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CARITAS LAUDATO SI – TROSKA JEST BOSKA! 

Troska jest boska, a myśląc o środowisku - konieczna i potrzebna! To temat, który musi zostać 

podjęty również w Kościele. Projekt Caritas Laudato Si powstał w roku 2019 jako odpowiedź na 

wezwanie Papieża Franciszka oraz potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości.  

Widzimy, że nasz świat zalewa plastik, konsumujemy coraz częściej bez umiaru, a zmiany 

klimatyczne można zauważyć w naszej codzienności. Mamy znaczący wpływ na środowisko, a ono 

na nas – świeże powietrze, zdrowe plony, czysta woda. To wszystko jest nam do życia potrzebne.  

Minęło 5 lat od kiedy papież Franciszek napisał encyklikę Laudato si, mocno akcentując potrzebę 

działania. Jej przesłanie, cały czas bardzo aktualne, powinno dotrzeć do każdego z nas – dlatego 

Caritas Laudato si podejmuje temat i zaprasza do uważniejszego życia. 
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Ogólnopolska kampania i projekty lokalne 

 

W ramach projektu organizujemy ogólnopolską kampanię na temat ekologii integralnej: spoty, 

wywiady, rozmowy z ekspertami, materiały edukacyjne, aktywne social media. Edukujemy 

i zapraszamy, by wiedzę przekładać na praktykę. 

Jednocześnie działamy 12 diecezjach i staramy się oddolnie zmieniać rzeczywistość. W całej Polsce 

powstają lokalne eko-projekty. Problem z segregacją śmieci, brakiem wody, smogiem? Wystarczy 

wymyślić rozwiązanie, zgłosić inicjatywę, a my dwa razy w roku przyznajemy granty na ich realizację: 

4000 zł, 10 000 zł lub 12 5000 zł. Nad projektami czuwają animatorzy diecezjalni, zapewniając 

również wsparcie merytoryczne. W minionych latach odbyło się już ponad 120 lokalnych inicjatyw 

społecznych na rzecz ekologii. Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest realizowany przy Caritas Polska. 

 

 
 

Zobacz, czy działamy w Twojej diecezji! 
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Brat Cordian Szwarc OFM Animatorem Krajowym 

Animator Krajowy koordynuje lokalne działania w całej Polsce, prowadzi wyjazdy ambasady 

mobilnej, która odwiedza szkoły, parafie, wydarzenia z warsztatami ekologicznymi. 

 

W projekcie Caritas Laudato si tę rolę pełni od roku 2020 br. Cordian Szwarc OFM. Sam o sobie mówi 

„franciszkanin zwykluch”, inicjator projektu Siedem Aniołów, duszpasterz Pielgrzymki Młodzieży 

Różnych Dróg i Kultur, organizator ulicznych teatrów ognia, producent filmów „Jedenaście” czy 

„Przed sklepem jubilera”. Miłośnik natury, żartów i serdeczności. Swój zakon wybrał nie przez 

przypadek - z miłością św. Franciszka troszczy się o naszą planetę. 

 

"Efekt ma być taki, że zmienimy klimat! Klimat w myśleniu o tym, że wszystko nam się należy, że to 

co mamy jest nasze i możemy z tym robić, co nam się podoba.  

Chwały Panu Bogu nie oddaje płonące wysypisko śmieci, stosy wyrzuconej żywności, wyspy śmieci 

na oceanach czy wysuszone akweny wodne. Chwały Panu nie oddaje tańcząco-wirująca po domu 

jednorazówka. Każdy nasz zakup to akt moralny. Chcemy o tym rozmawiać. Chcemy się uczyć 

wzajemnie dobrych praktyk, które będą owocowały w życiu kolejnych pokoleń.” – mówi br. Cordian 

o projekcie.” 

