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Intensywność przemian jakie zachodzą w przestrzeni przyrodniczej staje się 

coraz bardziej dostrzegalna dla przeciętnego człowieka. Jeszcze kilka dekad temu 

pewne informacje pochodzące z analiz naukowych, przekazywane do publicznej 

wiadomości, odbierane były przez ludzi z pewną dozą ostrożności. Powodów takiego 

stanu rzeczy można doszukiwać się m.in. w tym, że badania osób zajmujących się 

oceną stanu i jakości środowiska opierały się głównie na pewnych przypuszczeniach 

czy modelach potencjalnych przyszłych zmian. To mogło powodować powszechne 

przekonanie, że skoro prognozy oparte są na modelu, do którego wyznaczono 

określony, dość odległy przedział czasowy, to niekoniecznie prognoza się sprawdzi, 

lub zakładany scenariusz nie dosięgnie współcześnie żyjących. Niestety pewne 

przewidywania wynikające z szacunkowych danych obecnie zaczęły się ziszczać 

i w konsekwencji zmieniający się stan i jakość środowiska nie budzą już wątpliwości 

wśród społeczności zamieszkującej różnorodne zakątki Ziemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmiany, które dokonały się w środowisku są przez coraz więcej osób 

dostrzegane, a ich skutki są odczuwalne i dotykają całej globalnej wspólnoty opartej 

na zależnościach społeczno-przyrodniczych. Wspólnotę, w tym kontekście, należy 

rozumieć jako ekosystem, czyli jednostkę ekologiczną, w skład której wchodzi 

biocenoza – przyroda żywa i biotop – nieożywiona część środowiska (Łabno, 2007). 

Zatem prognozowane zmiany dotyczą też społeczności lokalnych zamieszkujących 

swoje „małe ojczyzny”.  

W oparciu o zasygnalizowany problem warto jest poświęcić uwagę na 

potrzebę budowania wśród mieszkańców społeczności lokalnych odpowiedzialności 

za współmieszkańców oraz miejsca, w którym żyją. Krótko mówiąc, z punktu 

widzenia konsekwencji narastających przemian środowiskowych konieczna jest 

potrzeba odwoływania się do właściwej argumentacji na rzecz budowania postawy 

odpowiedzialności za wspólnotę społeczną, a przy tym za środowisko jej życia. Jest 

to problem, który musi być akcentowany m.in. w społecznościach lokalnych, aby 

powstrzymać te coraz częściej jednokierunkowe działania nastawione na 

indywidualne profity. 

 

Dlaczego właśnie społeczności lokalne powinny kierować się zasadą 

odpowiedzialności? 

 

Potrzeba ochrony wspólnoty środowiska społeczno-przyrodniczego, w tym przypadku 

uwzględniająca środowisko „małych ojczyzn”, często jest przywoływana przez 

rozmaite podmioty, instytucje, organizacje m.in. proekologiczne. To na tych 

obszarach nierzadko znajdują się cenne obiekty przyrodnicze, a sama przyroda jest 

tym miejscem, gdzie człowiek egzystuje, rozwija się i doskonali. Można powiedzieć, 

że przestrzeń przyrodnicza niejako permanentnie wpisana jest w funkcjonowanie 

człowieka żyjącego poza obszarem wielkich miast. Środowisko przyrodnicze jest tu 

po prostu bardziej dostępne, mniej przekształcone przez działalność człowieka 

w porównaniu do dużych terenów aglomeracji miejskich. Jest to więc argument silnie 

przemawiający za wdrażaniem w praktykę dnia codziennego zasady 

odpowiedzialności w celu zachowania tych obszarów w jak najlepszym stanie. 

Człowiek często sięga do tego co pierwotne, nieprzekształcone, nieprzetworzone, 

niezmienione. Mieszkańcy dużych miast chętnie swój wolny czas spędzają właśnie 



w takich miejscach, które pozwolą im wytchnąć, zregenerować się i odpocząć od 

zgiełku związanego z tempem życia w mieście.  

