względem Pana i tych, których 
miłuje ze szczególnym upodobaniem. 
Dom z otwartymi drzwiami. Kościół 
jest domem z otwartymi drzwiami, 
ponieważ jest matką». I jak Maryja, 
Matka Jezusa, «chcemy być Kościołem, 
który służy, który wychodzi z domu, 
który wychodzi ze swoich świątyń, ze 
swych zakrystii, aby towarzyszyć życiu, 
podtrzymywać nadzieję, być znakiem 
jedności (…), aby przerzucać mosty, 
obalać mury, siać pojednanie». (270)
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Myślę, że – w odpowiedzi na głos 
papieża Franciszka – trzeba popra
cować nad takimi programami forma
cyjnymi, które najpierw uświadomią 
wiernym prawdziwą wagę ekologii 
integralnej, a następnie ukażą drogi 
jej realizacji w każdej wspólnocie pa
rafialnej, zakonnej, w ruchach i sto
warzyszeniach katolickich. Widzę 
w tym działaniu przede wszystkim 
wielką rolę Caritas Polska. W przy
gotowaniu odpowiednich tekstów 
i ukazaniu praktycznych przykładów 
działania.

Czy solidaryzuje się ks. Arcybiskup 
z młodym pokoleniem, które 
coraz głośniej wyraża swoje 
zniecierpliwienie sytuacją we 
wspólnym domu? Czy jest coś, na 
co obecnie chciałby ks. Arcybiskup 
zwrócić szczególną uwagę 
młodego człowieka?

Z uwagą winniśmy wsłuchiwać się 
w głos młodzieży, bo jest ona wyczu
lana na wszelkiego rodzaju nieuczci
wość i hipokryzję, jest wyczulona na 
prawdę. Jest bardziej proekologicz
na niż starsze pokolenia. Z drugiej 
strony jest ona dzisiaj w przykrym 
położeniu, ponieważ świat mediów 
społecznościowych, w którym się 
obraca,  został  stworzony dla ko
munikacji, a stał się instrumentem 
wykluczenia i zamykania się na in
nych w swoich własnych kręgach 
zainteresowania.

Papież Franciszek wystosował do 
młodych piękny, pokrzepiający list 
„Christus vivit”: Słowo Boże mówi, że 
młodzi ludzie powinni być traktowani 
«jak bracia» (1 Tm 5, 1), i radzi ojcom: 

«nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby 
nie traciły ducha» (Kol 3, 21). Młody 
człowiek nie może być zniechęca
ny, cechuje go marzenie o rzeczach 
wielkich, poszukiwanie szerszych 
horyzontów, większa odwaga, chęć 
zdobywania  świata,  umiejętność 
przyjmowania ambitnych propozy
cji i chęć poświęcenia wszystkich sił, 
aby zbudować coś lepszego. Dlatego 
nalegam na młodych, by nie pozwolili 
sobie ukraść nadziei, i każdemu po
wtarzam: «Niechaj nikt nie lekceważy 
twego młodego wieku!» (1 Tm 4, 12).

Solidaryzuję się z młodym pokole
niem, które współcześnie wydaje się 
być zaprzeczeniem bogatego mło
dzieńca, który przychodzi do Jezusa 
po radę: A oto zbliżył się do Niego pe-
wien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, 
co dobrego mam czynić, aby otrzymać 
życie wieczne?» Odpowiedział mu: 
«Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden 
tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć 
życie, zachowaj przykazania». Zapy-
tał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: 
«Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 
kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij 
ojca i matkę oraz miłuj swego bliźnie-
go, jak siebie samego!» Odrzekł Mu 
młodzieniec: «Przestrzegałem tego 
wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» 
Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz 
być doskonały, idź, sprzedaj, co posia-
dasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał 
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź 
za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te 
słowa, odszedł zasmucony, miał bo-
wiem wiele posiadłości (Mt 19,16-22). 
Współcześni młodzi ludzie w dużej 
części zdają się nie potrzebować Je
zusa ani Jego rady, gubią się w gąsz
czu najróżniejszych komercyjnych 
ofert i zaproszeń. Są wykorzystywa
ni, a nie dostają nic w zamian, wyko

rzystuje się ich młodość, zachęca do 
korzystania z życia, do życia ulotną 
chwilą. Dlatego my, jako ludzie doj
rzali, musimy się uważniej przyjrzeć 
sobie, czy rzeczywiście stanowimy 
pociągające wzorce postępowania 
chrześcijańskiego dla młodych, któ
rzy potrzebują duchowego wsparcia 
ze strony świadków rozumiejących, 
czym jest chrześcijańska caritas.

Co chciałby ks. Arcybiskup 
przekazać wszystkim parafiom jako 
przesłanie na Czas dla Stworzenia 
obchodzony w Kościele przez 
cały wrzesień i kończący się 3 
października, w Niedzielę św. 
Franciszka?

Chciałbym  zaprosić  każdego  do 
głębokiej refleksji  i modlitwy nad 
tym, co jest naszym powołaniem. 
Myśląc o wspólnotowym działaniu, 
nie sposób nie zauważyć, jak ważną 
rolę odgrywa tutaj parafia. To ona 
powinna być miejscem animującym 
dobro w naszych wspólnotach. Czas 
dla Stworzenia to dobry moment, 
aby spojrzeć w niebo i podziękować 
dobremu Bogu za wszystko, co od 
Niego otrzymaliśmy, czas pomyśleć 
o tych, którzy mają mniej niż my, 
czas, by wspólnie zrobić zdecydo
wany krok ku nim. Bardzo się cie
szę, że projekt Caritas Laudato Si 
przygotowuje konkretne propozycje 
działania i mam nadzieję, że parafie 
w Polsce zechcą z tego zaprosze
nia skorzystać. Głęboko wierzę, że 
inicjatywy, jakie zrodzą się w tym 
czasie, będą krokiem do odkrywania 
wartości ekologii integralnej i nasze
go duchowego umocnienia. Z serca 
błogosławię na ten dobry czas!

Jako że interesuje nas tu zwłaszcza 
rola Kościoła w przeciwdziałaniu 
zmianom klimatu, w artykule przed
stawię pokrótce  inicjatywy,  jakie 
podejmowane są w sieci Caritas na 
całym świecie. Caritas współpracuje 
bowiem z Dykasterią ds. Integralne
go Rozwoju Człowieka, która jest 
komórką Stolicy Apostolskiej od
powiedzialną za inspirowanie zmian 
społecznych w kierunku większej 
odpowiedzialności, również za stan 
środowiska naturalnego. Przy  tej 
okazji należy wspomnieć najnowszą 
inicjatywę Dykasterii – „Platformę 
działania Laudato si” – siedmioletni 
projekt, skierowany na pobudzanie 
lokalnych  inicjatyw w kościołach 
lokalnych na całym świecie. Ponad
to warto również wymienić projekt 
włoskich ekonomistów pt. Ekonomia 
Franciszka, zrzeszający ponad 2000 
młodych przedsiębiorców, badaczy 
i działaczy społecznych.

Inicjatywy Caritas 
w Kościele 
powszechnym

Zainspirowana encyklikami „Laudato 
si’” oraz „Fratelli tutti” papieża Fran
ciszka, Caritas postanowiła włączyć 
w swe działania projekty, których 
celem jest przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym na całym świecie. Jej 
strategia oparła się na wsparciu ini
cjatyw w 4 aspektach:

• lobbing i kampanie promocyjne,
• edukacja, mobilizacja  i wzrost 
świadomości,

• programy terenowe,
• inicjatywy pastoralne.

W ten sposób Caritas chce komplek
sowo wzmacniać zmianę społeczną 
dzięki zmianom w ustawodawstwie, 
wzrostowi świadomości i aktywizacji 

ekologia
w Kościele  

powszechnym

Niniejsze wydanie 
kwartalnika „Caritas” 

poświęcone w całości 
ekologii integralnej oraz 

kryzysowi klimatycznemu 
i przyrodniczemu, rzuca 

światło na mnogość 
inicjatyw, które 

organizowane są w Polsce. 
Problem owych kryzysów 

jest jednak globalny, wobec 
czego warto choćby 

krótko naświetlić również 
działania, jakie w tym 

kierunku podejmowane 
są na świecie w Kościele 

powszechnym. 
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młodzieży, rozwojowi zrównowa
żonego rolnictwa i procesów pro
dukcyjnych oraz budowie wspólnot 
i wsparciu liderów duchowych.

Lobbing i kampanie 
promocyjne

Słowo lobbing ma wprawdzie w Pol
sce  raczej  negatywne  konotacje, 
jest  to  jednak  spuścizna  czasów 
minionych. W rzeczywistości  jest 
to w pełni legalna, jawna i transpa
rentna działalność na rzecz określo
nych interesów – w tym przypad
ku  interesów  społecznych,  które 
określić można dobrem wspólnym. 
Nie należy się zatem przerażać tym 
słowem, a raczej zwrócić uwagę na 
efektywność i profesjonalizm takich 
działań. Nie możemy bowiem dłużej 
żyć w przeświadczeniu, że za de
cyzje polityczne odpowiadają tylko 
politycy. Jest wręcz przeciwnie – od
powiedzialność za nie ponosimy my 
wszyscy. Tak samo, jak i ich skutki. 
Dlatego tym bardziej godne uwagi są 
działania polskiej oraz światowych 
Caritas, których celem jest doradz
two politykom w zakresie zmian na 
rzecz ochrony środowiska. Jak pisał 
bowiem papież Franciszek w swej 
przełomowej encyklice, Ziemia jest 
naszym wspólnym domem.

Działania  Caritas w  tym wymia
rze podzielić można na dwie czę
ści – aktywne zabieganie o interes 
społeczeństwa  oraz  doradztwo 
merytoryczne. W pierwszym wy
miarze wskazać można np. Caritas 
afrykańskie:  w  Demokratycznej 
Republice Konga, Kenii  i Nigerze, 
które to aktywnie lobbują u władz 

centralnych za zmianami chroniącymi 
lokalne ekosystemy i przeciwdziała
jącymi rabunkowej polityce, na której 
cierpią nie tylko rośliny i zwierzęta, 
ale także najubożsi obywatele tych 
krajów.

Również kolumbijska Caritas zaanga
żowała się w działania na rzecz kli
matu. Oprócz klasycznego lobbingu 
u władz centralnych, przedstawiciele 
tej organizacji – we współpracy z RE
PAM (Red Eclesial Pan-Amazónica) 
– włączyli się w ochronę rzeki Atrato 
w północno-zachodniej Kolumbii.

Włączenie  tematu  kryzysu  eko
logicznego  do  debaty  publicznej 
odbywa się nie tylko w Afryce czy 
Ameryce  Południowej.  Również 
w Europie podejmowane są takie 
inicjatywy. Jako przykład wskazać 
można aktywną działalność Caritas 
w Finlandii, której udało się uczynić 
kryzys klimatyczny jednym z głów
nych wątków kampanii przed wybo
rami parlamentarnymi w tym kraju.

Nie tylko jednak współpraca z po
litykami może być skutecznym na
rzędziem przeciwdziałania zmianom 
klimatu. Niezbędną aktywnością 
jest również rozwój  i poszerzanie 
rzetelnej  i merytorycznej wiedzy 
w tym zakresie. Wychodząc z tego 
założenia, Caritas we Francji przy
gotowała dokument pt. „Migrations 
environnementales”,  w  którym 
szczegółowo przeanalizowany zo
stał narastający problem migracji 
wywołanych kryzysem klimatycz
nym. Caritas Australia podeszła do 
tematu od  jeszcze bardziej prak
tycznej strony, przygotowując pa
kiet „Nasz wspólny dom”, w którym 
dostarczyła parafiom, diecezjom 

i wszystkim zainteresowanym in
strukcje działań takich jak: petycje, 
lobbing polityczny oraz nagłaśnianie 
i opisywanie problemów w mediach.

Na uwagę zasługuje również dzia
łalność  CAFOD  (Catholic  Agen
cy  for  Overseas  Development), 
uczestniczącej w projektach na ca
łym świecie – zwłaszcza w krajach 
tzw. Globalnego Południa. Oprócz 
działań statutowych, skupiających 
się właśnie na wsparciu uboższych 
mieszkańców  planety,  CAFOD 
przygotowała dwa duże kodeksy 
dobrych praktyk  (swego  rodzaju 
podręczniki), mówiące jak wdrażać 
w duchu „Laudato si’” cele zrów
noważonego rozwoju (ang. SDGs) 
oraz jak centralnie przeciwdziałać 
kryzysowi klimatycznemu, wyko
rzystując  istniejące już narzędzia 
prawne i ekonomiczne.

Edukacja, mobilizacja 
i wzrost świadomości

Mimo  iż  za  kryzys  ekologiczny 
w przytłaczającym stopniu odpo
wiadają  wielkie  korporacje  oraz 
niezrównoważona polityka gospo
darcza większości państw świata, 
to pierwszym krokiem do ich zmiany 
jest wzrost świadomości ekologicz
nej wszystkich mieszkańców Ziemi. 
Również tu kluczem do sukcesu oka
zuje się być odpowiednia edukacja.

By odpowiednie postawy były trwa
łe, ową edukację należy rozpocząć 
możliwie wcześnie. Tak działają Ca
ritas w Nowej Zelandii, Kambodży 
i Ghanie. Ta pierwsza zorganizowa
ła projekt kierowany do młodzieży 

ludności  tubylczej  – Maorysów. 
Z pomocą Caritas wśród młodzieży 
promowane są postawy ekologiczne 
oraz organizowane akcje sadzenia 
drzew i dbania o  lokalne ekosys
temy. W Kambodży Caritas poszła 
o krok dalej – wybudowała szko
łę podstawową „Sre y”, która jest 
samowystarczalna energetycznie 
(wykorzystanie energii słonecznej) 
oraz w której podejmowane są licz
ne inicjatywy promujące postawy 
ekologiczne,  a  także  animujące 
lokalne wspólnoty oraz  chronią
ce  regionalne  tradycje  i  kulturę. 
W Ghanie natomiast Caritas po
stanowiła przeciwdziałać jednemu 
z największych problemów wybrze
ża Afryki – masowemu napływowi 
elektrośmieci z tzw. świata rozwi
niętego. Dając pracę bezrobotnej 
młodzieży, zorganizowane zostały 
całe przedsiębiorstwa zajmujące się 
recyklingiem starych sprzętów elek
tronicznych. Do tej pory udało się 
dzięki tej  inicjatywie przetworzyć 
już ponad 10 000 ton elektrośmieci.

Edukacja ekologiczna jest niezbędna 
nie tylko dla młodzieży. Najwięk
szym problemem są obecnie nie
świadomi dorośli, którzy podejmują 
większość decyzji konsumenckich, 
dlatego właśnie Caritas w Irlandii, 
Myanmie, Kolumbii i na Filipinach 
postanowiła przeprowadzić różne 
kampanie wśród starszych obywate
li. Są to działania niezwykle szerokie 
– od sadzenia drzew we współpracy 
z rządem w Myanmie, przez orga
nizację zielonych parafii w Irlandii, 
czy animację lokalnych społeczności 
w Kolumbii, aż po szeroko zakrojo
ny program ochrony środowiska na 
Filipinach. W jego ramach krajowa 
Caritas dba o: 

• bezpieczeństwo żywnościowe, 
tworząc parafialne ogrody wa
rzywne,

• zmianę prawa na rzecz ochrony 
środowiska, organizując wspólne 
pisanie petycji  i  listów do poli
tyków,

• proces  dezinwestycji  na  rzecz 
energii odnawialnej. 

Ostatnia  ze  wspomnianych  ak
tywności  inspirowana  jest  listem 
pasterskim Konferencji Biskupów 
Filipin z 2019 r. („An Urgent Call for 
Ecological Conversion, Hope in the 
Face of Climate Emergency” – „Pilne 
wezwanie do ekologicznego nawró
cenia, nadzieja w obliczu zagrożenia 
klimatycznego”), w którym biskupi 
wzywają do pozbywania się przez 
instytucje katolickie środków finan
sowych pochodzących z brudnych 
gałęzi przemysłu, takich jak elek
trownie węglowe, firmy wydobyw
cze i inne niszczące gałęzie przemy
słu. Kampania ta zachęca diecezje 
i  instytucje katolickie do wspiera
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nia wysiłków zmierzających do po
zbywania się swoich kont na rzecz 
instytucji  inwestujących w czystą 
i odnawialną energię.

Programy terenowe 

Większość krajów słabiej rozwinię
tych wciąż opiera swą gospodarkę na 
rolnictwie. Jeśli jest ono prowadzone 
w sposób przemysłowy i niezrów
noważony,  przyczyniać  się może 
wydatnie do eskalacji problemów 
klimatycznych. W krajach  takich, 
jak Bangladesz, Kambodża, Nepal, 
Filipiny, Etiopia, Kenia czy Nigeria, 
krajowe Caritas organizują konkret
ne wsparcie dla rolników, zapew
niając im narzędzia merytoryczne 
(szkolenia) oraz fizyczne (konkretne 
przyrządy) do urzeczywistniania za
łożeń zrównoważonego rolnictwa, 
które docelowo ma dążyć ku mo
delowi rolnictwa regeneratywnego, 
czyli nieszkodliwego dla lokalnych 
ekosystemów. W tym celu nie tylko 
wspierani są indywidualni rolnicy. 
W Etiopii i Kenii konstruowane są 
np. całe systemy efektywnego zarzą
dzania wodą oraz energią słoneczną. 
W Kambodży powoływane są nato
miast organizacje tzw. ekonomii spo

łecznej (m.in. spółdzielnie i przedsię
biorstwa społeczne) dostarczające 
żywność najuboższym.

Inicjatywy pastoralne

Całe  zaangażowanie  w  ochronę 
środowiska  i  ratowanie  naszego 
wspólnego domu nie miałoby jednak 
sensu, gdyby pozbawione było wy
miaru duchowego. Nie chodzi nam 
wszak o to, by na Ziemi stworzyć 
raj. Jest to wizja zupełnie utopijna, 
podnoszona raczej przez sekty pro
testanckie, wyraźnie zaś odrzucana 
przez Kościół katolicki. Celem katoli
ków winna być troska o środowisko, 
w którym żyją, tak by służyło ono 
w sposób zrównoważony najważniej
szemu celowi doczesnej wędrówki 
– życiu wiecznemu. Z tego wzglę
du właśnie Caritas w większości 
państw, w których działa, angażuje 
się również w projekty pastoralne. 
Oprócz takich działań, jak czytanie 
i promocja encykliki „Laudato si’” (np. 
w Australii krótkie prezentacje na 
ten temat wyświetlane są przed lub 
po mszach świętych), rozsyłane są 
listy pasterskie oraz organizowane 
rekolekcje ekologiczne.

Caritas w Bangladeszu organizuje 
natomiast warsztaty  ekologiczne 
dla biskupów, by ci również nabrali 
świadomości problemów, z jakimi się 
współcześnie mierzymy. Z biskupa
mi, jako kluczowymi pośrednikami 
między Kościołem instytucjonalnym 
a Kościołem powszechnym, współ
pracuje również Caritas w Irlandii, 
która przygotowała grupę roboczą, 
której działania polegają na organi
zacji warsztatów i konferencji oraz 
publikacjach zwiększających wiedzę 

hierarchów  i  ich współpracowni
ków. Podobną inicjatywą wykazała 
się wspominana już CAFOD, która 
przygotowała podręcznik, przetłu
maczony na 10 azjatyckich języków, 
wyjaśniający przesłanie „Laudato si’” 
w kontekście problemów i specyfiki 
azjatyckiej oraz zachęcający azja
tyckich chrześcijan do zakładania 
zrównoważonych biznesów.

Ekonomia Franciszka

Caritas nie jest jednak jedyną organi
zacją związaną z Kościołem katolic
kim zajmującą się tematyką kryzysu 
przyrodniczego. Jest to również jeden 
z celów rozpoczęcia przez włoskich 
ekonomistów (na czele z prof. Luigino 
Brunim), we współpracy z Dykasterią 
ds. Integralnego Rozwoju Człowieka 
oraz arcybiskupem Asyżu, projektu 
pod nazwą „The Economy of Fran
cesco” (TheEoF).

Ekonomia  Franciszka to międzyna
rodowa sieć inicjatyw na rzecz spra
wiedliwej i zrównoważonej ekonomii 
budowana przez młodych uczonych 
i przedsiębiorców z całego świata. 
Jej nazwa odnosi się do Świętego 
Franciszka z Asyżu, którego postawa 
stanowi przykład doskonałej troski 
o nawet najmniejszą cząstkę Ziemi, 
a także do osoby papieża Franciszka. 

Ojciec Święty, pisząc „Evangelii gau
dium” a następnie „Laudato si’”, po
tępił bowiem patologiczny stan tak 
wielu obszarów światowej ekonomii. 
W swoim liście z 11 maja 2019 r. we
zwał młodych ekonomistów i przed
siębiorców do podjęcia wspólnego 
działania, by poprzez swoją wiedzę 
i pracę zawodową angażowali się 

w zmienianie współczesnego świa
ta zgodnie z Ewangelią. Podstawo
wym hasłem TheEoF było uczynienie 
świata bardziej inkluzywnym, zrów
noważonym i sprawiedliwym.

Finał międzynarodowego programu 
Ekonomia Franciszka miał odbyć się 
w Asyżu 26-28 marca 2020 r. w for
mie stacjonarnej,  jednak z oczywi
stych powodów przeniesiony został 
tymczasowo do Internetu. Spotkanie 
na żywo planowane jest na listopad 
2022 r. Tymczasem uczestnicy ini
cjatywy działają w Internecie, któ
ry umożliwia im kontakt w czasie 
rzeczywistym  bez  konieczności 
ponoszenia trudów logistycznych 
spotkania bezpośredniego.

Organizatorami  ogólnoświatowej 
inicjatywy są: diecezja Asyżu,  In
stytut Seraficzny, gmina Asyż oraz 
organizacja Economy of Communion. 
Komitet  organizacyjny  pozostaje 
również w stałym kontakcie z Kar
dynałem Peterem A. Turksonem, 
prefektem Dykasterii ds. Integral
nego Rozwoju Człowieka, który jest 
patronem inicjatywy.

Działania przed 
międzynarodową 
konferencją

Jeszcze przed zmianą formy pro
jektu, podjęto decyzję o organizacji 
serii projektów przygotowujących 
do Ekonomii Franciszka pt. „Towards 
The Economy of Francesco”. W ra
mach tej serii zorganizowano rów
nież dwie debaty w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, których 
organizatorami były: Światowy Ruch 

Katolików na Rzecz Środowiska, Fun
dacją Aperte oraz  inicjatywa The 
Common Good Perspective.

Praca zdalna już w samej Ekonomii 
Franciszka zorganizowana została 
w 12 różnych obszarach tematycz
nych,  poruszających  największe 
współczesne problemy społeczne, 
m.in.  pracy,  finansów,  rolnictwa, 
szczęścia, nierówności, zrównowa
żenia biznesów czy sensu i powo
łania do prowadzenia działalności 
gospodarczej i społecznej. 

Wydarzenie on-line

Konferencja „Ekonomia Franciszka" 
odbyła się w formie zdalnej w dniach 
19-21 listopada 2020 r. Uczestnicy 
wydarzenia mieli niezwykłą okazję 
posłuchać wykładów i uczestniczyć 
w warsztatach takich osobistości, jak 
np.: prof. S. Zamagni, prof. S. Bartoli
ni, prof. L. Magatii i L. Becchetti, M. 
Torero (FAO), prof. J. Nedelsky, prof. 
K. Raworth, J. Sachs czy bardzo znani 
azjatyccy liderzy V. Shiva i M. Yunus.

Poruszana była szeroka tematyka 
społecznej roli człowieka w ekono
mii. Wskazane zostały największe 
problemy, takie jak:

• mylenie wartości rynkowej z war
tościami sensu stricto,

• konieczność tworzenia większej 
ilości miejsc wspólnych w prze
strzeni miejskiej (w duchu ency
kliki Benedykta XVI pt. „Caritas 
in Veritate”),

• prawdziwy wpływ pandemii na 
świat – drastyczny wzrost liczby 
głodujących w krajach trzeciego 

świata przez lockdowny w pań
stwach rozwiniętych,

• kluczowa rola dóbr relacyjnych 
w budowaniu systemów społecz
no-gospodarczych,

• konieczność uznania opieki oraz 
pracy domowej jako pracy w wy
miarze  instytucjonalnym  oraz 
ograniczenia formalnego czasu 
pracy, by ludzie mogli poświęcić 
więcej czasu na bardziej sensow
ne działania społeczne,

• konieczność instytucjonalnego 
wsparcia wbrew mitycznej „lo
gice  rynkowej”  zawodów uży
tecznych społecznie, takich jak: 
pielęgniarka, strażak, śmieciarz 
czy nauczyciel.

Projekty powstałe 
na gruncie Ekonomii 
Franciszka

Papież Franciszek wzywał młodych 
ekonomistów i przedsiębiorców nie 
tylko do podjęcia refleksji teoretycz
nej, ale również do praktycznego 
działania. Niezwykle wartościowe 
są zatem konkretne inicjatywy, które 
powstały na gruncie tegoż wezwa
nia. Szerzej opisujemy je w naszym 
opracowaniu pt. „Ekonomia Fran
ciszka: przewodnik po ekologii  in
tegralnej dla wspólnot lokalnych”, 
dostępnym na stronie internetowej 
Caritas Laudato Si. W tym miejscu 
przedstawię je tylko nader ogólnie.

Pierwsze dwa projekty – The Farm of 
Francesco oraz European Carbon Far
mers – skupiają się na nowym modelu 
rolnictwa, tj. rolnictwie regeneratyw
nym oraz rolnictwie węglowym. Po
wstały w ich ramach dwa modelowe 
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gospodarstwa rolne – w Nigerii oraz 
Brazylii, a także nowa polska firma 
zajmująca się sprzedażą  tzw. kre
dytów węglowych, zapewniających 
wsparcie rolnikom transformującym 
swe gospodarstwa.

We Francji powstał Campus de la 
Transition, w którym zbierają  się 
wybitni przedstawiciele świata na
uki, znajdując miejsce na otwartą 
i merytoryczną dyskusję na temat 

zmian klimatu. W Zambii powoła
no natomiast Pacar School, której 
celem jest wsparcie informatyzacji 
zambijskich szkół oraz zwiększanie 
kompetencji cyfrowych dzieci i mło
dzieży w tym kraju.

W brazylijskiej Paranie oraz hiszpań
skim Toledo utworzono organizację 
Educação Financeira para a Vida 
(EFV), której działania mają służyć 
wzrostowi świadomości ekonomicz
nej (w ujęciu społecznym) mieszkań
ców tych państw. W Libanie powsta
ła ProAbled Academy, której celem 
jest wsparcie zakładania przedsię
biorstw  społecznych,  zwłaszcza 
włączających w swe działania osoby 
niepełnosprawne. 

Kolejnymi projektami powstałymi 
na kanwie Ekonomii Franciszka są 
„Inclusive Mapping” oraz „The Pro
fit Podquest”. Ideą pierwszej z nich 
jest włączenie  do  życia  społecz
nego osób starszych i samotnych, 
które  będą  mogły  na  specjalnej 
stronie (w formie mapy) opisywać 
swe historie dzieląc się swą mądro
ścią  życiową oraz zapraszając do 
budowania  relacji. Drugi projekt, 
który mam przyjemność rozwijać, 
jest podkastem, w którym o swojej 
działalności zawodowej opowiadają 
przedsiębiorcy, których aktywność 
wykracza poza banalnie zdefiniowa
ny zysk finansowy.

Podsumowanie 
Ekonomii Franciszka

Podsumowując ten ogromny projekt, 
w który obecnie zaangażowanych 
jest ponad 2000 młodych ludzi z ca

łego świata (w tym również kilka
naście osób z Polski), należy przy
znać, że jego największym atutem 
jest  zgromadzenie młodych  ludzi 
chętnych do działania na rzecz bar
dziej zrównoważonego systemu spo
łeczno-gospodarczego. Co więcej, 
działania te inspirowane są tradycją 
i nauką Kościoła, która przez wie
ki gwarantowała rozwój społeczny 
oparty o konkretne zasady moralne, 
w których centrum stoi człowiek.

To inspirujące wydarzenie, łączące 
czołowych światowych ekonomi
stów  z młodymi  ludźmi  z  całego 
świata, jest doskonałym przykładem 
aktywności Kościoła – wspólnoty 
wiernych – na rzecz przeciwdzia
łania kryzysowi przyrodniczemu, 
który jest przecież nierozerwalnie 
związany z kryzysem społecznym 
– rozpadem więzi i relacji, wzrostem 
samotności oraz narastaniem niepo
trzebnych napięć między państwami.

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że 
działania te ponownie wskażą Ko
ściół katolicki jako promotora zrów
noważonych  zmian  społecznych. 
Więcej,  należy mieć  nadzieję,  że 
z wzorców tych korzystać będą kato
licy na całym świecie, w tym również 
w Polsce. Zważywszy, iż Polska jest 
jednym z najszybciej rozwijających 
się państw świata „zachodniego”, 
należy ze szczególnym pietyzmem 
zadbać o wykorzystanie tej niesa
mowitej szansy dziejowej na rozwój, 
który wreszcie nie będzie ograni
czony do konkretnych małych grup 
społecznych oraz będzie uwzględniał 
szerszy kontekst – w tym również 
ten przyrodniczy. 

Tekst Marcin Kawko

Marcin Kawko
Doktorant SGH w Warszawie, 
współpracuje z NGO, m.in. 
Fundacją Projekt PL czy Klubem 
Jagiellońskim. Założyciel The 
Common Good Perspective oraz 
członek inicjatywy The Economy 
of Francesco, który wierzy, że 
można wypracować nowy sposób 
myślenia o roli biznesu w świecie 
społecznym. Najlepsze wakacje? 
Niskobudżetowe, aktywne 
i zielone. Triathlonista, bez 
pamięci zakochany w Suwalskim 
Parku Krajobrazowym. 
Przemieszcza się pieszo, rowerem 
albo skocznym krokiem tańca 
ludowego. Jak powiedział, 
dołączył do projektu Caritas 
Laudato Si, bo świata nie da 
się zmienić tylko poprzez 
pisanie artykułów do czasopism 
naukowych.



WRZESIEŃWRZESIEŃ
W tym fragmencie modlitwy ułożonej na tegoroczny 
Czas dla Stworzenia zawarte jest to, co wciąż nie dla 
wszystkich jest oczywiste – że musimy być uważni 
i przykładać się do budowania więzi z przyrodą, 
a przez to też z innymi ludźmi i samym Stwórcą. Tylko 
w tej jedności nasze istnienie nabiera sensu i pełni. 
I tylko wtedy ochrona naszego wspólnego domu 
będzie możliwa. Konieczne jest jednak działanie 
ponad podziałami, dlatego zachęcamy do przeżywania 
wspólnie Czasu dla Stworzenia. Mamy nadzieję, że 
pomogą w tym materiały, które zamieszczamy na 
kolejnych stronach:

•  Na odwrocie tej strony znajdziecie  plakat 
Czas dla Stworzenia  – możecie go powiesić 
tam, gdzie będzie widoczny dla wielu osób. 
Szczególny zamysł graficzny zmusza do 
zastanowienia. Niech Czas dla Stworzenia 
sprawi, że każdy zatrzyma się, by zrobić coś dla 
wspólnego domu!

•  Dalej zamieszczamy  formularz mszy św.  
na Niedzielę św. Franciszka. Zapraszamy 
duchownych do jego wykorzystania, a także 
do zachęcania innych, by włączali się w różne 
inicjatywy.

•  Na stronie z formularzem mszy św. znajdziecie 
również  gotowe pomysły  na to, jak przeżyć 
Czas dla Stworzenia i Niedzielę św. Franciszka. 
Dajcie się zaprosić do działania!

•  Dla wolontariuszy i wszystkich, którzy chcą, 
by Niedziela św. Franciszka była wyjątkowa, 
zamieszczamy  plakat „Dzielę się w Niedzielę”. 
Niech przypomina, że tego dnia mamy być jak 
tabliczka czekolady!

•  Ostatnia w tej części specjalna kartka 
to katecheza, która zachęca do tego, byśmy 
żyli odpowiedzialnie. Tym razem nie chodzi 
jednak o to by, mieć życie poukładane: pracę, 
rodzinę, dzieci. Chodzi o to, byśmy nie wili 
się przy odpowiedzi, gdy Chrystus zapyta: 
„dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie 
jest chlebem?” Zanieście katechezę na religię, 
księdzu w parafii, znajomym ze wspólnoty!

C Z A S  D L A  S T W O R Z E N I A
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Stwórco wszystkiego

Jesteśmy wdzięczni, że z komunii 
miłości stworzyłeś dla nas planetę, 

aby była domem dla wszystkich. Swoją 
Świętą Mądrością stworzyłeś Ziemię, 
aby wydała różne istoty żywe, które 
wypełniły glebę, wodę i powietrze. 
Każde stworzenie chwali Cię swoim 

istnieniem i troszczy się o siebie 
nawzajem trwając razem z nami w sieci 

życia.

Ale wiemy, że nasza chęć władzy 
wybija planetę z jej naturalnego 

rytmu. Nasz konsumpcyjny styl życia 
niszczy harmonię i zdolność Ziemi 
do samoleczenia. (…). W Czasie dla 

Stworzenia modlimy się, aby tchnienie 
Twojego stwórczego Słowa poruszyło 

nasze serca, jak w chwili naszych 
narodzin i chrztu.   



Włącz się w Czas dla Stworzenia  
i Niedzielę św. Franciszka , zrób coś  
samodzielnie lub we wspólnocie

postaraj się dobrze przeżyć Czas dla Stworzenia i Niedzielę św. Franciszka . 
Działaj w swojej parafii , wspólnocie , szkole na różne sposoby:

1.  módl się, rozważaj, np. życiorys świętego lub fragment encykliki 
2.  zorganizuj konkretne działanie razem z osobami, które zechcą się zaangażować
3.  zabierz głos – na spotkaniu swojej wspólnoty, w mediach społecznościowych,  

wśród znajomych.

Korzystaj z naszych materiałów i inspiruj się – propozycje tego, co możesz zrobić , 
znajdziesz na stronie www.laudatosi .caritas.pl oraz na stronach kwartalnika .

Nasze propozycje:
1.  Wybierz modlitwę, która najbardziej do ciebie przemawia,  

i pomódl się jej słowami sam lub w grupie: 
 •  Może to być „Pieśń słoneczna” św. Franciszka z Asyżu, którą znajdziesz na odwrocie plakatu 

„Dzielę się w niedzielę”.
 •  Weź do ręki encyklikę „Laudato si’” – rozważaj dowolny ustęp lub wybierz z końca 

„Modlitwę za naszą ziemię” lub „Chrześcijańską modlitwę wraz ze stworzeniem”.
 •  Skorzystaj z publikacji na stronie  

seasonofcreation.org/pl, znajdź modlitwę przygotowaną na tegoroczny Czas dla 
Stworzenia.

Niedziela św. Franciszka

Formularz mszy św.

Antyfona na wejście:
Święty Franciszek, mąż Boży, opuścił dom rodzinny, pozostawił swoje dziedzictwo i wybrał 
dobrowolne ubóstwo, Bóg zaś przyjął go na swoją służbę.

Wprowadzenie
Niedziela św. Franciszka kończy ogłoszony przez naszego papieża Czas dla Stworzenia trwający 
od początku września. Jesteśmy zaproszeni do patrzenia na świat jako na dar od Boga Ojca, 
który zatroszczył się, byśmy jako bracia i siostry mieli wspólny dom, pokarm, wodę, powietrze, 
czyli wszystko, co konieczne do przeżycia. Przykład św. Franciszka przywoływany w dzisiejszej 
liturgii inspiruje, byśmy uwielbiali Boga w Jego stworzeniu i uczyli się ascezy jako radosnego 
dzielenia, a nie tylko rezygnowania. 
Za nasze grzechy nadmiernego konsumpcjonizmu, chciwości i marnotrawstwa  
przeprośmy dobrego Ojca: 
Panie, który zaspokajasz nasze pragnienia – zmiłuj się nad nami  
Chryste, który panujesz nad wodami – zmiłuj się nad nami  
Panie, na którego imię zegnie się wszelkie kolano istot niebieskich,  
ziemskich i podziemnych – zmiłuj się nad nami.

Kolekta
Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek z Asyżu żyjąc w ubóstwie i pokorze upodobnił się do 
Chrystusa, daj, abyśmy idąc tą drogą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni 

WŁĄCZ SWOJĄ PARAFIĘ W LAUDATO SI!

ROZGOŚĆ SIĘ W SWOJEJ PARAFII .  JESTEŚ U SIEBIE.
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2.  Działaj. Nie bój się zacząć. Miej przy sobie osoby, którym możesz zaufać. Nic się nie stanie, 
jeśli nie wszystko się uda:

 •  Zorganizuj projekt sprzątania terenu wokół kościoła lub szkoły, na miejskim skwerze, 
w parku, by pomóc rozwijać się całemu stworzeniu.

 •  Weź aparat fotograficzny lub po prostu telefon komórkowy i wybierz się do pobliskiego 
lasu, parku, nad rzekę lub jezioro. Przyglądaj się przyrodzie w skali mikro lub makro, 
wybierz temat zdjęć. Zainspiruj się odkryciami znanego artysty fotografa Roberta 
Dejtrowskiego – znajdziesz je na kolejnych stronach kwartalnika. Podziel się swoimi 
odkryciami w mediach społecznościowych, na spotkaniu ze znajomymi lub rodziną.

 •  Wykorzystaj plakaty z kwartalnika – Czas dla Stworzenia i Niedziela św. Franciszka. 
Możesz je powiesić w miejscu spotkań twojej wspólnoty, by wszyscy pamiętali o tym, że 
trzeba zrobić coś dobrego dla naszej planety.

3.  Zabierz głos. Podziel się swoimi przemyśleniami na spotkaniu wspólnoty, wśród znajomych, 
w mediach społecznościowych. Niech inni wiedzą to, co ty wiesz:

 •  Opowiedz o św. Franciszku, jego niezwykłym życiu i niezwykłej wrażliwości – biografię tego 
świętego znajdziesz kilka stron dalej.

 •  Poznaj problemy odległych rejonów świata wynikające ze zmian klimatycznych. Przekonaj 
innych, że one istnieją naprawdę. Może zainteresuje cię odpowiedź na pytanie, dlaczego 
Madagaskar tonie – znajdziesz ją na kolejnych stronach kwartalnika.

 •  Przekonaj niedowiarków, że ocieplenie klimatu to nie jest mit.  
Wcześniej dobrze się przygotuj – sporo dowiesz się z tekstu  
„Gotujemy się na wolnym ogniu”, zamieszczonego kilka stron dalej.

wesela i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa powszechna
Za papieża Franciszka, by otwarty na działanie Ducha Świętego  
głosił Dobrą Nowinę wszystkim ludziom. 
O pokój na świecie, o pokój na Białorusi. 
Niech wspólnoty chrześcijańskie będą przykładem troski o świat stworzony i ubogich tej ziemi.
Aby wszyscy ludzie mieli dostęp do wody pitnej. Daj nam Panie uważność, radość i wdzięczność 
za dary, którymi nas obdarzasz.

Modlitwa nad darami
Składając Tobie dary ofiarne, prosimy Cię, Boże, abyś przygotował nasze serca  
do godnego udziału w misterium krzyża, które tak gorąco umiłował święty Franciszek.  
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona na komunię
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

Modlitwa po komunii
Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, rozpal w nas ogień  
swojej miłości i spraw, abyśmy naśladując dobroć i apostolską gorliwość świętego Franciszka, 
przyczyniali się do zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na rozesłanie
Umocnieni Bożym błogosławieństwem idźmy przez świat jak bracia i siostry,  
dzieląc się z każdym pokojem i dobrem.



Pieśń słoneczna św. Franciszka

Najwyższy i wszechmocny, jakże dobry Panie,
Twoje są pochwały i sława, i honory, i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie tylko, Najwyższy, się należą
i żaden człowiek nie jest godzien Ciebie przyzywać.

Pochwalon bądź, o mój Panie, z wszystkimi Twymi stworzeniami,
a szczególnie z panem bratem Słońcem,
bo światłem dnia jest i oświecasz nas poprzez niego.
I jakże jest piękny i promienny z wielkim splendorem:
Ciebie, Najwyższy, daje nam wyobrażenie.

Pochwalon bądź, o mój Panie, przez siostrę Księżyc wraz z gwiazdami:
na niebieś uformował bezcenne i jasne, i piękne.

Pochwalon bądź, o mój Panie, przez brata Wiatr,
i przez powietrze, i pochmurną, i pogodną, i każdą aurę,
bo Ty w każdy czas stworzeniom Twoim dajesz utrzymanie.

Pochwalon bądź, o mój Panie, przez siostrę Wodę,
bo ona jest bardzo przydatna i pokorna, i bezcenna, i czysta.

Pochwalon bądź, o mój Panie, przez brata Ogień,
bo przez niego dla nas nocy mrok rozjaśniasz:
i jest on piękny i radosny, i odporny, i mocny.

Pochwalon bądź, o mój Panie, przez panią naszą, matkę Ziemię,
Bo ona nas odżywia i dogląda,
i wytwarza różne owoce, i kolorowe kwiaty, i trawy.

Pochwalon bądź, o mój Panie, przez tych,  
co przebaczają ze względu na Twą miłość
i choroby, i cierpienia dzielnie znoszą w sobie.
Błogosławieni, gdy zniosą je w pokoju,
bo Ty sam, Najwyższy, wszystkich ich ukoronujesz.

Pochwalon bądź, o mój Panie, przez siostrę naszą Śmierć cielesną,
przed nią nigdy żaden człowiek żyjący zbiec nie może.
Biada tym, co mrzeć będą ze śmiertelnymi grzechami;
błogosławieni, co śmierci się dadzą znaleźć w Twojej najświętszej woli,
bo śmierć druga już nie wyrządzi im krzywdy.

O chwalcie tak i błogosławcie mego Pana i dzięki czyńcie,
i pełnijcie służbę Jemu z pokorą wielką.
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Kryzysy, które wstrząsają światem, przebudziły globalną 
rodzinę chrześcijańską. Każdego roku wierzący na 
wszystkich kontynentach łączą się, by uzdrowić nasze 
relacje ze stworzeniem i ze sobą nawzajem.

Czas dla Stworzenia to coroczne eku
meniczne święto modlitwy i działania 
na rzecz naszego wspólnego domu. 
Rozpoczyna się 1 września Światowym 
Dniem Modlitw o Ochronę Stworzenia 
i kończy 4 października w uroczystość 
św. Franciszka. W Polsce punktem kul
minacyjnym jest Niedziela św. Fran
ciszka, która w tym roku przypada 3 
października. To ogólnopolskie święto 
inspirowane ideą ekologii integralnej, 
organizowane w parafiach, szkołach 
i lokalnych społecznościach. 

„Odnowienie domu Boga” jest te
matem przewodnim tegorocznego 
Czasu dla Stworzenia. W jego an
gielskiej wersji językowej („A home 
for all? Renewing the oikos of God”) 
celowo wykorzystano greckie słowo 
„oikos”, które oznacza zarówno dom 
jako miejsce do mieszkania, jak i jego 
mieszkańców wraz z dobytkiem. Od
wołując się do znaczenia tego słowa, 
świętujemy w tym roku istnienie in
tegralnej sieci relacji, które podtrzy
mują dobrostan Ziemi.