 

Ekowydanie encykliki Laudato Si’ 

Trwa ogłoszony przez Papieża Franciszka rok Laudato si’, ponieważ świętujemy pięciolecie 
wydania encykliki. Z tej okazji, w ramach projektu zostało przygotowane specjalne, ekologiczne 
wydanie, dzięki czemu jej treść trafi do jeszcze szerszego grona odbiorców. Wciąż aktualne 
nawoływanie do troski o środowisko powinno jeszcze mocniej wybrzmieć w naszej codzienności 
i stwarzamy ku temu okazję. 
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– Mamy nadzieję, że to wydanie trafi do ludzi dobrej woli, którzy nie tylko w ramach naszego 
projektu, ale przede wszystkim w swojej codzienności, postanowią przemieniać małymi krokami 
naszą rzeczywistość. W naszych domach musimy się nauczyć zakręcać wodę, oszczędzać prąd, 
segregować śmieci zamiast palić nimi w piecu, troszczyć się o bioróżnorodność; o to, co jemy i czym 
oddychamy. Te proste kroki są wyrazem troski o drugiego człowieka, o ubogich, o siebie samego. 
Przede wszystkim, są wyrazem szacunku i miłości na wzór Boga, od którego wszystko otrzymaliśmy – 
mówi brat Cordian Szwarc OFM, franciszkanin, Animator Krajowy Caritas Laudato si’. 

Encyklika została wydrukowana na ekologicznym papierze. Poszerzony margines pozostawia miejsce 
na notatki. Minimalistyczna estetyka symbolizuje styl i kierunek działania, do jakiego zaprasza 
papieskie przesłanie.  

Ambasada mobilna jeździ po całej Polsce z eko-warsztatami 

       

Ambasada mobilna to inicjatywa warsztatów ekologicznych w całej Polsce. Odwiedza szkoły, eventy, 

parafie i wszystkie miejsca które chcą dowiedzieć się dlaczego ekologia jest ważna. Ambasada jest 

wyposażona w namiot-wystawę z infografikami: o wodzie, klimacie, powietrzu, bioróżnorodności, 

recyklingu i żywności, ekonomii dobra wspólnego i encyklice Laudato si. Dowiedzieć się z niej można 

dlaczego możemy spodziewać się masowych przesiedleń nad Bałtykiem, ile przepłacasz kupując 

wodę w butelce, ile mikroplastiku można znaleźć w wodach płodowych dziecka i jaka część jedzenia 

trafia do kosza (a może warto wiedzieć od razu…jedna trzecia!). Wystawa jest też wyposażona w 

tablety z najnowszymi aplikacjami ekologicznymi i filmikami edukacyjnymi. Mamy też możliwość 

zorganizowania nocnego kina i wielu innych atrakcji, które pozwolą nam zrozumieć, że jak mówi 

nagłówek namiotu: Troska jest Boska! Projekt: Dayenu – design for God. Przyjazd można 

zorganizować bezpłatnie. 
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Profesjonalne opracowania: dla katechetów, nauczycieli, edukatorów 

W ramach projektu zostały przygotowane już cztery opracowania merytoryczne, skierowane do 

edukatorów, nauczycieli, katechetów i wszystkich zainteresowanych. Każde z nich to około 50-80 

stron wiedzy z danego obszaru: badania, wypowiedzi naukowe, wykresy, odpowiedzi na 

najczęściej pojawiające się wątpliwości z zakresu ekologii. Opracowania są dostępne bezpłatnie 

na stronie www.laudatosi.caritas.pl/pobierz 

 

         

 

Opracowanie 1: Laudato Si’ w trosce o nasz wspólny dom 

Jaki jest duchowy wymiar przyrody? Jaka jest rola człowieka w świecie? Od kiedy Kościół mówi o ekologii 

i dlaczego? Opracowanie prezentuje biblijne korzenie troski o stworzenie, omawia nauczanie św. Jana 

Pawła II czy Benedykta XVI w kontekście chrześcijańskiej odpowiedzialności na świat, ukazuje świętych którzy 

są przykładem życia w zgodzie z naturą. Porusza takie pojęcia jak konsumpcjonizm, globalizacja, definiuje 

czym jest ekologiczne nawrócenie. Proponuje rozwiązania przybliżające nas do ekologii integralnej. 

Opracowanie jest dobrą podstawą do poprowadzenia pierwszej katechezy o ekologii, pozwala zrozumieć 

czym jest ekologia integralna, jest odpowiednie jako wstęp do poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie. 

Autorzy: 

Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW 

Agnieszka Klimska Instytut Filozofii UKSW 

Marcin Klimski Instytut Pedagogiki UKSW 

Ks. Ryszard F. Sadowski SDB Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW 

 

Opracowanie 2: Odpowiedzialne wykorzystanie żywności 

Jedzenie jako dar. Problem marnowania żywności, jakie są najczęstsze przyczyny wyrzucania jedzenia. Co 

kryje się w pożywieniu przetworzonym, jakich dodatków warto unikać? Dlaczego powinniśmy skracać 

łańcuchy dostaw, jeść sezonowo i lokalnie? Czym jest konsumpcja ograniczona i jak to wszystko ma się do 

naszego zdrowia i ekologii?  