Warto jest w tej kwestii położyć również akcent na osoby starsze – seniorów, 

którzy są częścią wspólnoty „małych ojczyzn”. Oni jako ludzie mający ogromny bagaż 

życiowych doświadczeń często stanowią najbardziej wiarygodne źródło wiedzy 

o minionych czasach, o tym jak wyglądało kiedyś życie na tych terenach i jaką rolę 

odgrywała przyroda w ich egzystencji. Seniorzy poprzez swoją pracę, często 

wykonywaną w przestrzeni przyrodniczej, mogli dostrzec, odczuć zależność od niej. 

Ta zależność od przyrody wiązała się z tym, że przede wszystkim odpowiedzialnie 

zarządzana przyroda dawała im wymierne profity np. w postaci pokarmu uzyskanego 

z owocnych zbiorów.  

Społeczności lokalne charakteryzują się silnymi więzami wynikającymi 

z realizacji nierzadko wspólnych interesów czy potrzeb. W tych społecznościach 

często kultywowana jest przynależność do danego miejsca, a jedynymi żyjącymi 

świadkami tego, jak wyglądały kiedyś relacje w tych środowiskach, są właśnie 

seniorzy.  

 

Jak rozumieć kwestię odpowiedzialności ukierunkowaną na relację 

człowieka z miejscem, w którym żyje?  

 

Próbując wskazać na sytuacje w jakich odpowiedzialność człowieka możne 

się przejawiać, warto zwrócić uwagę na: 

 odpowiedzialność za skutki podjętego działania; 

 odpowiedzialność za skutki niepodjętego działania; 

 odpowiedzialność za kogoś-drugiego człowieka; 

 odpowiedzialność za siebie samego; 

 odpowiedzialność za środowisko rozumiane jako miejsce życia człowieka i 

innych organizmów.  

Tak ujęte obszary, w momencie zaniechania kierowania się w swoim działaniu, 

wyborach wartością odpowiedzialności, przekładają się na skutki prawne, zdrowotne, 

moralne. Z uwagi na to pojawiają się próby podejmowania zdecydowanych działań 

zmierzających do zmiany kierunku przebiegających następstw wzrostu 

uprzemysłowienia oraz konsumpcyjnego stylu życia. W tym kontekście istotna staje 



się potrzeba sięgnięcia do właściwej argumentacji, która odgrywa duże znaczenie 

między innymi w procesie edukacyjnym. Staje się ona bodźcem do praktycznych 

działań skutkujących ochroną środowiska, rozumianego jako wspólnota społeczno-

przyrodnicza. Współcześnie dużą rolę w procesie edukacyjno-informacyjnym 

odgrywają media. Są one nośnikiem informacji na temat różnych bieżących kwestii, a 

równocześnie są dostępne dla niemal każdego. W kontekście środowisk lokalnych 

wielu badaczy zwraca uwagę na potrzebę sięgania do takich narzędzi w celu 

realizacji misji edukacyjnej. Media lokalne, są po prostu bliżej konkretnej 

społeczności. Dziennikarze lokalnych mediów pokazują realne problemy, jakie 

panują w danym regionie, z jakimi zmagają się jego mieszkańcy. Często ich 

wieloletnia praca w danym środowisku lokalnym pozwala na dogłębniejsze poznanie 

podłoża problemowego,  przez co swój przekaz realizują w oparciu o zasadę 

odpowiedzialności (Biernacki, Bokwa i in 2009).        

Rodzina jako środowisko wychowawcze człowieka  

Edukacja jako proces kształtujący jednostkę osobową, pierwotnie powiązana 

jest z wychowaniem. Dzieje się tak za sprawą przyjętego pewnego toku 

następujących po sobie działań, które podejmowane są przez rodziców bądź 

wychowawców. Oni bowiem poprzez troskę o swoich podopiecznych starają się im 

ukazać pewne właściwe sposoby zachowań w otaczającym ich środowisku. Edukacja 

stanowi swoistą metodę formowania rozwoju człowieka, aby dokonać konkretnych 

zmian w jego osobowości (Bołoz 2010). Rozszerzając ramy procesu edukacyjnego w 

celu osiągnięcia praktycznej ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego, 