Symbolem tegorocznego Czasu dla 
Stworzenia jest namiot Abrahama. 
Oznacza  on  nasze  zobowiązanie 
do zapewnienia wszystkim ludziom 
i  stworzeniom miejsca w  naszym 
wspólnym domu. Tak jak zrobił to 

Abraham, rozbijając w drodze do Ka
naan namioty dla całej swojej rodziny 
i służby. Namiot jest więc symbolem 
gościnności – także dla tych wyklu
czonych. Jako wspólnoty jesteśmy 
zaproszeni do modlitwy razem z naj
słabszymi, najbardziej bezbronnymi. 
Namiot oznacza także drogę, a więc 
i zmianę. Jako chrześcijanie jesteśmy 
powołani do podążania za głosem 
Pana, do gotowości na zmiany, a tak
że wyzbycia się chęci gromadzenia 
dóbr, bowiem te staną się ciężarem 
i uniemożliwią nam dalszą wędrówkę. 

Do szczególnego przeżywania te
gorocznego Czasu dla Stworzenia 
zaprasza  wszystkich  chrześcijan 
prałat Bruno-Marie Duffé, sekretarz 
Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka:

W ubiegłym roku Ojciec Święty Fran-
ciszek oficjalnie zaprosił wiernych do 
udziału w dorocznym Czasie dla Stwo-
rzenia, tak aby „pogłębili swoją wiarę 
w Boga Stwórcę i zjednoczyli się w spo-
sób szczególny na modlitwie i w dzia-
łaniach na rzecz ochrony wspólnego 
domu”. W tym roku pokornie proszę 
Was od pomoc w promowaniu tak waż-
nego momentu w Waszych lokalnych 
parafiach i wspólnotach.

CZAS DLA 
STWORZENIA

przeżyjmy razem
Caritas  
animuje 
Caritas Polska chce być orę-
downikiem Czasu dla Stwo-
rzenia, dlatego z ramienia Ko-
misji Episkopatu Polski inicjuje 
i obejmuje wsparciem działania 
w kraju związane z tym wyjąt-
kowym wydarzeniem. Ufamy, 
że podjęte do tej pory przed-
sięwzięcia pozwolą nam dobrze 
spełnić to zadanie. Realizując 
projekt Caritas Laudato Si 
inicjujemy działania lokalne 
na rzecz środowiska i zmiany 
konsumpcyjnego stylu życia. 
Dzięki konkursom grantowym 
zrealizowano już w kilkaset 
inicjatyw. Odbywały się one 
i odbywają nadal dzięki wspar-
ciu lokalnych animatorów, któ-
rzy skupiają wokół siebie grupy 
ludzi gotowych do szerzenia 
dobrych zielonych praktyk. 
Elementem wspierającym jest 
Mobilna Ambasada Laudato Si, 
czyli nasza mobilna wystawa, 
która wraz z animatorem krajo-
wym odwiedza parafie i szkoły 
realizując prelekcje i warszta-
ty dla dorosłych, młodzieży 
i dzieci. 

Naszym wkładem w dobre 
przeżywanie Czasu dla Stwo-
rzenia jest także to wydanie 
kwartalnika, w którym za-
warliśmy inspirujące teksty, 
rozważania, pomysły, a także 
plakaty i grafiki, które być 
może przekonają wiele osób, że 
podejmowane wspólnie zielone 
inicjatywy są bardzo potrzebne 
i dają dużo radości.

Bądźcie z nami, by Czas dla 
Stworzenia trwał o wiele dłużej 
– w naszych modlitwach, czy-
nach oraz relacjach z wszyst-
kim, co ma w sobie Boski  
pierwiastek życia!
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DOBREspotykanie
Obchodzony w Kościele 

Czas dla Stworzenia 
kończący się Niedzielą 
św. Franciszka to dobry 
moment, by rozważając 
fenomen „niebieskiego 

patrona ekologów” 
zatrzymać się na chwilę. 

Spotkać przyrodę, 
która wydawszy 

owoce zmienia się wraz 
z nadejściem jesieni, 
i przeżyć przemianę 
– poczuć się częścią 
świata stworzonego, 

dzieckiem dobrego Boga. 
O to, jak w duchu św. 

Franciszka przygotować 
się na wewnętrzne 

odnowienie i czego uczy 
nas święty, zapytaliśmy 
franciszkanina brata 
Cordiana Szwarca, 

animatora krajowego 
projektu Caritas 

Laudato Si. 



Brat Cordian Szwarc  
zatopiony w lekturze  
encykliki „Laudato si'”

>>  
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Kim dla Brata jest Święty Franci-
szek, za co Brat ceni go najbardziej?

Dla mnie jest największym misty
kiem w dziejach świata. Człowie
kiem, który za pomocą prostych słów 
poruszył tysiące ludzi, do tego stop
nia, że na pierwszej Kapitule Namio
tów* zgromadziło się wokół niego 5 
tysięcy braci, chcących żyć tak jak 
on, tak jak on naśladować Chrystusa. 
Podążały za nim także małżeństwa, 
dlatego  był  wręcz  zmuszony  do 
ustanowienia trzeciego zakonu. Św. 
Franciszek jest też dla mnie wzorem 
pokonywania trudności. Kiedy ktoś 
zakłada jakąś wspólnotę i jest jej li
derem, przychodzi moment, kiedy 
wspólnota przestaje tego lidera słu
chać, wyłamuje się, jest przeciwna 
myśli założyciela. Św. Franciszek tak
że przez to przechodził i przeszedł 
umocniony. Wiele fragmentów z jego 
życia może być dla nas przykładem 
tego, jak przechodzić przez różne 
trudności dzisiaj, w XXI wieku.

Obecny papież bardzo wiele czerpie 
z nauczania św. Franciszka, dwie 
ostatnie encykliki – „Laudato si’” 
i „Fratelli tutti” – w wielu miejscach 
się do niego odwołują. Czym to jest 
dla zakonu franciszkanów, czym jest 
dla Brata jako franciszkanina?

To jest wiatr w żagle dla naszego za
konu i nie tylko dla nas. Papież Fran
ciszek widzi, że duchowość francisz
kańska pełna prostoty, pełna troski 
o stworzenie, otwarta na braci i sio
stry, jest realną odpowiedzią na pro
blemy współczesnego świata. Papież 
Franciszek pisał encyklikę „Fratelli 
tutti” w czasie szalejącej pandemii 
i dał nam to słowo o braterstwie jako 
realną podpowiedź, jak mamy postę

pować, jak postępować we wspól
nocie. Bardzo ciekawie podchodził 
do wspólnoty także św. Franciszek. 
Kiedy został zapytany o obraz do
skonałego współbrata, opisał cechy 
i przymioty poszczególnych braci, 
pokazując, że doskonałym bratem, 
doskonałą siostrą jest wspólnota 
silna cechami poszczególnych ludzi. 
To jest niesamowite.

Święty Franciszek jest patronem 
ekologów, ale nie spotykał się z pro-
blemami zanieczyszczenia środowi-
ska, segregacji śmieci czy masowego 
ginięcia gatunków. Czego więc mo-
żemy się od niego nauczyć?

Św. Franciszek swoim życiem, postę
powaniem i relacją do Boga, a tak
że do wszystkiego, co Pan Bóg nam 
daje, prezentuje pewną filozofię ży
cia. Stając obok drugiego człowieka 
nigdy nie chce nad nim panować. 
Gdy spotykał biedaka, oddawał mu 
tą ze swoich rzeczy, która mogłaby 
świadczyć o jego przewadze, domi
nacji nad tym biednym, ponieważ 
chciał być bratem i to on chciał być 
najuboższy. To jest sposób myślenia 
obcy dzisiejszej kulturze, w której 
majątek, posiadanie jawi się jako wy
znacznik pozycji społecznej – mam 
nowszy samochód, piękniejszy dom, 
więcej zarabiam, to znaczy, że już 
jestem  kimś  lepszym.  Franciszek 
natomiast na tyle jest pewny sie
bie w relacji z Bogiem – o ile można 
tak powiedzieć – że swoją godność 
czerpie z Jego synostwa. Nie miał 
więc problemu z tym, by najuboż
szym oddać to, co ma, żeby dać im 
przewagę, pewność w relacji ze sobą, 
by łatwiej go było spotkać jako bra
ta. On przełamuje granice,  które 
może stwarzać materia, posiadanie. 

To działo się w XIII wieku, a jest dla 
nas lekcją pokazującą, jaką marnością 
jest nasze ciągłe porównywanie się, 
nieustanne dążenie do tego, żeby 
nie być ostatnim. To jest pierwsza 
rzecz, którą możemy wziąć od św. 
Franciszka. Drugą rzeczą jest naśla
dowanie go jako pioniera ekologii 
integralnej. Św. Franciszek patrzy 
na  siebie w  świecie  holistycznie, 
integralnie, na zasadzie spotkania – 
z Bogiem, ze sobą, z drugim człowie
kiem, z przyrodą. Jego słowa „brat”, 
„siostra”, którymi określa wszelkie 
byty stworzone, świadczą o tym, że 
podchodzi do stworzeń z szacun
kiem, nie mija ich obojętnie. Na pew
no miał łatwiej niż my, bo spotykał 
tych rzeczy mniej, ale ale właśnie 
dzięki temu spotykał ich więcej. My 
mało spotykamy – biegnąc do pracy, 
wracając ze szkoły, goniąc za suk
cesem, uciekając przed porażką nie 
spotykamy. Nie pozwalamy sobie 
na emocje.

Podobno św. Franciszek mógłby być 
dla nas wzorem ascety. Chociaż wy-
daje się być w tym zbyt radykalny, 
to z pewnością jest mądrość, którą 
możemy z jego postawy wynieść…

Najlepiej wyłuskał to papież Franci
szek, który cytując patriarchę Bartło
mieja mówi o ascezie jako o sztuce 
bardziej dawania niż zabierania sobie: 



Bazylika św. Franciszka w Asyżu;  
tu w 1230 r. spoczęło  

ciało świętego

„Kazanie do ptaków”  
– fresk z cyklu „Sceny z życia  
św. Franciszka” (1295–1299) 
znajdujący się w bazylice św. 
Franciszka w Asyżu.  
Autorstwo przypisywane  
jest Giotto di Bondone

>> >>  

26  27 2021Caritas Laudato Si

WRZESIEŃ • CZAS DLA STWORZENIA

Asceza sama w sobie jest cenną lek
cją, bo w Kościele musimy się nauczyć 
przewartościowywać, zrozumieć, że 
asceza nie jest ćwiczeniem dla same
go ćwiczenia, dla samego osłabienia 
siebie. Jest ona nierozerwalnie zwią
zana z modlitwą i jałmużną, trzeba 
więc łączyć te trzy rzeczy: modlitwę, 
post i jałmużnę. Tylko taka praktyka 
postna może przynieść niesamowite 
i piękne owoce.

Św. Franciszek jest inspiracją dla pa-
pieża Franciszka, który otwiera hory-
zonty, zaprasza do działania – dla nie-
których jest zbyt nowoczesny, a dla 
innych jak „chłodna woda w upał, na 
którą długo czekali”. Jak Brat odbiera 
działania obecnego papieża?

Od  samego  początku  pontyfikatu 
czułem, że mamy swojego człowieka 
w Watykanie. My, czyli ludzie dobrej 
woli. Mamy człowieka, który jest na
szym bratem, który jest bratem naj u-
boż szych, który mówi prostym języ
kiem, który właśnie ze względu na tę 
prostotę i dobre serce nie kalkuluje, jak 
wypadnie w słupkach sondażowych, 
tylko działa pod natchnieniem Ducha 

Świętego. Ze wzruszeniem przeczy
tałem relację jałmużnika papieskiego, 
kardynała Konrada Krajewskiego, na 
jego temat. Jałmużnik, na pytanie 
dlaczego papież swoim działaniem 
irytuje tak wiele osób, odpowiedział: 
dlatego, że działa w nim Chrystus. 
Jałmużnik papieski daje o papieżu 
świadectwo jako ten, który dostrze
ga obecność Chrystusa pośród swoje
go ludu w dwóch płaszczyznach – jako 
liturgista i jako jałmużnik papieski. Daje 
mu to ogromną wrażliwość. Widzi, jak 
działa Chrystus w liturgii, ale jako jał
mużnik widzi też jak działa Chrystus 
w uczynkach miłosierdzia pośród ubo
gich. Fakt, że człowiek z najbliższego 
otoczenia papieża,  członek Domu 
Papieskiego, daje takie świadectwo, 
jeszcze bardziej uwiarygadnia działania 
papieża Franciszka. Nie patrzmy na 
papieża przez pryzmat nagłówków 
w gazetach i w Internecie. Włączajmy 
telewizor czy radio na Anioł Pański 
i słuchajmy, jak z tygodnia na tydzień 
coraz mocniejszy, coraz piękniejszy 
jest głos Piotra naszych czasów.

Encyklika „Laudato si’” – podobnie 
jak „Pieśń słoneczna” św. Francisz-
ka 8 wieków temu – jest dla wielu 
przełomem i dokumentem, który 
pojawił się zbyt szybko, jest zbyt 
postępowy. Czy mają rację?

Zdaniem wielu encyklika jest wydana 
zbyt późno i jest zbyt mało postępowa. 
Patrząc na to, co się dzieje w naszym 
życiu, co się dzieje w życiu Kościoła, 
wiem, że wszystko ma swój czas. Ona 
jest tu i na teraz. Właściwie o wszyst
kim, co dostajemy od Pana Boga, mo
żemy mówić, że jest za szybko albo 
za późno, ale od nas zależy, co z tym 
zrobimy w danym momencie życia. 
Encyklika po prostu jest i jest na teraz. 

Papież Franciszek, podobnie jak kie-
dyś jego patron, znalazł się w trud-
nej roli proroka swoich czasów. 
Jednak, wzorem św. Franciszka, nie 
idzie drogą łatwych kompromisów 
– pokazuje trudny, ale uwalniający 
radykalizm Ewangelii; pokazuje, co 
to znaczy „przemieniać się przez 
odnawianie umysłu”. Jak zdaniem 
Brata powinniśmy to rozumieć?

Myślę,  że  jest  to  zaproszenie  do 
modlitwy  –  rozmowy  porannej 
i wieczornej ze Stwórcą, która od
nawia umysł i pozwala patrzeć na 
świat stworzony jako nasz dom dany 
nam przez Ojca Wszechmogącego. 
Tak odnawiane spojrzenie będzie 
pozwalało  nam unikać wchodze
nia w pułapki tego świata. Bardzo 
wiele rzeczy, do których jesteśmy 
dziś zapraszani, to ewidentna ma
nipulacja i propaganda. Bez takiego 
odświeżania w rozmowie z Panem 
Bogiem bardzo łatwo dokonać wy
borów, które nie będą wypływały 
z potrzeby naszego serca, ale z po
trzeby zaspokajania wymagań innych 
ludzi. A my, byśmy byli szczęśliwi, 
powinniśmy zaspokajać potrzeby 
własnego serca.

Rozmawiały Justyna Składowska  
i Dominika Chylewska

* spotkanie braci franciszkanów; w XIII w. 
podczas takich spotkań bracia przebywali 
w prowizorycznych namiotach, bowiem 

nie dla wszystkich starczało miejsca 
w zabudowaniach.

[Patriarcha Bartłomiej] 
zaproponował, byśmy przeszli 
od konsumpcji do poświęcenia, 
od chciwości do wielkoduszności, 
od marnotrawstwa do zdolności 
dzielenia się, do ascezy, która 
«oznacza uczenie się dawania, 
a nie po prostu rezygnowania... 
Jest to sposób miłowania 
polegający na przechodzeniu 
od tego, czego chcę ja, do tego, 
czego chce Boży świat. Jest 
to wyzwolenie od strachu, 
chciwości i uzależnienia» (LS 8)

Święty Franciszek z Asy-
żu mógł podziwiać piękno 
dzikiej przyrody i nie przy-
puszczał nawet, że kiedyś 

człowiek stanie się dla tego 
piękna zagrożeniem. Wie-

dział jednak, że dzieło Boże 
powinniśmy chronić. Nie 

bez powodu papież Jan Pa-
weł II ogłosił go niebieskim 

patronem ekologów.

W liście apostolskim „Inter Sanctos” 
Jan Paweł II pisał, że świętego Fran-
ciszka z Asyżu słusznie zalicza się między 
tych świętych i sławnych mężów, którzy 
odnosili się do przyrody jako cudownego 
daru udzielonego przez Boga rodzajowi 
ludzkiemu. Albowiem on głęboko odczuł 
w szczególny sposób wszystkie dzieła 
Stwórcy i natchniony Bożym duchem, 
wyśpiewał ową najpiękniejszą Pieśń 
Stworzeń, przez które – szczególnie 
przez brata Słońce, brata Księżyc i sio-
stry gwiazdy niebieskie – oddał należne 
uwielbienie, chwałę, cześć i wszelkie bło-
gosławieństwo najwyższemu, wszech-
mogącemu i dobremu Panu.

Z początku jednak nic nie wskazy
wało na to, że przyszły święty wy
rzeknie się dóbr tego świata, stając 
się najbiedniejszym z biednych, a dla 
wszelkiego stworzenia Bożego bę
dzie przyjacielem i opiekunem. Fran
ciszek urodził się w 1181 lub w 1182 
roku w Asyżu, w bogatej rodzinie 

kupieckiej. Rodzice nie  szczędzili 
pieniędzy na wystawne uczty, które 
Franciszek organizował dla swoich 
znajomych, a trzeba pamiętać, że był 
człowiekiem towarzyskim, niezwykle 
lubianym, ubierającym się bogato 
i ekstrawagancko. 

Jednak w życiu Franciszka coś zaczę
ło się zmieniać. Kiedy wziął udział 
w wojnie między Asyżem a Perugią, 
zobaczył, jak kruche jest życie – był 
świadkiem śmierci swoich kolegów, 
a sam trafił na rok do niewoli, gdzie 
osłabł i rozchorował się. Jednak po 
uwolnieniu jeszcze raz wziął udział 
w wojnie. Teraz jednak Bóg zaczął 
wyraźniej działać jego w życiu. Fran
ciszek powrócił do Asyżu i zaczął 
zastanawiać się nad swoim życiem, 
a ulubionym miejscem rozmyślań był 
zrujnowany kościółek San Damia
no. To właśnie tu usłyszał w głębi 
serca wołanie Jezusa: „Idź i odbuduj 
mój Kościół”. Franciszek dosłownie 
zrozumiał przesłanie i rozpoczął od
budowę świątyni. To był początek 
nowego etapu w jego życiu. Odkrył 
wówczas, jak mało ważne są dobra 
doczesne, a jak wielkim skarbem jest 
życie Ewangelią. Wielu dawnych to
warzyszy zabaw odwróciło się od 
niego, także jego ojciec, który nie 
mógł zrozumieć postępowania syna. 
Jednak Franciszka nic już nie zdołało 
zawrócić z obranej drogi, czuł bo
wiem radość i pokój płynące z obec
ności w jego życiu Jezusa. Radość 
Franciszka była zaraźliwa, wkrótce 
zgromadził wokół siebie grupę mło
dych ludzi podzielających jego umi
łowanie ubóstwa i zachwyt Bogiem. 
W ten sposób Franciszek zrozumiał, 
że Boże słowa, które niegdyś usły
szał, to zaproszenie do odbudowy 
Kościoła w ludzkich sercach. 

Święty Franciszek kojarzy nam się 
jako ktoś niezwykle skromny i pokor
ny, chodzący boso po łące i otoczo
ny gromadką zwierząt. Nie jesteśmy 
daleko od prawdy. Franciszek kochał 
przyrodę. Jej piękno było dla niego 
znakiem wielkiej dobroci Stwórcy 
i natchnieniem do napisania wspa
niałego hymnu, w którym widać jego 
zachwyt dziełami Bożymi: 

Święty nawet nie przypuszczał, że 
staje się prekursorem tego, co wieki 
później nazwiemy ekologią stosowa
ną. Udzielał rad drwalom, które drze
wa można ściąć, a które zachować. 
Ogrodnikom zalecał, by zostawiali 
nieskopany ugór, by tam mogła krze
wić się swobodnie dzika roślinność, 
choć zapewne nie wiedział nic o tym, 
jak ważna jest różnorodność biolo
giczna. Podnosząc z ziemi robaczki, by 
ich nie zdeptano, nie przypuszczał, że 
oto stworzenia, których na ziemi jest 
tak wiele, mogą kiedyś – z winy czło
wieka – znaleźć się na skraju zagłady.

Co roku 4 października obchodzimy 
uroczystość św. Franciszka. Niech 
będzie to okazja do lektury encykliki 
„Laudato si'” papieża Franciszka oraz 
listów Jana Pawła II z 1979 r. i 1982 r. 
poświęconych temu świętemu, by 
uwrażliwić serce na piękno przyrody 
i poruszyć sumienie. 

Justyna Składowska

„Pochwalony bądź Panie 
mój, przez brata wiatr 
i przez powietrze i chmury, 
i przejrzystość nieba 
i wszelką pogodę, przez które 
Twoim stworzeniom dajesz 
utrzymanie. Pochwalony bądź 
Panie mój przez siostrę wodę, 
która jest bardzo pożyteczna 
i pokorna, i cenna, i czysta.”

NIEBIESKI patron
EKOLOGÓW

patron
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jednocześnie kochać człowieka, dla 
którego został uczyniony. 

Boża ekonomia miłości 

Bóg,  który  stworzył  cały  świat 
i wszystkie stworzenia  i oddał  je 
w  odpowiedzialne  użytkowanie 
człowiekowi, jest pierwszym ich mi
łośnikiem. On kocha je poprzez to, 
czym są, tj. w ich rzeczywistej (onto
logicznej) wartości stworzenia. Mi
łość, z jaką Bóg zachowuje, strzeże, 
dowartościowuje wszystkie stworze
nia, jest pierwszym i podstawowym 
świadectwem „miłości ekologicznej”. 
Potwierdzenie tego znajdujemy w Pi
śmie świętym. W Księdze Mądrości 
czytamy: 

Myślę, iż właśnie w tym fragmencie 
odnajdujemy sam rdzeń tzw. caritas 
ekologicznej, rozumianej jako tro
ska o zgodne i należne współżycie, 
zachowujące wszelką równowagę 
naturalną, także za cenę zrezygno
wania z rozwoju wyniszczającego 
środowisko naturalne. W takim sen
sie kochać zwierzęta, rośliny, świat 
istot ożywionych i nieożywionych 
oznacza miłować Boga i bliźniego. 
To jest wejście w wielką „ekonomię 
miłości” Boga. W tej ekonomii jed

nak człowiek może i musi zachować 
naczelne mu miejsce, „posługując” 
się tym światem, który jemu został 
podarowany  przez  Boga.  Troska 
o ekologię jest moralnym obowiąz
kiem chrześcijanina, a jej brak uchy
bieniem powinności. Aby podkreślić 
znaczenie tej troski, a jednocześnie 
wzbudzić większą świadomość ist
niejących problemów ekologicznych, 
Kościół posługuje się w swojej stra
tegii duszpasterskiej sformułowa
niami typu „grzech ekologiczny” czy 
„nawrócenie ekologiczne”. Oznacza 
to relację odpowiedzialności  i mi
łości do środowiska naturalnego. 
Pytaniem pozostaje: w jakim sensie 
człowiek ma kochać świat przyro
dy? Sama w sobie miłość jest cno
tą międzyosobową i jej adresatem 
jest zawsze osoba ludzka, dlatego 
nie można w ścisłym sensie czy też 
w takim samym sensie mówić o mi
łości osoby i miłości zwierzęcia czy 
rośliny. Można mówić  natomiast 
o miłości do tych stworzeń w spo
sób analogiczny. Człowiek, będąc 
osobą, posiada coś, czego nie mają 
ani rośliny, ani zwierzęta. Posiada 
szczególny  sposób  poznawania, 
szczególny sposób działania, szcze
gólny sposób porozumiewania się 
z innymi i otaczającym go światem, 
posiada wreszcie szczególną umie
jętność dominowania nad niektórymi 
fenomenami. Ze względu na swoją 
szczególną rolę może dysponować 
stworzonym dla niego dobrem na
tury. W tym sensie potrzebne mu są 
rzeczy i zwierzęta – do żywienia się, 
ubierania, do obrony, do formowania 
swojej wiedzy, do wyrażania swoich 
uczuć. Jednak prawo używania świa
ta stworzonego przez osoby nie jest 
prawem nieograniczonym. Człowiek 
może używać wszystkiego, ale tylko 

o tyle, o ile są mu one potrzebne. 
Istnieje więc jakaś miara konieczna 
używalności, inaczej mówiąc, istnieje 
wiele ograniczeń używalności i jeżeli 
człowiek nie respektuje tych prawi
deł, przekracza tym samym normy 
moralne. Tak więc chrześcijaństwo 
posiada swoją własną doktrynę na 
polu ekologicznym, stawiając czło
wieka  niejako  w  centrum  relacji 
człowiek-natura, ze względu na to, 
iż choć jest on jednym ze stworzeń, 
to jednak wyjątkowym, ponieważ 
ma w sobie duszę duchową i z tego 
powodu jest on panem stworzenia. 
Jego  dominowanie  nad  światem 
stworzonym, choć pewne, nie jest 
nieograniczone, człowiek nie może 
bowiem wykorzystywać owej natury 
dla swoich kaprysów. Istnieją ścisłe 
zależności o charakterze etycznym 
pomiędzy nadmiernym wykorzysty
waniem natury a odpowiedzialnością 
moralną. Jeżeli w sposób świado
my i dobrowolny człowiek szkodzi 
naturze, a tym samym i drugiemu 
człowiekowi, można mówić o bardzo 
poważnym przekroczeniu moralnym, 
aż po grzech śmiertelny.

Czy istnieje  
grzech ekologiczny? 

Z  formalnego  punktu  widzenia 
nie istnieje takie pojęcie, choć po
wszechnie przyjęła się taka nazwa 
na określenie niesprawiedliwości 
czynionej naturze. Katechizm Ko
ścioła  Katolickiego  (KKK  1849) 
podaje definicję grzechu jako ta
kiego, bazującą na nauce Augustyna 
i Tomasza z Akwinu. Grzech okre
śla  jako brak skierowany przeciw
ko rozumowi, prawdzie, uczciwości 

Miłujesz bowiem wszystkie 
stworzenia, niczym się nie 
brzydzisz, co uczyniłeś, bo 
gdybyś miał coś w nienawiści, 
nie byłbyś tego uczynił. 
Jakżeby coś trwać mogło, 
gdybyś Ty tego nie chciał? Jak 
by się zachowało, czego byś nie 
wezwał? Oszczędzasz wszystko, 
bo to wszystko Twoje, Panie 
miłośniku życia! (Mdr 1,24-26) 

Co to jest grzech 
ekologiczny i czy 

w ogóle istnieje? Skąd 
przekonanie, że można 

zgrzeszyć przeciwko 
przyrodzie, skoro grzechu 

ekologicznego nie ma 
w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego? To ważne 

pytania. Nie tylko dlatego, 
że weryfikują naszą wiedzę 

na temat grzechu, ale 
i reorientują myślenie 
o rachunku sumienia. 

Odpowiedź na nie jest 
podstawą do dobrego 
przygotowania się do 

sakramentu pojednania 
– do pojednania z Bogiem 

i światem stworzonym, 
który jest Jego dziełem. 

Jest podstawą prawdziwej 
i koniecznej przemiany.

Od lat ludzkość zajmuje się warunka
mi naturalnymi, w jakich przyszło jej 
żyć, a które z całą pewnością przy
gotowują także jej przyszłość. W ob
liczu industrializacji, rabunkowej go
spodarki naturalnej, egoizmu, chęci 
zysku za wszelką cenę i konsumpcjo
nizmu niemal samoczynnie powstają 
pytania: Czy w przyszłości będziemy 
mieli czyste powietrze do oddycha
nia? Czy wystarczy dla wszystkich 
zdrowej wody, żywności i produk
tów naturalnych? Niektórzy sądzą, 
iż grozi nam dzisiaj nie tyle bomba 
atomowa, co ekologiczna. Rzeczywi
ście istnieje uzasadniona obawa, że 
człowiek zrujnuje naturalne środo
wisko, gdyż atmosfera ziemska jest 
konsekwentnie niszczona przez gazy 
cieplarniane, pyły, związki toksycz
ne, wyziewy przemysłowe, a nawet 
substancje radioaktywne. Ilość dwu
tlenku węgla w atmosferze ciągle 
rośnie tworząc tzw. efekt cieplar
niany, który prowadzi do zachwia
nia równowagi termicznej i w kon
sekwencji do topnienia lodowców 
na biegunach Ziemi. Warstwa ozonu 
stanowiąca niezbędną osłonę Ziemi 
przed szkodliwym promieniowaniem 

staje się z roku na rok coraz cieńsza 
ze względu na nadmierne używanie 
różnego rodzaju rozpylaczy. Na sku
tek intensywnej uprawy gleba ulega 
wyjałowieniu, niszczona dodatkowo 
poprzez nadmierne stosowanie na
wozów sztucznych, których rośliny 
nie są w stanie przyswoić. Zagroże
nie stwarza także stosowanie tzw. 
pestycydów, czyli środków ochrony 
roślin o wysokiej toksyczności, które 
przenikają do gleby i wód i gromadzą 
się w organizmach żywych. Proble
mem jest także ingerencja człowieka 
w układy hydrobiologiczne związane 
z budową tam, zbiorników retencyj
nych, regulacją rzek. Jeśli dodać do 
tego regularne zanieczyszczanie wód 
przez ścieki, śmieci i katastrofy na 
morzach powodujące wycieki ropy 
naftowej, sytuacja robi się naprawdę 
poważna. Wszystko to zagraża zdro
wiu i życiu człowieka, dlatego musi 
skłaniać do refleksji, a nawet do mo
ralnej powinności zapobiegania tego 
rodzaju tendencjom. Świat natury 
jest bowiem odzwierciedleniem do
bra, piękna i miłości Boga, który go 
stworzył ze względu na człowieka. 
Dbać o niego i szanować go oznacza 



Witold Kawecki 
CSsR 
Profesor w zakresie teologii 
kultury i mediów, kierownik 
katedry „Komunikacji 
kulturowej i artystycznej” 
UKSW, pisarz i człowiek 
mediów, dziennikarz 
i kulturoznawca, autor 32 
książek i setek artykułów, 
współpracownik wielu stacji 
radiowo-telewizyjnych. 
Zajmuje się komunikacją 
medialno-kulturową 
i artystyczną, kulturą wizualną, 
teologią wizualną, kulturą 
polityczną i katolicką nauką 
społeczną. 
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pokoleń, w wyniku wyniszczającej 
konkurencji, ochrona natury wydaje 
się jednym z najistotniejszych zadań 
współczesnych społeczeństw. Na
turalne zasoby świata – woda, at
mosfera, ziemia, fauna, flora, różne 
ekosystemy – muszą być strzeżone 
w interesie przyszłych pokoleń, a do
konywać się to powinno w sposób 
planowany i zorganizowany. Zdolność 
globu ziemskiego do produkowania 
i odnawiania zasobów naturalnych 
musi być zachowana, a nawet po
prawiona, a człowiek – w kontekście 
rozwoju ekonomicznego – jest odpo
wiedzialny za takie eksploatowanie 
naturalnych zasobów nieodnawial
nych, aby nie nastąpiło całkowite ich 
wyczerpanie. Poszczególne państwa 
powinny wykorzystać wszelkie po
siadane możliwości,  aby zapobiec 
zatruwaniu mórz, ziemi, atmosfery, 
a co za tym idzie, zapobiec rujnowaniu 
życia biologicznego. Państwa bogate 
winny pomóc biednym, także poprzez 
finanse i nowe technologie, w celu 
zachowania zdrowego środowiska 
naturalnego. Racjonalne planowanie 
jest podstawowym narzędziem do 
połączenia wymagań rozwoju i ko
nieczności zachowywania i ulepszania 
środowiska. 

Ekologiczny  
rachunek sumienia

Czy jest potrzebny? Rachunek sumie
nia czyniony z popełnionych grze
chów to pierwszy krok na drodze do 
przemiany, która jest koniecznością. 
Postawa nawrócenia wymaga więc 
najpierw rozpoznania poczynionych 
błędów wobec środowiska natural
nego i przyznania się do zła. Do na

wrócenia konieczne jest także wyra
żenie skruchy z powodu niewłaściwej 
dbałości o planetę i za wykroczenia 
wobec niej. Potrzeba tu przemiany 
wewnętrznej (serca oraz sumienia), 
a  także  postanowienia  poprawy. 
W  rachunku  sumienia  człowieka 
wierzącego  wyznającego  grzech 
ekologiczny bazować winniśmy na 
wrażliwości sumienia i respektowaniu 
Bożych przykazań, mówiących choć
by o: pokorze względem Boga i Jego 
stworzenia (I przykazanie); właści
wym szacunku do siebie, swojej pracy, 
zagospodarowywania własnego życia 
(III przykazanie); szanowaniu życia (V 
przykazanie) i własności – „nie okra
daj natury z tego, co jest jej pięknem” 
(VII przykazanie) czy w ogóle o tym, 
co najważniejsze: „miłuj Boga swego 
i bliźniego jak siebie samego”. Istnieje 
w związku z tym obowiązek spowia
dania się z grzechów ekologicznych. 
O  ich  ciężkości mówi  zasadniczo 
materia grzechu. Każdy z nas musi 
się bowiem poczuwać do odpowie
dzialności za zachowanie naturalnego 
środowiska przyrodniczego w stanie 
czystym, respektując przepisy do
tyczące zachowania się w świecie 
przyrody: nie podpalając celowo lub 
przez nieostrożność suchych traw, 
nie zaśmiecając lasów, rzek, jezior, 
nie marnując pokarmów, nie hałasując 
w rezerwatach przyrody, nie atakując 
zwierząt, a nawet nie paląc papiero
sów w miejscach niedozwolonych. 

Zachęcam zatem do przeanalizowania 
swojego życia i codziennych przyzwy
czajeń w kontekście grzechu ekolo
gicznego, by wejść na tak potrzebną 
nam wszystkim drogę przemiany.

Tekst ks. prof. dr hab. Witold Kawecki CSsR

sumienia; grzech jest zaniedbaniem, 
przekroczeniem porządku prawdzi
wej miłości wobec Boga i wobec 
bliźniego, wskutek niewłaściwego 
przywiązania  do  pewnych  dóbr. 
Takie  przywiązanie  rani  naturę 
człowieka  i  jest zagrożeniem dla 
solidarności ludzkiej.

Grzech można traktować jako ego
izm tak indywidualny, jak i grupowy. 
W grzechu autentyczne „ja” czło
wieka  zostawia miejsce  „ja”  ego
istycznemu. Grzech nie jest tylko 
indywidualnym zaniedbaniem prawa, 
w sensie pełnym jest on zerwaniem 
Przymierza. Symbolicznie wyraża to 
Mojżesz rozbijając kamienne tablice 
przykazań (Pwt 9, 16-17). Grzech 
traktowany  jest  jako  „chybienie 
celu” (hata). Nie jest tylko stratą wy
śmienitej okazji do czynienia dobra 
i ucieczką od zła, ale właśnie jest 
niedomogiem wierności Przymierzu 
z Bogiem. 

Termin „grzech ekologiczny” funkcjo
nuje w debacie, w przestrzeni komu
nikacyjnej i publicystycznej, a także 
potocznej (choć wydaje się być on 
określeniem wadliwym od strony 
językowej i normatywnej, bowiem 
„grzech” jest czymś negatywnym, 
a „ekologia” – pozytywnym). Zwra
cali już na niego uwagę Jan Paweł II1 
i Benedykt XVI2, niemniej jednak to 
papież Franciszek zaczął wyraźnie 
mówić o potrzebie sformułowania 
pojęcia „grzechu ekologicznego”. Co 
więcej, chce on wprowadzenia tej 
kategorii grzechu do Katechizmu Ko
ścioła Katolickiego3. Zdaniem papie

ża grzechem ekologicznym nazwać 
można  czyny  przeciwko  naturze 
skierowane przeciwko  „wspólne
mu domowi”. Z kolei Paolo Puffini, 
prefekt watykańskiej Dykasterii ds. 
Komunikacji, w jednym z wystąpień 
na konferencji prasowej stwierdził, 
że istnieją grzechy ekologiczne, które 
można również określić jako eko
bójstwo4. Podczas synodu o Ama
zonii została zgłoszona propozycja 
wprowadzenia do Kodeksu Prawa 
Kanonicznego tzw. kanonu ekolo
gicznego, w świetle której Kościół 
mógłby uznać za grzech brak sza
cunku dla środowiska naturalnego 
czy niszczenie przyrody. 

Materia grzechu 
ekologicznego

Grzech ekologiczny można by zde
finiować jako 

 Respektowanie tych praw jest obo
wiązkiem sumienia, o czym przypo
minali biskupi polscy: „Trzeba uświa
domić sobie, że istnieje ciężki grzech 
przeciwko środowisku naturalnemu, 
obciążający nasze sumienia, rodzący 
poważną odpowiedzialność przed Bo
giem-Stwórcą” . Jego materią byłyby: 
niefrasobliwość w wykorzystywaniu 
rzeczy i ich wyrzucanie; marnowanie 
żywności; brak wrażliwości na dru
giego człowieka; zaśmiecanie lasów, 
zatruwanie wody, brak wrażliwości na 
piękno świata stworzonego; szkody 
spowodowane ciężkim transportem 
(hałas); zanieczyszczenia spalinami; 
magazynowanie substancji przyczy
niających się do zakwaszania gle
by i wody; używanie w nadmiarze 
środków chemicznych w rolnictwie; 
składowanie śmieci, które nie ulegają 
biodegradacji; odpady rozbiórkowe, 
medyczne, elektroniczne i przemysło
we; odpady toksyczne oraz radioak
tywne; znęcanie się nad zwierzętami 
lub bezmyślne niszczenie fauny i flory. 

W dobie powszechnego niszczenia 
środowiska naturalnego, należy po
szukiwać przyczyn tego stanu rze
czy. U źródeł niszczenia stoi błąd 
o  charakterze  antropologicznym. 
Człowiek, odkrywając w sobie coraz 
bardziej i pełniej zdolność i możli
wość transformacji świata, usiłuje 
w  sposób  arbitralny  dysponować 
Bożym darem, jakim jest natura. Za
miast współpracować z Bogiem we 
wspaniałym dziele stworzenia, pró
buje niejako zastąpić Go, prowokując 
w ten sposób „bunt” natury i dopro
wadzając do szeroko rozumianego 
nieporządku naturalnego. W ludzkim 
świecie zachłanności i materializmu 
nieliczącym się z negatywnymi skut
kami obecnych działań dla przyszłych 

Grzech jest słowem, aktem 
albo pragnieniem przeciwnym 
prawu wiecznemu. 

działanie lub zaniedbanie 
przeciwko Bogu, 
przeciwko bliźniemu, 
przeciwko społecznościom 
i środowisku. Jest to grzech 
przeciwko przyszłym 
pokoleniom i przejawia się 
w działaniach i nawykach 
zanieczyszczania i niszczenia 
harmonii środowiska. Jest 
wykroczeniem przeciwko 
zasadom współzależności 
i zerwaniem łańcucha 
zależności i solidarności między 
stworzeniami (por. KKK, 340-
344). Jest grzechem przeciwko 
cnocie sprawiedliwości” (nr 82)5.

1  Jan Paweł II zauważa, że potrzeba postawy 
bezinteresownej, szlachetnej, wrażliwej na 
wartości estetyczne, która rodzi się z zachwytu 
dla istnienia i piękna, i która pozwala odczytać 
w rzeczach widzialnych przesłanie niewidzialnego 
Boga, który je stworzył (Centesimus annus, nr 37). 
Zwraca też uwagę, że kwestia ekologii nie dotyczy 
jedynie Ziemi i natury, ale w równej mierze także 
środowiska ludzkiego (Centesimus annus, nr 39). 

2  Benedykt XVI, encyklika Caritas in veritate, www.
vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals.
index.html

3  Dnia 15 listopada 2019 r. papież Franciszek 
spotkał się z czterystoma uczestnikami XX 
Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Prawa Karnego zapowiadając wprowadzenie 
pojęcia grzechu ekologicznego do Katechizmu 
Kościoła Katolickiego. Zob. Discorso del Santo 
Padre Francesco ai partecipanti al. XX Congresso 
Mondiale dell’Associazione Internazionale 
di Diritto Penale, www.vatican.va/content/
francesco/it/speeches/2019/november/
documents/papa-francesco_20191115_diritto-
penale.html.

4  Co to jest grzech ekologiczny? Powinien 
znaleźć się w rachunku sumienia, w: niezalezna.
pl/292047-co-to-jest-grzech-ekologiczny-
powinien-znalezc-sie-w-rachunku-sumienia.

5  Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii 
integralnej. Dokument końcowy Zgromadzenia 
Specjalnego Synodu Biskupów dla regionów 
Panamazońskich (6-27 października 2019),  
w: www.stacja7p.pl/zwatykanu/dokument-
koncowy-synodu-o-amazonii-pelny-tekst/

6  List Pasterski Episkopatu Polski na temat ochrony 
środowiska z 2 maja 1989, a także W trosce 
o wspólny dom - list pasterski Episkopatu Polski 
w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka 
z Asyżu, z 4 października 2018 roku. Zob. www.
episkopat.pl/biskupi-w-liscie-o-ekologii-godnosc-
czlowieka-podstawa-odpowiedzialnosci-za-swiat-
stworzony/.



GOTUJEMY SIĘ

OGNIU
na wolnym

W nauce prawda 
nie leży pośrodku, 
ale tam, gdzie leży. 
Dla klimatologów 
nic nie jest 
bardziej jasne od 
stwierdzenia, że 
Ziemia z każdym 
rokiem jest coraz 
bardziej gorąca, 
a kolejne lata 
są najcieplejsze 
w historii pomiarów.
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Procesy, które odpowiadają za coraz 
szybsze ogrzewanie się naszej plane
ty, nie są widoczne gołym okiem. Ale 
nawet to gołe oko widzi, że od pew
nego czasu coś jest nie tak: dziwnie 
ciepłe zimy, od kilku lat brak śniegu 
na Boże Narodzenie, wiosna, która 
bardziej przypomina wczesne lato, 
długie susze i wysokie temperatury, 
który utrzymują się do końca paź
dziernika. Konkretnej wiedzy o zmia
nach klimatycznych dostarczają nam 
badania. Od XIX wieku regularnie ba
damy temperaturę na Ziemi. Kiedyś 
lokalnie, dzisiaj – w skali całego globu 
za pośrednictwem czujników umiesz
czonych na lądach i w oceanach.

