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Sozologia system owa. Тот II Antroposfera. Ekologia wiary: 
człowiek i jego środowisko, red. Wiesław Dyk, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i studia 
T. (DCCXLII) 668, Szczecin 2007, s. 304.

Książka pt. Sozologia systemowa. Тот II Antroposfera. Ekologia wiary: człowiek 
i jego środowisko powstała pod redakcją Wiesława Dyka jest zbiorem publikacji wielu 
środowisk naukowych zgromadzonych na konferencji z cyklu Sozologia systemowa. 
Oprócz referatów, które zostały wygłoszone, w publikacji występują inne liczne ar
tykuły z poruszanej tematyki. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, co 
pozwoliło na szerokie zarysowanie stanowisk filozoficznych, teologicznych oraz 
przyrodniczych w kontekście szeroko rozumianej ekologii.

Monografia podzielona została na trzy rozdziały, z których każdy traktuje o in
nym aspekcie ekologii wiary. Rozdział pierwszy przedstawia ujęcie ekologii wiary 
w kontekście prawno przyrodniczym. Część druga zarysowuje aspekt filozoficzny 
ekologii wiary natomiast ostatni dział pokazuje w jaki sposób ekologia wiary dotyka 
płaszczyzny teologicznej.

Część pierwsza, już na wstępie, pozwala czytelnikowi zapoznać się ze sposoba
mi monitorowania jednego z głównych i niezbędnych składników środowiska jakim 
jest powietrze. Autorzy artykułu pt. Badanie mikrobiologiczne powietrza w oczysz
czalni ścieków w sezonie letnim Monika Olejniczak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 
-  Epidemiologicznej w Szczecinie i Wiesław Deptuła z Uniwersytetu Szczecińskiego 
przedstawiają wyniki przeprowadzonego badania. Dowiadujemy się, iż przedsię
wzięcie prowadzone było w sezonie letnim w okresie trzech lat. Do pobierania prób 
posłużono się m etodą aspiracyjną, dzięki której możliwa była ocena zanieczysz
czeń mikrobiologicznych występujących w powietrzu. Jest to bardzo ważne zagad
nienie, gdyż przebiegająca w dużym tempie industrializacja prowadzi do powsta
wania znacznych koncentracji zanieczyszczeń powietrza nad terenami miejskimi. 
W artykule w sposób przejrzysty został przedstawiony sposób oznaczania badanych 
próbek, czas ich inkubacji wraz z pożywkami hodowlanymi. Za pomocą zestawie
nia tabelarycznego porównano uzyskane wyniki z trzech kolejnych lat badawczych 
oraz przedyskutowano je w kontekście podobnie przeprowadzonych badań rów



nież w sezonie letnim w oczyszczalniach ścieków w Milanówku, Bartoszycach oraz 
Grodzisku Mazowieckim (s.38-39). Tak przedstawiona problematyka jest cennym 
źródłem materiału dla osób zajmujących się oceną zanieczyszczenia powietrza pod 
kątem mikrobiologicznym jak również dla tych, którzy chcą zgłębić swoją w aspekcie 
szerokorozumianej ochrony środowiska.

W części pierwszej znalazł się równeż artykuł Mariana Ciaciury z Uniwersy
tetu Szczecińskiego traktujący o Edukacji ekologicznej w ogrodach botanicznych. 
Zauważona dość mocno degradacja środowiska przyrodniczego, która miała miejsce 
już w XX wieku i trwa nadal dość mocno przejawia się w różnych kwestiach takich 
jak: odpady, ścieki, efekt cieplarniany, zmiany klimatu (s. 41). Podjęcie dość rady
kalnych kroków w zahamowaniu tego procederu było niezbędnym wysiłkiem wielu 
ludzi wraz sekretarzem generalnym ONZ U Thantem. Autor w krótkim rysie histo
rycznym przedstawia najważniejsze wydarzenia o charakterze międzynarodowym 
jakie miały miejsce w XX wieku i dotyczyły prób powstrzymania zmian środowi
skowych (s. 41). Bardzo istotnym sposobem edukowania różnych grup wiekowych 
pod kątem ochrony środowiska są ogrody botaniczne. Ich długa historia sięgająca 
czasów starożytnych jest pełnym obrazem wartości przyrodniczo-naukowych jakie 
miały i mają w nich miejsce. Każdy ogród botaniczny skupia na swoim terenie liczne 
gatunki roślin, które są charakterystyczne dla poszczególnych zakątków świata Jest 
to więc ciekawa i czasem jedyna rekonstrukcja różnorodności biologicznej. Oprócz 
tych funkcji istotną rolą jest pomoc w kształtowaniu i propagowaniu edukacji eko
logicznej. W ogrodach botanicznych organizowane są liczne wycieczki, pogadan
ki, zajęcia terenowe czy warsztaty, w których w sposób bardzo aktywny uczestniczą 
młodzi ludzie(s. 42-45). Takie właśnie formy edukacji są idealnym sposobem przy
bliżania różnorodności biologicznej w różnych grupach wiekowych.

