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się każdy komu nie jest obojętna postępująca degradacja środowiska na
turalnego.

Należy przypuszczać, że wciąż rosnąca świadomość zagrożenia i ko
nieczność ochrony środowiska naturalnego wśród społeczeństwa spowo
duje naturalne wykształcenie się postaw pro-ekologicznych, a następ
stwem tego będzie poprawa stanu ekosystemu, którego my, jako ludzie 
jesteśmy jednym z ogniw.
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Kolejna pozycja, która powstała pod redakcją Jacka W. Czartoszew- 
skiego. Podobnie jak inne publikacje poświęcona jest problematyce eko
logicznej. Jest to praca zbiorowa, na którą składa się kilkanaście rozdzia
łów, każdy poświęcony odrębnemu zagadnieniu. Zespół autorski tworzą 
osoby będące pracownikami naukowymi wielu polskich uczelni wy
ższych.

Książkę rozpoczyna przełożony z języka włoskiego tekst audiencji ge
neralnej papieża Jana Pawła II z dnia 17 stycznia 2001 r. mówiący o pro
blemie dewastacji środowiska naturalnego na naszym globie. Słowa pa
pieża: „Człowiek bez zastanowienia zniszczył lesiste równiny i doliny, 
zniekształcił system hydrogeologiczny i atmosferyczny upokarzając ten 
«kwietnik», którym jest Ziemia, nasze mieszkanie" są głównym mottem 
całej publikacji.

Optymizmem napawa fakt, iż nastąpił znaczący wzrost zainteresowa
nia jakością życia oraz ekologią, który wydarzył się zwłaszcza w społe
czeństwach o wysokim stopniu rozwoju. W społeczeństwach tych ludzie 
nie dążą już do zapewnienia sobie podstawowych środków do życia, 
gdyż ten poziom zaspokojenia ludzkich potrzeb osiągnęli już dawno, 
a starają się bezpośrednio wpłynąć na poprawę warunków życia na ca
łym świecie.

Jak twierdzą autorzy, ranga edukacji ekologicznej wynika ze zrozu
mienia rozmiarów i tempa rozwoju zagrożeń w społeczno -  przyrodni
czym środowisku człowieka. Dzięki intensywnej pracy wielu działaczy 
ruchów pro-ekologicznych, mamy w Polsce liczne uregulowania prawne 
w sferze ochrony środowiska. Są to dokumenty mówiące o obowiązku 
opracowania programów i edukacji ekologicznej. Mają one charakter 
ustaw, jak też umów międzynarodowych.



W III RP, w latach 90-tych, kolejne rządy podejmowały działania w 
zakresie reform chroniących środowisko. Niestety na chwilę obecną 
żadna poważna siła polityczna nie jest zainteresowana prowadzeniem 
konsekwentnej polityki ekologicznej na szerszą skalę. Podobnie jak auto
rzy książki uważam, że spowodowane jest to tym, iż wzrost bezrobocia, 
liczne reformy społeczno -  gospodarcze zepchnęły na dalszy plan pro
blemy ekologiczne. Skutkiem tego jest znaczne obniżenie przez państwo 
nakładów na edukacje ekologiczną i walkę z degradacją środowiska na
turalnego.

Jak kwestia ochrony przyrody będzie wyglądała w najbliższych la
tach? Autorzy książki wychodzą z założenia, iż strategiczna edukacja w 
nowej kulturze rozpoczynającego się stulecia inspirować powinna rozwi
janie wiedzy, umiejętności i postaw oraz poczucia odpowiedzialności 
i zrozumienia holistycznej struktury świata. W spółczesny młody czło
wiek zbyt mocno krępowany jest przez tradycję i stereotypy, przyjmuje 
postawy obronne wobec zachodzących zmian. Rola nauczyciela sprowa
dza się do funkcji urzędnika i kontrolera, a nie doradcy i partnera.

Warto pamiętać o tym, iż edukacja ekologiczna jest dyscypliną bar
dzo młodą, bez tradycji i doświadczeń. Zrównoważony rozwój w jej ra
mach wymaga stałego upowszechniania, uświadamiania, zintegrowane
go podejścia, wzorów i zachowań. Zespół autorski zgodny jest co do 
kwestii, że edukacja ekologiczna jako młoda dyscyplina, wchodząca do
piero do powszechnej edukacji wymaga nowej perspektywy, z którą wią
że się zmiana metod nauczania. Chodzi o to, by relacje nauczyciel -  uczeń 
wynikały z synergicznych zależności sytuacji edukacyjnej, doboru uczest
ników, a także poszukiwania wciąż doskonalszych celów i form edukacji.

Bardzo dużą role przypisuje się dzieciom i młodzieży jako pokoleniu, 
które podejmie w przyszłości odpowiedzialność za losy naszej planety.

Serdecznie polecam tę publikację wszystkim tym, którym nie są obce 
problemy z jakimi boryka się współczesna ekologia. Jest to również bar
dzo wartościowa publikacja dla osób, które na co dzień stykają się z edu
kacją ekologiczną. Grono osób współpracujących przy tworzeniu tej 
książki osiągnęło sukces doprowadzając do jej wydania.
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