Rok rekordów – nie 
tylko pandemicznych

Uczonych rok 2020 w ogóle nie za
skoczył. Nie był on co prawda naj
cieplejszy w historii pomiarów, ale 
za to plasuje się w ścisłej czołów
ce (wyprzedziły go tylko lata 2016 
i 2019). W skali dekady wygląda to 
jeszcze dobitniej, bo wszystkie lata 
po 2014 r. są najcieplejszymi w histo
rii pomiarów. Średnia globalna tempe-
ratura w 2020 r. wyniosła około 1,2°C 
powyżej poziomu sprzed rewolucji 
przemysłowej. Istnieje co najmniej 20 
proc. szans na to, że do 2024 r. tymcza-
sowo zostanie przekroczony próg 1,5°C 
– napisał w oświadczeniu sekretarz 
generalny Światowej Organizacji Me
teorologicznej (WMO) prof. Pette
ri Taalas. I choć ubiegły rok został 
zdominowany przez pandemię i jej 
skutki, to równolegle do dramatycz
nych wydarzeń dochodziło na polu 
zmian klimatu. 

W 2019 r. władze Skierniewic ogło
siły, że w mieście zabrakło wody 
i  jasno wskazały, że jest to skutek 
klimatycznej zmiany. W 2020 r. przez 
kilka miesięcy w Polsce panowała 
susza, która sprawiła, że rolnictwo 
poniosło kolosalne straty. A to tylko 
wierzchołek góry lodowej i skutków 
wysokich temperatur, które na dobre 
zapanowały na świecie. „Rok 2020 
był niestety kolejnym niezwykłym 
rokiem dla naszego klimatu. Widzie
liśmy ekstremalne temperatury na 
lądzie, w morzu, a zwłaszcza w Ark
tyce. Pożary pochłonęły ogromne 
obszary Australii, Syberii, zachodnie
go wybrzeża Stanów Zjednoczonych 
i Ameryki Południowej, wysyłając 
w atmosferę smugi dymu, które teraz 
unoszą się dookoła globu. Widzieli
śmy rekordową liczbę huraganów na 
Atlantyku, w tym bezprecedenso
we huragany czwartej kategorii (…). 
Powodzie w niektórych częściach 
Afryki i Azji Południowo-Wschodniej 
doprowadziły do masowych przesie
dleń ludności i podważyły bezpie
czeństwo żywnościowe milionów 
osób” – podkreśla prof. Taalas.

Zmiana nie do 
powstrzymania 

Temperatury  i  dane  naukowe  to 
tylko  teoria.  Jak w  praktyce  od
czujemy zmieniający się klimat na 
Ziemi? Zdaniem naukowców, którzy 
zajmują się modelowaniem klima
tu, jeśli przekroczymy próg średniej 
rocznej temperatury o kilka stopni 
Celsjusza, doprowadzimy do urucho
mienia klimatycznych mechanizmów, 
których nie da się zatrzymać. Więcej 
– ich dramatyczne następstwa tyl
ko przyspieszą proces i pojawienie 
się kolejnych, jeszcze groźniejszych 
anomalii na Ziemi. O jakich zmia
nach mowa? Już dzisiaj następuje 
znaczące pustynnienie niektórych 
regionów planety, a za kilkadziesiąt 
lat ich natężenie sprawi, że tereny 
te nie będą nadawały się do życia. 
Tak  jest np. z  subsaharyjską czę
ścią Afryki. Brak możliwości życia 
na terenach, gdzie średnie dobowe 
temperatury będą przekraczały ter
miczną tolerancję człowieka, i skraj
ny brak wody doprowadzą do ma
sowych, wielomilionowych migracji 
na tereny, gdzie jeszcze będzie dało 
się żyć. Jednym z takich kierunków 
będzie Europa, której klimat w ca
łości przypominać będzie dzisiejsze 
regiony śródziemnomorskie. Skala 
społecznych wyzwań i politycznych 
przetasowań, jaka wiąże się z kolejną 
wielką wędrówką ludów, jest trudna 
do oszacowania.

Kolejne  kryzysy  związane  będą 
z podtopieniami spowodowanymi 
topiącymi się lodowcami, globalnym 
kryzysem rolniczym, który dopro
wadzi do braków w niektórych pro
duktach (zagrożone są m.in. uprawy 



Michał 
Lewandowski 
Dziennikarz, publicysta, 
redaktor portalu Deon.pl; 
koordynuje projekt Wspólny 
Dom poświęcony ekologii 
chrześcijańskiej, pisze głównie 
o zmianach klimatu, ale także 
o nowych technologiach.
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winorośli, kawowca i herbaty), prze
rwami w dostawach energii elek
trycznej przez brak wody, wymiera
niem gatunków czy roztopieniem się 
wiecznej zmarzliny na Syberii, która 
– uwalniając magazynowany tam od 
setek tysięcy lat metan – sprawi, że 
procesy destabilizacji klimatu przy
spieszą jeszcze bardziej. Większość 
ludzi słyszała już o zmianach klimatu, 
ale nie zdaje sobie sprawy z powagi 
sytuacji – mówił w wywiadzie dla 
portalu „Teraz środowisko” prof. Szy
mon Malinowski, fizyk atmosfery. 
Przeciętny człowiek mało przebywa 
na świeżym powietrzu, zapasy żyw-
ności czerpie ze sklepu, a woda leje 
mu się z kranu i nie doświadcza całego 
skomplikowanego łańcucha lokalnych 
i globalnych powiązań. Nie widzi związ-
ku między kurczeniem się pokrywy lo-
dowej na Grenlandii, pożarami w Au-
stralii a suszą w Polsce; nie rozumie, 
że klimat to system podtrzymywania 
życia na naszej planecie. Kiedy zmienia 

się klimat, wszystko musi się zmienić. 
Jedynym sposobem na zapewnienie 
nam przeżycia jest ograniczenie zmian 
– a do tego konieczna jest dogłębna 
edukacja, obejmująca sfery politycz-
ne i gospodarcze oraz obywateli. Cała 
nadzieja w rozumie.

2021 rokiem nadziei?

Choć w kwestii walki z koronawiru
sem z nadzieją patrzymy na nowy 
rok, to – jeśli w kwestii klimatu nie 
zmienimy swojego kierunku (patrząc 
w skali całej cywilizacji) – trudno bę
dzie z optymizmem patrzeć w przy
szłość. Globalna emisja dwutlenku 
węgla wpływa na zmianę klimatu 
i przegrzanie planety – to nie jest 
jedynie naukowa hipoteza, ale fakt, 
co do którego wśród naukowców 
panuje konsensus. Ratunkiem dla 
Ziemi, która cierpi na skutek nad

miernej emisji CO2 przez człowieka, 
jest ograniczenie, a następnie ścięcie 
do zera rocznej produkcji tego gazu. 
To trudne zadanie. Dwutlenek wę
gla jest wypuszczany do atmosfery 
nie tylko wtedy, kiedy wytwarzamy 
energię elektryczną z węgla lub gazu, 
ale także wtedy, kiedy latamy samo
lotami, transportujemy produkty na 
duże odległości czy produkujemy 
mięso.

Choć zmiana naszych codziennych 
nawyków nie odwróci ogólnoświa
towego trendu, to służy edukowaniu 
innych i wywieraniu presji na wielkie 
korporacje i rządy państw w spra
wie redukowania emisji CO2. A to 
jest konieczne, by za kilkadziesiąt lat 

temperatura przestała rosnąć w tak 
dramatycznym tempie. Uważam, że 
warto zrobić, co w naszej mocy – nie 
dlatego, że w skali globalnej zredukuje 
to w zauważalny sposób zużycie paliw 
kopalnych, ale że wpływa to na świado-
mość otoczenia, stymuluje zmiany kul-
turowe wokół nas – pisze na łamach 
portalu „Nauka o klimacie” Marcin 
Popkiewicz, klimatolog, fizyk jądro

wy i analityk megatrendów. Traktując 
priorytetowo efektywność energetycz-
ną, zamiast kupować samochód, kupisz 
rower, a zamiast domu w «typowym 
standardzie energetycznym» – dom 
autonomiczny. Nie tylko wesprzesz 
swoimi decyzjami finansowymi jasną 
stronę mocy, ale też dasz przykład 
innym.

Choć może to brzmieć absurdalnie, 
to jedyna nadzieja dla zachowania 
planety w takim stanie, jaki znamy 
dzisiaj, leży w zaprzestaniu masowej 
produkcji dwutlenku węgla. Czy wal
kę z tym niewidzialnym zagrożeniem 
podejmiemy tak samo intensywnie, 
jak walkę z niewidocznym gołym 
okiem wirusem?

Tekst Michał Lewandowski

Aż tyle CO2? 
Kosmos!

Kiedy my oszczędzamy 
energię elektryczną 
wyłączając lampkę, 
miliarderzy zaczęli dla 
rozrywki latać w kosmos. 
Loty turystyczne to ogromne 
zagrożenie dla klimatu, 
bowiem jedna rakieta 
nośna emituje nawet 300 
ton CO2. Dla porównania, 
samolot podczas jednego 
długodystansowego lotu 
emituje od jednej do trzech 
ton CO2 na jednego pasażera.



MA
DA

GA
SK

AR W cieniu katastrofy 
MA

DA
GA

SK
AR

>> >>  

37 2021Caritas Laudato Si

WRZESIEŃ • CZAS DLA STWORZENIA

36 

Mieszkańcy Madagaskaru, wyspy 
w  zachodniej  części  Oceanu  In
dyjskiego, niedaleko południowo
-wschodnich wybrzeży Afryki, od 
lat  zmagają  się  z  klęskami  głodu 
i nieurodzaju. Tak jak ludność wielu 
innych państw afrykańskich. Tyle tyl
ko, że kraje Afryki Subsaharyjskiej 
pogrążone są w kryzysach humani
tarnych spowodowanych głównie 
konfliktami  zbrojnymi,  natomiast 
Madagaskar cierpi z powodu rabun
kowej gospodarki naturalnej, chęci 
zysku za wszelką cenę i konsump
cjonizmu będącego udziałem krajów 
wysoko rozwiniętych. 

Cyklon niszczy 
wszystko

Kraj od lat zmaga się ze skutkami 
zmian klimatu, które u nas, choć są 
zauważalne, na razie nie powodu
ją głodu czy katastrofalnej suszy. 
Wciąż możemy jeszcze chronić się 
przed upałem w klimatyzowanych 
pomieszczeniach,  radzimy  sobie 
z brakiem urodzaju, którego skutki 
odczuwamy  wyłącznie  w  posta
ci nieco lżejszego portfela. Nawet 
katastrofalne  powodzie,  których 
doświadczyła ostatnio Europa, dla 
większości osób nie mają tak dra
matycznego finału, jak w odległym, 
pięknym Madagaskarze. Poza tym 
Madagaskar nawiedzają cyklony. To, 
można powiedzieć, stały element 
pejzażu, ale problem w tym, że cyklo
ny zdarzają się coraz częściej i mają 
coraz bardziej niszczycielską siłę. Siła 
wiatru pozbawia ludzi domostw, nisz
czy uprawy, a także niesie ze sobą 
gwałtowne ulewy. W jednej chwili 
domy, gospodarstwa i pola uprawne 

toną w wodzie. Zanim woda opadnie, 
zdąży przyczynić się do skażenia ujęć 
wody użytkowej wypłukanymi z pól 
i ludzkich siedzib nawozami i drobno
ustrojami. Spowodowane cyklonami 
powodzie budzą przerażenie, bo gro
żą rozprzestrzenianiem się chorób, 
takich jak cholera, wobec których 
wielu najbiedniejszych mieszkańców 
wyspy jest bezbronna. 

Możemy jeszcze 
pomóc

Równie dotkliwe dla Madagaskaru są 
przedłużające się susze. W tej chwili 
kraj mierzy się z najgorszą od 40 lat 
suszą, która nawiedziła południową 
jego część. Już teraz 400 tys. osób 
cierpi permanentny głód, a w wyniku 
suszy i klęski urodzaju ta liczba może 
się podwoić. Zdesperowani miesz
kańcy wyspy starają się jakoś prze
trwać, jedząc surowe owoce kak
tusów, liście dzikich roślin, a nawet 
szarańczę, która zresztą przyczyniła 
się do zniszczenia plonów. Czy moż
na im pomóc? Na pewno doraźnie, 

przekazując żywność i fundusze na 
odbudowę zniszczonych domów. To 
jednak nie usunie problemu, który, 
jak  przewidują  klimatolodzy,  bę
dzie się powiększał. Madagaskar, ta 
piękna zielona wyspa, cud natury, 
dom dla rzadkich gatunków zwie
rząt i roślin – tonie. Każdego roku 
ocean kradnie skrawek plaży, bo ty
siące kilometrów stąd wzrastająca 
temperatura na ziemi topi wieczną 
zmarzlinę. Czy ta jedyna w swoim 
rodzaju wyspa kiedyś zniknie pod 
wodą? Czy wraz z wyspą na zawsze 
utracimy  cenne  gatunki  zwierząt 
i roślin nie poznawszy wielu z nich? 
Co zostawimy po sobie naszym dzie
ciom? Tylko zdjęcia monumentalnych 
baobabów, rzadkich naczelnych i żab 
urzekających kolorami? Jeszcze mo
żemy sprawić, że 200 000 gatunków 
flory i fauny, z których ok. 150 000 
to gatunki endemiczne (a więc nie 
występują w żadnym innym miejscu 
na świecie), będziemy mogli w przy
szłości wciąż oglądać na żywo.

Tekst Justyna Składowska

Madagaskar kojarzy się z pięknym i dalekim od 
problemów świata miejscem. Oazą bujnej zieleni 
i domem dla lemurów oraz wielu innych gatunków 
zwierząt i roślin, niespotykanych w żadnym  
innym miejscu na świecie. Prawda jednak  
daleka jest od tej idyllicznej wizji.



Jeśli ktoś chciałby 
porozmawiać 

z siostrą Sylviane, 
może przyjść do 
prowadzonej przez  
siostry paulistki księgarni 

ul. Kredytowa 8  
w Warszawie,  
tel.: 22 828 75 21,  
www.ksiegarnia.paulistki.pl

Jest jedną 
z dosłownie kilku  
sióstr paulistek 
posługujących 
w Polsce. To 
już jest dość 
niezwykłe. A jeśli 
dodamy, że 
siostra Sylviane 
przyjechała 
do Polski 
z Madagaskaru 
na misje, od razu 

rodzi się wiele pytań. 
Poprosiliśmy siostrę 
o rozmowę, ale nie 
po to, by zaspokoić 
zwykłą ciekawość, 
ale by opowiedziała 
nam o życiu na 
Madagaskarze. 
Pięknej, kochanej 
przez turystów 
i przyrodników 
wyspie, która kiedyś 
może zniknąć z mapy 
świata.
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Co skłoniło Siostrę do wstąpienia 
do Zgromadzenia Sióstr Świętego 
Pawła, czyli paulistek? 
Gdy miałam osiem lub dziewięć lat, 
poczułam w sercu pragnienie, by zo
stać siostrą zakonną. Po skończeniu 
szkoły podstawowej szukałam sióstr, 
które mogłabym bliżej poznać i zo
baczyć, jak żyją. Pewnego dnia sio
stry paulistki przyjechały do mojej 
rodzinnej parafii z wystawą książek. 
Zaprosiły mnie na kilka dni do siebie. 
Ich apostolstwo bardzo mi się spodo
bało, ponieważ od dziecka chciałam 
zostać sprzedawcą i pracować przy 
drukowaniu książek. Dzisiaj jestem 
bardzo szczęśliwa – znalazłam to, 
czego szukałam, i dziękuję Jezusowi 
za moje powołanie. 

Przyjechała Siostra 
z Madagaskaru do Polski. To 
niecodzienny kierunek, bo zwykle 

jest odwrotnie – to siostry z Polski 
wyjeżdżają na misje do krajów 
afrykańskich…
Bardzo  chciałam być misjonarką. 
Gdy  składałam  śluby  wieczyste, 
powiedziałam siostrze przełożonej 
generalnej, że chciałabym wyjechać 
na misje gdziekolwiek i że jestem do 
dyspozycji. Po czterech latach siostra 
przełożona zaproponowała mi wy
jazd do Polski. Jestem tu już 2 lata 
i czuję się jak u siebie w domu. Pola
cy są bardzo gościnni, sympatyczni, 
cierpliwi. Podoba mi się ich żywa 
wiara. Na mszy świętej widzę bardzo 
dużo ludzi i  ich głęboką modlitwę. 
Niezwykłe  jest  to,  że w polskich 
kościołach sprawuje się kilka mszy 
w ciągu dnia.

Dla nas Madagaskar jest miejscem 
odległym i niezwykłym. Jak się 
tam żyje?
Madagaskar jest piękną wyspą i ma 
dużo naturalnych bogactw – wanilia, 
goździki, liczi, banany, mango, kokosy 
i inne owoce. Są też baobaby i inne 
cenne gatunki drzew. Niektóre są 
sprzedawane nielegalnie, bo można 
na nich dużo zarobić i nikt nie wie, ile 
cennego drewna sprzedaje się w ten 
sposób. Panuje u nas korupcja, dla
tego ludzie są albo bardzo bogaci, 
albo bardzo biedni. Mamy jednak też 
zalety – jesteśmy bardzo gościnni, 
otwarci, przyjacielscy, pogodni i so
lidarni. Jesteśmy też ludźmi bardzo 
wierzącymi  i  żyjemy wartościami 
chrześcijańskimi. Obecnie na Ma
dagaskarze jest 41% katolików.

Czym zajmują się mieszkańcy 
Madagaskaru? 
90% społeczeństwa to rolnicy. Nie
stety nie mamy wystarczająco dużo 
jedzenia, ponieważ nasze ziemie nie 

są urodzajne. Na przykład ziemia 
w moim rodzinnym gospodarstwie 
była nawożona różnymi nawozami 
(od czterdziestu lat tak jest), ale zbio
ry są coraz mniejsze. Nasza ziemia 
jest sucha, czerwona i piaszczysta. 
Dobrej ziemi, na której można coś 
uprawiać, jest na Madagaskarze bar
dzo mało. 

Czy życie codzienne jest trudne? 
Pełną niepodległość mamy od 61 lat, 
ale żaden rząd nie dba o rozwój go
spodarki i dobro ludzi. Jest to bardzo 
smutne, ponieważ nie ma nadziei na 
poprawę życia. Ani rodziny, ani ludzie 
starsi nie otrzymują żadnej pomo
cy. Chyba że zdarzy się jakaś klęska 
żywiołowa – kiedy przejdzie cyklon 
i ludzie tracą prawie wszystko, do
stają od państwa jedzenie, ubrania, 
ale brakuje środków na odbudowę 
domów.

Zatem duża część społeczeństwa 
to ludzie biedni…
Jeśli ziemia nie przynosi plonów, to 
ludzie ze wsi jadą do miast, ale w mia
stach nie znajdują pracy, a nawet jeśli 
pracują, to zarobki są tak niskie, że 
nie starczają, by przeżyć do końca 
miesiąca. W związku z tym ponad 
75% ludzi jest biednych: większość 
z nich codziennie szuka sposobu, by 
jakoś przeżyć dzień, mieć pieniądze 
na jedzenie. Bardzo dużo dobrego 
robi dla nas ks. Pedro Opeka, który 
jest misjonarzem ze zgromadzenia 
św. Wincentego a Paulo. Założył fun
dację, która pomaga potrzebującym 
i zbudował miasteczko dla biednych, 
w którym jest 3 290 domów.

Czy w związku z ociepleniem 
klimatu zmienia się życie na 
Madagaskarze? 

Tak,  oczywiście.  Panują wysokie 
temperatury, pada coraz mniej desz
czu i coraz częściej wybuchają po
żary. W tym roku na Madagaskarze 
jest bardzo mało ryżu, ponieważ jest 
zbyt sucho. Musimy więc kupować 
ryż importowany z Pakistanu i innych 
krajów, ale jest on bardzo drogi. A to 
nasz podstawowy pokarm, jemy go 
trzy razy dziennie.  
W  południowym  Madagaskarze 
susza  panuje  od  lat,  wzrosła  też 
temperatura, która dochodzi do 46 
stopni. Nic nie jest w stanie przy ta
kiej temperaturze wyrosnąć. Kiedyś 
mieszkałam w tamtym rejonie przez 
dwa lata, deszcz padał tam tylko 3 
razy w roku. Wiem, jak straszna jest 
susza dla ludzi, zwierząt, roślin. Bez 
wody życie umiera.
Oprócz suszy każdego roku kraj na
wiedzają katastrofalne powodzie, 
a od stycznia do kwietnia cyklony 
o dużej sile. Gdy potrzebujemy desz
czu, mamy suszę, a w czasie pory 
deszczowej mamy niszczące cyklony, 
które zdarzają się coraz częściej. Bra
kuje nam jedzenia, ludzie umierają 
z głodu, zwłaszcza dzieci. Wiele osób 
żyje na ulicy, bo ich domy zostały 

zniszczone. Często chorują, ale nie 
mogą się leczyć.

Ma Siostra porównanie jak 
żyje się na Madagaskarze i tu, 
w Polsce. Czy jesteśmy rozrzutni? 
W Europie wszystkiego jest bardzo 
dużo i wszystko jest dla każdego do
stępne. Na Madagaskarze też mamy 
w sklepach różne produkty, ale są 
one bardzo słabej jakości. Bardzo 
dużo rzeczy robimy w domu, na przy
kład kosmetyki, szyjemy też ubrania. 
Moim zdaniem w Europie więcej się 
wyrzuca – ubrań, żywności. Wydaje 
mi się, że te używane rzeczy, które 
lądują w koszu na śmieci, inni ludzie 
mogliby wykorzystać. Na Madaga
skarze używamy rzeczy do końca. 

Dziękuję Siostrze za rozmowę.

Rozmawiała Justyna Składowska



W ostatnim czasie zainteresowanie 
psychologów i socjologów wzbudza 
nowe zjawisko, a właściwie nowy 
typ osobowości zwany osobowością 
ekologiczną. Co ją charakteryzuje? 
Uczciwość, tolerancja, całościowy 
sposób widzenia świata, życzliwa 
postawa wobec stworzenia, 
wrażliwość na piękno przyrody, 
a zarazem gotowość działania 
w obronie jej praw. By chronić nasz 
wspólny dom, potrzebujemy ludzi 
o takiej wrażliwości, a szczególnie tych, 
którzy piękno świata stworzonego 
potrafią przekazać nam dzięki swoim 
talentom. Robert Dejtrowski – artysta 
fotograf, miłośnik przyrody i autor 
wielu publikacji – dzieli się z nami tym, 
co zapamiętał ze swoich wędrówek po 
bezdrożach i tym, co uwiecznił Jego 
obiektyw.

WIERZBY, DROGA iPRZEMIJANIE
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Pachnica dębowa,  
chrząszcz zagrożony 
wyginięciem
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mię, by w ciągu kilkunastu lat wyrosło 
całkiem spore drzewo. Jakiś fragment 
zdrowego pnia wśród próchna wystar-
czy, by drzewo wypuściło wiosną nowe 
liście i dalej walczyło o życie. Okazało 
się jednak, że nie tylko czas, ale i czło-
wiek nie był łaskawy. Któregoś roku 
jedna z wierzb nagle zniknęła. Nawet 
nie wiem, co się z nią stało. Na ziemi 
pozostało jedynie trochę próchna, kilka 
połamanych kawałków drewna i łysy 
placek niezarośniętej ziemi. Druga stra-
ciła kawał kory, jakiś człowiek całkiem 
niedawno musiał się nieźle postarać by 
go oderwać. Rany były dosyć świeże. 
Do tego ktoś rozpalił tuż pod drzewem 
ognisko. Połowa pnia była zwęglona 
i poczerniała od ognia. Pewnie więc 
i ta wierzba wkrótce będzie tylko wspo-
mnieniem. Pozostanie na fotografiach 
i zaklęta w umysłach paru ludzi. I znów 
nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: 
po co? Wyglądało to trochę tak, jakby 
ktoś szukał pretekstu, by wierzbę wy-
ciąć. Dlaczego? Rosła w takim miejscu, 
że nikomu raczej nie przeszkadzała. 
I kombajny mogły spokojnie przejechać 
obok i inne maszyny rolnicze również. 

Minęło kilka lat. Kolejne wiosny, lata 
i jesienie przemijały nad światem. 
Drzewa wypuszczały liście i gubiły 
je… Nie tak dawno znowu poszedłem 
drogą przez pola. Już z daleka zobaczy-
łem zmiany. Przypalone i wymęczone 
drzewo runęło. Nie wiem czy samo, 
czy z czyjąś pomocą, bo na pniu le-
żał stos śmieci: jakieś butelki, puszki, 
opakowania po nawozach. Wszystkie 
większe gałęzie zostały obcięte. Sądząc 
po jego stanie, drzewo leżało już od 
kilku miesięcy. Kiedy byłem tu wiosną, 
jeszcze stało i próbowało rosnąć. Pew-
nie za moment resztki wierzby znikną, 
skończą w piecu jednego z pobliskich 
gospodarstw. 

Giną powoli malownicze krajobrazy 
i moje ulubione wierzby. Kiedyś były je-
dynie ogławianie (przycinanie zapobie-
gające rozrastaniu się korony, nadaje 
ono charakterystyczny wygląd wierz-
bom – przyp. red.). Dziś są wycinane, 
palone, rozpadają się ze starości. Prze-
mijają i pozostają jedynie w pamięci 
ludzi. Niektóre, utrwalone na obrazach 
czy fotografiach, przetrwają w tej pa-
mięci znacznie dłużej. W wielu miej-
scach, które regularnie odwiedzam, 
starych głowiastych wierzb jest już co-
raz mniej. Zresztą zjawisko trwa nie od 
dziś. Opisywał to już profesor Wiktor 
Zin w książce „Krajobraz utracony”, 
wydanej w latach siedemdziesiątych, 
czyli pół wieku temu.

Kiedyś mój przyjaciel zapytał człowie-
ka, wycinającego rosnące przy polnej 
drodze wierzby, po co to robi. Wszak 
wierzbowe drewno nie ma wielkiej war-
tości. Kiedyś pozostałe z ogławiania 
wierzbowe gałęzie były tanim źródłem 
opału, a rosnące przy drogach drzewa 
dawały cień i ochłodę w czasie prac 
polowych. Wiecie, co ów człowiek odpo-
wiedział? Że trzeba „być nowoczesnym”! 
A przecież stare wierzby, oprócz tego, 
że dają cień i ochłodę w upalny dzień, 

są domem dla wielu zwierząt. Oprócz 
pospolitych sikor, wróbli, szpaków czy 
dzięciołów mogą się w nich gnieździć 
rzadkie dudki czy nadzwyczaj rzadkie 
kraski. W Polsce jest to gatunek krytycz-
nie zagrożony, w 2020 roku ornitolodzy 
zarejestrowali zaledwie 16 par! Podob-
nie jest zresztą w całej Europie. Nie 
sprzyja kraskom wycinanie dziuplastych 
drzew i śródpolnych zadrzewień. W sta-
rych, spróchniałych w środku wierzbach 
znajduje też schronienie mnóstwo coraz 
rzadszych nietoperzy. Lubicie komary? 
No właśnie, a tymczasem nietoperze 
robią, co mogą, by komarów było trochę 
mniej. Wierzbowe dziuple często zasie-
dla też pachnica dębowa. To zagrożony 
wyginięciem i podlegający szczególnej 
ochronie chrząszcz. Całkiem okazały, bo 
mierzący 3-4 centymetry długości. Jego 
larwy rozwijają się właśnie w próchnie 
drzew liściastych. Pachnica to relikto-
wy gatunek pierwotnych europejskich 
lasów. Nazwa zaś pochodzi od zapachu 
wydzielanego przez samce. Przypomina 
on trochę piżmo albo… śliwki i służy 
do wabienia samic. Kiedyś w starej 
wierzbie rosnącej przed moim domem 
zagnieździły się piękne dzięcioły zielone, 
a innym razem dudki. Mogłem obserwo-
wać je po prostu z okna. 

Cała historia zaczęła się ponad 20 lat 
temu… Pewnego wieczora, na przed-
wiośniu, wracałem do pozostawione-
go w pobliskiej wsi samochodu. Przez 
cały dzień krążyłem po podmokłym 
lesie i fotografowałem pierwsze ozna-
ki wiosny: przebiśniegi, które właśnie 
próbowały namówić zimę do odejścia, 
zieleniący się pod drzewami mech, lesz-
czynowe kwiaty żółcące się na bez-
listnych jeszcze gałęziach oraz kwiaty 
wawrzynka wilczełyko – niewielkie, 
różowe, niepozorne w gruncie rzeczy, 
ale… pachnące intensywnie, trochę jak 
hiacynty. Wydawały się być trochę jak 
nie z tego świata. Taki zapach w zimo-
wym jeszcze niedawno lesie był osza-
łamiający. Po drodze zatrzymałem się, 
by jeszcze sfotografować dwie wierzby 
i drogę w oddali. Na tle wieczornego, 

łososiowego nieba wyglądało wszystko 
niesamowicie. Z daleka słychać było 
kwilące głosy czajek i podzwaniają-
cego nieśmiało skowronka. Dopiero co 
rozmarznięta i rozgrzana wiosennym 
słońcem ziemia pachniała intensywnie. 
Gdy robiłem to zdjęcie, nie wiedzia-
łem jeszcze, że jakiś kilometr dalej, na 
końcu drogi stoi dom… mniej więcej 
na środku kadru, tuż za widocznymi 
na horyzoncie drzewami. Stoi samotny 
wśród starych drzew i na skraju wilgot-
nych łąk, gdzie wiosną można brodzić 
wśród kaczeńców i słuchać rechotu 
żab, gdzie latem świerszcze dają czadu 
tak, że drży powietrze.

I nie wiedziałem również, że kiedyś 
w tym domu… zamieszkam. 

Mijały lata, wierzby rosły i rosły. Ale 
wkrótce czas przestał być łaskawy dla 
jednej z nich. Cały wierzchołek ob-
umarł, połowa pnia wypróchniała. Na 
dodatek ktoś rozpalił w środku ognisko. 
Dlaczego? Są rzeczy, których nie potra-
fię zrozumieć. Ale wierzby są twarde. 
Czasem wystarczy wkopać witkę w zie-

””Dopiero co rozmarznięta 
i rozgrzana wiosennym 

słońcem ziemia pachniała 
intensywnie



Robert Dejtrowski 
Z wykształcenia biolog i fotograf. Autor zdjęć 
do wielu albumów, książek, przewodników 
i podręczników szkolnych. Jego pasją jest 
fotografia przyrodnicza oraz podróże 
po Polsce. Uwielbia odkrywać urokliwe 
miejsca znajdujące się poza głównymi 
szlakami turystycznymi. Fascynuje go 
niezwykła przyroda Doliny Środkowej 
Wisły i fotografuje ją od prawie 30 lat. Przez 
wiele lat współpracował z miesięcznikiem 
„Foto”. Powstały wtedy dziesiątki 
artykułów poświęconych technice i sztuce 
fotografowania oraz polskiej przyrodzie. 
Swoje zdjęcia i teksty publikował również 
w polskiej edycji „National Geographic” oraz 
w wielu innych czasopismach poświęconych 
przyrodzie. W 2003 roku ukazał się jego 
autorski album „Wisła”. W 2015 roku otrzymał 
honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej. W 2016 roku ukazał się jego album 
„Symbole Polskiej Przyrody”. W 2017 roku 
zdobył Grand Prix i tytuł Fotografa Roku 
w konkursie Związku Polskich Fotografów 
Przyrody. Prywatnie jest miłośnikiem koników 
polskich. Prowadzi blog przyrodniczo- 
-krajoznawczy robertdejtrowski.blogspot.com

Robert Dejtrowski z przyjaciółmi
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Poczciwe, pospolite, a przez to mało 
szanowane wierzby to także natu-
ralna apteka. Ich kora jest wykorzy-
stywana w ziołolecznictwie. Zawiera 
dużo salicylanów – silnych środków 
przeciwbólowych i przeciwgorączko-
wych. Nazwa ich zresztą pochodzi od 
łacińskiej nazwy wierzby – Salix. Dziś 
te substancje produkowane są synte-
tycznie i sprzedawane pod wieloma 
nazwami. Najbardziej znana z nich to 
aspiryna…

Może warto pomyśleć, zanim pozwoli-
my, by coś bezpowrotnie odeszło?

Tekst i zdjęcia Robert Dejtrowski

”Może warto pomyśleć, 
zanim pozwolimy, by coś 
bezpowrotnie odeszło?



Wszyscy możemy 
współpracować 
jako narzędzia Boga 
w trosce o stworzenie, 
każdy ze swoją kulturą 
i doświadczeniem, 
swoimi inicjatywami 
i możliwościami.  
(LS 14) 

Te słowa papieża 
Franciszka zachęcają 
nas wszystkich do 
podjęcia działań 
ekologicznych 
w sytuacji, w której 
obecnie żyjemy, 
i w miejscu, w którym 
właśnie jesteśmy. 
Także w szkole. Jak 
zatem wygląda i jak 
powinna wyglądać 
edukacja ekologiczna 
na lekcjach religii? 
I czy w ogóle jest ona 
ujęta w programie 
nauczania?

TROSKA 
JEST BOSKA &CO 

DALEJ?

>> >>  
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sem i  foremką, drucik florystycz
ny, 4 świecie z wosku pszczelego, 
orzech,  korek od wina,  gipsowe 
Dzieciątko Jezus, zdrapka adwen
towa oraz teksty „Pieśni słonecz
nej” i „Czego chcesz od nas Panie”. 
To wszystko pomogło nam przejść 
przez Adwent poznając codziennie 
wybrany tekst z encykliki i wyko
nując zadania, które pasowały do 
tej treści i zdrapki. Było 26 zadań, 
ale przytoczę tylko kilka: 

• przygotuj  ekologiczny wieniec 
adwentowy

• z pudełka zrób szkopkę dla Dzie
ciątka Jezus

• upiecz pierniczki i podziel się nimi 
z kimś

• zrób płyn do sprzątania i posprzą
taj swój pokój

• spróbuj przez cały dzień rezygno
wać z… (jeden dzień to bardzo 
mało, ale może świadoma rezy
gnacja z jedzenia mięsa na jeden 
dzień jest dobra? Przyda się też 
rozmowa o wpływie produkcji 
mięsa na środowisko)

• przygotuj woreczki lub słoiczki 
z fragmentami encykliki (angażuję 
się w życie Kościoła przekazując 
dalej jego naukę)

• wyjmij z pudełka kartkę z „Pieśnią 
słoneczną” św. Franciszka oraz 
hymnem Jana Kochanowskiego 
„Czego  chcesz  od  nas  Panie”. 
Znajdź również w Piśmie Świę
tym fragment z Księgi Rodzaju 
o stworzeniu świata (Rdz 1, 1-31). 
Wyjdź z rodziną na balkon  lub 
– jeśli masz możliwość – w przy
rodę. Odczytaj na łonie natury 
teksty mówiące o świecie stwo
rzonym przez Boga. Podziękuj 
Bogu w wieczornej modlitwie za 
piękno natury.

Uczniowie  bardzo  chętnie  podjęli 
te wyzwania i myślę, że skorzystali 
wszyscy, a najważniejsze, że wspólnie 
zatroszczyliśmy się o naszą planetę. 
Każdego dnia podejmowaliśmy jakieś 
zadanie, często trwające przez kilka 
godzin lekcyjnych, ale też bardzo dużo 
rozmawialiśmy o ekologii na różnych 
przedmiotach, oczywiście nie zabrakło 
spotkania z bratem Cordianem Szwar
cem, animatorem krajowym programu 
Caritas Laudato Si, który był pozytyw
nie zaskoczony, że wszyscy uczniowie 
mają encyklikę i przez Adwent czytamy 
ją wspólnie. Dla mnie, jako katechetki, 
był to też dobry moment, by pokazać 
uczniom, że Kościół podejmuje wie
le ważnych tematów, które dotyczą 
człowieka. Oczywiście to jest przy
kład bardzo wymagający i wiem, że nie 
każda szkoła może sobie na to pozwo
lić. Jednak temat ekologii jest bardzo 
ważny i potrzebny, dlatego powinien 
być wpleciony także w lekcje religii. 
Myślę, że wybierając choćby jedno 
z powyższych zadań można wspólnie 
z uczniami przygotować coś bardzo 
ciekawego, co pozostanie na dłużej. 

W katechezie jest 
miejsce dla ekologii

Przejrzałam podstawę programową 
z religii i myślę, że każdy nauczyciel 
sam wie, co jest najlepsze dla jego 
uczniów, dlatego odpowiednio do
bierze materiał, by to były intersują
ce i ciekawie przedstawione tematy. 
Odwołując się do korelacji z edukacją 
przyrodniczą, biologią, fizyką, geo
grafią czy chemią można naprawdę 
dużo powiedzieć o ekologicznych 
potrzebach współczesnego świata, 
nie zaniedbując tematu Boga i wiary. 

Od wielu lat obserwuję ludzi młodych 
i wiem, jak bardzo „kręci” ich temat 
ekologii, jak bardzo lubią o tym roz
mawiać i myślę, że jest to ogromne 
pole do działania dla katechetów. 
Mogą  znaleźć  wspólny  język  ze 
swoimi uczniami, właśnie wycho
dząc od tego, co ich najbardziej inte
resuje, a później przejść do rozmowy 
o Stwórcy tego, co nas otacza. Przy
kładem mogą być ostatnie rekolekcje 
wielkopostne przygotowane przez 
zespół Caritas Laudato Si, które wła
śnie oscylowały wokół tematu troski 
o człowieka, o jego dom i o cały świat. 
To wszystko, odpowiednio podparte 
Słowem Bożym i ciekawymi przy
kładami z życia, może bardzo pomóc 
w dotarciu do naprawdę dużej grupy 
młodych ludzi, zwłaszcza do tych, 
dla których takie zwyczajne tematy 
katechetyczne są niestrawne. My
ślę, że w katechezie naprawdę jest 
wiele miejsca na ekologię, zwłaszcza, 
że zachęca nas do tego sam papież 
Franciszek: Naglące wyzwanie ochro-
ny naszego wspólnego domu obejmu-
je troskę o zjednoczenie całej rodziny 
ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju, ponieważ 
wiemy, że wszystko może się zmienić. 
Stwórca nas nie opuszcza, nigdy nie cofa 
się w swoim planie miłości, nie żałuje, 
że nas stworzył. Ludzkość jest jeszcze 
zdolna do współpracy w budowaniu 
naszego wspólnego domu (LS 13).

Zdaję sobie sprawę z  tego, że nie 
każdy pracuje w takiej szkole, i nie 
każdy może sobie pozwolić na tyle 
ciekawych inicjatyw, jednak jestem 
przekonana, że bardzo dużo zależy 
od nauczyciela religii i jego pomysłu 
na poprowadzenie swojej lekcji. Eko
logia – tak najprościej mówiąc – to 
troska o siebie, drugiego i o świat. 

Moja odpowiedź na powyższe py
tania będzie bardzo subiektywna, 
ponieważ  dzielę  się  swoim  do
świadczeniem, ale myślę, że może 
ona  posłużyć  jako  inspiracja  dla 
innych. Pracuję w Szkole Podsta
wowej Montessori  im. św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Warszawie i jest 
to szkoła z ogromnymi możliwo
ściami pracy twórczej z uczniami, 
kreatywnym zespołem nauczycieli 
i niezwykle ciekawymi rozwiąza
niami edukacyjnymi. Rok pandemii 
zmusił nas do przeorganizowania 
naszej pracy, ale także do niekon
wencjonalnego  działania.  Mam 
nadzieję, że opisane dalej zajęcia 
i moje doświadczenia staną się dla 
poszukujących inspiracją.

Liczy się pomysł

Wielkim  odkryciem  i  strzałem 
w dziesiątkę były pudełka eduka
cyjne przygotowane dla naszych 
uczniów, stworzone trochę na wzór 
gift boksów. Jedno z nich pomogło 
nam przeżyć Adwent pod hasłem 
zaczerpniętym z programu Cari
tas Laudato Si „Troska jest Boska”. 
Takie pudełko dostał każdy uczeń 
klas 4-8 i codziennie w Classroomie 
pojawiało się zadanie dotyczące 
tematu. Najciekawsze  jest to, co 
znalazło się w pudełku adwento
wym, a były tam: instrukcja obsługi, 
encyklika „Laudato si’” z zakładką, 
zakreślacz, olejek pomarańczowy, 
przyprawa do piernika z przepi



Beata Zawiślak 
SJK 

Siostra zakonna ze 
Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego, absolwentka 
wydziału teologicznego 
na UKSW w Warszawie, 
studium pedagogiczno-
-katechetycznego oraz 
studiów z zakresu wiedzy 
o społeczeństwie i relacji 
międzynarodowych 
z modułem wychowania do 
życia w rodzinie na KUL. 
Jest – zgodnie ze swoim 
charyzmatem – zaangażowana 
w pracę z młodymi ludźmi. 
Prowadzi katechezy (obecnie 
w Szkole Podstawowej 
Montessori im. św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Warszawie), 
opiekuje się młodzieżą 
akademicką i współpracuje 
z duszpasterstwem kobiet 
przy kościele akademickim św. 
Anny. Angażuje się też w wiele 
nowatorskich inicjatyw 
skierowanych do dzieci 
i młodzieży. Pracuje także nad 
redakcją podręczników do 
religii i udziela się w audycjach 
Polskiego Radia.
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Patrząc realnie pasuje nam do tego 
mnóstwo tematów i cytatów biblij
nych, dlatego niekoniecznie trzeba 
pisać nowe programy do nauczania 
religii – wystarczy wykorzystać to, co 
już jest, i wpleść w jednostki lekcyjne 
właśnie to, co jest ważne dla ziemi 
i naszego życia. 

Encyklika daje 
wskazówki

Dzięki propozycji współpracy z Ca
ritas Laudato Si odkryłam ogromne 
bogactwo encykliki papieża Fran
ciszka. Gdy została opublikowana, 
przeczytałam ją, bo staram się być 
na bieżąco z dokumentami Kościoła, 
ale później odłożyłam i właściwie 
trochę o niej zapomniałam. Dopiero 
bardziej świadoma i uważna lektu
ra pokazała mi, w jak prosty sposób 
Franciszek mówi o ważnych sprawach 
i jakie mają one znaczenie dla każdego 
człowieka: (…) jesteśmy wezwani, aby 
być narzędziami Boga Ojca, żeby na-
sza planeta była tym, co On wymarzył, 
stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego 
projekt pokoju, piękna i pełni (LS 53). 
Myślę, że ta encyklika jest napisana 
w sposób bardzo przystępny i może 
być czytana przez odbiorców w róż
nym wieku i różnych profesji, dlatego 
warto z niej korzystać przygotowując 
katechezy, szukać inspiracji i samemu 
wchodzić coraz głębiej w zagadnienia 
ekologiczne, by zarażać nimi innych. 