Drugą część niniejszej publikacji rozpoczyna artykuł ks. prof. dr. hab. J. M. 
Dołęgi z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na tem at 
Religia jednym  z istotnych elementów strukturalnych kultury. We wprowadzeniu 
dowiadujemy się, iż kultura postrzegana jest powszechnie jako wytwór człowieka. 
Patrząc holistycznie na działalność człowieka zarysowują się cztery kluczowe ob
szary aktywności ludzkiej: nauka, technika -  technologia, sztuka i religia (s. 117). 
W artykule wyjaśnione są kluczowe terminy i wyrażenia takie jak: sozologia systemo
wa, Antroposfera, religia, kultura i jej elementy, nauka, technika i technologia i sztuka 
(s. 117-127). Nawiązując do religii jako do istotnego elementu budującego kulturę 
autor wskazuje, iż występuje ona w takiej właśnie funkcji we wszystkich religiach 
świata. Jest to czynnik przeplatający się poprzez inne składniki kultury powodując 
zbiór wartości pomagający rozwijać się człowiekowi. Te wszystkie aspekty kulturowe 
charakterystyczne dla różnych, odmiennych środowisk funkcjonują w oparciu o po
jęcia i wartości religijne (s. 127).

W podsumowaniu czytelnik dowiaduje się o znaczeniu religii w całej strukturze 
kultury. W dziedzinie nauki badania religijne pozwalają zgłębić nauki teologiczne 
i tworzą dyscyplinę teologii. Działania techniczne i teologiczne oparte są na warto
ściach religijnych. Religia wskazuje człowieka jako osobę, która jest najwyższą war



tością, musi być przedmiotem najwyższej troski. To staje się kryterium  dla oceny 
rozwoju technologicznego. Jednocześnie rozwój techniczny stymuluje teologię do 
zinterpretowania tego procesu. W ten sposób dochodzi do poszerzenia nauk teolo
gicznych. W sztuce wartości religijne charakterystycznie emanują na naszą wrażli
wość, emocje odgrywając znaczną role w naszej osobowości. Przytaczając powyższe 
argumenty jesteśmy zobowiązani do pielęgnacji miejsca religii w każdej kulturze.

Część trzecia książki, ujmująca ekologię wiary w aspekcie teologicznym, ma 
w swoim zbiorze publikację Tadeusza Dyka z Uniwersytetu Szczecińskiego rozpa
trującą Ekologię wiary w świetle „Pieśni słonecznej” św. Franciszka z Asyżu. Autor 
prezentuje relacje św. Franciszka do otaczającej go przyrody. Owe podejście wynika 
z umiłowania, jakim darzył średniowieczny mnich Stwórcę -  Boga. Jest to postawa 
godna naśladowania i pozwala nakreślić jeden z typów świadomości ekologicznej 
nazywany typem franciszkańskim. W zakończeniu T. Dyk formułuje wnioski jakie 
można wyciągnąć po lekturze Pochwały stworzeń św. Franciszka z Asyżu. Analiza 
przeprowadzona w aspekcie relacji do Stwórcy uczy tego, iż szacunek Franciszka 
dla stworzeń jest wyrazem dziękczynienia im za służbę, którą pełnią wobec człowieka 
z  woli Boga.1

Publikacja Sozologia systemowa. Tom II Antroposfera. Ekologia wiary: człowiek 
i jego środowisko ukazuje ogromne interdyscyplinarne bogactwo tematów jakie moż
na realizować w kontekście ekologii wiary. Myślę, że zebranie wszystkich artykułów 
konferencyjnych w formie książkowej jest znaczącym zestawieniem dla osób podej
mujących tę refleksję tematyczną.

Agnieszka Bernadkiewicz

Jacek W. Czartoszewski, Edward Grott (red.), Problem y XXI 
wieku -  uwarunkowania spoleczno-pedagogiczne wychowania 
do zrównoważonego rozwoju, UKSW, Warszawa 2007, s. 132

Idea zrównoważonego rozwoju narodziła się w połowie lat siedemdziesiątych 
i chociaż często jest przedmiotem dyskusji to jednak wciąż często jest rozumiana 
powierzchownie albo wręcz niewłaściwie. Jest to jedną z przyczyn zaniechania re
alizowania jej, lub niepełnego wprowadzania w życie. Jednym z istotnych sposobów 
zmiany tej sytuacji jest wychowywanie do zrównoważonego rozwoju na wszystkich 
etapach kształcenia. Szczególne znaczenie odgrywa tutaj edukacja dzieci i młodzieży, 
którzy dopiero kształtują swoje postawy życiowe, o wiele łatwiej jest im wprowadzić

1 T. D y k , Ekologia w iary w  świetle „Pieśni słonecznej” św. Franciszka z  A syżu , w: Sozologia sys
temowa. Tom II Antroposfera. Ekologia wiary: człowiek i jego środowisko , pod red. W. Dyka, 
Szczecin 2007, s. 221.