edukacja winna stać się wychowywaniem. Jak zauważa W. Bołoz „edukacja (…) ma 

być wychodzeniem i wyprowadzaniem jednych przez drugich na inny, szerszy świat, 

co dokonuje się poprzez ukazywanie nowych horyzontów, dawanie bodźców do ich 

szukania, dodawanie odwagi do podejmowania właściwych zachowań w dziedzinie 

ochrony środowiska” (Bołoz 2010). W zbiorze podstawowych założeń 

wychowawczych pomagających osiągnąć zamierzony cel powinna znaleźć się 

wartość odpowiedzialności  stanowiąca argument stymulujący osobę, objętą 

procesem wychowawczym, do jej respektowania. Pozwoli to na dokonywanie 

właściwych wyborów, w tym podejmowania decyzji skutkujących poszanowaniem 

całej wspólnoty społeczno-przyrodniczej. 

 



Zaproponowana, w tej krótkiej refleksji nad odpowiedzialnością społeczności 

lokalnych za ich wspólnotę społeczno-przyrodniczą, argumentacja w dość jasny 

sposób unaocznia potrzebę jej stosowania w procesie edukacyjnym. Aktualnie 

środowisko życia stanowi złożony system ukonstytuowany z przyrody, społeczeństwa 

oraz wydarzeń historycznych (Sztumski 2012). W holistycznie rozumianym 

środowisku, stanowiącym areał życia zarówno stricte przyrodniczego, jak również 

społecznego, w którym tworzona jest kultura materialna i duchowa, obserwowane są 

permanentne zmiany. Wiek XX i XXI różnią się od minionych tym, że przywołane 

zmiany występują w szybszym tempie, co w konsekwencji oznacza że „(…) przyszło 

nam żyć w szybkozmiennej przestrzeni społecznej i w sytuacji niesłychanego 

przyspieszania tempa życia”(Sztumski 2012). Codzienne wybory przeciętnego 

człowieka często nie uwzględniają ochrony wspólnoty społeczno-przyrodniczej, gdyż 

wymagają od niego większego zaangażowania. Jednak oprócz tych przesłanek brak 

troski o całościowo ujęte środowisko wynika w dużej mierze z faktu ciągle jeszcze 

niewystarczającego uwrażliwienia społeczeństwa na ten problem. Wskazują na to 

liczne badania empiryczne związane z analizą stanu świadomości ekologicznej 

(Strumińska-Doktór 2010). Istnieje zatem potrzeba uznania, że wspólnota społeczno-

przyrodnicza to szereg komponentów jakie tworzą środowisko. Za jej sprawą, mogą 

się one realizować we właściwy, a nierzadko konieczny dla siebie sposób. 

Środowisko społeczno-przyrodnicze to układ wielu dużych, funkcjonujących 

systemów. Jest to również sieć powiązanych ze sobą mniejszych systemów. 

Niezależnie jak je zdefiniujemy możemy być pewni, że każda grupa systemów 

partycypuje w globalnym ekosystemie, który jest niczym innym jak wspólnotą 

społeczno-przyrodniczą. Współczesny człowiek, który wszedł na drogę rozwoju w 

dziedzinie techniczno-humanistycznej jest odpowiedzialny za swoje wybory, decyzje 

oraz działania w celu zapewnienia trwania właściwej relacji pomiędzy wszystkimi 

komponentami tworzącymi przestrzeń społeczno-przyrodniczą. Dlatego procesy 

edukacyjne realizowane w kontekście ochrony środowiska m.in. obszarów „małych 

ojczyzn” muszą uwzględniać w swoich metodach właściwą argumentację. Wymaga 

to dostosowania jej w różnych programach do odbiorców lub uczestników procesu 

edukacyjnego w celu odniesienia jak najlepszego rezultatu. Każda grupa wiekowa 

charakteryzuje się specyficznymi dla siebie możliwościami przyswajania wiedzy, a to 

przekłada się na wdrażanie jej w praktykę życia codziennego. W tym kontekście 



odpowiednia argumentacja stanowi niezbędne narzędzie w edukacji ukierunkowanej 

na ochronę środowiska nie tylko globalnego, ale i lokalnego.          
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