Przygotowując nasz szkolny program 
adwentowy wiedziałam, że będzie on 
pozytywnie przyjęty przez wszyst
kich: uczniów i nauczycieli, wierzą
cych i niewierzących, bo to są tematy, 
które łączą i dają ogromne możliwości 

współpracy, dialogu, wspólnego za
angażowania. Myślę, że naprawdę na 
tym polega też otwartość katechety 
na ludzi młodych, że dostrzega ich 
problemy  i zainteresowania, a nie 
odpowiada na pytania, których nikt 
nie zadaje… Wiele razy widziałam, jak 
młodzież chętnie angażuje się w ak
cje ekologiczne, dlatego warto wy
korzystać taki potencjał i wejść w to 
razem z nimi. To może być niezwykłe 
doświadczenie, podczas którego za
wiąże się wspólnota i powstanie coś 
trwałego i pięknego. Tak myślę, że 
właśnie lekcja religii ma zbliżać do 
Boga, do ludzi i do świata, dlatego 
konieczne jest poruszanie tematów, 
którymi żyją obecnie prawie wszyscy 
i są tym naprawdę zainteresowani. 
Ktoś mnie  kiedyś  zapytał,  czy  na 
lekcjach religii jest miejsce na edu
kację ekologiczną. Myślę, że mogę 
spokojnie powiedzieć, że nie tylko jest 
miejsce, ale jest też konieczność, by 
ten temat wracał i był podejmowany 
przy okazji wielu różnych zagadnień. 
Jesteśmy stworzeni przez Boga i On 
dał nam świat do użytku i mądrego 
korzystania z jego piękna, dlatego mu
simy się o niego troszczyć – nie tylko 
przez modlitwę, ale też konkretne 
zaangażowanie. Tej troski możemy 
uczyć właściwie  przez  całe  życie 
i nie tylko na lekcjach religii. Skoro 
nawet Ojciec Święty podjął taki temat 
w oficjalnym dokumencie, to znaczy, 
że zachęca nas do realizowania go 
w Kościele: na katechezie, podczas 
rekolekcji, spotkań i w innych formach 
ewangelizacyjnych. Warto mówić 
o ekologii we wspólnocie, bo troska 
o przyrodę stanowi część stylu życia, 
który oznacza zdolność do życia razem 
i komunii (LS 228).

Tekst Beata Zawiślak SJK

PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK
Październik przypomina nam poprzez święto Matki 
Bożej Różańcowej o szczególnej modlitwie, jaką jest 
różaniec. Niektórzy porównują go do medytacji, ale 
on jest czymś więcej. Weźmy więc różaniec do rąk, 
by odnaleźć wewnętrzną harmonię. Tylko wtedy 
nasze działanie będzie przynosiło właściwe owoce. 
Zachęcamy do dobrego przeżywania października:

•   Niech plakat „Cuda, wianki”, który znajdziecie 
na odwrocie strony, przypomina wszystkim 
o modlitwie różańcowej. Powieście go tam, 
gdzie będzie widoczny dla wszystkich.

•   Jeśli szukacie rozważań do tajemnic 
różańcowych, zajrzycie na następną 
stronę – niech inspiracją do modlitwy będą 
rozważania tajemnic światła.

•  Kiedy już pokrzepi was modlitwa, 
zachęcamy  do aktywności. Może 
przygotujecie się do ekologicznego 
obchodzenia dnia Wszystkich Świętych?

•   Tak, to będzie coś wartego świeczki! 
Ekologiczne wianki, znicze i zero plastiku, 
czyli „Mniej śmieci – więcej pamięci!” – ten 
plakat koniecznie powieście w widocznym 
miejscu. Niech zaprasza wszystkich do 
odpowiedzialnego przeżywania dnia 
Wszystkich Świętych!

•   Potrzebujecie dodatkowych argumentów 
do tego, by kupować odpowiedzialnie? Dla 
was jest więc katecheza „Zakupy aktem 
moralnym”. Kartkę z katechezą zanieście na 
lekcję religii, księdzu lub znajomemu!

W   D U C H U  B O S K I E J  H A R M O N I I

”Z tą wiarą w ostateczne przeznaczenie 
człowieka zwracamy się teraz 
ku Dziewicy Maryi, która pod 

Krzyżem przeżywała dramat śmierci 
Chrystusa i brała udział w radości 

Jego zmartwychwstania. Niech Ona, 
Brama Niebios, pomaga nam coraz 

lepiej rozumieć wartość modlitwy za 
zmarłych. Oni są nam bliscy! 

– mówił papież Franciszek 
w rozważaniach z okazji dnia Wszystkich 

Świętych. Miesiąc październik jest po 
to, byśmy przygotowali się do godnego 

obchodzenia dnia 1 listopada. Byśmy nie 
zapominali, czym jest modlitwa i cicha 

obecność Matki Bożej.



Pamiętaj o święcie Matki Bożej Różańcowej  
obchodzonym 7 października .  
Z modlitwy i medytacji czerp siły do działania  
i przygotuj się na ekologiczny dzień Wszystkich Świętych.

MÓDL SIĘ NA RÓŻAŃCU, ROZWAŻAJ TAJEMNICE, MEDYTUJ. 
MOŻESZ MODLIĆ SIĘ WE WSPÓLNOCIE – BĘDZIE CI ŁATWIEJ PRZEJŚĆ 
PRZEZ WSZYSTKIE TAJEMNICE. MASZ CAŁY MIESIĄC NA PRZYGOTOWANIE SIĘ 
NA EKOLOGICZNE OBCHODZENIE DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
– W DZIAŁANIU NIE MUSISZ BYĆ SAM. DZIAŁAJ NA RÓŻNE SPOSOBY: 

1.  módl się, rozważaj tajemnice różańca, korzystaj z gotowych rozważań
2.  zorganizuj konkretne działanie związane z dniem Wszystkich Świętych
3.  zabierz głos w sprawie zdrowego żywienia oraz nieodpowiedzialnej  

hodowli zwierząt i uprawie roślin.

Korzystaj z naszych materiałów i inspiruj się 
– propozycje tego, co możesz zrobić , znajdziesz na stronie 
www.laudatosi .caritas.pl oraz na stronach kwartalnika .

Nasze propozycje:
1.  Modlitwa i medytacja pozwalają oczyścić umysł, wyciszyć się i nabrać dystansu do rzeczywistości. 

Dają też siłę do działania:
 •  Odmawiaj różaniec. Spróbuj pomodlić się w kościele, we wspólnocie i na spacerze, będąc sam na 

sam z przyrodą.
 •  Spróbuj zrozumieć tajemnice różańca. Rozważania tajemnic światła znajdziesz na tej stronie.

Święto Matki Bożej  
Różańcowej
Zaproszenie do rozważania  
tajemnic światła 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
Czy pamiętasz ten moment, kiedy wchodzisz do wody? Czujesz, że ogarnia twoje ciało, gdy 
zanurzasz się w niej coraz głębiej. Można to porównać do modlitwy różańcowej – kiedy 
zaczynamy przesuwać paciorki, zanurzamy się w modlitwie. Wchodzimy w głębię tajemnic. 
W życiu spotykamy sytuacje, których nie rozumiemy, które są dla nas tajemnicą. Tajemnica 
cierpienia, radości, choroby, śmierci – doświadczamy ich, nie wiedząc do końca, dlaczego. Jeżeli 
z wiarą przyjmiemy doświadczenia, które są dla nas niezrozumiałe, może nad nami również 
otworzy się niebo i usłyszymy głos, że jesteśmy dziećmi kochanymi przez Ojca. 
  

2. Cud w Kanie Galilejskiej 
To ekscytujące, że Jezus objawia się jako Bóg tam, gdzie chłopak wyznaje miłość dziewczynie. 
Przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej jest znakiem obfitości, ogromu miłości, którą 
obdarza nas Bóg. Z tej miłości stworzył świat, abyśmy mogli w nim zamieszkać jak w domu. My 
też czynimy ze swojego serca dom, w którym może zamieszkać druga osoba. Ale Bóg idzie o krok 
dalej – widząc, jak ten podarowany dom jest przez nas traktowany, otwiera swoje serce, byśmy, 
poranieni i często samotni w swoim cierpieniu, mogli w nim zamieszkać i odpocząć. 



 •  Módl się za tych, którzy odeszli do domu Pana. Pomyśl o wszystkich zmarłych z rodziny, 
przypomnij sobie znajomych, których już nie ma z nami. A może warto pomodlić się za tych, 
których nie znałeś osobiście?

2.  Działaj już teraz, zanim plastik znów zaleje cmentarze. Poszukaj wsparcia  
we wspólnocie, dziel się pomysłami:

 •  Przygotuj spotkanie, w czasie którego przedstawisz problem śmieci, który wiąże się 
z obchodzeniem dnia Wszystkich Świętych. Pozwól na dyskusję i burzę mózgów. Spotkanie możesz 
zrobić on-line. Pomocą będzie dla ciebie artykuł „Na cmentarzu straszą śmieci”, który znajdziesz 
kilka stron dalej. Inspiracji szukaj też na www.laudatosi.caritas.pl

 •  Zorganizuj warsztaty dla znajomych lub osób ze wspólnoty, w czasie których powstaną 
ekologiczne ozdoby na cmentarz. Zróbcie postanowienie, że w tym roku plastik nie zaleje grobów 
waszych bliskich. Przepis na stroik i znicze znajdziecie na odwrocie plakatu i kilka stron dalej.

 •  Zorganizuj podzielnik zniczy przy cmentarzu. Porozmawiaj najpierw z księdzem w parafii lub 
zarządem cmentarza. Nie działaj sam. Do podzielnika wystarczy ustawiony przy bramie regał 
z informacją i kilka zniczy na początek – używanych, ale w dobrym stanie. O tym ,jak zrobić 
podzielnik, czytaj w artykule „Nie wyrzucaj – wymień”, który znajdziesz kilka stron dalej.

3.  Zabierz głos. Podziel się swoimi spostrzeżeniami na temat mądrego żywienia i wpływie 
wielkoobszarowych upraw oraz masowej hodowli zwierząt na środowisko. Zrób to na spotkaniu 
wspólnoty, wśród znajomych, w mediach społecznościowych. Dobrze się przygotuj:

 •  Rozmawiaj o tym, jak zmienić jadłospis na taki, w którym jest więcej warzyw. Miej pod ręką 
własne przepisy lub te, które prezentujemy w artykule „Zdrowa dieta bez mięsa”.

 •  Mów wszystkim o zaletach domowych przetworów, jesień to doskonały moment, by zacząć je robić. 
Możesz podzielić się z innymi swoimi przepisami – jeśli ich nie masz, wykorzystaj prezentowany 
kilka stron dalej przepis na powidła śliwkowe.

 •  Przekonuj innych, że korzystanie z używanych ubrań jest modne i odpowiedzialne.  
Do słuchających ciebie ma pewno przemówią argumenty i liczby  
zawarte w artykułach „Moda, która nie jest trendy”  
i „Moje dziecko nosi pieluchy wielorazowe!”

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia  
Święty Franciszek powiedział braciom, by głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I tu przejawia 
się jego geniusz, bo wiedział, że Ewangelię głosimy nie tylko wtedy, kiedy ludzie na nas patrzą, 
ale również wtedy, gdy przebywamy w samotności. Głosimy wtedy, gdy idziemy sami na spacer 
do lasu czy samotnie kajakiem opływamy jezioro. Głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu to 
dostrzegać w każdej istocie, we wszystkim, co nas otacza, znak Bożej obecności. 

4. Przemienienie na górze Tabor 
Poznanie rzeczywistości łączy się z wysiłkiem, z wchodzeniem na górę. Trzeba dużej uważności, 
by dostrzegać w trudnych sytuacjach głos Jezusa, który przygotowuje nas do tego, co ma 
nadejść. Każda chwila przygotowuje nas na moment śmierci. Jeżeli ma się wydarzyć w życiu coś 
trudnego, to wcześniej pojawiają się sytuacje, które nas na to przygotowują i które nas uczą. Już 
teraz obserwujemy skutki lekkomyślnej działalności człowieka – anomalie klimatyczne, ginięcie 
gatunków. Od nas zależy, czy potraktujemy te znaki poważnie. Boże, dodaj nam mądrości, 
byśmy przestali niszczyć nasz wspólny dom. 

5. ustanowienie Eucharystii 
To niesamowite, że Bóg który jest Stwórcą, zamyka się w kawałku chleba i kropli wina. Pozwala 
się połamać, by stać się pokarmem dla wszystkich. Jezus nie kalkuluje i nie jest wyrachowany. 
Nie zagarnia dla siebie, ale cały się oddaje, bo wie, że wolą miłosiernego Ojca jest dzielenie 
siebie i rozdawanie potrzebującym. Naszym zadaniem jest takie dzielenie siebie, swojej 
obecności, uwagi, które wszystkim spragnionym pokaże drogę do wody żywej. Daj nam Boże 
wody żywej, byśmy już nigdy nie pragnęli. Daj nam siebie, byśmy nigdy nie byli głodni. 



Płomyki pamięci i troski

Z pewnością co roku po dniu Wszystkich Świętych widzicie sterty wyrzuconych 
zniczy. Większość z nich to plastikowy wkład z parafiną i szklana osłonka 
z plastikowym kapturkiem. Płomyk pali się kilka godzin, a plastikowa część będzie 
rozkładać się przez kilkaset lat. Szklana osłonka może posłuży nam dłużej, ale gdy 
tylko znajdziemy ładniejszą, stara natychmiast wyląduje w koszu. Zastanawialiście 
się dla kogo to robimy? Naszym bliskim zmarłym nie zależy na tym, byśmy co 
chwila przynosili nowe ozdoby zostawiając w sklepie pokaźne sumy pieniędzy.
A gdyby tak pomodlić się za nich pracą? Ofiarować im chwile spędzone przy 
robieniu ekologicznych domowych ozdób i zniczy? Połączmy pamięć o zmarłych 
z troską o naszą planetę – nie tylko w dzień Wszystkich Świętych.

Przepis na domowe ekologiczne znicZE

Potrzebne będą :
• duży słoik (najlepiej taki po ogórkach) + mały słoik (np. po drzemie)
• kasztany, szyszki, kamyki, gałązki świerku, które będą jesienną ozdobą
• sznurek jutowy, którym będziemy owijać słoiki 
• świeca bryłowa do dużego słoika + tealight do małego słoika.

Teraz wystarczy włożyć świecę i tealight do odpowiednich słoików i przystąpić  
do ozdabiania. My prezentujemy trzy propozycje ozdobienia słoików:

 

1.  Do odpowiednich słoików 
włóż świece i tealighty.

2.  Słoiki przewiąż 
sznurkiem, do środka 
włóż szyszki, kamyki, 
liście, kasztany lub inne 
jesienne dary natury. 

3.  Słoiki przewiąż 
sznurkiem jutowym, 
między słoik a sznurek 
włóż gałązki świerku.

Każdy może skomponować ekologiczny znicz według własnego pomysłu.  
Ważne, że po umyciu będzie można go wykorzystać jeszcze wiele razy. 
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PAŹDZIERNIK • W DUCHU BOSKIEJ HARMONII

Współczesny  człowiek  pragnie 
doświadczyć owego pokoju, o któ
rym pisze Ojciec Święty. Ostatnio 
stały się modne, szczególnie wśród 
młodego pokolenia, dwie praktyki, 
pomagające odnaleźć wewnętrzną 
równowagę. Pierwszą z nich jest sze
roko pojęta kultura hygge, drugą na
tomiast medytacja dalekowschodnia. 

Hygge – wyciszenie  
po skandynawsku

Duńskie słowo hygge oznacza chwi
le szczęścia, ciepła i bliskości, które 
możemy odnaleźć w najzwyklejszych 
sytuacjach. Etymologicznie wywodzi 
się od norweskiego słowa oznacza
jącego dobre samopoczucie. Duń
czycy jednak nie zgadzają się z tak 
zawężoną definicją. Dla nich jest ono 
nieprzetłumaczalnym konceptem, 
który może oddawać jednocześnie 
uczucie, wrażenie albo emocje, które 
wiążą się ze specyficzną atmosferą 
intymności i przytulności. Oczysz
czenie umysłu, czerpanie  radości 
z ruchu, słuchanie szumu deszczu, 
delektowanie się posiłkami w rodzin
nym gronie, patrzenie na ogień, od
stresowanie się przez wypicie kawy, 
robienie tego, na co masz ochotę. 
Dzięki takiemu podejścia do życia 

Duńczycy są najszczęśliwszym naro
dem na ziemi. Nie mając wygórowa
nych wymagań, nauczyli się czerpać 
zadowolenie z małych rzeczy. 

Skąd  popularność  takiego  stylu 
życia? Wydaje się, że trzy kwestie 
mogą  czynić  hygge  atrakcyjnym. 
Po pierwsze skromność. Zarówno 
estetyki, jak i samego podejścia do 
życia. Współczesny człowiek ma już 
dość hałaśliwej kultury. Świat, który 
nas otacza, sam w sobie jest na tyle 
wyzywający i drapieżny, zarówno na 
ulicach poprzez reklamy, jak i w prze
strzeni wirtualnej, że czymś natural
nym jest reakcja obronna, polegająca 
na poszukiwaniu wyciszenia. Tego 
typu tendencje da się zaobserwować 
we wszystkich kulturach żyjących 
w dobrobycie. Z drugiej strony hygge 
docenia wagę rytuału. Domowe po
siłki, spotkania z przyjaciółmi, dbanie 
o regularny tryb życia wyznaczany 
przez małe przyjemności. Temu wła
śnie służył rytuał. I wreszcie trzeci 
aspekt, to zwrócenie uwagi na czer
panie  przyjemności  z  życia. Nikt 
z nas nie chce być tylko trybikiem 
w maszynie. Zasługujemy na mo
menty emocjonalnego i fizycznego 
wytchnienia. Umiejętność dostrze
gania takich momentów, jak również 
kreowania ich, jest częścią hygge. 

Dalekowschodni 
sposób na równowagę

Druga praktyka kieruje nas z pół
nocy Europy na Daleki Wschód. Nie 
ulega wątpliwości, że różne formy 
medytacji praktykowane w tamtej 
kulturze zdobywają coraz większą 
rzeszę zwolenników. Tendencję tą 

zauważył również Kościół w mo
mencie, kiedy różne formy medy
tacji zaczęły stopniowo przenikać 
do modlitwy chrześcijańskiej. Au
torzy „Listu do biskupów Kościoła 
katolickiego o niektórych aspektach 
medytacji chrześcijańskiej” (1989 r.), 
podpisanego przez prefekta Kon
gregacja Nauki Wiary, zdawali sobie 
sprawę, że 

 

Być może dlatego niektórzy katolicy 
sięgają dziś po te metody medytacyj
ne „z motywów terapeutycznych”. 
Brak duchowego spokoju w życiu 
poddanym męczącemu rytmowi, na
rzuconemu przez rozwinięte społe
czeństwo technologiczne, sprawia, 
że chrześcijanie widzą w medytacji 
drogę do osiągnięcia wewnętrznego 
spokoju i równowagi psychicznej. 
Inni chrześcijanie uważają, że przez 
otwarcie się na inne religie i na drodze 
wymiany doświadczeń ich modlitwa 
może dzięki tym metodom wiele zy-
skać. Stwierdzając, że obecnie wiele 
tradycyjnych chrześcijańskich metod 
medytacji wyszło z użycia, pytają, 
czy wobec tego nie byłoby możliwe 
wzbogacenie naszego dziedzictwa 
przez nowe wychowanie do modlitwy, 
uwzględniając także to, co dotychczas 
było dlań obce. (2)

Autorzy listu zwracają uwagę na dwa 
aspekty popularności medytacji da
lekowschodnich wśród chrześcijan. 
Pierwszym jest właśnie poszukiwa
nie wewnętrznej równowagi zagu
bionej w kulturze dobrobytu. Dru

zrównoważony styl życia 
w połączeniu ze zdolnością do 
zadziwienia, prowadzącą do 
głębi życia. Natura jest pełna 
słów miłości, ale jak je usłyszeć 
pośród ciągłego hałasu, 
niepokoju i roztargnienia czy 
też kultu powierzchowności? 
(225) 

współczesna kultura ogromnie 
utrudnia zaspokojenie 
odczuwanej przez ludzi 
potrzeby ciszy, skupienia 
i medytacji. (1) 

ŚWIATŁOWODU
hałasCICHY

Większość z nas, szczególnie ci, 
którzy żyją w dużych miastach, 

stale odczuwa brak ciszy. Jednak 
hałas „rewolucji informatycznej” 

różni się zasadniczo od hałasu 
„rewolucji przemysłowej”. Choć 

jesteśmy jeszcze dziećmi przemian, 
które rozpoczęły się w zachodnim 

społeczeństwie na przełomie 
XVIII i XIX wieku, to coraz bardziej 

odczuwamy nadciągającą nową 
epokę. Nie będzie to już epoka 

zwieńczona okrzykiem włoskich 
futurystów „miasto–masa– 

–maszyna”, ale królestwo cichego 
światłowodu. I choć nasz przemysł 
staje się coraz cichszy, nie oznacza 

to, że nie jest źródłem hałasu. 

Hałasu nie mierzy się tylko w decy
belach. Jest on wynikiem napływu 
coraz to większej ilości informacji. 
Internet może nie wydawać żadnego 
dźwięku, ale non stop płyną z niego 
wiadomości. Podobno współczesny 
człowiek, jeśli przeczyta weekendo
wy dodatek do „Naw York Times”, 
otrzymuje  więcej  informacji  niż 
przeciętny człowiek w XIX wieku 
przyswajał przez całe życie. I choć 
ucichły młoty w kuźniach, to Internet 
bezszelestnie wbija nam w głowę 
coraz to nowe dane. Na zagrożenie 
hałasem zwrócił uwagę papież Fran
ciszek w encyklice „Laudato si’”. Pisze 
w niej, że 

pokój wewnętrzny osoby 
ma wiele wspólnego z troską 
o środowisko i dobro wspólne, 
ponieważ, jeśli są one 
przeżywane autentycznie, 
odzwierciedla się w nich
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w której odpowiada na pytania 
czytelników. Felietonista 
„Gościa niedzielnego”. 
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innym niż ja. W „Liście do biskupów 
Kościoła katolickiego o niektórych 
aspektach medytacji chrześcijań
skiej” czytamy, że modlitwa chrze
ścijańska przybiera postać osobowego, 
wewnętrznego i głębokiego dialogu 
między człowiekiem a Bogiem. Wy-
raża więc komunię istniejącą między 
odkupionym stworzeniem i wewnętrz-
nym życiem Osób Trójcy Świętej. Owa 
komunia oparta na Chrzcie i Euchary-
stii, będących źródłem i szczytem życia 
Kościoła, zakłada postawę nawrócenia, 
odejścia od «ja» w kierunku Bożego 
«Ty». (3)  

W modlitwie coraz ważniejsze staje 
się owo Ty, z którym prowadzimy 
wewnętrzny dialog. W tym sensie 
różaniec jako modlitwa medytacyjna 
oparta na powtarzaniu może prowa
dzić nas do spotkania nie z samym 
sobą, ale z osobowym Bogiem.

Prostota i asceza

Zwróćmy jeszcze uwagę na drugą 
kwestię.  Różaniec  jest  modlitwą 
prostą.  I tutaj odpowiada na pra
gnienia współczesnego człowieka 
uciekającego od kultury dobrobytu. 
Sznur z drewnianymi koralikami jak 
najbardziej wpisuje się w tą estetykę. 
Jednak również tutaj należy zwrócić 
uwagę na jedną różnicę, jaka zacho
dzi pomiędzy kulturą upraszczania 
a chrześcijańską ascezą. Powróćmy 
do listu „Rosarium Virginis Mariae”. 
Jan Paweł II zwraca w nim uwagę na 
jedną bardzo ważną kwestię. Samo 
odmawianie  modlitwy  powinno 
prowadzić nas do wejścia na drogę 
naśladowania Chrystusa. Ten wyma-
gający ideał upodabniania się do Niego 
jest osiągany przez obcowanie, które 

moglibyśmy nazwać «przyjacielskim». 
Wprowadza nas ono w naturalny spo-
sób w życie Chrystusa i pozwala nam 
jakby «oddychać» Jego uczuciami. (15)

Dzięki modlitwie różańcowej wcho
dzimy w świat Jezusa, a to oznacza, 
że naszą główną troską nie jest pe
wien komfort życiowy, który osiąga
my dzięki modlitwie, ale ofiara, zło
żona z naszego życia, za życie świata. 
Jakbyśmy nie kombinowali  i  jakiej 
egzegezy nie używali, nie będziemy 
mogli powiedzieć, że styl życia Jezu
sa był hygge. Pomimo tego, że cho
dził na wesela, odwiedzał przyjaciół 
w Betanii, jadł z nimi posiłki, to całe 
Jego życie było podporządkowane 
innemu celowi, dlatego nie miał gdzie 
głowy skłonić – cały czas w drodze, 
dnie spędzane na nauczaniu, a noce 
na modlitwie, w końcu męczeństwo 
i śmierć na krzyżu. W tym sensie Jan 
Paweł II pisze, że 

Świat potrzebuje wyciszenia. Jed
nak modlitewne wycieszenie  nie 
prowadzi jedynie do odnalezienia 
wewnętrznej  równowagi  ani  do 
uproszczenia stylu życia. Dla chrze
ścijanina są to tylko środki, a nie cel 
sam w sobie. Celem jest spotkanie 
z Chrystusem i bezinteresowny dar 
z samego siebie za życie świata. 

Tekst Wojciech Surówka OP

* modlitwa chrześcijańska polegająca na 
wielokrotnym powtarzaniu imienia Jezusa 

Chrystusa.

różaniec jest modlitwą pokoju 
także ze względu na owoce 
miłości miłosiernej, jakie rodzi. 
Jeśli odmawia się go właściwie, 
jako modlitwę medytacyjną, to 
różaniec, pomagając spotkać 
się z Chrystusem w Jego 
misteriach, musi również 
ukazywać oblicze Chrystusa 
w braciach, zwłaszcza tych 
najbardziej cierpiących. (40)

gim jest próba ubogacenia czy też 
ożywienia na nowo starych metod 
modlitwy chrześcijańskiej.  

Różaniec – medytacja 
nie dla młodych?

Dwie  wyżej  opisane  tendencje 
współczesnego świata doskonale 
wpisują się w bardzo starą prakty
kę modlitwy różańcowej. Z jednej 
strony jest ona jedną z najprostszych 
modlitw praktykowanych przez ka
tolików, z drugiej natomiast jest mo
dlitwą medytacyjną.

Wydaje się, że różaniec jest modli
twą monotonną,  a  nawet  nudną. 
Szczególnie odbierają ją w ten spo
sób młodzi ludzie, dlatego tak rzadko 
jest im proponowana. Różaniec jest 
rzeczywiście modlitwą monotonną, 
co nie oznacza, że koniecznie musi 
być nudny. Każda modlitwa, nie tylko 
różańcowa, wymaga wierności. Każ
da modlitwa narażona jest na nudę. 
Pogoń za atrakcyjnością, za nowością, 
odciąga nas tak naprawdę od zejścia 
na głębię. W monotonię modlitwy 
trzeba  się  zanurzyć,  by  odnaleźć 
spokój. Współczesny świat temu nie 
sprzyja. Wirtualna  rzeczywistość 
narzuca nam coraz krótszy czas re
akcji. Informacja sprzed dwóch godzin 
jest już nieaktualna. Z drugiej stro
ny obserwujemy, szczególnie wśród 
młodych ludzi, renesans modlitwy 
Jezusowej* oraz niektórych medy
tacyjnych praktyk Dalekiego Wscho
du. Ludzie pragną „nudy”, ponieważ 
tęsknią za głębią. Owo odrodzenie 
jest dowodem na to, że opory wobec 
różańca nie są związane z jego formą 
czy tym bardziej z monotonią. Buntu

jemy się przed „klepaniem” różańca, 
uważając go za modlitwę niegodną in
telektualisty, gdy w tym samym czasie 
nie mamy oporów, by „klepać” mantrę 
albo modlitwę Jezusową. Problem 
nie tkwi w formie różańca. Każdy, 
kto poszukuje głębi, potrafi odnaleźć 
w nim skuteczne narzędzie modli
twy kontemplacyjnej. Jan Paweł II 
w liście „Rosarium Virginis Mariae” 
zwraca uwagę, że różaniec należy do 
najlepszej i najlepiej wypróbowanej 
tradycji kontemplacji chrześcijańskiej 
i odpowiada modlitwie Jezusowej, 
„modlitwie serca”, która wyrosła na 
glebie chrześcijańskiego Wschodu 
(por. 5).

Kontemplacja 
i spotkanie

Już papież Paweł VI zwracał uwagę, 
że kontemplacja jest konieczna dla 
owocnego przeżywania modlitwy 
różańcowej. 

Można zauważyć wiele podobieństw 
pomiędzy monotonnym odmawianiem 
różańca, a praktykami modlitwy me
dytacyjnej inspirowanej praktykami 
religii Dalekiego Wschodu. Również 
w różańcu powtarzamy cały czas te 
same słowa, bardzo często doświad
czając  dzięki  temu  jakiegoś  stanu 
uspokojenia. Warto jednak pamiętać, 
że pomimo wszystkich podobieństw 
istniej coś, co zasadniczo różni chrze
ścijańską modlitwę od jakiejkolwiek 
medytacji dalekowschodniej. W liście 
„Rosarium Virginis Mariae” papież pi
sze, że różaniec proponuje charakte-
rystyczną metodę medytacji tajemnic 
Chrystusa ze swej natury sprzyjającą ich 
przyswajaniu. Jest to metoda oparta na 
powtarzaniu. (26)

Metoda jest podobna, polega ona na 
powtarzaniu, jednak cel, do którego 
prowadzi, jest inny niż w medytacji. 
Nie jest nim pokój sam w sobie, nie 
jest nim odnalezienie wewnętrznej 
równowagi, ale jest nią medytacją ta
jemnic Chrystusa. W centrum naszej 
modlitwy nie znajduje się człowiek 
i jego wewnętrzny świat, ale Chry
stus, czyli druga osoba. Wewnętrzna 
równowaga, jest tylko środkiem do 
osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem. 
Dla chrześcijan nie jest ona celem sa
mym w sobie. Kiedy więc odmawiam 
różaniec, to koncentruję się na kimś 

Jeśli brak kontemplacji, 
różaniec upodabnia się do 
ciała bez duszy i zachodzi 
niebezpieczeństwo, że 
odmawianie stanie się 
bezmyślnym powtarzaniem 
formuł, oraz że będzie 
w sprzeczności z upomnieniem 
Chrystusa, który powiedział: 
«Na modlitwie nie bądźcie 
gadatliwi jak poganie. Oni 
myślą, że przez wzgląd na 
swe wielomówstwo będą 
wysłuchani» ( Mt 6, 7). 
Różaniec bowiem z natury 
swej wymaga odmawiania 
w rytmie spokojnej modlitwy

i powolnej refleksji, by przez 
to modlący łatwiej oddał się 
kontemplacji tajemnic życia 
Chrystusa, rozważanych jakby 
sercem Tej, która ze wszystkich 
była najbliższa Panu, i by 
otwarte zostały niezgłębione 
tych tajemnic bogactwa. (Paweł 
VI, Marialis cultus 156)



Caritas Polska, 
odpowiadając 
na apel papieża 
Franciszka zawarty 
w encyklice „Laudato 
si’”, rozpoczęła 
ponad dwa lata temu 
program ekologicznej 
aktywizacji lokalnych 
społeczności. Jego 
owocem jest ponad 
300 zrealizowanych 
zielonych projektów, 
nad którymi 
czuwali lokalni 
animatorzy. Ich 
właśnie poprosiliśmy 
o refleksje.
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już dawno na to czekały. Były wśród 
nich takie, które już coś robiły, tylko 
dotychczas nie łączyły tego z „Lau
dato si’”. To zespoły, dla których eko
logia to nie specjalna odrębna nauka, 
ale ich sposób życia, więc działali in
tuicyjnie. Bezbłędnie identyfikowali 
wokół siebie wyzwania ekologiczne 
i im zaradzali, nie musieli szukać ni
czego na siłę. Potem, na warsztatach 
podczas drugiej edycji konkursu, za
częli inspirować do działania kolejne 
środowiska w swoich miejscowo
ściach. To wszystko nabiera rozpędu.

A.P.: Ludzie, którzy zgłosili się na te 
warsztaty, byli przekonani do dzia
łań w ramach Caritas diecezjalnej. 
Niektórych przyciągnęła tematyka, 
pozostali przyszli chcąc po prostu 
działać z Caritas – czy to w parafiach, 
czy w szkołach.

Wydaje się, że 4000 zł na projekt 
szkolny to nie jest góra pieniędzy…

A.P.: Tak, ale nie chodziło o pienią
dze, choć dla małych szkół 4000 zł to 
była spora kwota, o którą warto było 
powalczyć. Ważniejszy był aspekt 
ekologiczny, tematyka tych projek
tów. W wielu przypadkach nauczy
ciele mówili mi, że razem z uczniami 
chcieli się sprawdzić w innej tema
tyce. Dotychczas  ich współpraca 
z Caritas oscylowała wokół działań 
charytatywnych. Tym razem mogli 
zaprosić do wspólnych działań na
uczycieli przedmiotów przyrodni
czych, rodziców.

K.P.: Spotkałam wspaniałych opie
kunów Szkolnych Kół Caritas, którzy 
z pasją i zaangażowaniem realizowali 
swoje pierwsze lub kolejne projek
ty dofinansowane ze środków ze

wnętrznych. Dużą motywacją dla 
szkół było to, że ktoś wreszcie po
ruszył ważny dla dzieci temat. Na
wet te małe działania projektowe, 
jak  założenie  ogródka  z  ziołami, 
zrobienie karmnika dla ptaków czy 
domku dla owadów, niosą ze sobą 
olbrzymi walor edukacyjny. Widzę  
też po moich dzieciach, jak skuteczny 
jest dla nich taki przekaz, jak owo
cuje w nich działanie.  I tu nie ma 
znaczenia, czy wydajemy 4 tysiące 
czy 400 zł. Ważne jest to poczucie 
sprawczości i odpowiedzialność. Za 
siebie, za naszą Ziemię, za wspólną 
przyszłość.

Młodzi buntują się widząc, że 
o przyszłości naszego wspólnego 
domu przesądza to, co dzieje się 
dziś, a prognozy są ponure. Czy pro-
jekt jest okazją do autentycznego 
angażowania młodzieży?

K.P.: W diecezji kieleckiej trzykrotnie 
organizowaliśmy warsztaty dla mło
dzieży. Wielu z uczestników brało 
również udział w Młodzieżowych 
Strajkach Klimatycznych. Impono
wał mi  poziom  ich  świadomości. 
Myślę, że to idealna przestrzeń, aby 
zachęcić ich do dyskusji na temat 
przyszłości w Kościele, tylko trzeba 
ich wysłuchać, mają wiele do po
wiedzenia. 

A.P.: W mojej diecezji studenci w jed
nej z parafii w ramach projektu zre
alizowali cykl podcastów. Goście, 
którzy się pojawiali, mówili o różnych 
aspektach buntu klimatycznego, po
czuciu zagrożenia, obawach o przy
szłość swoją i kolejnych pokoleń.

Czas, w którym realizowane były 
ostanie projekty, był trudny – za-

mknięcie, pandemia. Ludzie nadal 
potrafią być bezinteresowni?

A.P.: Tak, ludzie są wspaniali! Caritas 
w Białystoku od początku pandemii 
otrzymała dziesiątki telefonów z go
towością pomocy. Niestety niektóre 
działania szkoleniowe czy warsztato
we musiały zostać przeprowadzone 
on-line. Mam poczucie, że normalne 
uczestnictwo mogłoby dać większą 
korzyść, pewien niedosyt jest. Ale 
cieszyła mnie determinacja i chęć re
alizacji zamierzeń mimo ograniczeń.

K.P.: Ja może podzielę się tutaj sta
tystyką. W diecezji kieleckiej przez 
1,5 roku działań zrealizowaliśmy 23 
projekty lokalne, średnio w każdym 
zaangażowanych było 10 wolonta
riuszy. To daje nam 230 wolontariu
szy działających na rzecz naszego 
wspólnego domu. Bezinteresownie. 
Nie zrażali się obostrzeniami, tylko 
szukali sposobów realizacji i możli
wości działania w tej sytuacji.

Każdy ma coś do zrobienia, każdy 
może dać coś od siebie. Młodzi 
i starsi, świeccy i duchowni. Czy 
tak było faktycznie?

K.P.: Każdy robił to, co potrafił, i do 
czego miał  serce.  Ksiądz  napisał 
i wygłosił kazanie, inny zrobił cykl 
katechez,  jeszcze  inny  edukację 
w naturze. Seniorzy służyli bezcen
nymi radami podczas sadzenia roślin 
w ogródku. Każdy jest potrzebny.

A.P.: W białostockim projekcie „Żyj 
bosko z eko-troską” podstawowym 
założeniem  było  zaangażowanie 
wszystkich grup wiekowych w pa
rafii. Od działań dla dzieci, młodzie
ży, całych rodzin, po osoby starsze. 

Programu Caritas Laudato Si i pro-
jektów lokalnych nie byłoby, gdyby 
nie pełni zapału, wrażliwi na los in-
nych i los całego stworzenia ludzie…

Agata Papierz: Ja tak widzę działal
ność Caritas. Wszystko,  co  robi
my, robimy przez ludzi  i dla ludzi. 
Ogromną pomocą i ważną gałęzią 
całej Caritas są wolontariusze. Bez 
ich wsparcia i pracy żadne dzieło 
nie miałoby takiego oddziaływania 
oddolnego. My jako organizacja mo
żemy pewne działania proponować, 
podsuwać pomysły, ale jeżeli to nie 
„zaskoczy” od dołu, czyli nie znajdzie 
się grupa przekonanych do pomy
słu osób, to my sami nie jesteśmy 
w stanie nic zrobić. Kiedy usłyszałam 
o ideach związanych z programem 
Caritas Laudato Si, to się zachwyci
łam, ale wiedziałam, że muszę spo
tkać równie przekonanych do tego 
ludzi. Wolontariuszy, animatorów, 
którzy przekażą przesłanie „Lauda
to si’” w swoich parafiach, szkołach, 
lokalnych społecznościach. Zmia

ny, którą niesie ze sobą encyklika, 
nie da się zaprojektować odgórnie, 
to proces, który rozpoczyna się od 
dołu, za sprawą ludzi działających 
z sercem i zapałem, i w pracy przy 
tym projekcie takich spotkałam.

Kamila Piotrowicz: Właśnie to spoty
kanie, odkrywanie takich ludzi jest 
dla mnie największą wartością tego 
projektu! Projekty mogą być bardzo 
różnorodne, a w gruncie rzeczy są do 
siebie podobne. W ludziach, którzy 
angażują się w program Caritas Lau
dato Si,  jest chęć zrobienia czegoś 
więcej, duża chęć zmiany. I to widać! 

Czy trzeba było przełamywać opór, 
by podjąć działania związane z eko-
logią integralną? 

K.P.: Ekologia integralna to temat, 
który nie był dotychczas poruszany 
szerzej w Kościele, więc początkowo 
widziałam konsternację. Z drugiej 
strony wspólnoty, które się uaktyw
niły na początku, mówiły wprost, że 
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Czy zaobserwowałyście efekt „Lau-
dato si’”? Przesłanie encykliki zapra-
cowało w ludziach?

K.P.:  Obserwuję  to  na  co  dzień, 
nawet wśród współpracowników. 
Nawet jeśli ktoś nie zna lub nie prze
czytał w całości encykliki – zachodzi 
w nim zmiana. 

A.P.: Zacznę od siebie. Otóż staram 
się zwracać uwagę na to, co i gdzie 
kupuję, jak korzystam z wody, z ja
kich korzystam środków transportu. 
Jestem przekonana, że wszystkie 
osoby, które brały udział w naszych 
wspólnych działaniach, siłą rzeczy 
doświadczyły efektu „Laudato si’”. 
Nawet  jeśli nie udaje  się nam od 
razu zmienić wszystkich nawyków, 
to nasze sumienie już jest obudzone 
i nie daje nam tak łatwo przejść do 
porządku dziennego nad pewnymi 
kwestiami. Zmiana wymaga czasu. 

Czy faktycznie jest tak, jak pisze pa-
pież Franciszek cytując genialnego 
architekta Miesa van der Rohe, że 
„mniej znaczy więcej”?

A.P.: To jest piękne hasło. Promowa
nie prostoty, wprowadzanie pewne
go minimalizmu, czyli dobrowolne
go ograniczania się. Wsłuchanie się 
w głos starszego pokolenia i czer
panie z ich doświadczeń, zaradności 
może bardzo w tym pomóc.

K.P.: Po wejściu choć trochę w eko
logię integralną każdy będzie miał 
takie doświadczenie i przekona się 
o tym sam w odpowiednim czasie. 
I to będzie bardzo dobry moment.

A.P.: Konsumpcyjny model życia nie 
da nam szczęścia i to wszyscy już 

chyba czujemy i widzimy. Ta myśl do 
mnie powraca nieustannie.

Co poradziłybyście osobom, które 
chciałyby zacząć działać w swoim 
środowisku lokalnym wokół eko-
logii integralnej?

A.P.: Zaczęłabym od lektury „Lauda
to si’”! Pogadałabym też z księdzem, 
który jest wrażliwy na los stworzeń. 
Można zaproponować spotkanie po 
mszy świętej poświęcone sytuacji na 
świecie i powiedzieć krótko o prze
słaniu  encykliki  „Laudato  si’”.  To 
może być okazja do wymiany myśli 
na ten temat. Dzięki  temu nawet 
w niewielkim gronie osób myślących 

podobnie można planować wspólnie 
kolejne działania. Naszą rozmowę 
rozpoczęliśmy od ludzi  i znów do 
tych  ludzi  dochodzimy.  Bez  nich 
nie ruszymy – bez ludzi i wspólnej 
modlitwy.

Dziękuję za rozmowę.

Z animatorkami diecezjalnymi programu 
Caritas Laudato Si – Agatą Papież (Caritas 

Archidiecezji Białostockiej) i Kamilą 
Piotrowicz (Caritas Diecezji Kieleckiej) 
– rozmawiał Andrzej Grupa, animator 

Caritas Laudato Si w archidiecezji 
poznańskiej

Zdjęcia Andrzej Grupa

Każdy, kto chciał, mógł się włączyć. 
Łącznie z proboszczem, który po
czątkowo  był  sceptyczny,  zablo
kowany na tematykę ekologiczną. 
Ale przygotowując się do mszy i na-
u gu rującej projekt w parafii czytał 
„Laudato si’”  i z ulgą przyznał, że 
z większością treści się identyfikuje, 
że może uznać je za swoje. To bar
dzo ciekawe, że człowiek, który nosi 
w sobie troskę o stworzenie, począt
kowo czuł wewnętrzy dystans do 
hasła „ekologia”, miał złe skojarzenia. 
I potem na kazaniu podczas tej mszy 
o tym mówił, że zapewne wiele osób 
w Kościele cały czas tak ma. Jedno
cześnie zachęcał, by pójść za jego 
przykładem i chwycić za encyklikę, 
znaleźć tam coś swojego.

To chyba coś charakterystycznego 
dla spotkań poświęconych ekologii 
w Kościele?

A.P.: Podczas spotkania z klerykami 
w seminarium na początku czułam 
dystans w podejściu do tematu, ale 
po pewnym czasie, gdy dzieliliśmy 
się treścią encykliki i rozmawialiśmy 
o podejmowanych działaniach w tym 
zakresie w seminarium, nastąpiło od
blokowanie. Okazało się, że każdy 
nosi w sobie troskę o naszych braci 
mniejszych. Pomogło w tym wielkie 
zaangażowanie jednego z kleryków, 
który jest pasjonatem pszczelarstwa. 

