
Nasz problem
Na osiedlu, na którym znajduje się szkoła, jest mało zielonych miejsc, gdzie można odpocząć chroniąc się przed 
słońcem. Potrzebę stworzenia takiej oazy zgłaszali sami uczniowie. Stwierdzono też niską znajomość rozwiązań 
ekologicznych przydatnych w życiu codziennym.

Realizacja projektu  
krok po kroku

1.  Zapoznaliśmy społeczność 
szkolną z przesłaniem encykliki 
„Laudato si’” oraz z założeniami 
projektu, zwłaszcza z metodami 
nadawania starym rzeczom 
nowych funkcji.

2.  Uporządkowaliśmy teren 
znajdujący się między placem 
zabaw a boiskiem.

3.  Stworzyliśmy zielony zakątek na 
terenie szkoły.

4.  Zebraliśmy europalety, skrzynki 
i używane ubrania.

5.  Wykonaliśmy siedziska i stoliki 
z europalet i skrzynek. 

6  Zrobiliśmy pokrowce, poduszki 
i pledy z niepotrzebnych ubrań. 

7.  Zrobiliśmy kwietniki z opon, 
butelek, puszek i europalet, 
w których zasadziliśmy kwiaty 
i zioła (np. szałwia, melisa). 
Posadzone rośliny tworzą 
miejsce wypoczynku i integracji. 
Miejsce pokazujące, że można 
dać rzeczom drugie życie.

8.  W stworzonym zielonym 
zakątku planujemy organizację 
spotkań edukacyjnych oraz 
warsztatów rękodzieła 
o tematyce ekologicznej. 

9.  Zakupione na potrzeby 
projektu materiały (m.in. 

maszyna do szycia, wkrętarko- 
-wiertarka, wyrzynarka, 
szlifierka do drewna) 
pozostawiliśmy do dyspozycji 
Szkolnego Koła Caritas – będą 
one wykorzystywane przez 
uczniów i wolontariuszy do 
kolejnych działań ekologicznych.

10.  By zrealizowane cele projektu 
były trwałe, na stronie szkoły 
i w mediach społecznościowych 
będą publikowane informacje 
o encyklice „Laudato si’”, 
planowane są także spotkania 
pogłębiające jej znajomość.

Pod skrzydłami natury
Wspólnota: Szkolne Koło Caritas i społeczność Szkoły Podstawowej  

nr 26 w Białymstoku (uczniowie, nauczyciele, rodzice)

Cel projektu
Stworzenie zielonej enklawy 
pozwalającej na odpoczynek 
w cieniu drzew. Pokazanie , że 
wykonując sprzęty z przedmiotów 
już niepotrzebnych, można 
ograniczyć popyt na rzeczy nowe. 
Zaangażowanie uczniów oraz 
mieszkańców osiedla w działania 
proekologiczne .
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Realizacja projektu

1.  Zaangażowanie grup 
parafialnych – dorosłych, 
młodzieży i dzieci – w działania 
artystyczne, promujące treść 
encykliki papieża Franciszka. 

2.  Przygotowanie cyklu audycji 
w katolickim radiu diecezjalnym 
i zaproszenie do nich ekspertów, 
którzy opowiedzą o ekologii 
dnia codziennego, o tym, co 
każdy z nas może zrobić dla 
czystości wody i powietrza, 
jak ograniczyć straty żywności 
i zmienić konsumpcyjny 
styl życia oraz jak chronić 
bioróżnorodność i okazywać 
szacunek budującym ją 
stworzeniom.

3  Wydanie audiobooka 
z encykliką – w nagraniu 
wezmą udział dorośli parafianie 
z PZC i wszystkich chętnych 
wspólnot. Audiobook zostanie 
rozdany parafianom podczas 
Niedzieli Świętego Franciszka.

4.  Przygotowanie przez wspólnoty 
dziecięce sztuki teatralnej 
o życiu św. Franciszka. 
Przedstawienie zostanie 
wystawione podczas Niedzieli 
Świętego Franciszka.

5.  Zorganizowanie koncertu 
ewangelizacyjnego dla młodzieży 
– wystąpią w nim zespoły 
młodzieżowe. Podczas koncertu 
będzie wyświetlona w tle 
historia zmian klimatycznych na 
ziemi „Nasz wspólny dom – od 
stworzenia do dziś” metodą 
rysunku na piasku.

6.  Zorganizowanie warsztatów 
ikonopisarskich dla wszystkich 
chętnych. Poprowadzi ją artysta 
tworzący ikony. Wystawa ikon 
odbędzie się po ukończeniu 
kursu podczas Niedzieli 
Świętego Franciszka.

7.  Uczestnictwo we wspólnej mszy 
św. i modlitwie za stworzenie. 
Będzie ona sercem wszystkich 
dotychczasowych działań 
w ramach projektu.

8.  Organizacja parafialnej 
wspólnoty, która będzie 
kontynuować działania na 
rzecz ochrony środowiska. Do 
wspólnoty zostaną zaproszeni 
wszyscy, którym bliska jest 
troska o stworzenie: parafialne 
zespoły Caritas, NGO, lokalni 
naukowcy, dorośli, dzieci.

Troska o stworzenie  
to sztuka

Wspólnota: Centrum Wolontariatu Caritas  
lub Parafialny Zespół Caritas 

problem
Znajomość przesłania encykliki „Laudato si’” jest wciąż bardzo słaba we wspólnotach parafialnych.  
Wątki ekologiczne rzadko pojawiają się w działaniach parafii.

Cel projektu
Podniesienie świadomości wspólnoty parafialnej 
odnośnie ekologii dnia codziennego oraz poszerzenie 
znajomości nauczania zawartego w encyklice 
„Laudato si '” papieża Franciszka .