Opracowanie kompleksowo omawia zagadnienie żywności, jak nią zarządzać, jakich wyborów dokonywać. 

Autorzy: 

Agnieszka Klimska Instytut Filozofii UKSW  

Marcin Klimski Instytut Pedagogiki UKSW  

Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW  

Maciej Sierakowski Centrum Ekologii i Ekofilozofii oraz Instytut Nauk Biologicznych UKSW 
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Opracowanie 3: Nowy model ekonomii 

Czym jest kultura nadmiaru? Jakie przestrzenie najbardziej przyczyniają się do pogłębiania wyzwań 

ekologicznych? Jaki w świecie dążenia do ciągłego wzrostu gospodarczego znaleźć złoty środek? Jak 

wspólnota może przyczynić się do wprowadzania dobrych praktyk, jakie modele mogą być dla nas przykładem 

i co zrobić, aby to rynek był dla człowieka a nie człowiek dla rynku. W opracowaniu znajdziesz również kilka 

słów o tym że toniemy w śmieciach i jak prawidłowo powinien wyglądać recykling.  

Autorzy: 

Jan Jakub Zygmuntowski 

Piotr Wójcik 

 

Opracowanie 4: Powietrze 

Czym jest smog, skąd się bierze? Jakie są zagrożenia związane z zanieczyszczonym powietrzem? Jaki wpływ 

mają przepisy w naszym kraju na jakość powietrza? Co można zrobić na poziomie parafii, na poziomie 

lokalnym? Opracowanie opisuje jak wygląda sytuacja w Polsce, na ile poważny jest problem powietrza i co 

konkretnie można zrobić, by przyczynić się do zwalczania smogu. 

Autorzy: 

Jakub Jędrak Polski Alarm Smogowy  

Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW  

Magdalena Kozłowska Polski Alarm Smogowy 

 

6 angażujących spotów edukacyjnych 

„TAKI MAMY KLIMAT. ALE NIE OD ZAWSZE. BO KLIMAT MA TO DO SIEBIE, ŻE CIĄGLE SIĘ ZMIENIA.  

ALE JESZCZE NIGDY, TEMPO TYCH ZMIAN, NIE BYŁO TAKIE SZYBKIE.” 

 

W ramach kampanii społecznej stworzyliśmy serię 6 społecznych spotów edukacyjnych, które stanowią 

materiał możliwy do wykorzystania w szkołach, instytucjach, mediach społecznościowych i kampaniach 

edukacyjnych. Youtube: si.laudato 
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BIORÓŻNORODNOŚĆ: https://www.youtube.com/watch?v=WzmQpmQD8sE 

KLIMAT: https://www.youtube.com/watch?v=7HVb8glFSOA 

ŻYWNOŚĆ: https://www.youtube.com/watch?v=CbbMOhZz8-Q&t=13s 

WODA: https://www.youtube.com/watch?v=sHcCqIda-nc 

POWIETRZE: https://www.youtube.com/watch?v=1XbHK8L3rK8 

O LAUDATO SI: https://www.youtube.com/watch?v=eHk-_oN_-T0 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 

Materiały do pobrania: zdjęcia 

https://drive.google.com/drive/folders/1tG1heClMXOwHS4ojCkMHH0nXsldTXoqL?usp=sharing 
 

 

refleksje, pomysły, inspiracje  
w trosce o wspólny dom 
 
www.laudatosi.caritas.pl 
Facebook: CaritasLaudatoSi 
Instagram: si.laudato 
 

 

KONTAKT, UMÓWIENIE WYWIADU 

 

Dominika Chylewska 

Dział Komunikacji Caritas Laudato Si 

e-mail: dchylewska@caritas.org.pl  

tel. 606 507 999 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WzmQpmQD8sE
https://www.youtube.com/watch?v=7HVb8glFSOA
https://www.youtube.com/watch?v=CbbMOhZz8-Q&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=sHcCqIda-nc
https://www.youtube.com/watch?v=1XbHK8L3rK8
http://www.laudatosi.caritas.pl/
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