Jakich przestrzeni dotykają projekty 
w Waszych diecezjach?

K.P.: Najbardziej cieszy mnie  ich 
różnorodność. W diecezji kielec
kiej znalazło się miejsce na ogródek 
roślin dawnych, na mural z przesła
niem „Pieśni słonecznej” św. Fran
ciszka, na powtórkę zasad sorto

wania śmieci, na zatrzymanie desz
czówki w ogrodach społecznych. 
To u nas przy małej szkole powstał 
Ogród św. Franciszka. Były i takie 
projekty, w których było mnóstwo 
małych inicjatyw, takich jak Dzień 
Ekologa, Szkolne Koło Ekologiczne, 
które na stałe wpiszą się w kra
jobraz  szkoły.  Parafia,  która  od 
lat walczy z podtopieniami, zało
żyła ogród deszczowy. Centrum 
Duszpasterskie  przez  całą  zimę 
prowadziło wymianę ciepła, czyli 
zbiórkę kurtek dla potrzebujących, 
zrealizowali serię warsztatów eko
rękodzieła, wstawili do kościoła re
gał bookcrossingowy. Znalazło się 
miejsce dla hortiterapii, czyli terapii 
ogrodem w Dziennym Domu Senio
ra. W działania ekologiczne zaanga
żowało się hospicjum tworząc dla 
swoich pacjentów ogród zmysłów. 
W jednej z kieleckich świetlic po
wstała pracownia upcyklingowa, 
w której dzieci szyły woreczki na 
warzywa, które następnie rozda
wały po mszy św. Teraz w parafii 
w Kazimierzy Wielkiej powstaje 
jedna z pierwszych w regionie ja
dłodzielni.

A.P.: W Białymstoku i okolicach do
minują projekty edukacyjne, poświę
cone bioróżnorodności, ogranicza
niu konsumpcji, ochronie wody czy 
recyklingowi. Cieszę się też bardzo 
z pierwszego na Podlasiu wiejskiego 
podzielnika, gdzie mieszkańcy dzielą 
się pełnowartościowymi przedmio
tami, z których już nie korzystają.

Co te projekty wniosły w codzien-
ność lokalnych Caritas?

A.P.: Będzie można to powiedzieć, 
gdy nasze  codzienne  życie wróci 

do normalności. W parafii Królowej 
Rodzin w Białymstoku temat jest 
kontynuowany, zawiązało się tam 
Koło Ekologów. Mam nadzieję, że 
na poziomie archidiecezji,  jak tylko 
skończy się czas pandemii, uda nam 
się regularnie spotykać na wspólnej 
modlitwie z osobami, którym leży na 
sercu sytuacja w naszym wspólnym 
domu. Będziemy też mieli możliwość 
podzielenia się wrażeniami ze swoich 
dotychczasowych działań, trudno
ściami i radościami. To będzie okazja 
do wzajemnej inspiracji i planowania 
przyszłych działań, wykraczających 
poza lokalne wspólnoty.

K.P.: Te projekty pokazały, że o eko
logii należy mówić również w Koście
le. Że to nie jest odległy temat, tylko 
dotyka tego, co się dzieje tu i teraz. 
Naszych codziennych decyzji  i  ich 
konsekwencji. Poza tym pomogły 
zjednoczyć wolontariuszy Caritas 
wokół jednego celu i dały kolejną 
przestrzeń do działania i poczucia 
sprawstwa. 

Czy są takie inicjatywy lub działa-
nia, które można podjąć w każdej 
parafii czy szkole bezkosztowo?

K.P.: Spotkałam parafie, które poka
zały mi, że można działać własnym 
sumptem.  Użyć  niepotrzebnych 
wiader do  zbierania deszczówki, 
zorganizować wymianę nasion czy 
sadzonek podczas spotkania PZC. 
Kazanie na temat encykliki „Lau
dato si’”  i rozmowa z parafianami 
o naszej odpowiedzialności także nic 
nie kosztuje. Bezkosztowo można 
zorganizować wymianki  sąsiedz
kie. Przestrzeni  jest dużo, trzeba 
zainspirować mieszkańców i dać im 
przestrzeń do działania. 

Agata

Kamila



Może to jednak nie był biały golf, 
ale dwie sukienki, kupione na we
sele przyjaciółki. Dlaczego dwie? Bo 
obie były ładne, a dzięki większym 
zakupom załapałam się na darmową 
wysyłkę z Chin, więc jak mogłam 
ominąć taką okazję? Sukienki, choć 
zamówione kilka tygodni wcześniej, 
nie doszły przed ślubem, więc po
szłam w sukience, którą już miałam 
w szafie. Czy w takim razie były to 
zakupy niezbędne? Nie, ale wtedy 
wydawało mi się, że muszę ubrać 
się w coś nowego. W coś, w czym 
jeszcze mnie nie widziano. Chociaż 
prawie żadnego z gości nie znałam, 
więc mało prawdopodobne, że któ
ryś widział mnie w „starej” sukience, 
to jednak czułam się niewystarczają
co dobrze ubrana. Wtedy nie byłam 
jeszcze świadoma, że te dwie sukien
ki to były moje ostatnie „normalne” 
modowe zakupy, ale sam proces pro
wadzący do ograniczenia konsumpcji 
już dokonywał się w mojej głowie.

Przekraczając granice 
rozsądku

W moim domu ubrania nie były tylko 
odzieniem, które miało chronić nas 
przed zimnem, wiatrem lub deszczem, 
nie pełniły jedynie funkcji praktycz
nej. Dla mamy było zawsze ważne, co 
sama nosi i jak ubierają się jej dzieci 
i mąż. Ubrań mieliśmy dużo, niektóre 
były szyte przez krawcową, chociaż 
ani ja, ani moje siostry nie lubiłyśmy 
się stroić. Dopiero w liceum zaczęłam 
przykładać wagę do mody, wtedy też 
pierwszy raz koleżanka zabrała mnie 
na wyprawę do lumpeksu. W sobotę 
rano przed drzwiami już stała spora 
kolejka. Kiedy się otworzyły, ruszył 

wyścig w poszukiwaniu najlepszych 
okazów. Wprawiło mnie to w niemałe 
osłupienie, ale po chwili konsterna
cji dołączyłam do reszty i znalazłam 
dużo ciekawych ubrań, a kilka nawet 
w swoim rozmiarze. Od tamtej pory 
trwa  moja  przygoda  z  ubraniami 
z drugiej albo i którejś z kolei ręki. 
Miałam to szczęście, że wtedy „lump” 
nie miał stygmatu sklepu wybiera
nego przez tych gorszych. Trochę 
wstyd się przyznać, ale zdarzyło mi 
się wagarować z koleżankami, żeby 
tylko zdążyć na nowy rzut towaru, 
który był w środy. Później, w czasach 
studenckich, moja szafa wypełniona 
była po brzegi i chociaż cały czas pa
miętałam o second-handach, sklepy 
on-line, oferujące dostępność i wybór 
towaru, prawie zawsze wygrywały. 

Rewizja szafy i poglądów

Mój wielki powrót do odzieży uży
wanej nastąpił kilka lat temu, gdy 
zaczęłam na poważnie interesować 
się kondycją naszej planety i wpro
wadzać konkretne zmiany w swo
im życiu. Najpierw przestałam jeść 
mięso, chwilę później zabrałam się 
za ekologiczne kosmetyki i zakupy 
w warzywniakach i sklepach na za
sadzie zero-waste. Naturalną koleją 
rzeczy było spojrzenie krytycznym 
okiem na swoją szafę. Zrobiłam prze
gląd ubrań i byłam w szoku, że jest 
ich tak dużo i że w większości z nich 
w ogóle nie chodzę. Udało mi się 
oddać część rzeczy rodzinie i zna
jomym, a niewielką część sprzedać 
za symboliczną kwotę na portalach 
sprzedażowych. Te, które nie nada
wały się do noszenia, zmieniły się 
w  ścierki  do  czyszczenia  i mycia 
okien. Wciąż  jednak mam bardzo 

dużo ubrań. Z jednej strony żałuję, 
że tak późno udało mi się zmienić 
swoje zachowania jako konsumenta, 
ale z drugiej strony wiem, że jest to 
mój ogromny sukces. Nie pamiętam 
swojej ostatniej wizyty w sklepie 
odzieżowym. Pewnie było to towa
rzyszenie rodzinie i znajomym, bo 
sama omijam centra handlowe sze
rokim łukiem – nie kuszą mnie już 
swoją ofertą, a promocje nie robią na 
mnie wrażenia. Staram się kupować 
ubrania z drugiej ręki, ale tylko wte
dy, gdy ich potrzebuję – wyprawa do 
lumpeksu nie jest urozmaiceniem 
mojej codzienności. 

W trwaniu w tych wyborach na pew
no pomaga mi przesłanie encykliki 
„Laudato  si’”  papieża  Franciszka, 
wydanej prawie 6 lat temu. Dbanie 
o nasz wspólny dom,  jak nazywa 
Ziemię  papież,  to  nasze  zadanie 
nie tylko jako jej mieszkańców, ale 
także,  i może  przede wszystkim, 
chrześcijan. Ojciec Święty zwraca 
uwagę na to, że wybory mieszkań
ców dostatnich krajów wpływają na 
życie mieszkańców państw ubogich, 
którzy  już boleśnie doświadczają 
skutków zmian klimatu. Pamiętajmy 
o tym planując kolejne zakupy.

Tekst Malwina Giełdon

Zastanawiam się, co było 
moim ostatnim ubraniem 
z „normalnego” sklepu. 
Możliwe, że to biały golf 
kupiony w sieciówce, którą 
akurat mijałam w drodze 
do warzywniaka. Golf był 
w promocji, rozmiar nie 
do końca odpowiedni, 
ale nie myślałam o tym 
zbyt długo. Nieważne, że 
z akrylu, którego włókna 
zanieczyszczają środowisko. 
Ważne, że był tani…

GDY ZAKUPY
W GŁOWIE

nie mieszczą się

Malwina Giełdon 
Animatorka projektu Caritas Laudato 
Si w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Interesuje się przyrodą, dlatego 
naturalnym wyborem były studia na 
wydziale biologii. Jej ulubione dziedziny 
to genetyka populacyjna i ekologia, 
jako nauka o zależnościach pomiędzy 
gatunkami a środowiskiem. W życiu 
codziennym stara się działać w zgodzie 
z zasadami less waste oraz świadomej 
konsumpcji. Dzięki pracy przy projekcie 
Caritas Laudato Si może je propagować 
w środowisku lokalnym.
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statystyka ta wygląda jeszcze bar
dziej szokująco. Wyprodukowanie 
jednej koszulki z bawełny pochłania 
2600 litrów wody. Taka ilość odpo
wiada ośmiu filiżankom wody pitym 
przez jedną osobę codziennie przez 
trzy i pół roku. Z kolei para jeansów 
pochłania 7500 litrów, co jest ekwi
walentem ośmiu filiżanek wypijanych 
przez 10 lat.

W historii świata zapotrzebowanie 
na wodę, którego wymaga bawełna, 
doprowadziło już do przynajmniej 
jednej gigantycznej katastrofy eko
logicznej. Jeszcze w latach 50. XX w. 
Jezioro Aralskie było czwartym co 
do wielkości jeziorem świata. Roz
wój rolnictwa i złe zarządzanie za
sobami wodnymi doprowadziło do 
jego wysychania. Dzisiaj stanowi 
ono jedynie cień akwenu, jakim było 
w  połowie  poprzedniego wieku. 
Jego powierzchnia zmalała o 80%. 
W konsekwencji mikroklimat regio
nu stał się bardziej kontynentalny: 
amplitudy temperatury powietrza 
zwiększyły się drastycznie, a zjawi
ska pogodowe, takie jak burze pyło
we (które do tej pory nie występo
wały na tamtym obszarze) zdarzają 
się coraz częściej. Co więcej, burze 
te podnoszą z dna wyschniętego 
jeziora sole i pestycydy, które do
stają się na okoliczne pola uprawne 
i pastwiska. 

W kolorze śmierci

Pochłanianie  przez  przemysł  gi
gantycznych ilości wody koreluje 
z  produkcją  odpadów  i  ścieków, 
które  przedostają  się  do  gleby 
i oceanów. Większość ubrań, które 
możemy znaleźć w tanich sieciach 

odzieżowych, pochodzi z krajów, 
gdzie prawa pracownika  i normy 
środowiskowe nie są przestrzegane. 
W ósmym najbardziej zaludnionym 
państwie  świata  –  Bangladeszu, 
z  którego  pochodzi wiele  ubrań 
dostępnych w sieciówkach – straty 
spowodowane przez złe i nieodpo
wiedzialne zarządzanie przybierają 
apokaliptyczne rozmiary. W ciągu 
ostatnich kilku lat trzy rzeki w tym 
kraju zostały uznane za biologicznie 
martwe, co jest skutkiem wylewania 
przemysłowych odpadów bezpo
średnio do wody, która zabarwia 
się na nieokreślony kolor.

Podobną skalę zanieczyszczenia no
tują Indie, Pakistan, Wietnam i Etio
pia. Władze tych krajów niechętnie 
przystają na zmiany. Wspomniany 
Bangladesz  opiera  swój  eksport 
głównie na wyrobach tekstylnych. 
Wprowadzenie norm ochrony śro
dowiska uderzyłoby w zyski kraju 
i  pogorszyło materialną  sytuację 
jego mieszkańców, choć z pewno
ścią polepszyłoby stan ich zdrowia. 
W wodzie, która wypływa z zakła
dów odzieżowych, można znaleźć 
formaldehydy, barwniki azowe, fta
lany, PFC (perfluorowęglowodory) 
i NPE (etoksylowane nonylofenole). 
Każdy z  tych składników fatalnie 
wpływa na zdrowie osób pracują
cych przy produkcji odzieży i osób, 
które tę odzież noszą. 

Plastik na nas,  
plastik w nas

Problemem, który spędza sen z po
wiek ekologom,  jest  jeszcze  inny 
składnik wykorzystywany do pro

dukcji ubrań – poliester. Ten po
chodzący z ropy naftowej materiał 
nie dość, że na etapie wytwarzania 
prowadzi do uwalniania olbrzymich 
ilości dwutlenku węgla (szacuje się, 
że cała branża modowa emituje 10% 
globalnej emisji CO2) to jeszcze spra
wia, że morza i oceany pełne są czą
stek mikroplastiku. 

Plastik miesza się z wodą przede 
wszystkim  w  procesie  prania, 
podczas którego woda wypłukuje 
mikrocząsteczki nierozkładalnych 
materiałów. Te trafiają do kanaliza
cji i w konsekwencji do rzek, mórz 
i oceanów. Wielkość oczyszczalni 
ścieków nie dysponuje filtrami, które 
byłyby w stanie wyłapać wszystkie 
z tych cząstek, czego efektem jest 
obecność mikroplastiku w ciałach 
ryb, a co za tym idzie – także w ciele 
człowieka. 

Sterty śmieci 

Może się wydawać, że panaceum na 
problem olbrzymiego przyrostu ilo
ści ubrań jest recykling. Sęk w tym, 
że  recykling  jest  nieefektywny, 
jeśli tkanina wykonana jest z mie
szanych materiałów (np. bawełny 
i poliestru). Jedynym rozwiązaniem, 
które skutecznie ograniczyłoby ilość 
odpadów, zużycie wody i produkcję 
zanieczyszczeń, byłoby przedłuże
nie życia ubrań i ograniczenie ich 
produkcji. To jednak nie leży w in
teresie gigantów branży modowej. 
Pora, byśmy uświadomili sobie, że 
leży w interesie naszym, i zrewido
wali nasz konsumpcyjny styl życia. 

Tekst Michał Lewandowski 
Informacja o autorze na stronie 35

Jeszcze  na  początku  tego wieku 
wielkie firmy modowe wypuszczały 
średnio dwie kolekcje nowych ubrań 
rocznie. 11 lat później, u progu nowej 
dekady, było to już 5 kolekcji. Dzisiaj 
giganci odzieżowej produkcji, czyli 
znane  sieciówki, wypuszczają od 
kilkunastu do nawet kilkudziesięciu 
kolekcji ubrań rocznie. Wszystko po 
to, żeby nasze szafy nigdy nie prze
stawały być na czasie. Rynek fast 
fashion, czyli szybkiej i dynamicznej 
mody, która jednocześnie szybko zu
żywa się i domaga dopływu świe
żych trendów, jest ślepym zaułkiem 
lat 20. XXI w. Łatwo niszczące się 
ubrania i nieustannie zwiększająca 
się podaż produktów prowadzą do 
szeregu ekologicznych kryzysów, 
których zażegnanie jest konieczne, 
jeśli chcemy na serio myśleć o spo
kojnej przyszłości naszej planety. 

Najszybciej rosnąca 
góra na świecie

Toniemy  w  śmieciach,  których 
ogromna część to ubrania w dużej 
mierze wykonane z tworzyw sztucz

Doskonale wiemy, że 
przemysł naftowy niszczy 
planetę. Nawet nie szokuje 

nas fakt, że plastik tak 
bardzo zanieczyszcza 

Ziemię, że dotarł już do 
naszych organizmów. Jasne 

dla nas jest też, że zbyt 
częste latanie samolotami 
prowadzi do uwalniania 
się gigantycznych ilości 
dwutlenku węgla. Nadal 
jednak mało osób zdaje 
sobie sprawę z istnienia 

innego potwornego 
truciciela – mowa 

o przemyśle odzieżowym, 
który wybitnie przyczynia 

się do skażenia wód 
i przegrzania klimatu. 

Moda, 

nych. Toniemy coraz szybciej, bo 
wyrzucamy coraz więcej. W latach 
1996-2012 ilość ubrań kupowanych 
na terenie Unii Europejskiej wzrosła 
o 40%. W 2014 roku ludzie kupili 
o 60% więcej ubrań niż 14 lat wcześ-
niej przy jednoczesnym drastycznym 
spadku jakości tej odzieży. Co istot
ne, duża część tych ubrań znalazła 
się w naszych szafach nie na skutek 
potrzeby, ale raczej z uwagi na rekla
mę i modę. Z szacunków przeprowa
dzonych przez Parlament Europejski 
wynika, że jedna trzecia ubrań zalega 
w naszych szafach, a jeszcze inne 
dane wskazują, że 60-80% wypro
dukowanej  rocznie odzieży  trafia 
w końcu na wysypisko śmieci. 

Woda, której nie ma

Większość ubrań, które znajdziemy 
w popularnych sieciówkach, zawiera 
bawełnę. Roślina ta do uprawy wy
maga przede wszystkim pestycydów 
i środków owadobójczych oraz wody, 
bardzo dużo wody. Wyprodukowanie 
jednego kilograma bawełny wymaga 
od 10 do 20 tysięcy litrów. W prze
liczeniu na poszczególne produkty 

która nie jest trendy



Kamila 
Piotrowicz 
Od lat realizuje różnorodne 
projekty na rzecz osób 
potrzebujących w Caritas 
Diecezji Kieleckiej. Jest 
doradcą zawodowym, 
wspiera osoby zagrożone 
ubóstwem i bezdomnością 
w Klubie Integracji 
Społecznej i angażuje się 
w działania placówek dla osób 
niepełnosprawnych. Projekt 
oparty na encyklice „Laudato 
si’” to – jak mówi – projekt jej 
marzeń: „Przesłanie zielonej 
encykliki jest mi bardzo bliskie 
i od wielu lat wdrażam je 
w życie. Wszystkie ekonawyki 
staram się przekazywać 
moim dzieciom, bo uważam, 
że to właściwa droga do 
ekologicznego nawrócenia”. 
Pani Kamila stara się także 
angażować w działania lokalną 
społeczność realizując małe 
inicjatywy w Stowarzyszeniu 
„Siła woli”, które prowadzi od 
3 lat. Jest także Członkiem 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Gminy Nowiny. 
Prywatnie jest mamą dwóch 
chłopców – wszyscy kochają 
górskie wędrówki i zdobywają 
rodzinnie Koronę Gór Polski.

MOJE DZIECKO NOSI

WIELORAZOWE
pieluchy
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A wszystko zaczęło się od ogrom
nych problemów skórnych młod
szego syna po powrocie ze szpitala. 
Miał rany, które w ogóle nie chciały 
się zagoić. Odwiedziliśmy wielu le
karzy i wypróbowaliśmy dużą ilość 
medykamentów, które nie przynosiły 
zamierzonego rezultatu. Kiedy nic 
nie pomagało, zaczęłam próbować 
starych babcinych sposobów, m.in. 
wietrzenia pupy. Przypomniałam też 
sobie, że gdzieś na strychu mam jesz
cze zapas pieluszek tetrowych, a do 
nich tradycyjne ceratkowe majtasy, 
które pamiętają pierwsze dziecko 
w rodzinie. Ponieważ nie mieliśmy 
już nic do stracenia – zaczęliśmy te
stowanie. I tu ogromne zaskoczenie! 
Skóra synka zagoiła się błyskawicz
nie, bez stosowania jakichkolwiek 
lekarstw, bez warstw pudru, mąki, 
kremów i jakiejkolwiek chemii. Ta 
warstwa  materiału  przy  skórze 
okazała się zbawienna. Zaczęłam 
więc intensywnie szukać informacji 
o współczesnych odpowiednikach 
pieluch jednorazowych. 

Impuls do działania

Pamiętam  takie  zdjęcie, na które 
natknęłam się w necie. Była na nim 
duża szyba wystawowa, a za nią ze
stawienie ilości pieluch zużywanych 
przez  jedno dziecko: 24 pieluszki 
z materiału kontra 3800 pamper
sów na rok! Dodatkowo była podana 
kwota, jaką musimy wydać na za
kup takiej ilości pieluszek. Im więcej 
czytałam, tym bardziej otwierałam 
oczy ze zdumienia. Dowiedziałam 
się, że do produkcji  jednego pam
persa zużywana jest szklanka ropy 
naftowej,  że  dziecko ma  kontakt 
z alergicznymi substancjami przez 
24 godziny na dobę przez minimum 
2 lata, że mieszanka plastiku, polime
rów i tworzyw sztucznych zawarta 
w pieluchach rozkłada się nawet 100 
lat. Wreszcie – przeraziły mnie ilości 
śmieci, które będziemy produkować. 

Co jest najfajniejsze 
w wielopielo:

Ich używanie jest banalnie 
proste, wystarczy pranie 
z odkażaniem;

Nie trzeba stosować 
żadnych kosmetyków 
ochronnych na skórę 
dziecka, a nawet się nie 
powinno ze względu na 
zatłuszczenie materiału;

Można wybrać odpowiedni 
rodzaj i dopasować do 
indywidualnych potrzeb;

Kształtem i sposobem 
używania są podobne do 
pampersów, dają nawet 
uczucie suchości;

Można z nimi jechać na 
wakacje;

Można ich używać 
wielokrotnie w basenie, 
jako kąpieluszki;

Dają szansę na to, że 
twoje dziecko szybciej się 
odpieluchuje;

Po zakończeniu okresu 
pieluchowania pieluszki 
można sprzedać na bazarku 
innym mamom i odzyskać 
połowę pieniędzy.

Żłobek, wakacje  
– to tylko wymówki!

Pójście młodszego dziecka do żłob
ka było stresującym momentem. Już 
wcześniej poznałam historie wielu 
mam, którym żłobki odmówiły moż
liwości stosowania wielorazówek. Na 
szczęście trafiliśmy na wspaniałą, wy
rozumiałą dyrekcję i fantastyczne, 
pełne zrozumienia wychowawczynie. 
One nie tylko nie przestraszyły się in
formacji o tym, że Staśko nosi pielusz
ki wielorazowe. Z radością nauczyły 
się ich obsługi i cierpliwie pakowały 
zużyte pieluszki do specjalnego wo
reczka! Dzięki temu przez okres żłob
ka nasze dziecko również nie zużyło 
ani jednego pampersa! Dwa razy wy
jechaliśmy na długie wakacje razem 
z pieluchami wielorazowymi. Można? 
Można! Wystarczył dostęp do pralki 
(lub pralka turystyczna) i odpowiedni 
zapas pieluszek na zmianę. Bo po co 
serwować własnemu dziecku kontakt 
z chemicznymi substancjami?

I wiecie  co? Pękam z dumy, 
że moje dziecko nie przyczy
niło się do powiększenia góry 
śmieci – jednorazówki to 3-4% 
wszystkich śmieci na świecie!

Tekst Kamila Piotrowicz

Pierwsze kroki

Zestaw kilku pieluszek wielorazo
wych zakupiłam na próbę, nie mając 
zbyt dużej wiedzy o dopasowaniu pie
luszki do wagi dziecka, rozmiarach 
itp. Na szczęście na swojej drodze 
spotkałam fantastyczne mamy, które 
utworzyły silną grupę wsparcia sze
rząc ideę pieluszek wielorazowych 
w naszym mieście. Taka pomoc jest 
nieoceniona dla każdej początkują
cej mamy. Rozwiały większość moich 
obiekcji i byłam przekonana, że tzw. 
wielopielo mają same zalety. Oprócz 
tego, że są piękne i kolorowe, są także 
miękkie i wygodne, wykonane z eko
logicznych materiałów, bezpieczne 
dla chłopców, dzięki temu, że zacho
wują odpowiednią temperaturę, nie 
podrażniają skóry dziecka, nie uczu
lają, a dzięki zastosowaniu warstwy 
mikropolaru przy skórze zapewniają 
uczucie suchości – zupełnie jak pam
persy. Poza tym pieluszki wielorazo
we można kupić w rozmiarze one size 
na cały okres pieluchowania.

Kiedyś takie oświadczenie nie było dla mnie 
oczywistością. Nie umiałam się przyznać na forum, że nie 
używamy jednorazówek, bo może ludzie posądzą mnie, 
że jestem… sama nie wiem… zacofana? Że oszczędzam na 
własnych dzieciach? Teraz inaczej na to patrzę.

#jestemwielo 
#wielopielo
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Pieluchowe  
fakty i liczby

Kiedy na  świecie  pojawia  się 
dziecko,  rodzice chcieliby mu 
podarować wszystkie najlepsze 
zabawki i nowinki, jakie można 
znaleźć w sklepach. Pieluchy jed
norazowe to zazwyczaj punkt 
pierwszy na liście zakupów świe
żo upieczonych rodziców. Nie 
bardzo chcą oni wracać do sta
rych metod i pieluch tetrowych, 
nie są też często zainteresowani 
ich ulepszonymi wersjami, które 
oferuje rynek. Mimo wszystko 
warto mówić o problemie, jakim 
są zużyte „pampersy”, a poniż
sze dane z pewnością wzbudzą 
zainteresowanie tych, u których 
radość z rodzicielstwa nie prze
słoniła zdrowego rozsądku.

Zebrał Michał Lewandowski
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450 mldZużycie jednorazowych pieluch jest różne w zależności od 
regionu, jednak ekologiczna grupa 
Worldwatch Institute w 2007 roku 
oszacowała, że rocznie na świecie 
zużywanych jest 450 miliardów pieluch.

450 mld
Zużycie jednorazowych pieluch 
jest różne w zależności od 

regionu, jednak ekologiczna grupa 
Worldwatch Institute w 2007 
roku oszacowała, że rocznie na 
świecie zużywanych jest 450 

miliardów pieluch.

DiOksyny
Jednorazowe pieluchy zawierają 
śladowe ilości dioksyn, niezwykle 
toksycznego produktu ubocznego 
procesu bielenia papieru – jest to 
rakotwórcza substancja chemiczna, 

wymieniona przez EPA jako 
najbardziej toksyczna ze wszystkich 
rakotwórczych chemikaliów.

Poliakrylan
Cząstki poliakrylanu mają 
gąbczastą strukturę, która 
doskonale pochłania wilgoć, 
ale nieregularny splot włókien 
sprawia, że wilgoć nie może 

wydostać się na zewnątrz. Nie ma 
badań, które wskazywałyby na 
szkodliwe działanie poliakrylanu, 
jednak wiadomo, że w czasie jego 
produkcji może dojść do jego 
zanieczyszczenia toksycznymi 
i rakotwórczymi substancjami.

tAjemnicaProducenci jednorazowych pieluch często nie podają dokładnego spisu komponentów, zasłaniając się tajemnicą handlową. To powinno budzić niepokój rodziców.

sKłaDNIKI
Na przestrzeni lat naukowcy odkryli 
w jednorazowych pieluchach takie 
składniki, jak: tributylocyna, toluen, 
etylobenzen, ksylen czy furan.  
Żaden z nich nie jest obojętny  

dla skóry dziecka. 
Trudne do przetworzenia składniki 
pieluch jednorazowych to jeden 
problem, drugi to zanieczyszczenie 
organiczne. Mikroorganizmy zawarte 
w kale mogą przenikać do gleby 
i zanieczyszczać wody gruntowe. 
Zawierają także metan, który jest 

gazem cieplarnianym.

Recykling 
Pieluch

Zespół badaczy z uniwersytetu 
na Tajwanie opracował maszynę, 
której zadaniem jest recykling 
jednorazowych pieluch. Oddziela 
ona poszczególne elementy 
pieluchy, które można później 
ponownie wykorzystać. 

Urządzenie zużywa mało wody 
i emituje śladowe ilości dwutlenku 
węgla. Poza tym jest mobilne, 
więc można z łatwością postawić 
je na każdym wysypisku śmieci.
Tajwańczycy chwalą się, że 
maszyna jest w stanie w ciągu 
roku wytworzyć 75 tys. ton 
pulpy z pampersów, co pozwoli 
oszczędzić 864 tys. drzew. 
Według kanadyjskiej firmy 

Knowaste, która także zajmuje 
się recyklingiem pieluch, tona 
poddanych temu procesowi 
jednorazówek pozwala 

zaoszczędzić 400 kg drewna, 145 
metrów sześciennych gazu i 8700 
metrów sześciennych wody.
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4 mln
W USA co roku na świat przychodzą 
4 miliony dzieci, które każdego roku 
zużywają 30 miliardów jednorazowych 
pieluch. Daje to 3,5 mln ton odpadów, 
które bardzo trudno się rozkładają.
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W mojej rodzinie krąży historia 
pradziadka Franciszka, człowieka 
pracowitego, szlachetnego, 
głęboko wierzącego, którego 
zwierzęta pokochały tak bardzo, 
że wkrótce po jego odejściu 
z tego świata ponad połowa 
z nich padła.
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Babcia, najmłodsza córka Franciszka, 
wielokrotnie, z nieskrywanym wzru
szeniem raczyła swoje wnuczki tą 
rodzinną legendą. Przeniósłszy się 
do miasta nigdy nie zrezygnowała 
z uprawiania własnego ogrodu wa
rzywnego i hodowli małych zwierząt 
gospodarskich. Niejednokrotnie sły
szałam jej poranne i wieczorne roz
mowy z kurami, które dostarczały 
całej rodzinie i sąsiadom pysznych 
jaj i wybornego mięsa na niedzielne 
obiady. Pomimo iż wołałam kury bab
ci po imieniu, a w swoim czasie dowie
działam się, że kończą swój radosny 
żywot na pieńku pod siekierką lądując 
nieuchronnie w rosole, nie przyszło 
mi bynajmniej do głowy rezygnować 
z jedzenia mięsa. Harmonia, z jaką 
moi przodkowie podchodzili do ziemi 
i zwierząt, brała swoje korzenie z głę
bokiej relacji z Bogiem i szacunku do 
stworzenia, zatem żywot zwierzęcia 
i jego koniec na talerzu wydawały mi 
się czymś zupełnie naturalnym. 

Moja kilkuletnia przygoda z wegeta
rianizmem rozpoczęła się w latach 
licealnych, po lekturze książki na te
mat przemysłowej hodowli zwierząt. 
Legła wówczas w gruzach idylliczna, 
niewinna i dziecięca wizja sielskiej 
koegzystencji  człowieka  i  innych 
stworzeń. Nastawiony na maksy
malny zysk nowoczesny chów, oku
piony cierpieniem zwierząt i dewa
stacją środowiska, wzbudził we mnie 
potężny bunt i potrzebę realnego 
zamanifestowania swojego sprzeci
wu. Zupełnie inaczej spojrzałam na 
zawartość mojego talerza.

Choć od wielu już lat nie jestem wy
znawcą wegetariańskiej ortodoksji, 
powodowana własnym doświad
czeniem  z  szacunkiem przyjmuję 

argumenty ludzi, którzy z pobudek 
etycznych rezygnują ze spożywania 
mięsa. Rozumiem jednocześnie dyle
maty i desperację ciężko pracujących 
rolników zmuszanych przez wielkie 
korporacje do drastycznych zmian 
w sposobie hodowli zwierząt i upra
wy roli, balansujących niejednokrot
nie na granicy przetrwania, obciążo
nych gigantycznymi kredytami.

Niszczące dyskusje

Czy  to  zatem wegetarianie  chcą 
zniszczyć polskie rolnictwo? Czy ka
tolik może być wegetarianinem? Jaką 
postawę powinien przyjąć w dyskusji 
na temat przyszłości w obliczu po
głębiających się konfliktów na tle 
ekonomicznym i coraz bardziej re
alnej wizji klimatycznej katastrofy?

Zacznijmy od tego, że tematy zwią
zane z ekologią i wegetarianizmem 
wzięła na swoje sztandary  laicka 
lewica. Stosując wiele uproszczeń 
i półprawd podpina je pod niebez
pieczne idee i forsuje radykalne roz
wiązania nie pojmując, iż jest przed
miotem mistrzowsko rozgrywanej 
agendy korporacji, które najzwyczaj
niej zmieniły swoje cele i strategie. 

Środowiska, którym bliższe są tra
dycyjne, konserwatywne wartości, 
wchodzą wobec tego w lękową, kon

frontacyjną narrację i demonizują 
wszelkie próby podjęcia jakiejkol
wiek dyskusji na ten temat, czego 
najlepszym przykładem  stały  się 
pełne niezrozumienia reakcje części 
wiernych na encyklikę „Laudato si’” 
papieża Franciszka.

Takie  przepychanki  toczące  się 
z udziałem części osób związanych 
z Kościołem wyrządzają niestety 
wielkie szkody. Uderzając w jedność 
Kościoła zaprzeczają ewangelicznej 
misji, która jest ratunkiem dla pozba
wionego kompasu moralnego świata. 

Paradoksalnie istotą chrześcijaństwa 
jest przecież pragnienie powrotu do 
utraconej niewinności, pierwotnej 
harmonii,  jaką przewidział dla nas 
Bóg. Człowiek naruszył ją wchodząc 
w grzech, który odcisnął swoje nisz
czycielskie piętno na całym dziele 
stworzenia.  Czyż  nie  jest  zatem 
obowiązkiem podjąć temat w du
chu troski o dobra, które powierzył 
nam Stwórca? Czy okrucieństwo 
i wyzysk wobec natury i zwierząt to 
tematy obce etyce chrześcijańskiej? 
Czy tyrania, destrukcja i bezmyślne 
zadawanie cierpienia nie są raczej 
cechami przeciwnika Boga, którego 
człowiek w swej pysze i chęci pano
wania naśladuje?

Tradycja szacunku

Głęboko zakorzeniony w naszej ro
dzimej tradycji szacunek do natury, 
życie zgodne z jej rytmem, ideały 
ziemiańskie wyrastają wprost z etyki 
chrześcijańskiej. Okrucieństwo wo
bec zwierząt, bezmyślne zadawanie 
im cierpienia  i  ich zaniedbywanie 
przeczyło praktykowanym cnotom 

CZY WEGETARIANIE CHCĄ

ROLNICTWO?
zniszczyćzniszczyć
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na produkcję pasz pod przemysłowy 
chów zwierząt. Uprawy tych roślin 
wymagają stosowania bardzo dużej 
ilości pestycydów  i nawozów. Te 
trafiają ostatecznie do ziemi i wód 
gruntowych, co z kolei prowadzi do 
nadmiernego rozwoju glonów i ogra
niczania ilości tlenu w zbiornikach 
wodnych. W ten sposób powstają 
martwe strefy, w których mogą eg
zystować tylko nieliczne organizmy. 

Produkcja mięsa na skalę przemy
słową szkodzi wszystkim. Cierpią 
zwierzęta, pracownicy, lokalni miesz
kańcy i środowisko.

Potrzebny świadomy 
konsument

Również polskich rolników i konsu
mentów dotyka problem związany 
z wypieraniem rodzimej produkcji na 
rzecz wysoce uprzemysłowionego 
rolnictwa. Wielkie ubojnie i zakłady 
przetwórstwa mięsnego monopolizują 
rynek, niszcząc tradycyjne gospodar
stwa, zmuszają rolników do rezygnacji 
z własnej hodowli na rzecz kontrak
tów z koncernem, który gwarantuje 
im minimalny zarobek. Firmy wprost 
żerują na drobnych hodowcach trzody, 
zaniżają koszty produkcji, co w konse
kwencji może doprowadzić do upadku 
rodzimych gospodarstw. Mniejsze lo
kalne zakłady i ubojnie nie mają szans 
z nimi konkurować. 

To, czego potrzebuje polskie rolnic
two, to świadomy i dobrze wyedu
kowany  konsument.  Powinniśmy 
zmienić  nasze  nawyki  i  na wielu 
poziomach ograniczyć konsumpcję. 
Jedzmy po prostu lepiej, ale mniej, 

wybierając produkty droższe, ale 
lepszej jakości. Ograniczmy spoży
wanie mięsa i wybierajmy produkty 
z hodowli o wyższym dobrostanie, 
z ekologicznych gospodarstw.

W większych miastach, gdzie trud
niej o dobrej jakości żywność, ludzie 
organizują się oddolnie w liczące do 
stu osób kooperatywy spożywcze, 
które docierają do rodzinnych go
spodarstw zapewniając im stały zbyt 
na oferowane produkty. Polskie rol
nictwo, charakteryzujące się dużą 
ilością rozdrobnionych małych i śred
nich gospodarstw, ma wyjątkową na 
skalę Europy strukturę i jest wielce 
konkurencyjne w obliczu wzrostu 
świadomości i wrażliwości konsu
mentów.

Duchowość  
miłości i życia

Wracając do sedna rozważań, czyli 
źródeł problemu i postawy etycznej, 
jaką powinien przyjąć chrześcijanin 
w obliczu wielowymiarowego kryzy
su, z jakim mierzy się współczesny 
świat, chciałabym przytoczyć słowa 
ks. Raula Berzosy: Korzenie kryzysu są 
kulturowe i sprowadzają się do sensu, 
jaki człowiek cywilizacji przemysłowej 
nadał swojej relacji z naturą. Jeśli więc 
nie nastąpi rewolucja w naszym etosie 
kulturowym, to jest rzeczą bezużytecz-
ną oczekiwanie czegokolwiek po roz-
wiązaniach o charakterze technicznym. 
Cierpimy na brak metafizyki i etyki, 
a nie na brak rozwiązań technicznych. 
A w tej sytuacji wiara chrześcijańska 
może dorzucić swoje ziarnko piasku 
dla dokonania tej rewolucji kulturowej 
i etycznej zdolnej jedynie rozwiązać 

kryzys ekologiczny. (...) potrzebna jest 
z tego powodu duchowość solidarności, 
miłości i życia, która wyraża się w ma-
łych (mikro-) i wielkich (makro-) działa-
niach; powinno się zabiegać o działania 
ascetyczne i zaangażowanie, o ukaza-
nie tego, co niewłaściwe i wskazanie 
innego, właściwego działania – mając 
świadomość, że ostateczną i najgłęb-
szą przyczyną nieporządku jest grzech, 
a najlepszą, całościową ekologią będzie 
włączenie się w misterium paschalne 
Chrystusa; dlatego też wszyscy je-
steśmy powołani, aby podjąć to wy-
zwanie, zarówno wierni świeccy, jak 
i nasze wspólnoty zakonne czy ruchy 
świeckich, wszyscy bowiem jesteśmy 
powołani do przemiany świata „od we-
wnątrz” – w tym sensie to powołanie 
nabiera szczególnego znaczenia i staje 
się szczególną odpowiedzialnością.

I  na  koniec niech w  słowach  św. 
Pawła z Listu do Rzymian wierzący 
wegetarianie  i miłośnicy naszych 
braci mniejszych odnajdą nadzie
ję na zjednoczenie i uwolnienie od 
skutków grzechu całego stworzenia, 
zatem i świata zwierząt, który wraz 
z człowiekiem i za jego przyczyną 
doświadcza  niezasłużonego  cier
pienia: 

Tekst Kinga Kowalewska

Bo stworzenie z upragnieniem 
oczekuje objawienia się synów 
Bożych. Stworzenie bowiem 
zostało poddane marności – nie 
z własnej chęci, ale ze względu 
na tego, który je poddał 
– w nadziei, że również i ono 
zostanie wyzwolone z niewoli 
zepsucia, by uczestniczyć 
w wolności i chwale dzieci 
Bożych. (Rz 8,19-215) 

i było powszechnie potępiane. Oczy
wistym było, że człowiek, jako jedy
ny stworzony na obraz i podobień
stwo Boga, powinien być Jego na
śladowcą, pełnym troski opiekunem, 
dziedzicem i odpowiedzialnym po
wiernikiem dóbr. Takimi wartościami 
żyły całe pokolenia ludzi związanych 
z ziemią, czerpiących wszelką mą
drość z praw, którym poddał naturę 
sam Stwórca. 

Dobry gospodarz nie trwonił w tru
dzie wypracowanego dobytku, któ
rego  utrzymanie,  było  okupione 
codziennym, mozolnym wysiłkiem. 
Kiedy  potrzebował  odpoczynku, 
rozumiał, że odpoczywać powinna 
również jego ziemia i zwierzęta. 

Powszechną praktyką był post, po
wstrzymywanie się od spożywania 
mięsa  i nabiału. Oprócz wymiaru 
rytualnego i duchowego post miał 
swoje  uzasadnienie  zdrowotne. 
Współczesna wiedza medyczna po
twierdza, że powstrzymywanie się 
od spożywania niektórych rodzajów 
pokarmów, w szczególności mięsa, 
powoduje oczyszczenie organizmu, 
pobudza jego odporność i w wielu 
wypadkach pomaga ludziom wyjść 
z ciężkich przewlekłych schorzeń. 

Coraz popularniejszy post wa
rzywny ma swoje biblijne ko
rzenie w historii proroka Da
niela i próbie, której został 
poddany wraz z towa
rzyszami na dworze 
króla Nabuchodo
nozora: 

  

Niestety pieczołowicie pielęgnowa
na przez naszych przodków cnota 
umiaru wyrażająca  się w  rozum
nym i odpowiedzialnym korzysta
niu z dóbr tego świata, odeszła dziś 
w zapomnienie. Wraz z rozwojem 
społeczeństwa przemysłowego na
stała era niepohamowanego kon
sumpcjonizmu, nieograniczonej eks
pansji i żądzy zysku za wszelką cenę.

Nierówna walka o byt

Współczesne  społeczeństwa  za
ciągają kredyt na koszt przyszłych 
pokoleń. Na niespotykaną w dziejach 
ludzkości skalę dewastowane jest 
środowisko, a technologie i zdobycze 
nauki, które miały przynieść ludz
kości postęp, stają się narzędziem 
wyzysku i ucisku. Mimo ogromnej 
nadprodukcji  żywności  i  jej mar
notrawstwa  ogromne  koncerny 
agrochemiczne, biotechnologiczne 
i spożywcze od lat forsują wielko
obszarowe, przemysłowe rolnictwo 
strącając w niebyt tradycyjne małe 
i średnie gospodarstwa. 

Ceny żywności rosną, podczas gdy 
producenci zmuszani są do obniżania 
cen płodów rolnych, zadłużania swo
ich gospodarstw i rezygnacji ze zrów
noważonych, tradycyjnych upraw. 

Większość światowego rolnictwa 
stanowią monokultury zorientowane 

Spożywali jedynie jarzyny 
i wodę. Efekt był taki, że po 
upływie dziesięciu dni wygląd 
ich był lepszy i zdrowszy niż 
innych młodzieńców, którzy 
spożywali potrawy królewskie. 
(Dn 1,15) 
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ZNACZENIE
W DIECIE

mięsamięsamięsa
nami zapalnymi na języku, wargach, 
skórze twarzy oraz pieczeniem stóp, 
zawrotami głowy czy zaburzeniami 
widzenia.

 Witamina B3  (niacyna, witamina PP, 
kwas nikotynowy) potrzebna jest do 
prawidłowego funkcjonowania ukła
du nerwowego oraz do syntezy wie
lu hormonów. Obecna jest w piersi 
kurczaka, mięsie z indyka, wołowinie 
i wieprzowinie. Niedobory objawia
ją się zapaleniem skóry, bolesnymi 
zmianami na śluzówce jamy ustnej 
i na języku, a w dużych niedoborach 
– depresją.

 Witamina B4  (cholina) jest potrzeb
na do budowy komórek mięśnio
wych, mięśnia serca, układu odde
chowego oraz ośrodkowego układu 
nerwowego. Niedobory, choć rzad
kie, mogą powodować stany lękowe, 
bóle głowy i zaparcia.

 Witamina B5  (kwas pantotenowy) 
jest niezbędna do metabolizmu cho
lesterolu, hormonów sterydowych, 
witamin A i D. Obecna jest w mięsie 
wieprzowym, wołowym, drobiowym, 
cielęcinie i podrobach.

 Witamina B6    (pirydoksyna) od
powiedzialna  jest między  innymi 
za wzrost organizmu. Obecna jest 
w mięsie wołowym  i  drobiowym 
oraz  podrobach. Niedobór może 
być przyczyną hormonalnego raka 
piersi, macicy, gruczołu krokowe
go, zapalnych zmian skóry, języka 
i  jamy ustnej, zajadów, niedokrwi
stości mikrocytarnej oraz zaburzeń 
neurologicznych.

 Witamina B12  (kobalamina) obecna 
jest w mięsie i podrobach. Podstawo

wą jej rolą jest produkcja czerwonych 
krwinek, obniża też poziom lipidów 
we krwi, poprawia funkcjonowanie 
układu nerwowego. Większość tej 
witaminy jest magazynowana w wą
trobie i potrzeba dwóch lat niespoży
wania witaminy B12, aby rozwinęły 
się objawy hipowitaminozy. Jej brak 
objawia się m.in. niedokrwistością 
megaloblastyczną, a jej nadmiar jest 
wydalany z moczem.

 Biotyna  (witamina z grupy witamin 
B, witamina H) obecna jest w cie
lęcinie, wieprzowinie,  podrobach 
i mięsie drobiowym,  jej niedobór 
może powodować hipotonię, letarg, 
zaburzenia rozwoju niemowląt, brak 
apetytu, wymioty, zmiany skórne, 
zapalenie spojówek, wypadanie wło
sów oraz łamliwość paznokci. 

 Witamina A    (retinol) występuje 
głównie w produktach pochodzenia 
zwierzęcego, np. w wątrobie wie
przowej (karoten, czyli prowitamina 
witaminy A, jest obecny w produk
tach roślinnych). Niedobór powodu
je zaburzenia widzenia, odporności, 
zmiany skórne oraz łamliwość wło
sów i paznokci.

 Fosfor  obecny jest w mięsie dro
biowym i podrobach, jego niedobór 
zwiększa podatność na infekcje oraz 
osłabia mięśnie i kości.

 Cynk  obecny jest w wołowi
nie, np. w wątrobie. Niedobór 
cynku prowadzi do zahamo
wania wzrostu, niedoborów 
immunologicznych, zaburzeń 
dojrzewania płciowego, za
burzeń węchu i smaku oraz 
funkcji poznawczych.

 Żelazo  obecne jest w wołowinie 
i cielęcinie – żelazo hemowe zawar
te w mięsie wchłania się w ok. 20-
-22%, natomiast żelazo niehemowe 
zawarte w produktach roślinnych 
wchłania się w ok. 2-5%. Niedobór 
żelaza objawia się niedokrwistością 
mikrocytarną, zajdami, łamliwością 
włosów  i paznokci, obniżoną od
pornością,  zaburzeniami pamięci, 
zmniejszeniem sprawności fizycz
nej,  pogorszeniem  koncentracji 
i depresją. Niedobór żelaza może 
objawiać się spadkiem wydolności 
sportowej  i  immunologicznej.  Ze 
względu na lepszą biodostępność 
żelaza z mięsa zaleca się spożywa
nie mięsa, najlepiej różnego rodzaju, 
oraz ryb. Do dobrych roślinnych źró
deł żelaza zaliczamy: siemię lniane, 
pestki dyni, soję,  liście pietruszki, 
soczewicę czerwoną, kaszę jaglaną 
i gryczaną, fasolę białą, migdały oraz 
płatki owsiane. Biodostępność żelaza 
zwiększa się w obecności witaminy 
C, beta-karotenu i substancji obniża
jących pH (np. octu jabłkowego, soku 
pomidorowego). Polifenole zawarte 
w kawie, herbacie i kakao utrudniają 
wchłanianie żelaza. Przy spożywaniu 
produktów bogatych w żelazo należy 
również unikać kwasu fitynowego 
obecnego np. w otrębach.

Od lat zalecam układanie jadłospi
su  na  podstawie  nowej  piramidy 
zdrowego  żywienia  opracowanej 
przez Instytut Żywności i Żywienia. 
Warzywa i owoce są podstawą na
szego żywienia i powinny stanowić 
połowę tego, co jemy. Wychodząc 
od tej wiedzy możemy później mo
dyfikować naszą dietę, zależnie od 
naszych potrzeb.

Związki, których 
dostarcza nam mięso

Częstym błędem w ostatnim czasie 
jest nieumiejętne usunięcie mięsa 
z diety. Mięso – jako bogate źródło 
pełnowartościowego białka, zawie
rającego wszystkie aminokwasy, oraz 
witamin z grupy B, fosforu, cynku, 
miedzi, siarki, selenu, jodu i manga
nu – nie może być wyeliminowane 
z naszych posiłków bez zastąpie
nia go produktami zawierającymi 
te  składniki.  Stosując  zamienniki 
należy pamiętać, że białko roślinne 
jest trudniej przyswajalne niż białko 
zwierzęce. 

Najzdrowsze  jest kupowanie nie
przetworzonego mięsa i własnoręcz
ne jego przygotowywanie (najlepiej 
poprzez duszenie i pieczenie). W pi
ramidzie zdrowego żywienie zaleca 
się, aby mięso spożywać trzy razy 
w tygodniu, a w pozostałe dni ryby 
i warzywa strączkowe. Aby unik
nąć niedoborów, warto stosować 
w kuchni różne rodzaje mięsa. 

Witaminy i pierwiastki 
szczególnie ważne 
w diecie:

 Witamina B1  (tiamina) wspomaga 
pracę układu sercowo-naczyniowe
go oraz nerwowego, najwięcej jest 
jej w mięsie wieprzowym (schab, ło
patka). Niedobory tiaminy prowadzą 
do zaburzeń poznawczych czy neu
rastenii. Nadmiar tiaminy wydalany 
jest z moczem. 

 Witamina B2  (ryboflawina) jest nie
zbędna do prawidłowego funkcjono
wania układu nerwowego. Obecna 
jest w podrobach, cielęcinie, woło
winie i wieprzowinie. Jej niedobory 
prowadzą do niedokrwistości nor
mocytarnej i mogą objawiać się zmia

O żywieniu powstało 
już wiele publikacji, 
co świadczy o dużym 
zainteresowaniu 
tym tematem. Jest 
ważne, aby z ogromu 
informacji wybrać 
to, co jest istotne na 
danym etapie naszego 
życia. Od sposobu 
odżywiania zależą 
bowiem nasza kondycja 
fizyczna i psychiczna 
a także, co istotniejsze, 
odporność naszego 
organizmu. W ostatnich 
miesiącach, pracując 
z pacjentami, miałam 
okazję zaobserwować 
ciężki przebiegi 
infekcji COVID-19 
u osób z zaburzeniami 
odżywiania, zwłaszcza 
z chorobą otyłościową. 
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Zupa – idealne 
połączenie
Zupy gotowane na wywarach 
z kości z dodatkiem warzyw 
i ziół są bardzo ważnym 
elementem diety. Zwiększają 
odporność poprzez działanie 
przeciwzapalne, są też 
bogatym źródłem wapnia, 
magnezu, potasu oraz fosforu. 
Rozgotowujące się chrząstki 
kostne wpływają korzystnie 
na nasze stawy i tkankę 
łączną; zawarty w nich 
kolagen chroni śluzówkę 
przewodu pokarmowego 
działając leczniczo na stany 
zapalne jelit.

Złoty środek

O skutkach nadmiernej podaży mię
sa w naszej diecie wiemy wszyscy 
– to częste choroby układu krąże
nia, choroby nowotworowe, meta
boliczne i narządu ruchu. Światowa 
Fundacja Badań nad Rakiem zaleca, 
aby nie przekraczać spożycia 500 g 
czerwonego mięsa w tygodniu (750 g 
przed przygotowaniem). Przekro
czenie tych ilości zwiększa ryzyko 
nowotworu złośliwego jelita grubego 
i żołądka, co jest prawdopodobnie 
spowodowane obecnością hemo
wego żelaza oraz spożywania po
traw z przetworzonego czerwonego 
mięsa, takiego jak szynka, parówki, 
czy kiełbasa. Do mięsa czerwonego 
zaliczamy: wołowinę, wieprzowinę, 
koninę, kaczkę, gęś, jagnięcinę, ba
raninę. Zaleca się spożywanie 1-2 
porcji  takiego mięsa  tygodniowo 
w  ilościach  nieprzekraczających 
350-500 g na tydzień. 

Jeśli całkowicie wyeliminujemy mię
so z naszej diety, możemy być na
rażeni na niedobory witaminy B12, 

wzbogacenie diety w mięso chude lub 
inne produkty bogate w białko. Choć 
najważniejszym źródłem składników 
odżywczych powinno być pożywie
nie, to przy eliminacji mięsa z diety 
może okazać się konieczne włączenie 
suplementów diety. Należy jednak 
pamiętać, że suplementy diety wcho
dzą w interakcje z niektórymi lekami, 
dlatego warto ich włączenie skonsul
tować z dietetykiem lub lekarzem.

Mięso w diecie dzieci

Kolejną grupą wiekową, w przypad
ku której trzeba szczególnie dbać 
o prawidłowe odżywanie, są dzie
ci. Każdy narząd ma swój krytycz
ny okres rozwoju i niedożywienie 
w takim okresie może prowadzić 
do zaburzeń jego funkcjonowania 
z  konsekwencjami na  całe  życie. 
Na  przykład  niedożywienie  na 
samym początku, czyli od okresu 
życia płodowego, poprzez kolejne 
dwa lata życia, może doprowadzić 
do  upośledzenia  intelektualnego 
i emocjonalnego dziecka. W procesie 
wzrostu młodego organizmu bardzo 

ważne  jest  białko,  które  stanowi 
podstawę do budowy nowych, jak 
i  regenerację  zużytych  komórek 
i tkanek organizmu. Do budowy mię
śni, narządów wewnętrznych, krwi 
i  innych płynów ustrojowych oraz 
substancji o charakterze neuroprze
kaźników w układzie nerwowym nie
zbędne jest pełnowartościowe biał
ko. Większość białek pochodzenia 
zwierzęcego (z mięsa, mleka, jajek) 
jest właśnie takim białkiem. Białko 
pochodzenia roślinnego (zboża, rośli
ny strączkowe i oleiste) jest białkiem 
niepełnowartościowym. Wyjątkiem 
jest białko występujące w nasionach 
roślin strączkowych. Umiejętne łą
czenie białek pełonowartościowych 
i  niepełnowartościowych  chroni 
przed niedoborami żywieniowymi. 
Białko niezbędne jest również do 
budowy enzymów, hormonów i ciał 
odpornościowych, które biorą udział 
w procesach życiowych, takich jak 
na przykład trawienie czy bycie no
śnikami substancji odżywczych (wi
tamin, soli mineralnych). Niedobory 
żywieniowe są szczególnie niebez
pieczne u kobiet w ciąży i dzieci, gdyż 
prowadzą do zahamowania wzrostu 
organizmu i spadku odporności.

Dieta ma też szczególne znaczenie 
w przypadku sportowców. Muszą 
oni dbać o prawidłowy poziom że
laza, ponieważ odgrywa ono bardzo 
ważną rolę w procesach związanych 
z wydolnością fizyczną. Uczestniczy 
w oddychaniu komórkowym poprzez 
gromadzenie tlenu w mięśniach, jest 
kofaktorem wielu  enzymów,  jest 
niezbędne do prawidłowego funk
cjonowania układu immunologicz
nego, a będąc częścią hemoglobiny, 
uczestniczy w transporcie tlenu we 
krwi. Sportowcy potrzebują również 

większej  ilości  białka  –  zarówno 
zwierzęcego, jak i roślinnego.

Podstawą prawidłowego żywienia 
jest dostarczenie organizmowi od
powiedniej ilości energii i składników 
odżywczych. Dla każdego składnika 
odżywczego istnieje optymalny za
kres podaży, którego przekroczenie 
w jedną lub drugą stronę może pro
wadzić do kłopotów ze zdrowiem. 
Na  podstawie mojej  wieloletniej 
działalności naukowej w Instytucie 
Żywności i Żywienia oraz pracy z pa
cjentami w przychodni i w szpitalu 
uważam, że wszystkie modyfikacje 
żywieniowe powinny być wdrażane 
z dużą ostrożnością. Poza zapozna
niem się z literaturą warto zasięgnąć 
rady swojego lekarza rodzinnego, 
dietetyka lub trenera personalnego. 
Diety wegańskiej nie zalecałabym 
dzieciom i młodzieży w okresie roz
woju, jak również kobietom w ciąży 
i karmiącym. Natomiast często zale
cam okresowe diety bezmięsne oso
bom dorosłym z różnymi chorobami 
cywilizacyjnymi. 

Tekst dr Małgorzata Ryżko-Skiba

niem zapachów i smaków pokarmu, 
a choroby zębów i jamy ustnej powo
dują trudności w przeżuwaniu i roz
drabnianiu pokarmu. Fizjologiczne 
zmiany w przewodzie pokarmowym 
u osób w wieku starszym prowadzą 
do gorszego trawienia, a następnie 
do gorszego wchłaniania składni
ków pokarmowych. Z upływem lat 
słabnie podstawowa przemiana ma
terii, a co za tym idzie, zmniejsza się 
zapotrzebowanie na energię. Ogra
niczenie spożycia pokarmów może 
prowadzić do niedoborów białka, 
którego zapotrzebowanie nadal jest 
podobne do tego, jakie jest u osób 
w wieku średnim. 

Z  opisanych  powyżej  powodów, 
jak również w wyniku licznych cho
rób oraz  interakcji żywności z  le
kami przyjmowanymi przez osoby 
starsze, obserwuje się w tej grupie 
wiekowej częste niedobory żelaza, 
cynku, witaminy B6, witaminy B12 
i kwasu foliowego. Często przyczyną 
tych niedoborów jest ograniczenie 
mięsa w jadłospisie, dlatego wyda
je  się  bardzo  ważne 

witaminy D,  żelaza,  cynku,  jodu, 
selenu, wapnia i kwasów tłuszczo
wych z rodziny omega-3. Szczególnie 
chcę podkreślić wskazanie do suple
mentacji witaminą B12 w dietach 
bezmięsnych, gdyż witamina ta jest 
obecna tylko w pokarmach pocho
dzenia zwierzęcego (w mięsie, ale 
też w jajach i nabiale), warto również 
pamiętać, że żelazo i cynk są gorzej 
przyswajalne z produktów roślin
nych niż z tych pochodzenia zwie
rzęcego. Ponadto z badań wynika, że 
zapotrzebowanie na żelazo u osób na 
diecie wegańskiej wynosi 180% RDA 
(180% dziennego zapotrzebowania), 
ze względu na utrudnione wchła
nianie żelaza. Objawy niedoborów 
mogą być widoczne dopiero po wielu 
miesiącach, kiedy zapasy witamin, 
składników mineralnych w naszym 
organizmie zostaną zużyte. Braki 
wymienionych wyżej  składników 
mogą prowadzić do zaburzeń neu
rologicznych, żołądkowo-jelitowych, 
niedokrwistości, zaburzeń odporno
ści, osłabienia wytrzymałości tkanki 
kostnej oraz zaburzeń nastroju, de
presji i stanów lękowych.

Mięso w diecie  
osób starszych
U osób starszych wiele problemów 
zdrowotnych ma związek z niedobo
rami witamin oraz makro- i mikro
składników. Wraz z wiekiem zmniej
sza się łaknienie, które może być 
spowodowane gorszym odczuwa

dr Małgorzata 
Ryżko-Skiba 
Ukończyła II Wydział Lekarski 
na warszawskiej Akademii 
Medycznej. Ponad 10 lat 
pracowała w Instytucie 
Żywności i Żywienia (praca 
doktorska pt. „Stan odżywienia 
chorych w szpitalach 
w Polsce"). Posiada certyfikat 
z leczenia otyłości. Obecnie 
pracuje jako lekarz rodzinny, 
wykorzystuje elementy 
medycyny stylu życia z dużym 
naciskiem na profilaktykę. 
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Czy musimy jeść mięso?

„Zjedz  przynajmniej mięso,  resztę 
możesz zostawić” – każdy niejadek 
doskonale pamięta to z dzieciństwa. 
Z ziemniakami czy surówką mogło się 
upiec, ale kotlet musiał być zjedzo
ny. Mięso było luksusem, produktem 
trudnym do zdobycia. Dziś powiedzie
libyśmy, że to superfood dwudziestego 
wieku. Uważano, że mięso ma wiele 
zalet – daje siłę, pomaga rosnąć i my
śleć. Dziś wiadomo, że w diecie wcale 
nie jest najważniejsze. Może być je
dynie skromnym dodatkiem do dania 
pełnego warzyw i zbóż. Ponadto coraz 
więcej specjalistów z dziedziny żywie
nia zachęca, by całkiem zamienić je na 
zdrowsze produkty roślinne. 

Mimo wszystko wiele osób obawia 
się przejścia na dietę wegetariańską. 
Zazwyczaj przyczyną są kołaczące 
w głowie stereotypy i przekonania. 
Uważamy na przykład, że:

 Mięso jest potrzebne do życia.  Wie
my ponad wszelką wątpliwość, że 
tak nie jest. Jeśli ktoś mówi, że nie 
może żyć bez mięsa, to może mieć 
rację, jeżeli ma na myśli wyłącznie 
jego walory smakowe. Czyli że od
dałby królestwo za schabowego czy 
pieczone udko, bo je lubi. Jednak 
do tego, żeby być zdrowym, mięso 
potrzebne mu nie jest. Co ważne, co
raz więcej autorytetów naukowych, 
podpierając się solidnymi badaniami, 
przekonuje, że nadwyrężone zdro
wie, słabą kondycję, a także niektóre 
przewlekłe schorzenia i dolegliwości 
można pożegnać przestawiając się na 
roślinne menu.

Bez mięsa będę chodzić głodny…   
bo przecież mięso to konkret. To 

kolejny mit. Jeśli w posiłku znajdą 
się wszystkie makroelementy we 
właściwych proporcjach i dobrej ja
kości (węglowodany złożone, pakiet 
białek, dobre tłuszcze), to o głodzie 
można zapomnieć. Paradoksalnie, to 
mięsnym posiłkiem nie zawsze moż
na się najeść. Jeśli zjemy smażone 
mięso, bogate w tłuszcze nasycone, 
to podziała ono tak, jak duża porcja 
słodkości. Gwałtownie podniesie 
poziom cukru we krwi. W dodatku 
tłuszcze zwierzęce inicjują stany za
palne, które mogą niszczyć trzustkę 
i zaburzać produkcję insuliny, hor
monu, który nad cukrem panuje. Po 
prostu wrażenie ciężkości w żołądku, 
spowodowane przeciągającym się 
wielogodzinnym trawieniem, myli
my z najedzeniem, czyli stopniowym 
uwalnianiem energii, a to dwa różne 
stany.

Roślinna kuchnia ma mnóstwo zalet – jest 
lekka, niedroga i bardzo różnorodna. Na 
diecie wegetariańskiej można schudnąć, 
cieszyć się niespożytą energią, poprawić 
wyniki badań – zwłaszcza te dotyczące 
poziomu cukru, cholesterolu i ciśnienia.

Choć jadłospis bazujący na produk
tach roślinnych sprzyja dobremu sa
mopoczuciu i długowieczności, co po
twierdzają liczne badania, nadal wiele 
osób obawia się życia bez mięsa.

Nie moda, ale szansa 
na dłuższe życie

Wolne od mięsa to wolne od wielu 
zdrowotnych problemów. Kuchnia 
roślinna sprzyja różnorodności na 
talerzu, zatem w nieskomplikowa
ny sposób dostajemy to, co dla nas 
najzdrowsze. W naszej diecie jest za 
dużo mięsa. Jego białko obciąża pra
cę nerek i wątroby, a zawarty w nim 
tłuszcz przyczynia się do powsta
wania miażdżycy oraz nowotworów 
jelita grubego, dlatego powinniśmy 
jeść mięso nie częściej niż dwa razy 
w tygodniu.

Bezmięsne menu ma sporo zalet, 
a jedną z nich jest… mniejsza miłość 
do słodyczy. Ta miłość to zmora 
naszych czasów. Kochamy cukier 
i jemy go za dużo – w postaci sło
dyczy  i w produktach, gdzie  jest 
chytrze przemycany przez produ
centów – wszak piekielnie ostry 
ketchup ma tylko szczyptę pikant
nych przypraw, a jakieś 20% cukru. 
Walczymy  z  insulinoopornością, 
cukrzycą, nadwagą, zespołem me
tabolicznym – ze skutkiem raczej 
słabym, bo ludzi z „odcukrowymi” 
problemami nie ubywa. Tymczasem 
dieta wege pozwala rozwiązać pro
blem w sposób naturalny i bezbole
śnie – zauważono bowiem, że oso
by, które nie jadają mięsa, rzadziej 
są łasuchami. Zapewne jest to m.in. 
zasługa dużej ilości składników bo
gatych w węglowodany złożone, 
które zapobiegają skokom poziomu 
glukozy we krwi i napadom głodu. 

Nie tylko argumenty 
zdrowotne

Wegetarianizm to sposób odżywia
nia, który sprzyja nie tylko zdrowiu, 
ale również kondycji planety. Prze
mysł mięsny pochłania niewyobra
żalne ilości wody – do wyproduko
wania 1 kg wołowiny potrzeba aż 
14 500  litrów, 1 kg wieprzowiny 
wymaga prawie 6 000 litrów, a 1 kg 
mięsa drobiowego – 4 330 l wody. 
Jednocześnie z powodu produkcji 
mięsa do atmosfery trafia bardzo 
dużo dwutlenku węgla i wiele innych 
szkodliwych gazów.

Nie bez znaczenia  jest  też aspekt 
etyczny. Przemysłowy chów zwierząt 
ma być wręcz ekstremalnie tani. To 
sprawia, że zwierzęta narażone są na 
cierpienie, żyją w bardzo złych wa
runkach i są zabijane w sposób niehu
manitarny. Kontrole na całym świecie 
pokazują, że nie sposób zapanować 
nad nadmiernym podawaniem im an
tybiotyków i innych leków, które ku
mulują się w ich mięśniach i nie znikają 
wraz z ubojem. Do tego w hodowli 
liczy się czas, więc hodowcy robią 
wszystko, by zwierzęta ja najszyb
ciej osiągnęły odpowiednią wagę, 
dlatego dziś mięso, które kupujemy 
w spożywczakach i hipermarketach, 
nie ma tych wartości odżywczych, co 
30-40 lat temu. 

 Dietę wegetariańską charakteryzuje niska gęstość ener
getyczna  i  wysoka  gęstość 

odżywcza. W diecie bezmięsnej nie 
ma mowy o dostarczaniu organizmo
wi złego cholesterolu – organizm ma 
tylko ten, który sam sobie wyprodu
kuje. I to mu wystarcza. Dostarcza 
natomiast  zwiększonej  ilości  nie
zbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych.

 W bezmięsnej diecie dostarczamy organizmowi więcej 
węglowodanów  złożonych 

oraz błonnika pokarmowego (mięso 
go nie ma), a także witamin rozpusz
czalnych w wodzie, głównie C. Taka 
dieta – dzięki zwiększonej ilości wa
rzyw i owoców – dostarcza także 
wielu związków działających przeci
wutleniająco, dzięki czemu wykazuje 
działanie przeciwnowotworowe.

 Wyeliminowanie z diety mięsa i produktów mięsnych wiąże 
się ze zmniejszeniem zagroże

nia dla zdrowia ze strony węglowodo
rów aromatycznych, nitrozoamin, an
tybiotyków, leków weterynaryjnych, 
a także salmonelli i innych chorób, 
które mogą być wywołane spoży
ciem mięsa. Pamiętajmy, że 98% mię
sa pochodzi z chowu przemysłowego, 
a nie są to produkty wartościowe. 

 Wegetarianie  są  w  grupie niskiego  ryzyka,  jeśli  chodzi 
o otyłość, nadciśnienie, cho

roby układu krążenia, nowotwory, 
kamicę nerkową i pęcherzyka żół
ciowego, zaparcia i hemoroidy. Wiele 
badań wskazuje na to, że weganie 
mają niższe ryzyko zachorowania 
na cukrzycę typu 2 i niższe ryzyko 
insulinooporności. 

Wegetarianie jedząc więcej 
owoców i warzyw, dostar
czają do organizmu więcej 

potasu, magnezu oraz witamin C i K. 
Składniki te zmniejszają wydalanie 
wapnia, przez co przyczyniają się do 
zachowania masy kostnej.

Polscy immunolodzy rekomen
dują dietę rośliną jako tę, któ
ra wspiera naszą odporność, 

ponieważ  wpływa  korzystnie  na 
stan jelit, które są prawdopodobnie 
najważniejszym, a na pewno najwięk
szym elementem układu odporno
ściowego.



Obecność  
mięsa w menu dzieci 

Mamy jasną opinię 
ministerstwa zdrowia, 
ustaloną wspólnie 
z Instytutem Żywności 
i Żywienia, konsultantem 
krajowym w dziedzinie 
pediatrii Instytutu „Pomnik 
– Centrum Zdrowia 
Dziecka” oraz Radą 
ds. Diety, Aktywności 
Fizycznej i Zdrowia. Brzmi 
ona następująco: „rozwój 
u dzieci niejedzących mięsa 
przebiega harmonijnie, a dieta 
wegetariańska praktykowana 
w prawidłowy sposób jest 
zdrowa na wszystkich etapach 
życia”. Bo prawda jest taka, 
że każda dieta – wegańska, 
wegetariańska i tradycyjna 
– jeśli jest źle zbilansowana, 
może zaszkodzić w równym 
stopniu.

Nie będę mieć siły, bo zabraknie mi 
białka,  a  przecież  ciężko  pracuję!  
Ludzie przywiązani do pokarmów 
mięsnych są przekonani, że jedynie 
w mięsie kryją się dobrze przyswajal
ne i pełnowartościowe białka. Oczy
wiście  to nieprawda. Po pierwsze 
dzienne zapotrzebowanie na białko 
nie jest wysokie i wynosi ok. 1,2-1,5 g 
białka na kilogram masy ciała – do
starczenie takiej ilości nie jest trudne, 
nawet jeżeli rezygnujemy nie tylko 
z mięsa, ale także innych produktów 
pochodzenia zwierzęcego. Po drugie 
w diecie wegetariańskiej uwzględnić 
można także nabiał oraz jajka.

To nie  jest dla dzieci  i młodzieży, 
ponieważ  rosną.   Każdemu z nas 
do  poprawnego  funkcjonowania 
niezbędna jest zbilansowana dieta. 
Zarówno wegetariańskie, jak i we
gańskie menu, jest w stanie ją zapew

żelazo 

Oto najbogatsze roślinne  
źródła żelaza (na 100 g):

pestki dyni  
i otręby pszenne .......... 15 mg
soja, suche ziarna ....... 8,9 mg
fasola biała, pistacje .. 6,8 mg
soczewica czerwona . 5,8 mg
natka pietruszki .......... 5,3 mg
suszone morele,  
orzechy ziemne .......... 3,4 mg
szpinak .......................... 2,8 mg
chleb żytni razowy .... 2,5 mg
porzeczki ...................... 1,2 mg
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niezbędnych aminokwasów egzo
gennych. Rośliny w większości kom
pletu nie mają. Produkty zbożowe są 
ubogie w lizynę, z kolei strączki mają 
mało metioniny. Wyjątkami są: ko
mosa ryżowa (quinoa), chia (szałwia 
hiszpańska), soja i nasiona konopi, 
które zawierają komplet aminokwa
sów egzogennych.

Czy nie zabraknie  
mi żelaza?

Rolą  żelaza  jest  transportowanie 
i magazynowanie tlenu. Pełni ono 
również wiele innych funkcji, jak np. 
metabolizm cholesterolu. Pierwia
stek ten zapewnia nam prawidłowe 
działanie układu odpornościowego. 
Jest chyba najbardziej problematycz
nym składnikiem w dietach wege, bo 
mięso ma go najwięcej. Ale wyniki 
badań pokazują,  że wegetarianie 
wcale nie chorują na anemię częściej 
niż inni. Prawdą jest, że przyswa
jalność żelaza pochodzącego z ro
ślin (niehemowego) jest gorsza niż 
pochodzącego z produktów zwie
rzęcych (hemowego). Niehemowe 
wchłania się słabiej (do 5%), niż to 
hemowe (do 20%). Jednak warto do
dać, że żelazo w produktach 
mięsnych jest związa
ne  w  hem  tylko 
w 40%, reszta 
jest  tak  samo 
n i ehemowa , 
jak  w  przypad
ku  produktów 
roślinnych  i  też 
p o t r z e b u j e 
wspomagania, 
by  wniknąć  do 
komórek. 

Co jeść, gdy  
nie jemy mięsa?

Nie można tak po prostu wykluczyć 
mięsa z diety. Trzeba je mądrze za
stąpić. Do najważniejszych pozycji 
w jadłospisie osób będących na die
cie bezmięsnej należą:

 Rośliny strączkowe.  Są doskonałym 
źródłem bardzo odżywczego białka, 
którego szukają wegetarianie, rezygnu
jąc z wysokobiałkowych mięs. Zawie
rają go najwięcej spośród wszystkich 
roślin. Mają niski indeks glikemiczny 
(od 18 do 33),  a  to ważne przede 
wszystkim dla zagrożonych cukrzycą, 
czyli co trzeciej osoby na świecie. Ro
śliny strączkowe zawierają sporo prze
ciwutleniaczy i fitoestrogenów, dlatego 
bogata w nie dieta może zmniejszyć 
ryzyko chorób serca i nowotworów 
(np. piersi). Soja jako jedyna z rodziny 
charakteryzuje się wysoką zawartością 
tłuszczu o korzystnym składzie kwa
sów tłuszczowych, a bób, fasola, groch, 
soczewica, ciecierzyca są najbardziej 
sycące. Warto jednak pamiętać, że 
białko strączków ma inny skład ami
nokwasów niż to pochodzące z mleka 
i mięsa. Zawiera mało metioniny, ale 
za to sporo lizyny i tryptofanu. Aby 

dostarczyć pełną pulę aminokwa
sów, należy łączyć je z orzecha
mi i zbożami, które dostarczają 
głównie metioniny. Do deficy
towych składników należy też 
tryptofan, niezbędny do produk
cji hormonu szczęścia – serotoni
ny. Wystarczy jednak serwować 
strączki w obecności produktów, 
które mają go pod dostatkiem, 
np. pestek dyni i słonecznika, 
płatków owsianych, bananów, 
kiełków pszenicy. 

 Warzywa liściaste.  Trzeba je jeść 
codziennie. Liście jarmużu, szpina
ku, sałaty czy kapusty są dobrym 
źródłem żelaza. Mogą być podstawą 
dań lub sałatek, świetnie sprawdzą 
się też w koktajlach typu smoothie.

 Nasiona i pestki.   Miej  je zawsze 
pod ręką. Proteiny, fosfor, magnez, 
cynk, żelazo, witaminy z grupy B, K 
i E – to wszystko znajdziesz w nasio
nach owoców, takich jak słonecznik, 
dynia, chia, sezam czy kmin. Jedz je 
solo lub wykorzystaj w sałatkach, 
kanapkach i daniach na ciepło.

 Orzechy.  Zawartość każdej łupinki 
jest wartościowsza niż najlepiej opra
cowana multiwitamina. Są dobrym 
źródłem białka i wyjątkowo bogate 
w beta-karoten i potas. Kilka sztuk 
pokrywa dzienne zapotrzebowanie 
na kwasy omega-3 i witaminę B6. 
Kryją  moc  korzystnych  kwasów 
tłuszczowych, w większości  jed
nonienasyconych,  które  obniżają 
poziom „złego” cholesterolu LDL, 
a podnoszą poziom „dobrego” HDL 
–  jedzenie  orzechów  laskowych 

śli w kółko jesz to samo (owsianka, 
tosty, makaron z pesto), to tęsknota 
za czymś inny będzie bardzo silna.

 Niedobory makro- i mikroelemen
tów.  Wieloletnie obserwacje po
zwoliły na postawienie kilku hipo
tez. Ta najbardziej udokumentowana 
mówi, że mózg odbiera sygnały od 
poszczególnych narządów, gdy te 
potrzebują czegoś więcej, np. po 
chorobie, z powodu wyczerpania 
czy przewlekłego stresu.

Pierwszym  krokiem  do  radzenia 
sobie z zachciankami jest zapew
nienie optymalnej ilości wszystkich 
niezbędnych  substancji  zwanych 
neuroprzekaźnikami, w tym dopa
miny i serotoniny. A to osiągniemy 
jedząc żywność bogatą w białko, 
czyli dostarczymy sobie niezbędnych 
aminokwasów. Z kolei zapewniając 
sobie w diecie  niezbędne  kwasy 
omega-3 (DHA) też regulujemy pro
dukcję serotoniny. Każda żywność 
bogata w magnez, chrom, mangan, 
cynk, witaminy z grupy B (np. pestki, 
orzechy, ziarna zbóż) również jest 
pomocna. 

Kwestia białka w diecie

Do niedawna pokutowało 
przekonanie, że  jedynie 
pokarm odzwierzęcy jest 
w stanie dostarczyć nam 
pełnowartościowego 
białka,  zawierającego 
pełną pulę aminokwasów 
egzogennych, czyli takich, 
których  trzeba  dostar
czyć sobie z zewnątrz. 
Prawdą jest, że mięso 
zawiera wszystkie  9 

nić. Oczywiście okres wzmożonego 
wzrostu wymusza większą ostroż
ność,  ale w  dzisiejszych  czasach 
prawdziwe zagrożenie dla młodych 
ludzi czyha w fast foodach, a nie 
diecie pełnej warzyw!

A jeśli będzie mi 
brakowało mięsa? 

Największe nasze obawy wiążą się 
z brakiem smaku mięsa, szczególnie 
gdy jemy je od zawsze i nadal robią 
to wszyscy lub prawie wszyscy wo
kół. Co, jeśli nagle zapachnie nam 
chrupiący schabowy skwierczący 
na patelni sąsiadki? Akurat ta oba
wa jest jedną z najmniej zasadnych 
– liczne badania przeprowadzone 
wśród bywalców restauracji poka
zują, że w schabowym najbardziej 
urzeka nas… panierka, a tę można 
spokojnie  zastosować w kotlecie 
z selera czy boczniaka. 

Aby nie chodziły za nami ulubione 
niegdyś smaki, trzeba uniknąć 
błędów, które sprawiają, 
że mamy zachcianki. 
A one pojawiają się, 
gdy do głosu docho
dzą:

 Monotonne jedzenie.  
Niby banał, ale okazuje 
się,  że w  tę pułapkę 
wpada wiele osób. Je

Ciągła 
chęć zjedzenia 

czegoś mięsnego, 
a szczególnie 

tłustego mięsa, może 
też być skutkiem 
restrykcyjnej diety 
i związanego z nią 
niedoboru kwasów 

tłuszczowych oraz 
witamin: A, K, D 
i E oraz wapnia. 

Kwasy tłuszczowe są 
potrzebne m.in. po to, 

by substancje te zostały 
przyswojone przez 

organizm.

Badanie 
Brytyjczyków 

z 2002 roku na 
65 tysiącach osób 

pokazało, że dieta wegan 
była niedoborowa 
w przypadku trzech 
składników: wapnia 

oraz witamin B12 
i D. U mięsożerców 

było dużo gorzej. 
W ich diecie 

wskazano niedobór 
aż siedmiu: wapnia, 

błonnika, witamin C, E, 
D, magnezu i kwasu 

foliowego.



Joanna 
Zielewska 
Dziennikarka od kilkuna
stu lat związana z prasą 
kobiecą i autorka książek 
poświęconych tematyce 
zdrowotnej oraz żywie
niowej, m.in. bestselle
rowej serii „Do pudełka”. 
Dietetyczka i psycho
dietetyczka z doświad
czeniem w zakresie diet 
coachingu oraz odżywia
nia w chorobie. Prowadzi 
warsztaty edukacyjne 
i indywidualne terapie 
dla dzieci oraz osób 
starszych. Autorka cyklu 
poradników żywienio
wych. Była też redaktor 
naczelną miesięczników 
„Rodzice”, „Żyjmy dłużej” 
i „Superlinia” – pierwsze
go w Polsce czasopisma 
skierowanego do osób 
pragnących schudnąć.
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 Grupa 1.   Warzywa strączkowe: 
fasola, soczewica, groch.

 Grupa 2.   Zboża: chleb razowy, 
makaron, ryż, owies, 
płatki śniadaniowe, 
kukurydza, żyto.

 Grupa 3.   Orzechy i nasiona: fi
staszki, nerkowce, mi
gdały, nasiona sezamu, 
dyni, słonecznika.

 Grupa 4.   Nabiał i ryby: jaja, twa
róg, jogurt (najlepiej 
probiotyczny), kefir, 
maślanka, ryby i owoce 
morza.

Kilka praktycznych 
wskazówek

Niech połowę talerza zajmują warzy
wa – świeże (sałaty, szpinak, jarmuż, 
pomidory ogórki, kiszonki)  lub go
towane, np. w postaci warzywnego 
leczo.

1/4 talerza niech stanowią zboża; 
wybieraj te jak najmniej przetwo
rzone (1-2 kromki chleba dobrej ja
kości, brązowy ryż, kasze, makarony 
razowe: 1 porcja to 2-3 łyżki suchego 
produktu).

Pozostałą część talerza uzupełniamy 
porcją roślin strączkowych lub tofu.

A ponadto:
• Witamina C zwiększa przyswa
jalność żelaza z roślin. Jeśli jemy 
warzywa zielonolistne, skropmy 
je sokiem z cytryny.

• Wybieramy mleko roślinne 
wzbogacane np. w wapń.

• Codziennie przemycamy do 
posiłków szklankę warzyw zie
lonolistnych (jarmuż/szpinak/
natka pietruszki).

• Codziennie dodajemy 1-2 łyżki 
świeżo zmielonego siemienia 
lnianego, nasion chia lub orze
chów włoskich. 

• Staramy się jeść produkty peł
noziarniste z warzywami i owo
cami (w ten sposób zwiększa się 
wchłanianie żelaza). 

• Nie smażymy zbyt często. Sma
żone jedzenie zmusza do inten
sywnej pracy wątrobę i trzustkę 
– pojawić się może problem 
z utrzymaniem cukru w ryzach 
i kontrolowaniem apetytu. 

Tekst i przepisy Joanna Zielewska

i  wytłaczanego  z  nich  oleju  jest 
zalecane w zapobieganiu miażdży
cy. Są też dobrym źródłem selenu, 
pierwiastka ważnego dla męskiej 
płodności, dla tarczycy (niezależnie 
od płci) i wzmacniania odporności. 

 Kasze.  Jedzmy kaszę jaglaną, bul
gur, amarantus czy komosę ryżową, 
które są doskonałym źródłem biał
ka. Bulgur dodatkowo zawiera dużą 
ilość błonnika, witaminy z grupy B, 
kwas foliowy, magnez, żelazo i fosfor. 
Amarantus jest źródłem nienasyco
nych kwasów tłuszczowych, skrobi 
i wapnia. Komosa zawiera nienasy
cone kwasy omega-3, flawonoidy 
oraz cynk, żelazo, magnez, witaminy 
z grupy B i witaminę E.

Jak układać posiłki?

Porzucenie dotychczasowych rytu
ałów i smaków to zawsze wyjście ze 
strefy komfortu. Szczególnie dotyczy 
to najbardziej naturalnej i niezbędnej 
do życia czynności, jaką jest jedzenie. 
Miesiąc na zmiany – to jest bardzo 
dobry pomysł. Na początku zamie
niamy mięso czerwone na drób, re
zygnujemy lub ograniczamy nabiał, 
ale w menu nadal powinny być ryby 
i jajka. Nie marnujemy przy tym żyw
ności, dlatego dojadamy (nie kupu
jąc nowych) produkty przetworzone 
(parówki, salami, pasztety itd.).

Podstawowe zasady układania diety 
wegetariańskiej. W posiłkach staraj się 
łączyć minimum 3 z 4 grup produktów:

Aby 
bezmięsne 

kotlety mielone 
smakiem przypominały te 

tradycyjne, warto używać 
gotowych mieszanek 
przypraw do mięs, 

np. do wołowiny 
lub mięsa mielonego 

– szczególnie tych, 
których do tej pory 

używaliśmy w kuchni.

Wędzona 
papryka nada 

wędzony smak niczym 
boczek. Można użyć jej 

do grochówki, fasolki po 
bretońsku, czy zalewajki albo 

do czegokolwiek innego, 
co miałoby smakować 

wędzonką.

obiad
Bakłażan z pieca z soczewicą 

i pomidorami
30 min, 472 kcal

mały bakłażan 240 g, 4 łyżki soczewicy z puszki 
52 g, 2 łyżki oliwy 20 g, mała cebula 40 g, 
pomidor 130 g, 1/2 ząbka czosnku 4 g, łyżka 
świeżej bazylii 4 g, przyprawy: pieprz, tymianek, 

chili, sól

Bakłażana pokrój na plastry i nakłuj w kilku miej
scach. Ułóż na blasze, posyp solą i pieprzem i pod
piecz w 220°C przez 10 minut Posiekaj cebulę 
i czosnek. Na oliwie zeszklij cebulę. Dodaj czosnek 
i mieszaj przez chwilę. Włóż pokrojonego pomi
dora i przyprawy. Dodaj ugotowaną i odcedzoną 
soczewicę i część bazylii. Wymieszaj. Bakłażana 
wyjmij z piekarnika, wydrąż część miąższu i dodaj 
do farszu. Przekładaj plastry masą i piecz ok. 15 
minut. Udekoruj resztą bazylii. 

ŚNIADANIE
Otrębowa frittata 

z pieczarkami
10 min, 382 kcal 

2 jajka, 5 pieczarek 100 g, 
cebula 120 g, 2 łyżeczki oleju 
rzepakowego 10 g, 2 łyżki otrąb 

pszennych 16 g 

Pieczarki zetrzyj na tarce o grubych 
ocz kach, cebulę drobno pokrój, skład
niki podsmaż na łyżeczce oleju do mo
mentu, aż wyparuje cała woda. Jajka 
roztrzep z otrębami. Zawartość patelni 
dodaj do jajek i wymieszaj. Wylej na 
patelnię, smaż na małym ogniu, aż się 
zetnie, również od góry. Z podanych 
proporcji można zrobić dwie cienkie 
frittaty lub jedną grubszą.

II ŚNIADANIE
Kanapka z bananami  

na ciepło
15 min, 312 kcal

2 kromki pieczywa 
pełnoziarnistego 70 g, ½ banana 
90 g (zielonkawego, jeśli masz 
problemy z wysokim cukrem), 
2 łyżki jogurtu naturalnego 50 g, 
łyżeczka masła orzechowego 
5 g, łyżeczka oleju 5 g, cynamon

Banana pokrój na cienkie plasterki, 
posyp cynamonem i podsmaż na 
rozgrzanym oleju. Usmażonego 
ułóż na kanapce, posmarowanej 
masłem orzechowym i jogurtem. 
Przykryj drugą kromką i zapiecz 
w tosterze. Pycha także na zimno.

Podwie-
czorek
Zielony koktajl 
5 min, 161 kcal

½ jabłka 100 g, ½ banana 
60 g, garść szpinaku 

świeżego lub mrożonego 
45 g, 4 łyżeczki natki 
pietruszki świeżej lub 
suszonej 8 g, łyżeczka 
oliwy z oliwek 5 g

Zmiksuj wszystkie składniki.

Kolacja
Zupa krem z fasoli i pietruszki 

z sezamem
30 min, 510 kcal

szklanka bulionu warzywnego 220 ml, 
3 łyżki fasoli konserwowej 60 g, spora 

cebula 110 g, mały korzeń pietruszki 60 g, 
łyżeczka oleju 5 g, łyżeczka nasion sezamu 
5 g, przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy 

i ziele angielskie

Cebulę posiekaj i zeszklij na maśle. Pietruszkę 
obierz, pokrój w kostkę i wrzuć do cebuli. 
Chwilę podsmaż. Zalej bulionem, dodaj liść 
laurowy i ziele angielskie oraz wcześniej na
moczoną i ugotowaną fasolę. Gotuj około 
15 minut, aż pietruszka zmięknie. Gotową 
zupę zmiksuj na gładki krem i dopraw solą 
oraz pieprzem. Posyp uprażonym na suchej 
patelni sezamem.
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PAŹDZIERNIK • W DUCHU BOSKIEJ HARMONII

LISTOPADLISTOPAD
Światowy Dzień Ubogich obchodzony jest w XXXIII niedzielę 
zwykłą, wypadającą pomiędzy 13 a 19 listopada. Został 
ustanowiony w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka 
w liście apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na 
zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. 
W niektórych miastach przed Dniem Ubogich obchodzony jest 
Tydzień Ubogich, w czasie którego dla ubogich przygotowywane 
są specjalne akcje – np. ciepły poczęstunek, pomoc pielęgniarki, 
usługi fryzjera czy kosmetyczki, spektakle teatralne, warsztaty 
kulinarne i wiele innych. Zapraszamy do przygotowania się na to 
święto. Skorzystajcie z zamieszczonych dalej materiałów:

•  Zawieście w widocznym dla wszystkich miejscu 
plakat z przesłaniem „Nie marnuj żywności”. 
Zaskakująca nieco grafika na pewno przyciągnie 
spojrzenia i będzie nawoływać do szacunku dla 
pokarmu.

•  Podobny użytek zróbcie z drugiego plakatu, 
Kromka Chleba, który zaprasza wolontariuszy 
i wszystkich ludzi dobrej woli do pieczenia 
chleba i dzielenia się nim z potrzebującymi, 
chorymi, samotnymi. Zapraszamy do 
organizowania akcji!

•  Przygotujcie się na Dzień Ubogich poprzez 
katechezę – rozpoznacie ją po zdjęciu pysznie 
wyglądających donatów. Ale nie o nich jest tu 
mowa, ale o umiejętności zachowywania umiaru. 
Zanieście katechezę na lekcję religii, księdzu lub 
znajomemu!

•  Duchownych zapraszamy do skorzystania 
z zamieszczonego formularza mszy św. na 
Światowy Dzień Ubogich. Zachęcamy też do 
przekazania z ambony zachęty do działania 
– pomysły zamieszczamy na tej samej stronie.

•  Wolontariusze – bierzcie sprawy w swoje ręce! 
Inspirujcie się naszymi pomysłami, w artykułach 
przeczytajcie, jak można działać i dlaczego 
trzeba działać.

WSZ YSCY  RÓWNI  W OC ZACH PANA

”Nie możemy czekać, aż [ubodzy] 
zapukają do naszych drzwi. Pilnie 
potrzeba, abyśmy dotarli do nich 

w ich własnych domach, w szpitalach 
i w domach opieki, na ulicach 

i w ciemnych zaułkach 

– napisał papież Franciszek 
w tegorocznym orędziu na Światowy 

Dzień Ubogich, który w tym roku 
obchodzimy 14 listopada.

Skoro drzewo wydało obficie owo
ce, to warto te owoce wykorzystać, 
a nie patrzeć jak pleśnieją. Ale nawet 
rozdając ludziom śliwki, osiągniemy 
w końcu limit, bo przecież ile można 
ich zjeść? Trzeba więc sięgnąć do tra
dycji znanej poprzednim pokoleniom 
i zrobić powidła. Jeśli do pracy weź
miemy się wspólnie, to na dodatek 
spędzimy miło czas!

Dużo śliwek
By wziąć się do pracy, potrzebujemy 
kilku rzeczy:

• śliwek węgierek, najlepiej, by 
były zbierane po pierwszym 
przymrozku, kiedy będą mia

W niektórych rejonach 
Polski, szczególnie tam, 
gdzie są sprzyjające warunki 
klimatyczne i glebowe 
(np. w Dolinie Dolnej 
Wisły), są miejsca, gdzie 
przy każdym domu rosną 
drzewa śliwkowe, rodzące 
pod koniec lata niewielkie, 
ale bardzo słodkie owoce. 
To śliwki węgierki – nie 
można pozwolić, by się 
zmarnowały! 

ły lekko zmarszczoną skórkę; 
będzie w nich mniej wody, ale 
będą słodsze; na kocioł powi
deł potrzeba około 80-100 kg 
owoców

• towarzystwa do wspólnego 
zbierania owoców, drylowania 
(dzień przed smażeniem), sma
żenia i mieszania oraz do napeł
niania słoików

• kotła koprowego, czyli miedzia
nego, jeżeli takiego nie masz, 
to zanim przeczeszesz Internet, 
popytaj w okolicy – może jest 
u sąsiadów na strychu? Możesz 
wziąć też duży garnek stalowy 
z warstwą nieprzywierającą

• dużej drewnianej łyżki (najlepiej 
z końcówką z drewna hebano
wego) do mieszania powideł

• rusztu stawianego na palenisko, 
na którym stabilnie ustawimy 
kocioł

• słoików, dużo czystych słoików 
i zakrętek; warto przewidzieć 
sposób oznaczenia słoików datą 
i estetycznym rysunkiem 

• przysmaków na wspólny stół, 
który przynosi każdy chętny do 
pomocy.

Robimy powidła
Jeżeli pogoda pozwoli, to smażenie 
powideł warto zaplanować po pierw
szym przymrozku. Wtedy owoce są 
słodsze i nie trzeba dodawać do po
wideł cukru. Niestety nie zawsze się 
to udaje – czasem przez wilgotność 
powietrza czy deszcz owoce spadają 
z drzewa wcześniej. 

Dzień przed planowanym smażeniem 
należy zebrać owoce i je wydrylo

wać. Można także przygotować dół 
na palenisko. W tym celu drewno 
na opał wrzucamy do dołu, który 
dookoła obkładamy kamieniami lub 
cegłami (podparcie rusztu) i przy
sypujemy  je  ziemią,  dzięki  temu 
unikniemy ubytków ciepła. Można 
stworzyć prostą konstrukcję komina 
(wykorzystując np. rurę o średnicy 
100 mm), która dym z paleniska wy
prowadzi na 2 m w górę – podobnie 
do starych przenośnych piecyków, 
tzw. kóz. Najbardziej ucieszy to mie
szających powidła.

Rano rozpalamy ogień, który należy 
utrzymywać do wieczora.

Miedziany  kocioł można wysma
rować  tłuszczem,  by  zmniejszyć 
prawdopodobieństwo przypalenia 
powideł. Podgrzany wcześniej kocioł 
wypełniamy niewielką ilością śliwek, 
by puściły sok. Następnie dokładamy 
więcej owoców, a po pewnym czasie 
resztę.

Uwaga!  Przy  kotle  trzeba  pełnić 
dyżury, zawsze ktoś musi mieszać. 
Powinny to być osoby dorosłe, bo 
mieszanie w kotle wiąże się z nie
bezpieczeństwem poparzenia, tem
peratura powideł może przekraczać 
100°C, wszystko będzie bulgotać.

Powidła są gotowe, gdy nałożone 
talerzyk  i wystygłe nieco, po po
chyleniu talerzyka nie spływają. Je
żeli nie da się tego stanu osiągnąć 
przed zmierzchem, należy pozwolić 
powidłom wystygnąć, a smażenie 
kontynuować kolejnego dnia. 

Gdy powidła są gotowe, gorące prze
kładamy do słoików. Słoiki zakręca
my i układamy do góry dnem. Powi
dła zakonserwuje też cukier (1 kg) 
dodany do nich w trakcie smażenia.

Sporządził Andrzej Grupa na podstawie 
relacji pana Wojciecha Królikowskiego 

z Kórnika

SŁODKIE
SĄSIEDZKIE

powidła



Listopad to nie tylko szczególny czas modlitwy za  
zmarłych. 14 listopada przypada Światowy Dzień ubogich,  
który jest WZYWA do okazania troski o najsłabszych.

W modlitwie , wspominając zmarłych, nie zapominaj o tym, 
by pomodlić się w intencji najuboższych i o to, byś umiał zrobić 
coś dla potrzebującego, którego spotkasz na swojej drodze . 
W działaniu nie musisz być sam. Działaj na różne sposoby: 

1.  poprzez modlitwę i medytację, dzięki którym zrozumiesz sens skromnego życia
2.  poprzez działania na rzecz ubogich
3.  mówiąc głośno o konieczności ograniczenia konsumpcyjnego stylu życia.

Korzystaj z naszych materiałów i inspiruj się – propozycje tego, co możesz zrobić , 
znajdziesz na stronie www.laudatosi .caritas.pl oraz na stronach kwartalnika .

Nasze propozycje:
1.  Zwykle modlimy się o powodzenie w życiu, zdrowie, szczęście. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 

szczęściem jest brak przywiązania do rzeczy i wyzbycie się chęci gromadzenia dóbr. Tym razem 
pomódl się, by rzeczy nie przesłoniły ci tego, co najważniejsze:

 •  Pomódl się za ubogich i samego siebie modlitwą papieża Franciszka, dla którego wzorem stał się 
św. Franciszek – modlitwy znajdziesz na odwrocie plakatu Kromka Chleba.

 •  Modlitwą może być też rozważanie „Orędzia Ojca Świętego na V Światowy Dzień Ubogich”.
 •  Rozważaj życiorysy świętych i błogosławionych, którzy życie poświęcili, by być z ubogimi i chorymi 

– św. Franciszka z Asyżu, św. brata Alberta czy bł. Hanny Chrzanowskiej – jej życiorys znajdziesz 
w kwartalniku, wydanie czerwiec 2020 do pobrania ze strony caritas.pl/pomoc-w-polsce/kwartalnik

Światowy Dzień ubogich

Formularz mszy św.

Antyfona na wejście:
Ocknij się. Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się i nie odrzucaj nas na zawsze. Dlaczego 
ukrywasz swe oblicze, zapominasz o naszej nędzy i ucisku? W proch runęło nasze życie, ciałem 
przylgnęliśmy do ziemi. Powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swoją łaskę.

Wprowadzenie
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Nasza wspólnota woła dzisiaj wraz z naszymi 
ubogimi i cierpiącymi do Ojca Wszechmogącego o miłosierdzie i o pomoc. Sytuacja wielu 
naszych braci i sióstr jest nie do pozazdroszczenia. Z wieloma trudnościami muszą się zmagać 
w samotności i strachu o kolejny dzień. Nie zawsze są w tej sytuacji z własnej winy. Często 
zaciskają zęby, bo nie chcą litości, użalania się nad sobą czy po prostu ludzkiego osądu. 
Przychodzimy dziś we wspólnocie, by wołać nie tyle za nich, co razem z nimi w duchu solidarności 
i braterstwa.
Za nasze sądy względem ludzi biednych, za obojętność i brak uważności na los najsłabszych 
wzbudźmy akt żalu:
Panie Jezu, który trzciny nadłamanej nie złamiesz – zmiłuj się nad nami.
Chryste, który biednym błogosławisz – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, który powołujesz nas do czynów miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.

Kolekta
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze utrapienie, umocnij 
wiarę swoich dzieci i ulżyj ich brzemieniu, aby zawsze ufali Twojej ojcowskiej Opatrzności.  



2.  Działaj, bo, jak mówił Chrystus „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7). Zawsze znajdzie się 
ktoś, kto potrzebuje twojej pomocy – czy materialnej, czy po prostu twojej uwagi:

 •  Zbierz chętnych do pomocy w swojej wspólnocie, razem pomyślcie o utworzeniu podzielnika 
– inspirację znajdziesz w artykule „Nie wyrzucaj – wymień”, zamieszczonym kilka stron dalej.

 •  Włącz się w swojej parafii w akcję Kromka Chleba – upiecz chleb i podziel się. Ten chleb to 
symbol tego, że pamiętasz, i pretekst do tego, by podarować komuś choremu, samotnemu twój 
czas i uwagę. Więcej o akcji czytaj w artykule zamieszczonym kilka stron dalej i na stronie 
kromka.caritas.pl

 •  Zainspiruj znajomych i osoby z twojej wspólnoty zielonym projektem wspólnoty w Sławoborzu 
i zorganizujcie swój „Słoik św. Franciszka” – więcej o projekcie na laudatosi.caritas.pl/dzialania-
lokalne/koszalin-2019/ 

 •  Możesz też przedstawić swój pomysł na to, jak nie marnować żywności i dzielić się nią 
z potrzebującymi. Może będą to specjalne pojemniki w szkole na niezjedzone czyste śniadanie 
przyniesione przez uczniów? Więcej zielonych pomysłów na stronie laudatosi.caritas.pl/dzialania-
lokalne

3.  Możesz głośno mówić o potrzebie zmiany konsumpcyjnego stylu życia i odpowiedzialnym 
korzystaniu z dóbr:

 •  Zachęcaj znajomych do kupowania warzyw i owoców z rodzimych upraw. Istnieje wiele 
lokalnych inicjatyw, które łączą klientów z lokalnymi producentami – przepis na zorganizowanie 
kooperatywy znajdziesz w kopercie Caritas Laudato Si (Spiżarnia św. Izydora). Pomogą ci też 
lokalni animatorzy Caritas Laudato Si: laudatosi.caritas.pl/kontakt

 •  Zwracaj uwagę innych na to, jak popularne produkty rujnują środowisko naturalne i nasze życie 
– zainspiruj się artykułem „Zabójczy głód awokado”, który znajdziesz kilka stron dalej.

 •  Uczulaj innych na fakt, że dzielenie się nie oznacza oddawania tego,  
co nam zbywa – zainspiruj się wcześniej felietonem  
„Z góry, czy z dołu?”, który znajdziesz na końcu kwartalnika.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa powszechna
Za Kościół Święty, by był domem dla każdego człowieka na ziemi.
Za wszystkich, którzy doświadczają niesprawiedliwości społecznej, za cierpiących, bezdomnych, 
ubogich i samotnych, by pojawili się na ich drodze ludzie, którzy swoimi czynami zaświadczą 
o miłości Ojca do każdego człowieka.
Za wolontariuszy poświęcających swój czas innym, aby byli uważni, umieli zadbać o siebie i swoje 
rodziny i nie ulegli wypaleniu czerpiąc siłę z Miłości Chrystusa.
Za naszych zmarłych, by odpoczęli w ramionach Boga Ojca.
Za nas samych, by nasze serca były wyczulone na krzywdę drugiego człowieka, by nasze ręce 
były otwarte na potrzeby najsłabszych, a uszy słuchały wołania ziemi i krzyku ubogich.

Modlitwa nad darami
Módlmy się. Panie, nasz Boże, przyjmij dary, które z wiarą Ci składamy, i włącz nasze cierpienia 
w miłą Tobie ofiarę Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Antyfona na komunię
O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza 
była pełna.

Modlitwa po komunii
Módlmy się. Pokornie błagamy Cię Boże, abyśmy pokrzepieni na Uczcie Eucharystycznej, mężnie 
podjęli czekające nas trudy i pomagali braciom będącym w potrzebie. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen.

Na rozesłanie
Umocnieni Bożym Błogosławieństwem idźmy przez świat jak bracia i siostry, dzieląc się z każdym 
pokojem i dobrem.

KROMKADzielimy się, by być razem

Upieczcie razem chleb  
i odwiedźcie kogoś,  

kto potrzebuje czyjejś obecności

www.kromka.caritas.pl

dzielenie się jest

dobre



Modlitwy papieża Franciszka  
inspirowane życiem św. Franciszka

Modlitwa do Stwórcy

Panie i Ojcze rodzaju ludzkiego,
który stworzyłeś wszystkie istoty ludzkie z równą godnością,
zaszczep w nasze serca ducha braterstwa.
Natchnij nas marzeniem nowego spotkania, dialogu, sprawiedliwości i pokoju.
Pobudź nas do tworzenia zdrowszych społeczeństw i bardziej godnego świata,
bez głodu, bez ubóstwa, bez przemocy, bez wojen.
Niech nasze serce otworzy się
na wszystkie ludy i narody ziemi,
by rozpoznać dobro i piękno,
które zasiałeś w każdym z nich,
aby zacieśnić więzi jedności, wspólnych projektów,
wspólnych nadziei. Amen.

Ekumeniczna modlitwa chrześcijańska

Boże nasz, Trójco miłości,
z potężnej komunii Twego boskiego życia wewnętrznego
rozlej pośród nas rzekę braterskiej miłości.
Daj nam tę miłość, która się odzwierciedlała w gestach Jezusa,
w jego nazareńskiej rodzinie i w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej.
Daj nam, chrześcijanom, żyć Ewangelią
i rozpoznawać Chrystusa w każdym człowieku,
by zobaczyć Go ukrzyżowanego w udrękach opuszczonych
i zapomnianych tego świata
i zmartwychwstałego w każdym bracie, który powstaje.
Przybądź, Duchu Święty, ukaż nam swoje piękno
odzwierciedlone we wszystkich ludach ziemi,
by odkryć, że każdy jest ważny,
że wszyscy są potrzebni, że są różnymi obliczami
tej samej ludzkości umiłowanej przez Boga. Amen.

W Asyżu, u grobu św. Franciszka, dnia 3 października 2020,  
w wigilię święta Biedaczyny, w ósmym roku mego Pontyfikatu.  
Franciszek (encyklika „Fratelli tutti”)



Chleb jest naznaczonym symboliką, 
jak żaden inny pokarm. O potrze
bie chleba mówimy, gdy ktoś jest 
głodny. Jeśli mamy się czymś dzie
lić, to właśnie chlebem, który jest 
– w różnych postaciach – najbardziej 
podstawowym pokarmem w więk
szości kultur na świecie. Chlebem 
wreszcie karmi nas sam Bóg. Ten 
sam, który przyniósł chleb Eliaszowi 
przebywającemu na pustyni, który 
karmił manną Izraelitów po wyjściu 
z Egiptu i który w osobie Chrystusa 
rozmnożył 5 bochenków i nakarmił 
nimi słuchających go nad jeziorem 

Galilejskim. Gdy wszyscy się najedli, 
uczniowie Chrystusa zebrali jeszcze 
12 koszy ułomków (por. J 6, 1-15). 

–  pisał  Cyprian  Kamil  Norwid. 
Chleb jest godny szacunku. Zawsze 
był – pokazują to choćby opisane 
w Ewangelii dwa cuda rozmnożenia 

Do kraju tego,  
gdzie kruszynę chleba   
Podnoszą z ziemi  
przez uszanowanie   
Dla darów Nieba...   
Tęskno mi, Panie... 

Akcja Kromka Chleba  
organizowana w parafiach  
przez wolontariuszy  
związanych z Caritas  
po raz pierwszy odbyła się 18 lat 
temu. W tym roku także podzielimy się 
chlebem, by przypominać o osobach 
starszych i samotnych oraz o tym, że… 
nie samym chlebem żyje człowiek.

>>  

97 2021

CHLEBEM
MIŁOŚCIĄi

dzielenie się
Kromka Chleba 2021
W dzisiejszych czasach coraz wię
cej ludzi wraca do pieczenia chleba 
w domu; cenimy sobie chleb trady
cyjny, pieczony na zakwasie, żytni. 
Tradycja pieczenia chleba w domach, 
dzielenia się nim i nakreślania zna
kiem krzyża każdego bochenka przed 
pokrojeniem jest godna odnawiania. 
Jednoczy rodziny wokół stołu i przy
pomina, że chlebem powinniśmy się 
dzielić zawsze i z każdym.

Chcemy, by w tym roku Kromka Chle
ba skupiona wokół Światowego Dnia 
Ubogich powróciła do korzeni, jako 
kampania społeczna uwrażliwiająca 
na potrzeby osób zagrożonych wy
kluczeniem, wprowadzając w czyn 
słowa Chrystusa „Cokolwiek uczyni
liście jednemu z tych braci moich naj
mniejszych, Mnieście uczynili”. Kam
pania będzie miała na celu zbieranie 
środków na wsparcie potrzebujących 
–bezdomnych, ubogich seniorów, ro
dzin, które przez pandemię utraciły 
bezpieczne źródło utrzymania – oraz 
uwrażliwienie na potrzeby słabszych, 
ubogich,  pomijanych. Utworzymy 
sztafetę dzielenia się dobrem poprzez 
symboliczne dzielenie się chlebem. 
Grupy osób  związanych  z Caritas 
będą wypiekać chleb i dzielić się nim 
podczas uroczystych mszy św., zano
sić seniorom w domach pomocy spo
łecznej i bezdomnym w schroniskach. 
Będziemy zachęcać do włączania się 
w dzielenie dobrem pracowników firm 
i instytucji.

Hasłem PODZIEL SIĘ! będziemy za
chęcać każdego do oddania cząstki 
siebie w postaci poświęconego czasu, 
uśmiechu, zainteresowania dla kogoś, 
kto potrzebuje pomocy. Symbolem 
będzie dzielenie  się  chlebem,  tra
dycji obecnej od zawsze w kulturze 
polskiej.

Małgorzata Jarszewska,  
kierownik Działu ds. Programów  
Społecznych w Caritas Polska



W ubiegłych latach akcji wypiekania 
i dzielenia się chlebem towarzyszyły 
zbiórki żywności w sklepach. Ta żyw
ność była przekazywana potrzebują
cym. To znaczące wsparcie, ratujące 
wiele osób starszych i samotnych 
przed niedojadaniem, jednak waż
niejsze wydaje się właśnie dziele
nie się chlebem. Czasem już samo 
wypiekanie staje się świętem bycia 
z kimś, świętem towarzyszenia. Or
ganizowane bywa bowiem w różnych 
ośrodkach – domach samopomo
cy, warsztatach terapii zajęciowej, 
świetlicach środowiskowych. Cza
sem wolontariusze do świętowania 

zapraszają dzieci  z domu dziecka 
– nie są one głodne chleba, ale czy
jejś uwagi. Z tego samego powo
du w jednej z parafii do pieczenia 
chleba zaproszono nawet osadzo
nych, którzy chlebem podzielili się 
potem z innymi więźniami. Często 
akcja Kromka Chleba przypomina 
festyn, gdy wolontariusze dzielą się 
z podopiecznymi parafialnej Cari
tas w kościołach po mszy św. lub na 
rynkach miast. 

Takie  świętowanie, wychodzenie 
do  ludzi ma głębszy  sens – uczy 
wrażliwości i pokazuje, kto na na

szą pomoc czeka. Z drugiej  stro
ny Kromka Chleba to także ciche 
działanie, bez tej całej świątecznej 
oprawy, bez długich przygotowań, 
logistyki. Wolontariusz po prostu 
idzie z chlebem do osoby starszej, 
samotnej, często uwięzionej w swo
im mieszkaniu z racji choroby. Zanosi 
jej w ten sposób nie tylko pokarm, 
ale przede wszystkim siebie, darując 
swój uśmiech, czas, uwagę. W ten 
sposób w Kromkę Chleba może się 
włączyć każdy z nas, nie tylko od 
święta.

Opracowała Justyna Składowska

Dokarmianie sposobem 
na niemarnowanie? 
Dziecko karmiące kaczki bułką 
na  spacerze w parku,  starsza 
pani rzucająca okruszyny gołę
biom na miejskim placu – to czę
ste, niemal pocztówkowe widoki, 
kojarzące się większości z nas 
bardzo pozytywnie. Czy takie są 
w istocie? Niezupełnie, bo pie
czywo ptakom nie służy. Trzeba 
o tym mówić, bo wiele osób nie 
zdaje sobie z tego sprawy i karmi 
ptaki – szczególnie zimą – z do
brego serca. Dla niektórych rzu
canie pieczywa ptakom to też 
sposób na pozbycie się suchego 
chleba czy bułek i zapewnienie 
sobie poczucia spełnienia dobre
go uczynku. Niestety na traw
nikach poniewiera się czasem 
chleb tak długo, że zaczyna ple
śnieć. Czy możemy mieć wtedy 
czyste sumienie?

Niestety chleb to dla ptaków nie
mal zabójczy pokarm. Nie służy 
im przede wszystkim zawarta 
w nim sól i wszelkie polepszacze, 
prowadząc do licznych chorób, 
niemożności  latania  i  przed
wczesnej śmierci. Szczególnie 
cierpią  na  dokarmianiu  ptaki 

wodne  i  ekosystemy.  Pieczy
wo bardzo chłonie wodę, więc 
pęcznieje w żołądkach ptaków 
zapychając je, a nie dostarcza
jąc im potrzebnych składników 
odżywczych. Ponadto opadają
ce na dno kruszyny fermentują, 
rozkładają się  i niepotrzebnie 
użyźniają wodę prowadząc do 
nadmiernego wzrostu glonów, 
zmniejszenia zawartości tlenu 
w wodzie,  a  w  konsekwencji 
ginięcia ryb i  innych drobnych 
organizmów.

Jeśli koniecznie chcemy karmić 
ptaki  wodne,  przynieśmy  im 
ugotowaną kaszę lub ugotowane 
warzywa – oczywiście bez soli. 
Nie rzucajmy ich do wody – ptaki 
poradzą sobie ze znalezieniem 
pożywienia w zaroślach. Moż
na też korzystać ze specjalnej 
karmy znajdującej się w usta
wianych w niektórych parkach 
podajnikach. Lubicie otaczać się 
gromadką gołębi? Przynieście 
im nasiona – pestki słonecznika, 
groch, zboża. Może nie od razu 
zainteresują się nowym pokar
mem, ale ten na pewno nie wy
rządzi im szkody.

dokonane przez Chrystusa, po któ
rych zebrano ułomki chleba do ko
szy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
uczyło się dzieci, by nie wyrzucały 
chleba. I wciąż wiele osób stara się 
wykorzystać nawet już suche pie
czywo – jedni karmią nim zwierzęta 
gospodarskie, inni gołębie na miej
skim skwerze, a jeszcze inni potrafią 
przyrządzić z niego smaczną potra
wę. Z dobrego serca (choć ptakom 
chleb raczej nie służy) i z głębokiego 
przekonania, że marnowanie żywno
ści to ogromna krzywda dla naszego 
wspólnego domu, zmarnowana ener
gia, woda, ziarno…

Chleb stał się wreszcie pokarmem, 
który setki wolontariuszy wypiekają 
i dzielą się nim z samotnymi i potrze
bującymi w całej Polsce, w dziesiąt
kach parafii od września do listopada 
w ramach Kromki Chleba.

Ta wyjątkowa inicjatywa powsta
ła, by wspierać szczególnie osoby, 
starsze,  samotne w przeżywaniu 
codzienności i uwrażliwiać społe
czeństwo na  ich  los. Problem sa
motności osób starszych jest coraz 
głębszy, bo też odsetek starszych 
w społeczeństwie jest coraz większy. 
Jak wskazują statystyki GUS, blisko 
45% 60-latków i blisko 90% 80-lat
ków ma trudności z pokonywaniem 
schodów. Ponad dwie trzecie senio
rów powyżej 60. roku życia cierpi 
na przewlekłe choroby i regularnie 
odwiedza aptekę. Do tego docho
dzi samotność. Blisko połowa osób 
powyżej 75. roku życia to wdowcy, 
z których większość żyje samotnie. 
Nie można ich nie zauważać i prze
chodzić obok nich obojętnie – nawet 
jeśli nie proszą o pomoc.
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ritas. — Wymaga to wcześniejszego 
zaplanowania działań, pozyskania 
kontaktów do poszczególnych osób 
i  sprawnej  organizacji.  Logistyka 
odbioru i dystrybucji wiąże się ze 
stałym zaangażowaniem w godzi
nach wieczornych, wykorzystaniem 
samochodów, chłodni do przecho
wywania produktów spożywczych 
oraz specjalistycznych miejsc wy
dawania żywności, gdzie można go
tować np. gorące posiłki — dodaje 
koordynatorka. Za tymi wszystkimi 
działaniami stoją często prawdziwi 
bohaterowie, wolontariusze, którzy 
poświęcają  innym swój czas,  siły 
i zaangażowanie.

Widzieć człowieka 
w potrzebującym

Spiżarnia Caritas to program wyjąt
kowy, bowiem jego rola nie kończy 
się na sprawnym działaniu. Jego ad
resatem jest potrzebujący, często 
chory, słaby, niedożywiony, pora
niony przez życie. Rolą osób reali
zujących program jest dostrzeżenie 
w nim człowieka, który, jak każdy 
inny, potrzebuje pełnowartościo
wych posiłków. — Parafialne Zespoły 
Caritas i  inne placówki pozyskują 
żywność z kilku różnych sieci skle
pów, aby osoby potrzebujące mogły 
każdego dnia dostać jak najwięcej 
różnorodnej żywności do przygo
towania zdrowego i pożywnego po
siłku. W sklepach pozyskiwane są 
głównie produkty chłodnicze, w tym 
mięso, ryby i nabiał, oraz pieczywo, 

warzywa i owoce. Okazjonalnie nie
które sieci przekazują także większą 
ilość żywności o dłuższym terminie 
ważności, której nie mogą przyjąć 
do sprzedaży z uwagi na błędy na 
etykietach lub zbyt krótki termin do 
magazynowania. Dzięki tej żywno
ści uzupełniane są zasoby jadłodajni 
i punktów żywienia — mówi Magda
lena Masiak. 

Przy wydawaniu posiłków czy pa
czek powstają okazje do budowa
nia relacji między potrzebującymi 
a wolontariuszami Caritas. Kontakty 
te pokazują istotę programu, który 
nie jest już tylko zwykłym zapisem 
w ustawie. Spiżarnia Caritas buduje 
społeczną odpowiedzialność bizne
su, co jest jednym z tematów szko
leń dla pracowników i wolontariuszy 
przeprowadzanych na każdym etapie 
wdrażania programu. 

W trosce  
o wspólny dom

Niezwykłość programu Spiżarnia 
Caritas przejawia się także w tym, 
że wpisuje się on w naszą troskę 
o środowisko. Z jednej strony po
kazuje,  że  przy  odrobinie  zaan
gażowania można  pomóc  innym, 
a z drugiej kształtuje świadomość 
konsumentów, przedstawiając skalę 
problemu, jakim jest marnowanie 
żywności. — W 2020 roku ruszyły po 
raz pierwszy kampanie edukacyjne, 
które uwrażliwiały klientów na pro
blem marnowania żywności. Wyrzu

cając jedzenie przyczyniamy się do 
marnowania energii, wody i pracy 
ludzkiej włożonej w jej wytworze
nie.  Zanieczyszczamy  powietrze 
i środowisko w procesie produkcji, 
a także potem, poprzez generowanie 
dodatkowych odpadów, które trzeba 
utylizować. Kampanie pokazywały 
związek pomiędzy naszymi codzien
nymi wyborami a stanem środowiska 
i skłaniały do refleksji — mówi Mag
dalena Masiak.

Żywność, którą się wyrzuca,  jest 
żywnością kradzioną ze stołu ubo
gich – upomina nas papież Franci
szek, dlatego Spiżarnia Caritas po
maga dzielić się żywnością w duchu 
papieskiego nauczania. Wpisuje się 
także w obchodzony 14 listopada 
Światowy  Dzień  Ubogich,  który 
przypomina o współczesnym para
doksie współistnienia problemów 
głodu i marnowania żywności, po
ciągającego za sobą szkody dla śro
dowiska.

Opracowała Justyna Składowska

Program Spiżarnia Caritas prowa
dzony jest od 2017 roku przez Cari
tas Polska w partnerstwie z Caritas 
diecezjalnymi. Jest to systematyczna 
pomoc osobom potrzebującym, po
legająca na przekazywaniu im pełno
wartościowych produktów spożyw
czych wycofywanych ze sprzedaży. 
Jednocześnie program przeciwdziała 
marnowaniu żywności. To niezwykle 
ważny aspekt, zważywszy na fakt, że 
w Polsce – według danych Instytu
tu Ochrony Środowiska – marnuje 
się rocznie prawie 5 milionów ton 
żywności.

Do obiadu  
albo do paczki

Produkty spożywcze, które są odbie
rane ze sklepów, trafiają do placówek 
Caritas, gdzie służą do przygotowa
nia posiłków, albo do punktów wyda
wania żywności, a stąd bezpośred
nio do osób potrzebujących. Osoby 
i  rodziny  potrzebujące  wsparcia 
same zgłaszają się do punków die

cezjalnych Caritas, ale jest też spora 
grupa tych, którzy nie mają odwagi 
prosić o pomoc. Do nich starają się 
docierać wolontariusze z Parafial
nych Zespołów Caritas, które zwykle 
dobrze orientują się w sytuacji osób 
należących do małych lokalnych spo
łeczności.

Skala działania programu jest ogrom
na – w ramach bieżącej edycji 45 
oddziałów  diecezjalnych  Caritas 
oraz innych organizacji kościelnych 
podpisało umowy na odbiór żyw
ności z blisko 1300 sklepów oraz 
18 hurtowni i 22 magazynów róż
nych sieci handlowych. Największym 
partnerem w programie Spiżarnia 
Caritas jest sieć sklepów Biedronka, 
która wspiera Caritas również w pro
gramach społecznych i socjalnych. 
Partnerami programu są także skle
py sieci: Aldi, Carrefour, Eurocash, 
Kaufland, Lidl, Netto, Piotr i Paweł, 
Schiever i Rella (Bi1, Auchan), Selgros 
oraz Tesco. Ta współpraca jest coraz 
lepsza – w ramach Spiżarni Caritas 
w 2017 roku potrzebującym prze
kazano ponad 2600 ton żywności, 

a w 2020 r. było to już ponad 6600 
ton, czyli prawie trzy razy więcej. 
Wsparcie żywnościowe w ubiegłym 
roku otrzymało w tym programie 
ponad 60 tys. osób.

Sprawny mechanizm 
i wielkie serce

Niezwykłe zaangażowanie i spraw
ne działanie ludzi oraz logistyczne 
mistrzostwo Spiżarni Caritas widać 
w momencie odbioru żywności przez 
wolontariuszy diecezjalnej Caritas 
lub współpracujących z nią organiza
cji pożytku publicznego. — Zwykle na 
odbiór i przekazanie żywności mają 
oni tylko dobę; w tym czasie muszą ją 
posortować i przepakować w pacz
ki oraz rozdać potrzebującym albo 
przekazać ją do ugotowania posiłków 
w jadłodajniach, punktach wydawa
nia żywności i ośrodkach pomocy, 
by mogła być wykorzystana przed 
upływem terminu przydatności do 
spożycia — mówi Magdalena Masiak, 
koordynator programu Spiżarnia Ca

Ekologia integralna 
łączy troskę o człowieka 
z troską o planetę. Nie 
ma bowiem jednego bez 
drugiego. Podobnie jest 
z programem Spiżarnia 
Caritas, który, zapobiegając 
marnowaniu żywności, 
karmi potrzebujących.
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ton żywności tyle w 2020 r. uratowała  
przed zmarnowaniem Spiżarnia Caritas.6600 

DOBREGO
SPIŻARNIze
dużo



Kiedy w mediach 
pojawia się fala reklam 

zniczy i chryzantem, 
rozpoczyna się 

nierówne starcie 
między tandetą 

plastiku a szlachetną 
skromnością. 

Uroczystość Wszystkich 
Świętych – bo o niej 

mowa – staje się dziś 
okazją nie tylko do 

wspominania zmarłych, 
ale i do zastanowienia 

nad tym, w jaki sposób 
obchodzić tak ważne 

święto.

ŚMIECI
NA CMENTARZU

ŚMIECI 
NA CMENTARZUstrasząstraszą
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Znicze, plastikowe wiązanki i ledo
we świecidełka do ozdoby grobów, 
zapełniające  jesienią  półki  hiper
marketów, widać już z daleka, po
dobnie jak informacje o promocjach 
na cmentarne wielopaki. Z roku na 
rok  ten biznes  rośnie.  Sam  rynek 
zniczy w Polsce wyceniany jest na 1 
mld zł. Rokrocznie kupujemy aż 300 
mln zniczy, z czego ok. 70% właśnie 
w okolicach 1 listopada. Jest to nie
wyobrażalna liczba, szczególnie jeśli 
zdamy sobie sprawę z tego, że nawet 
najdłużej palący się znicz wyląduje 
prędzej czy później na śmietniku. We
dług danych Najwyższej Izby Kontroli 
z 2016 roku w Polsce jest ok. 15,5 
tys. obiektów cmentarnych, a każdy 
z nich – tylko w listopadzie – może 
wyprodukować nawet 200 ton śmie
ci, głównie plastiku. Myślę jednak, że 
te dane nie zrobią na wielu osobach 
wrażenia, bo dość częsty ostatnio wi
dok poniewierających się po chodni
kach maseczek jednorazowych moc
no nas znieczulił. Problem z roku na 
rok robi się coraz poważniejszy, ale 
w jego istnienie – tak jak w istnienie 
pandemii – część sceptyków nadal nie 
wierzy. Dlaczego? Być może dlatego, 
że sprawnie obsłużone nekropolie 
coraz rzadziej przerażają widokiem 
wysypujących się z kontenerów sta
rych zniczy czy wypłowiałych pla
stikowych wiązanek. Miejskie spółki 
komunalne, zwykle w niezauważalny 
dla nas sposób, wywożą odpady na 
wysypisko. A tam, gdy góra śmieci 
odpowiednio urośnie, zasypywana 
jest ziemią. To trochę tak, jakbyśmy 
zamiatali problem pod dywan, a wła
ściwie pod warstwę ziemi.

Zachęcając w dalszej części tekstu 
do zmiany nawyków cmentarnych, 
być może spotkam się z niezrozu

mieniem. Może ktoś zarzuci mi, że 
szerzę ideologię, która niszczy nasze 
piękne, polskie tradycje. Nie będzie 
to jednak zarzut trafiony, bo pamię
tajmy, że rozpoczęcie masowej pro
dukcji plastiku sięga początków XX 
wieku, a obchodzenie uroczystości 
Wszystkich Świętych – początków 
chrześcijaństwa. Zatem przez 19 
wieków czciliśmy pamięć zmarłych 
bez zbędnej plastikowej tandety. 

Symbol w kłopotliwej 
oprawie

Najważniejszy  symbol  pamięci 
o zmarłych to znicz. Jest elementem 
wielowiekowej tradycji. W czasach 
pogańskich miał odstraszać upiory, 
ale też pozwalał zbłąkanym duszom 
ogrzać się  i odnaleźć drogę. Dziś 
oznacza wieczność i życie. Powinien 
kojarzyć się więc tylko i wyłącznie 
pozytywnie, ale tak nie jest. Dlacze
go? Otóż dawniej na grobach sta
wiano zazwyczaj gliniane naczynia 
wypełnione oliwą. Z czasów mojego 
dzieciństwa pamiętam ceramiczne 

znicze z trzema knotami, które stały 
niemal na wszystkich grobach. Dziś 
większość kupowanych przez nas 
zniczy to kolorowa szklana osłonka 
z aluminiową lub plastikową nasadką, 
a w niej plastikowy wkład z parafiną 
– mieszaniną węgla i olejów pocho
dzących z ropy naftowej. Czasem 
znajdziemy wkłady sojowe. Zdarzają 
się ostatnio ceramiczne miski z trze
ma knotami  wypełnione naturalnymi 
olejami, jednak kosztują odpowied
nio więcej od ich supernieekologicz
nych odpowiedników produkowa
nych, rzecz jasna, w Chinach. Myślę 
jednak, że w tym roku warto posta
wić na jakość, nie na ilość. Może za
miast 15 zniczy, kupmy 2 ceramiczne, 
a później wykorzystajmy pozostałe 
po nich miseczki do zrobienia zniczy 
samodzielnie w domu. Do przygo
towania  takiego znicza będziemy 
potrzebować jeszcze tylko wosku 
pszczelego (dostępnego w każdym 
sklepie pszczelarskim) i sznurka juto
wego. Rozwiązanie proste, niedrogie, 
estetyczne, a co najważniejsze – eko
logiczne i etyczne.

Kwiaty, ale jakie?

Kolejną tradycją związaną ze świę
tem zmarłych jest ozdabianie grobów 
żywymi chryzantemami. Tuż przed 1 
listopada na cmentarnych stoiskach, 
w hipermarketach i tymczasowych 
punktach sprzedaży kwitną na raz 
białe, żółte i bursztynowe kwiaty. 
Wszystkie w jednorazowych plasti
kowych doniczkach, owinięte błysz
czącą folią, a na dodatek pakowane 
w jednorazowe torebki. To piękno 
natury, zgaszone tandetnym two
rzywem, niesie niemal każdy odwie
dzający groby.



Dawid 
Kostkowski 
Absolwent Urbanistyki 
i Transportu oraz Gospodarki 
Przestrzennej na Politechnice 
Krakowskiej. Pracuje 
jako inspektor terenowy 
zajmujący się kontrolą dróg 
publicznych. Pasjonuje się 
komunikacją miejską i jest 
oddany idei miasta zielonego 
i zrównoważonego. Prowadzi 
bloga Pan Zielony, gdzie stara 
się edukować na temat miast, 
zrównoważonego rozwoju 
oraz ekologii.
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Mało  kto myśli  o  przezimowaniu 
kwiatów i zachowaniu doniczki na 
następny rok. To wymaga zachodu, 
a chryzantemy, o ile znów zakwitną, 
zrobią to niekoniecznie na 1 listopada. 
Tak więc tydzień po listopadowym 
święcie z cmentarnych śmietników 
wysypują się zwiędłe chryzantemy 
w nieszczęsnych plastikowych do
niczkach. Patrzy się na to z ogrom
nym bólem. I to wszystko dlatego, 
że wmówiliśmy sobie, że na grobach 
muszą stać żywe chryzantemy. A jeśli 
powiem, że wcale nie muszą?

Rozwiązaniem  na  pewno  nie  są 
sztuczne wiązanki. Najrozsądniej
sze byłoby wstawienie do wazonu 
na nagrobku kwiatów ciętych, któ
re po zwiędnięciu będziemy mogli 
wrzucić do kontenera na odpady bio 
(o ile taki na cmentarzu jest). Można 
również zrobić wspaniałe dekoracje 
z suszonych kwiatów i zimozielonych 
gałązek. Nie widzę innej, etycznie 
dopuszczalnej  formy  ozdabiania 
grobów  kwiatami. Naprawdę  nie 
mamy czasu na półśrodki. Albo pod
chodzimy do ekologii na poważnie, 
przestajemy pytać „ale jak to tak bez 

chryzantem?” i zaczynamy odpowie
dzialnie czcić pamięć zmarłych, albo 
nie zabieramy się za to wcale.

Oszczędnie, etycznie, 
wielorazowo

Temat  powielam  ciągle,  wracam 
z nim jak refren psalmu – żyjmy moż
liwie wielorazowo. A choć uroczy
stość Wszystkich Świętych wydaje 
się być daleka od wielorazowości, 
jest przynajmniej kilka sposobów, 
aby wprowadzić w nasze świętowa
nie zasadę less waste.

Po pierwsze kupujmy z umiarem. Nie 
musimy zastawiać płyt nagrobnych 
dziesiątkami zniczy. A jeśli mamy ich 
za dużo, nie próbujmy upychać na 
siłę kolejnej lampki, tylko sprawdź
my, czy przy bramie cmentarza nie 
stoi przypadkiem specjalny regał, 
gdzie można oddać znicze, by ktoś 
mógł jeszcze z nich skorzystać. Na 
półkach można  znaleźć używane 
szklane osłonki, które po umyciu 
odzyskają blask  i pewnie posłużą 
jeszcze przez długi czas. Myślicie, 
że to zły pomysł, bo sami wstydzicie 
się używania rzeczy z drugiej ręki? 
Raczej pomyślcie, że to jest superno
woczesne, bo korzystanie z używa
nych rzeczy jest bardzo w modzie!

Po drugie, eliminujmy jednorazowe 
torebki foliowe. Nie patrzmy bezre
fleksyjnie,  jak sprzedawca na sto
isku pakuje nam bez pytania znicze 
i kwiaty w folię. Weźmy na cmentarz 
własną wielorazową torbę.

Po trzecie, nie idźmy za modą. Pa
miętam,  jak któregoś roku byłem 

święcie  przekonany,  że  pani  na 
cmentarzu niesie śliczną torebkę od 
projektanta, a był to znicz, najnow
szy krzyk mody. Biznes cmentarny 
rządzi się dokładnie takimi samymi 
prawami, jak każdy inny, a produ
centom i sprzedawcom zależy tylko 
na jednym – na zarobku. My z kolei 
działamy tak samo, jak w przypad
ku innych nowości rynkowych – po 
prostu chcemy je mieć. W rezultacie 
– czy potrzeba, czy nie – kupujemy 
nowe znicze, nowe ozdoby, choć sta
re ustawione na nagrobnej płycie 
wciąż jeszcze wyglądają dobrze.

Jak nie popaść w obłęd

Przede wszystkim życzę spokoju. 
Uroczystość Wszystkich Świętych 
to czas zadumy i modlitwy. I na tym 
się skupmy, bo łatwo wpaść w skraj
ność. Można dać się porwać szałowi 
cmentarnych zakupów, zostać łowcą 
promocji i nowinek cmentarnej biżu
terii albo wprost przeciwnie – stać 
się ekooszołomem, który skupia się 
jedynie na niegenerowaniu odpadów, 
całkowicie zapominając, o co w tym 
wszystkim chodzi. W zwykłym cza
sie trudno jest nam znaleźć chwilę 
na odwiedzenie grobów, często od
dalonych o setki kilometrów, dla
tego właśnie jest ten dzień, wolny 
od pracy, abyśmy mogli w spokoju 
uczcić pamięć zmarłych, powspomi
nać i pomodlić się za nich. Uroczy
stość Wszystkich Świętych nie jest 
jednak przyzwoleniem do celebro
wania konsumpcjonizmu i generowa
nia góry śmieci. Nic nie zwalnia nas 
z dbania o naszą planetę, bo kiedyś 
będziemy z tego rozliczeni.

Tekst Dawid Kostkowski



105 

>>  

2021

Ekologiczny stroik 

Sztuczne stroiki i kwiaty – każ
dy z nas miał z nimi przygodę. 
Tworzywo rozkłada się od stu 
do tysiąca lat! By nie genero
wać kolejnych ozdób, które nas 
przeżyją, w tym roku zróbmy je 
sami z tego, co proponuje jesień. 

POTRZEBNE ELEMENTY:
•  3 dłuższe deseczki i 2 krót
sze, wymiary dostosuj do 
miejsca, gdzie będzie stała 
ozdoba

•  wkręty lub gwoździe do 
połączenia konstrukcji

•  gałązki jarzębiny, świerku, 
cisu, kolorowe liście, szyszki, 
kasztany itp.

•  małe słoiczki po dżemach, 
przecierach pomidorowych, 
dziecięcych zupkach itp.

• tealighty

WYKONANIE: Deseczki połącz 
ze sobą: dwie dłuższe przybij 
lub przykręć bokami do dwóch 
krótszych, ostatnia długa de
seczka będzie podstawą kon
strukcji.  Do  tak  wykonanej 
skrzyneczki  włóż  wybrane 
przez siebie naturalne ozdoby: 
na zdjęciach są gałązki świerku 
i cisu, a wykończenie stanowią 
szyszki, jesienne liście i jarzębi
na. Do słoiczków włóż świeczki 
i ułóż je na stroiku. 

Pomysł i zdjęcie  
Agata i Tomasz Gajewscy



Trudno polemizować z faktami. Awo
kado jest bardzo zdrowe. Zawiera do
brze przyswajalne tłuszcze, proteiny, 
witaminę A. Pozytywnie wpływa na 
skórę, układ pokarmowy  i obniża 
poziom cholesterolu. Prowadzone 
są badania, z których rysuje się jego 
obraz jako owocu przeciwdziałające
go nowotworom. Do tego awokado 
jest cennym elementem diety wegań
skiej i wegetariańskiej, a także bardzo 
modnym składnikiem wielu dań (nie 
bez przyczyny pojawiło się w bestsel
lerowej książce kucharskiej Gwyneth 
Paltrow). Jednocześnie coraz częściej 
restauracje wycofują się z jego serwo
wania, a ekologiczni działacze biją na 
alarm. Uprawa smaczliwki wdzięcznej 
(bo tak brzmi polska nazwa awokado) 
z każdym kolejnym rokiem staje się 
bowiem coraz większym wyzwaniem 
i zagrożeniem. Dlaczego roślina, z któ
rej owoców można stworzyć guaca
mole, wegetariańskiego shake’a lub 
prostą sałatkę, powoduje na świecie 
tyle cierpienia? Bo jego produkcja 
prowadzi do gigantycznej katastrofy 
ekologicznej i ludzkiej. 

„Las” zamiast lasu

Meksykanie nazywają je oro verde 
– zielonym złotem. Latynoski kraj 
jest największym na świecie produ
centem awokado. Według danych 
za 2018 rok roczna produkcja tego 
owocu  sięga  niebotycznej  liczby 
2 184 663 ton. Daleko na drugim 
miejscu jest Dominikana z produkcją 
„zaledwie” 644 306 ton. Większość 
awokado z Meksyku eksportowana 
jest do USA, a roczną wartość tej 
wymiany szacuje się na kwotę 2,5 
mld dolarów. Wydawałoby się, że to 
idealny układ dla Meksyku, który za 

sąsiednią granicą znalazł gigantyczny 
rynek eksportowy awokado. Tylko 
w czasie finału Super Bowl Amery
kanie importują ponad 100 tys. ton 
owocu, który służy do przyrządzania 
guacamole, dlatego decyzja o cią
gle zwiększanej jego produkcji jest 
w pełni zrozumiałym ekonomicznym 
zabiegiem. Jednak gdzie stale po
większająca się koniunktura cieszy 
rządzących i konsumentów, tam cier
pią ci, którzy pracują na najniższym 
szczeblu drabiny produkcji. 

Stolicą awokado w Meksyku jest mia
sto Michoacán. Osiemdziesiąt procent 
produkowanych na świecie owoców 
pochodzi właśnie z upraw rozciąga
jących się w jego okolicy. Naturalnym 
drzewostanem, który występuje wo
kół miasta, jest las sosnowy. Jednak 
wystarczy tylko spojrzeć na mapę sa
telitarną, by się przekonać, że sosna 
nie jest najczęściej występującym tam 
gatunkiem. Już od dłuższego czasu 
przegrywa z bujnie rozrastającymi się 
plantacjami zielonego owocu. 

Lokalni producenci wiedzą o tym, 
że szybkie pozbycie się lasu sosno
wego skupiłoby na nich uwagę lo
kalnych władz, które – starając się 
zachować pozory respektowania li
tery prawa – interweniowałyby w tej 
sprawie, dlatego przez pewien czas 

pozwala się rosnąć sosnom i awoka
do. Ten egzotyczny sojusz dwóch ga
tunków trwa dopóty, dopóki drzewa 
smaczliwki są na tyle duże, że można 
wyciąć sosnę i w ten sposób, nie
postrzeżenie, kontynuować proces 
zastępowania jednego lasu drugim. 

Jednak zmniejszająca się liczba natu
ralnie występujących drzew to jeden 
problem (choć znaczący, bo brak sosny 
prowadzi do zagłady gatunków innych 
zwierząt i roślin). Drugim jest woda. 
Żeby wyprodukować kilogram tego 
owocu, czyli jakieś sześć sztuk, po
trzeba aż 644 litrów wody. Wynikowi 
temu daleko do wołowiny oraz drobiu, 
które pochłaniają odpowiednio 6 tys. 
i 4300 litrów na kilogram, przy czym 
mówimy tutaj o owocu, który przed
stawiany jest jako ekologiczny element 
diety wegańskiej i wegetariańskiej. 
Szybko kurczące się zasoby wody to 
problem, z którym Meksyk mierzy się 
już dzisiaj, a kolejne lata przyniosą tyl
ko jego zintensyfikowanie. 

Ponieważ światowy, a przede wszyst
kim amerykański apetyt na awoka
do zdaje się nie mieć końca, lokalni 
producenci powiększają swoje pola 
o kolejne nieużytki. Rocznie we wspo
mnianym rejonie wycina się 20 000 
ha lasów, z czego od 6000 do 8000 ha 
związanych jest z uprawą zielonych 
owoców. Czy to dużo? 20 tys. ha to 
mniej więcej tyle, co powierzchnia 
Opola i Białegostoku łącznie.

Zielone złoto 
splamione krwią

Żeby uprawy były jeszcze bardziej 
wydajne, rolnicy stosują pestycydy. 

Od ponad dekady 
trwa światowa kariera 
awokado i trudno 
się dziwić – jest ono 
pyszne i bardzo zdrowe. 
Problem w tym, że 
na łyżkę zalet małego 
zielonego owocu 
przypada spora beczka 
dziegciu. Sycąc się 
awokado jednocześnie 
przyczyniamy się do 
degradacji środowiska, 
zmian klimatycznych 
i poszerzania obszarów 
ubóstwa.

Zabójczy  
głód  
awokado
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Część z nich to środki niezatwier
dzone  nawet  przez  meksykański 
rząd (np. Perfekthion, kwas fosforo
wy czy Naled 90, które w Europie są 
absolutnie zakazane ze względu na 
negatywny wpływ na zdrowie). Pra
cujący w oparach trujących środków 
ludzie nierzadko cierpią na przewlekłe 
choroby związane z podrażnieniami 
skóry i górnych dróg oddechowych, 
a gleba, na której uprawiane jest awo
kado, staje się coraz bardziej skażona. 

Jeśli nawet któryś z meksykańskich 
polityków chciałby wprowadzić cywi
lizowane metody uprawy awokado, to 
nie zrobi tego z obawy o życie swoje 
i najbliższych. Produkcja awokado 
w Meksyku kontrolowana jest w du
żej mierze przez grupy przestępcze 
(w tym templariuszy, czyli członków 
Caballeros Templarios), które czerpią 
olbrzymie korzyści z haraczu nało
żonego na producentów i „ochrony”, 
którą im zapewniają. Ci, nie mając 
żadnej pozycji negocjacyjnej w tej re
lacji i wiedząc o tym, że wyłamanie się 
oznacza śmierć, podporządkowują się 
zastanemu układowi i w ten sposób 
od wielu lat nic nie zmienia się w kra
inie „zielonego złota”. Może dlatego 
miejscowi często nazywają awokado 
inaczej – aquadate del diablo – owo
cem diabła. 

Chilijska wojna o wodę

Na kontynencie południowoamery
kańskim sytuacja wygląda nie mniej 
dramatycznie. W Chile także uprawia 
się awokado, choć nie na taką skalę, 
jak w Meksyku czy na Dominikanie. 
Jednak to właśnie tam uprawa owo
cu pokazuje, jak gigantyczny wpływ 
na środowisko naturalne mają poli

tyczne decyzje i społeczne napięcia 
spowodowane nierównością. Bo
gactwo i bieda mieszają się ze sobą, 
a głównym środkiem płatniczym jest 
woda, do której dostęp w Chile kon
trolowany jest przez firmy prywatne. 

Szokujące jest to, ile wody wykorzy
stuje się w czasie produkcji awokado 
w Meksyku, ale w Ameryce Połud

nio wej ta wartość jest jeszcze bar
dziej przytłaczająca. W skali globu do 
wyprodukowania kilograma owoców 
zużywa się średnio 237 litrów wody 
podziemnej lub powierzchniowej (do 
tego doliczyć trzeba jeszcze wodę 
deszczową). Jednak w Chile, w pro
wincji Petorca, która odpowiada za 
60% produkcji owocu w skali kraju, do 
wyprodukowania kilograma awokado 
potrzebnych jest 1280 litrów wody 
sztucznie doprowadzonej do uprawy. 
To średnio 320 litrów wody na jeden 
owoc! Dla porównania, w Polsce do 
wyprodukowania kilograma jabłek 
potrzeba jednego litra wody. 

W tle problemu znajduje się polity
ka i to, w jaki sposób gospodaruje 
się wodą w Chile. Zasoby wodne 
są tam sprywatyzowane. Państwo 
przyznaje chętnym bezterminowe 
prawa do poboru wody z akwenu, 
a ta następnie sprzedawana jest na 
wolnym rynku. Co więcej, własność 
ziemi oddzielona jest tam od wła
sności wody, która znajduje się na 
jej terenie. W praktyce oznacza to, 
że wykorzystująca hektolitry wody 
uprawa awokado kontrolowana jest 
przez prywatnych przedsiębiorców, 
którzy w swoich rękach posiadają 
cały zasób wody w Petorca (państwo 
nie udziela  już  tam  jakichkolwiek 
praw do poboru wody, ponieważ 
wszystkie zostały rozdzielone), czego 
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konsekwencją jest fakt, że lokalni 
mniejsi  producenci  i  mieszkańcy 
okolicznych wiosek nie mają swo
bodnego dostępu do zasobów ziemi 
kluczowych dla wszelkiego życia. 

Awokado albo... nic

Od 2007 roku ponad 2000 drob
nych farmerów musiało zrezygno
wać z upraw awokado, ponieważ nie 
byli w stanie dostarczyć wody do 
niewielkich plantacji. Studnie głębi
nowe są drogie i na ich budowę stać 
jedynie tych, którzy mają pieniądze. 
Co więcej, zapotrzebowanie na wodę 
wśród tych ostatnich zdaje się nie 
mieć końca – w okolicy naliczono 
około 4  tys.  nielegalnych  studni, 
które budowane są przez nieposia
dających zezwoleń przedsiębiorców. 
Prawo stwierdza co prawda, że takie 
praktyki są nielegalne, ale lokalne 
władze wymierzają śmiesznie niskie 
kary za podobne działania i przymy
kają oko na wiercenie studni. 

W  Petorca  zniknęły  tradycyjne 
uprawy  ziemniaków,  pomidorów 
i innych owoców, aby ustąpić miej
sca  rozrastającym się plantacjom 
drzew awokado. Obecnie uprawy 
smaczliwki zajmują ponad 16 000 
hektarów i wzrosły o 800% w cią
gu niecałych 30 lat. Mieszkańcy nie 
mają już wody do życia, nawadniania 
ani kąpieli i muszą przywozić ją cię
żarówkami; gleba została całkowicie 
wysuszona przez wielkich planta
torów. Koryta kilku rzek, takich jak 
Ligua i Petorca, są suche od ponad 
dziesięciu lat. Wiele gatunków flory 
i fauny również zniknęło, co poważ
nie zaburzyło ekosystem tego obsza
ru. Co gorsza, brak cieków wodnych 

uniemożliwia parowanie wody, a tym 
samym proces tworzenia się chmur, 
które przynoszą opady. Zjawisko jest 
tym groźniejsze, że prowincja Petor
ca położona jest w klimacie subtro
pikalnym i od lat doświadcza dłu
gich okresów suszy, wzmocnionych 
dodatkowo przez zjawisko El Niño. 

Etyczna 
konsumpcja 
awokado? 

Jako  konsumenci 
jesteśmy  częścią 
globalnego systemu 
produkcji i transpor
tu awokado, ale nie 
bierzemy bezpośred
nio udziału w dewa
stującej środowisko 
produkcji. Nie mamy 
też  wpływu  na  to, 
jakie prawodawstwo 
obowiązuje  w  Chile 
albo jak rząd reaguje 
na  poczynania  kar
teli  narkotykowych 
w Meksyku. Nie ozna
cza to jednak, że nie może
my nic zrobić. 

Wiele osób świadomych problemu 
ogranicza  lub w ogóle  rezygnuje 
z jedzenia awokado na rzecz innych 
owoców, szczególnie tych lokalnych. 
Można solidarnie przestać kupować 
awokado, wszak do niedawna w ogó
le nie było ono dostępne na naszym 
rynku. Trudno jednak wymagać od 
wszystkich porzucenia kulinarnych 
przyzwyczajeń. Poza tym całkowi
te odejście do konsumpcji awokado 
na świecie najbardziej dotknęłoby 

właścicieli  najmniejszych  upraw, 
którzy nie mają środków na prze
branżowienie.

Inną drogą prowadzącą do zmiany 
sytuacji jest wymaganie od produ
centów i dystrybutorów awokado, 
by rzetelnie sprawdzali  i  informo
wali konsumentów, skąd pochodzi 
dana partia owoców. Jako kupujący 
mamy prawo wiedzieć, czy towar 
przywieziono z Ameryki Łacińskiej, 
czy też z upraw znajdujących się 

bliższej Europy. Niekiedy 
te informacje pojawiają 
się  na  opakowaniach 
i  stoiskach  z  owoca
mi,  ale  nie  zwracamy 
na nie uwagi – to nasz 
błąd i nasza odpowie
dzialność.  Większość 
awokado w Polsce po
chodzi z Izraela, jednak 
są  też  transporty  zza 
Atlantyku. Jeśli możemy 
kupić produkt, którego 
uprawa  w  mniejszym 
stopniu dewastuje lokal
ne środowisko, a do tego 
nie został on sprowadzo
ny z drugiej półkuli, czego 

efektem byłoby wygenerowanie 
olbrzymich ilości CO2 do atmosfery, 
to wybór wydaje się jasny.

Jeśli chcemy jeść awokado, to dobrze 
wiedzieć, jaki wpływ na środowisko 
i lokalnych producentów ma nasza 
decyzja. Od bajkowej ballady o „zielo
nym złocie” zdecydowanie lepsza jest 
rzetelna wiedza. Świadomość tego, 
jakie konsekwencje mają nasze wy
bory, jest początkiem zmiany. 

Tekst Michał Lewandowski 
informacja o autorze na stronie 35

Awokado nie 
tylko na talerzu

Popyt na awokado nie jest 
związany jedynie z naszymi 
kulinarnymi preferencjami. 
Na fali mody na naturalne 
składniki olej z awokado 
dodawany jest do bardzo 
wielu kosmetyków - kremów, 
maseczek, odżywek do 
włosów. Fakt, że ilości 
są znikome (często więc 
dodatek oleju nie ma 
żadnego działania), nie 
wpływa na wybory 
konsumentów, dlatego 
produkcja kosmetyków 
z naturalnymi dodatkami 
jest wysoka, co sprawia, że 
surowców wykorzystuje się 
relatywnie dużo. 
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Zmiana stylu życia, troska o stworze
nie i drugiego człowieka to zadania 
dla nas płynące z zielonej encykliki. 
Zastanawiałam się więc, co ja mogła
bym zrobić w swojej zachodniopo
morskiej wsi. Wiedziałam, że ludzie 
nie zauważają problemu produko
wania ogromnych ilości śmieci. Nie 
zdają sobie sprawy z tego, że żyjąc 
w społeczeństwie konsumpcyjnym 
łatwo ulegają pokusie kupowania. 
Ponadto kupują rzeczy słabej jakości, 
by po krótkim okresie użytkowania 
wymienić je na nowe. Ja sama, jesz
cze kilka lat temu, przed zakupem 
nowej  rzeczy  utwierdzałam  się 
w słuszności mojej decyzji, myśląc: 
„takiej bluzki jeszcze nie mam”. Teraz 

robiąc zakupy zadaję sobie podsta
wowe pytanie: „czy naprawdę tego 
potrzebuję?”.  Tym  sposobem  nie 
tylko ograniczam niezdrowy popyt 
oraz ilość generowanych przez siebie 
śmieci, ale także oszczędzam wyda
jąc mniej pieniędzy. 

Co dalej?

Zdałam  sobie  sprawę  z  tego,  że 
musimy działać, i to jak najszybciej. 
Sama świata nie zmienię, ale w gru
pie można zrobić więcej. W moim 
sercu narodził się szalony pomysł 
stworzenia miejsca dla młodzieży. 
Miejsca, w którym będzie można się 

spotkać, porozmawiać, spędzić ra
zem czas, ale też zrobić coś dobrego. 
Zainspirowana pionierską poznańską 
Po-Dzielnią zaczęłam myśleć nad 
inicjatywą, dzięki której moglibyśmy 
ograniczyć wyrzucanie śmieci i po
móc tym, którzy są w potrzebie.

Rozmów  było  kilka.  Z  zespołem 
Caritas – by podpytać o problemy 
lokalnej społeczności, a szczegól
nie  o  osoby  potrzebujące  i  o  to, 
czy ekologiczna inicjatywa w małej 
miejscowości spotka się z aprobatą 
mieszkańców. Rozmawiałam też ze 
znajomymi, którym temat ochrony 
środowiska jest bliski; z młodzieżą, 
z  którą  miałam  współpracować' 
oraz z właścicielem lokalu, w którym 
chcieliśmy założyć nasz podzielnik. 
Gdy już zdecydowaliśmy, że spróbu
jemy swoich sił w nowym projekcie, 
wymyśliliśmy nazwę i logo. Tak po
wstało On-Eko. Zdecydowaliśmy, że 
projekt będzie trwał rok – na ten 
okres wynajęliśmy lokal po byłym 
sklepie spożywczym znajdujący się 
w dobrym miejscu, bo w centrum 
osiedla mieszkaniowego. Od sierp
nia 2020 roku działamy jako grupa 
nieformalna, a koszt wynajmu po
krywamy z dobrowolnych darowizn 
naszych sympatyków. 

Na spokojnie

Osoby, które mnie znają  i współ
pracują za mną, mogą potwierdzić, 
że tych właśnie słów używam naj
częściej. Dobrze jest, gdy wolonta
riat jest zaplanowany i wkłada się 
w niego całe swoje serce, ale to nie 
są wyścigi, więc… na spokojnie. Za
stanawialiśmy się jak długo i w jakie 
dni nasza podzielnia powinna być 

otwarta. Na początku lokal był czyn
ny przez trzy dni w tygodniu, ale po 
pewnym czasie zgodnie stwierdzili
śmy, że w małej miejscowości wy
starczą dwa dni w tygodniu, po dwie 
godziny. Rzeczywiście był to dobry 
pomysł, społeczność się przyzwy
czaiła, a my przestaliśmy się dziwić 
i denerwować, że mamy niewielką 
częstotliwość odwiedzin. 

Nie raz zadawaliśmy sobie pytanie 
czy przyjmować meble. W lokalu nie 
było dużo przestrzeni na większe 
przedmioty, a my nie chcieliśmy, aby 
rzeczy w dobrym stanie wylądowa
ły na śmietniku, więc stworzyliśmy 
możliwość wstawiania zdjęć mebli na 
naszej stronie na Facebooku. Stawa
liśmy się pośrednikami między tymi, 
którzy chcą oddać meble, a tymi, 
którzy są nimi zainteresowani. Tym 
sposobem uratowaliśmy kilka szafek 
i stolików, a osoby potrzebujące zy
skały wyposażenie mieszkania. 

Trudności

Naszym założeniem było stworzenie 
miejsca, w którym będziemy mogli 
nie tylko wymieniać się przedmiota
mi, ale przede wszystkim będziemy 
mogli się spotkać, spędzać ze sobą 
czas i rozmawiać o kolejnych pomy
słach, które przyczynią się do po
prawy kondycji naszego środowiska. 
Niestety pandemia spowodowała, 
że musieliśmy ograniczyć kontakt 
z mieszkańcami. W trosce o bezpie
czeństwo zamknęliśmy nasz lokal 
dla klientów na czas największego 
zagrożenia zakażeniem. Nie chcieli
śmy jednak przerywać działalności, 
tym bardziej że nawet krótkotrwałe 
zamknięcie oznaczało brak funduszy 

na czynsz za lokal. Wpadliśmy wtedy 
na pomysł umieszczania zdjęć przed
miotów do oddania na Facebooku. 
Tam zainteresowane osoby rezer
wowały rzeczy i odbierały je w usta
lonym terminie lub wysyłaliśmy je 
w konkretne miejsce. To rozwiązanie 
okazało się strzałem w dziesiątkę. 
Dzięki temu więcej osób dowiedziało 
się o inicjatywie, jaką jest On-Eko, 
a my uzyskaliśmy nowych  fanów 
i  odbiorców  przedmiotów,  które 
coraz szybciej zapełniały półki na
szego lokalu. Były momenty, w któ
rych ciężko nam było przejść przez 
pomieszczenie, ponieważ wszędzie 
stały worki i kartony z rzeczami. Każ
dą rzecz trzeba było sprawdzić pod 
względem czystości i przydatności 
do ponownego użytku. Niestety to 
zabierało dużo czasu, do tego okres 
pandemii i nasze prywatne obowiąz
ki nie dodawały energii do działania. 

Po przeanalizowaniu dotychczaso
wego  funkcjonowania  naszej  ini
cjatywy uznaliśmy, że należy jasno 
określić zasady dotyczące przyjmo
wania przedmiotów i ich dalszego 
losu. Dotyczyło to przede wszystkim 
odzieży, ponieważ niektórzy potra
fili przynieść cztery ogromne worki 
ubrań. Nie zawsze dało się wytłu
maczyć, że zachęcamy do przeka
zywania rzeczy w dobrym stanie, 
tak aby ktoś mógł z przyjemnością 
z nich ponownie skorzystać. Zasię
gnęliśmy więc informacji  i dowie
dzieliśmy się, że do kontenerów PCK 
można wrzucać zniszczone tekstylia, 
ponieważ są one przerabiane na pa
liwo alternatywne. Postanowiliśmy 
więc dzielić ubrania na 3 grupy: te 
w dobrym stanie, które zostają u nas 
na wieszakach, ubrania w dobrym 
stanie, które  już nie mieszczą się 

Nie wyrzucaj 

Kiedyś, trzymając w ręku encyklikę 
„Laudato si’”, zadawałam sobie 
pytanie: „czy z naszą planetą jest aż 
tak źle, że papież Franciszek musi 
zabierać głos w tej sprawie?”. Teraz 
wiem, że jest bardzo źle. I trzeba 
coś z tym zrobić. 

wymieńwymień
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u nas, oraz ubrania zniszczone, któ
re wrzucamy do kontenerów PCK. 
Ubrania, które nie mieszczą się na 
naszych wieszakach, wysyłamy do 
organizacji Ubrania do Oddania, któ
ra w zamian za paczkę o wadze 10 kg 
przekazuje 10 zł na wybraną akcję 
charytatywną. Tym sposobem mamy 
czyste sumienia, że ubrania, których 
nie możemy umieścić w On-Eko, nie 
szkodzą środowisku. Co prawda ich 
sortowanie zajmuje wolontariuszom 
sporo czasu, ale świadomość, że rze
czy te mogłyby zostać spalone w do
mowym kominku lub wrzucone do 
złego pojemnika, dodaje nam moty
wacji i sprawia, że z zaangażowaniem 
poświęcamy czas na sprawdzanie 
i dzielenie rzeczy na grupy.

Największą trudnością jest jednak 
przełamanie bariery w ludzkiej świa
domości. Dla wielu osób wzięcie rze
czy używanej to wstyd. Obawiają 
się, że np. koleżanka z pracy może 
rozpoznać bluzkę, którą oddała do 
podzielni. Nie do wszystkich docie
rają argumenty, że naszym obowiąz
kiem jest wyjście z pewnej strefy 
komfortu, by ulżyć naszej planecie. 
Argumenty takie, jak dobra jakość 
rzeczy,  radość  z  ponownego  ich 
wykorzystania czy  fakt dzielenia 
się dobrem, nie zawsze trafiają na 
podatny grunt. Nie tracąc nadziei, 
staramy się przekonywać ludzi, że 
używanie rzeczy z drugiej ręki nie 

jest powodem do wstydu i planuje
my warsztaty edukacyjne dla dzieci 
i dorosłych.

Dzielimy się rzeczami, 
łączymy pomysłami

Nasza  ekologiczna  inicjatywa  to 
nie  tylko możliwość  zostawienia 
lub wzięcia danego przedmiotu. To 
również wsparcie dla wielu osób 
oraz  wzajemne  inspirowanie  się 
pomysłami  i  działaniem.  Okaza
ło  się,  że mamy wielu przyjaciół, 
a nasze działanie wyzwala u innych 
chęć pomocy. Na początku, gdy po
wstawało On-Eko, zgłosiła się do 
nas znajoma, która zaproponowała 
stworzenie profesjonalnej strony in
ternetowej. Pierwszą sympatyczką 
podzielni była pani, która przepro
wadzała się z większego domu do 
mieszkania, więc jej rodzina przy
wiozła do nas dwoma samochodami 
książki i ubrania. Po kilku tygodniach 
funkcjonowania On-Eko zaczęło nam 
przybywać ubrań, więc umieściliśmy 
na naszym Facebooku ogłoszenie, że 
jeżeli ktoś ma w domu niepotrzebne 
wieszaki, to chętnie je przygarniemy. 
Po kilku minutach zgłosiło się parę 
osób, które spełniły naszą prośbę, 
a kilka dni później otrzymaliśmy dwa 
duże kartony ze sklepu, w którym 
nieużywane wieszaki są wyrzuca
ne na śmietnik. Warto rozmawiać 
z ludźmi, pytać, bo być może coś, 
co ktoś uważa za  rzecz komplet
nie niepotrzebną, znajdzie jeszcze 
zastosowanie. My korzystamy np. 
ze skrzynek po warzywach, które 
wylądowałyby na śmietniku, a u nas 
idealnie nadają się do przechowywa
nia zabawek i ubrań. 

Inspirujące historie

Wiem,  że  najtrudniej  jest  zacząć, 
reszta często „wychodzi w praniu”. 
Na początku naszej działalności wsta
wialiśmy zdjęcia całego lokalu na na
szą stronę na Facebooku. Pewnego 
dnia odezwała się do nas pani, która 
dojrzała na jednym zdjęciu ręcznie 
malowany talerz polskiej produkcji, 
pochodzący z czasów PRL-u, i zapy
tała czy wysyłamy rzeczy. Wcześniej 
się nad tym nie zastanawialiśmy, nie 
mieliśmy takiej potrzeby, ale w końcu 
wysłaliśmy kolekcjonerce talerzy jej 
zdobycz. Do tematu wysyłek wróci
liśmy, gdy pandemia spowodowała 
zamknięcie lokalu dla klientów. Wte
dy zostaliśmy zmuszeni do wysyłania 
paczek, co uratowało kolejne rzeczy 
przed wyrzuceniem. Rzeczy jednak 
trzeba mieć w co pakować. Popro
siliśmy ludzi o przynoszenie wypeł
niaczy i kartonów po przesyłkach. 
Okazało się, że to kolejny dobry po
mysł. Wiele osób ucieszyło się, że nie 
musi składować w domu kartonów 
i wyrzucać „plastikowego powietrza”, 
tylko może przekazać to nam. 

Kolejna ciekawa historia wiąże się 
z książką z naszego On-Eko. Były 
to opowiadania dla dzieci w języku 
niemieckim. Książka długo  leżała 
u nas, nie budząc zainteresowania, 
aż w końcu okazała się być skarbem 
dla pewnej pani mieszkającej w od
ległym rejonie Polski, która czyta 
dzieciom bajki w różnych językach, 
by edukować je w przyjemny sposób. 
To wydarzenie uzmysłowiło nam, że 
pandemia i zmiana funkcjonowania 
stacjonarnego na on-line tak napraw
dę wyszły nam na plus, ponieważ 
zyskaliśmy sympatyków z różnych 
części kraju. 

On-Eko to inicjatywa wielowymia
rowa. Daje drugie życie rzeczom, 
pomaga  potrzebującym,  uzupeł
nia półki kolekcjonerów, a przede 
wszystkim łączy ludzi zatroskanych 
o przyszłość naszej planety. W tej 
dziedzinie nie ma konkurencji, cie
szymy się, gdy powstają podobne 
miejsca, dlatego podpowiadamy, jak 
zacząć, a w razie pytań, zachęcamy 
do kontaktu z wolontariuszami On
-Eko, np. na Facebooku. 

Tworzenie  i  rozwijanie  miejsca, 
w którym dzielimy się rzeczami, nie 
zawsze jest łatwym zadaniem, ale 
zaangażowanie w działanie na rzecz 
środowiska przynosi ogromną satys
fakcję i dużo radości. Zachęcam do 
zakładania takich miejsc i kibicuję 
w działaniu.

Tekst Monika Czajka

1.

LuDZIE
Na początku dobrze jest 
zorganizować grupę ludzi, 
którzy będą chcieli działać na 
rzecz lokalnego środowiska. 
Można stworzyć zespół 
osób w podobnym wieku, 
np. młodzieży szkolnej lub 
seniorów. Najlepiej połączyć 
współpracę dwóch pokoleń, 
które będą mogły wymieniać 

się umiejętnościami 
i doświadczeniem.

2.

MIEJSCE
Dobrze jest znaleźć 

przestrzeń łatwo dostępną dla 
społeczności lokalnej. Można 
zapytać w parafii, gminie czy 
organizacjach publicznych 

o lokal, który nie jest używany. 
Dodatkową opcją, która nie 
wymaga dużej powierzchni, 
jest stworzenie podzielni 
on-line, np. na Facebooku, 
gdzie będzie można wstawiać 

zdjęcia przedmiotów 
szukających nowego domu.

3.

Regulamin
Warto jak najszybciej określić 
zasady funkcjonowania 
podzielni. Zaznaczyć, jakie 
przedmioty można oddać. 
Dobrze jest kierować się 
zasadą, że przyjmujemy 
rzeczy w takim stanie, 

w jakim sami byśmy wzięli 
je do swojego domu. Można 
oczywiście zdecydować się na 
przyjmowanie zniszczonych 
rzeczy, jeżeli grupa będzie 

miała możliwość ich naprawy. 
Pomysłów na działanie może 
być wiele, więc warto najpierw 
przemyśleć, co możemy 

razem zrobić. Doświadczenie 
pokazuje, że najlepiej kierować 
się zasadą małych kroków. 

4.

Reklama
Miejsce dzielenia powinno 
mieć swoją nazwę, najlepiej 
taką, którą łatwo będzie 

zapamiętać. Warto stworzyć 
identyfikację marki, logo, 
kolory, czcionki, które będą 
wykorzystywane np. na 
plakatach. W dzisiejszych 
czasach trudno obejść się 
bez strony na Facebooku 
czy Instagramie – dzięki 
social mediom dotrzemy do 
większej liczby odbiorców, 
a tym samym zainteresujemy 
społeczność koniecznością 
troski o środowisko. 

Chcesz zrobić PODZIELNIK,  
ale nie wiesz jak

Zajrzyj na laudatosi.caritas.pl
tam znajdziesz regulamin oraz gotowe literki  
do wydrukowania i stworzenia szyldu PODZIELNIK.
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czy

Działo się to ładnych parę lat temu 
w Pszczynie, niewielkim, zadbanym 
miasteczku na Śląsku. Przed święta
mi Wielkiej Nocy proboszcz  jednej 
z tamtejszych parafii ustawił przed 
kościołem kontener i zaprosił swoich 
parafian, aby wkładali do niego niepo
trzebne, ale czyste ubrania dla ubogich. 
Dodał również, aby pamiętali, że dar 
ma pochodzić z serca i że kontener nie 
powinien być alternatywą dla śmietni
ka. Najmocniej jednak zabrzmiało to, 
co dodał na końcu: „pamiętajcie, że 
w tych ubraniach to wy sami będzie
cie chodzili w wieczności”. Pamiętam 
tego księdza, jego dobroć, zaradność 
i prawdziwie ojcowską postawę wo
bec swoich parafian. Wykazywał się 
przy tym sprawnością duszpasterską 
i bardzo dosłownie traktował ewan
geliczne polecenie „pamiętajcie o ubo
gich”. A ubogich miał na swoim terenie 
niemało, bo za takich uważał nie tylko 
tych, którzy żyją w niedostatku, ale 
także bezradnych życiowo, pozbawio
nych domu czy pracy, starszych, cho
rych i niepełnosprawnych. Wszystkich, 
którzy w jakimś zakresie zdani byli na 
pomoc innych. Dodajmy, że jest różnica 
między człowiekiem biednym a ubo
gim. Nie do nas jednak należy ocena, 
gdzie przebiega granica między patolo
gią społeczną, która jest bardzo często 
przyczyną biedy i rozbicia życiowego, 
a „świętym ubóstwem”. Można się bo
wiem bardzo pomylić, a w opiece nad 
ubogimi tak naprawdę o nas samych 

głównie chodzi i o ożywianie naszej 
„wyobraźni miłosierdzia”, czego uczył 
święty Jan Paweł II.

Ksiądz proboszcz pszczyńskiej parafii 
przynajmniej dwa razy do roku od
wiedzał swoich parafian, szczególnie 
leżących i cierpiących. Miał w nich po
kaźną armię wspierających modlitwą 
i ofiarą. Parafia była pełna życia i licz
na. Samych ministrantów miał ponad 
dwudziestu. Bezrobotnych zatrudniał 
przy produkcji różańców, wypłacając 
im należne wynagrodzenie. Była to 
prawdziwa pomoc „z dołu”, nienaru
szająca ich poczucia godności, a dają
ca poczucie przydatności i satysfakcji, 
co jest tak istotne w trudnym okresie 
bezczynnego zawodowo życia.

Piszę to wszystko, ponieważ płytka 
katecheza spowodowała, że każdy akt 
dobroczynności rozumiemy jako akt 
miłosierdzia, bez względu na to czy 
i ile nas on kosztuje. Niezależnie od 
tego, czy jest to ofiara poświęconego 
drugiemu czasu, czy zapomoga mate
rialna i czy nasz dar dajemy „z góry”, 
czy „z dołu”, dobrze jest mieć świa
domość, że nikomu żadnej łaski nie 
okazujemy. Co najwyżej sobie, we
dług intencji serca, bo ofiarowanymi 
w ten sposób darami sami będziemy 
się cieszyć w wieczności.

Tekst Janusz Sukiennik,  
specjalista ds. społecznych w Caritas Polska

Papież Franciszek nie 
chce przypominać 
o tym, co oczywiste – że 
mamy dzielić się dobrem 
z ubogimi. Mówi o tym, 
że dary mają różną 
wartość – tak w oczach 
obdarowanych, jak 
i w oczach Ojca ubogich. 
Czy potrafimy dawać tak, 
jak byśmy sami chcieli być 
obdarowani? Czy stać nas 
na gest z dołu?
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”Biedni nie są osobami „zewnętrznymi” 
dla wspólnoty, ale są braćmi i siostra-
mi, z którymi dzieli się cierpienie po 
to, by przynieść ulgę w ich ciężkiej 
sytuacji oraz ich marginalizacji, ażeby 
została im przywrócona utracona 
godność, a także po to, by zabezpie-
czyć im konieczne włączenie społecz-
ne. Z drugiej strony wiadomym jest, 
iż pojedynczy gest dobroczynności 
zakłada istnienie dawcy oraz odbior-
cy, podczas gdy dzielenie się życiem 
rodzi braterstwo. Jałmużna jest 
okazjonalna, natomiast współudział 
jest czymś trwałym. Jałmużna niesie 
ze sobą ryzyko gratyfikacji dla tego, 
kto jej udziela; współudział natomiast 
wzmacnia solidarność oraz daje 
podstawy konieczne do osiągnięcia 
sprawiedliwości.   
Papież Franciszek, Orędzie na V Światowy 
Dzień Ubogich, 14 listopada 2021
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Projekt Caritas Laudato Si 
jest odpowiedzią na wezwanie 

papieża Franciszka oraz 
potrzebę budzenia w nas 

ekologicznej wrażliwości . 
Promujemy encyklikę „Laudato si"

i mówimy o tym, 
jak żyć jej przesłaniem. 
Jak i dlaczego być eko!

W ramach ekologii integralnej w latach 
2019-2021 realizowany jest projekt 
„Ekologia integralna encykliki „Laudato 
si’” w działaniu wspólnot Caritas 
i społeczności lokalnych” (skrót Caritas 
Laudato Si). Powstał on jako odpowiedź 
na wezwanie papieża Franciszka 
do troski o wspólny dom – Ziemię 
– przekładając społeczną naukę Kościoła 
w zakresie ekologii integralnej na 
konkretne działania.
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