
Nasz problem
Zmniejszająca się w okolicy liczebność owadów zapylających i ptaków, brak terenów zielonych i kwiatów. 
Niedostateczna znajomość nauczania zawartego w encyklice „Laudato si’” oraz brak pokory względem przyrody.

Realizacja projektu krok po kroku

1.  Przygotowaliśmy prezentację, która 
była wyświetlana rodzicom na 
wywiadówkach. Zachęcała ona do 
włączania się w projekt i zwracała 
uwagę na konieczność ekologicznej 
edukacji najmłodszych. 

2.  Na uroczystym apelu z okazji 
święta szkoły przedstawiliśmy 
założenia, ideę i działania, jakie 
podejmiemy w ramach projektu.

3.  Zaprojektowaliśmy, wydrukowali-
śmy i rozwiesiliśmy plakaty promu-
jące projekt „Papieskie łąki”.

4.  Przygotowaliśmy artykuł o reali-
zacji projektu i zamieściliśmy go 
na stronie internetowej szkoły oraz 
w mediach społecznościowych. 

5.  Na terenie szkoły założyliśmy 
łąkę kwietną, wysialiśmy nasiona 
i pielęgnowaliśmy ją. W pracach 
uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, 
rodzice.

6.  Zakupiliśmy naziemnie zbiorniki na 
deszczówkę.

7.  Zorganizowaliśmy spotkanie 
z leśnikiem pt. „Co w trawie i w ko-
ronach drzew piszczy?”.

8.  Zorganizowaliśmy warsztaty 
z wykonywania bomb nasiennych, 
które dzieci za pomocą proc 
zrzucą m.in. na miedze i ugory, by 

w ten sposób powstało więcej ostoi 
miododajnych roślin dla owadów 
zapylających.

9.  Zorganizowaliśmy warsztaty pod 
okiem stolarza, podczas których 
powstał hotel dla owadów na ba-
zie europalet, budki lęgowe oraz 
duża imitacja budki lęgowej na 
zbiórkę pokarmu dla ptaków. Ho-
tel dla owadów stanął obok łąki, 
budki zostały zamontowane na 
drzewach na terenie szkoły, a bud-
ka na pokarm stanęła w szkole. 

10.  Zorganizowaliśmy spotkanie 
z przedstawicielką Koła Pszczela-
rzy pt. „Wpływ zmian klimatu na 
pszczoły i inne zapylacze”, żeby 
zwrócić uwagę na olbrzymią rolę 
owadów zapylających m.in. w pro-
dukcji żywności.

11.  Przeprowadziliśmy katechezy pro-
mujące założenia encykliki „Lauda-
to si’”.

12.  Wykonaliśmy ulotki zawierające 
wyszukane przez uczniów cytaty 
z encykliki „Laudato si’”, mające 
przybliżyć apel papieża o ekolo-
giczne nawrócenie i podjęcie kon-
kretnych działań w trosce o nasz 
wspólny dom – Ziemię.

13.  Zakupiliśmy tablice informacyjne 
i tablicę pamiątkową promujące 

projekt, które stanęły w miejscu 
jego realizacji.

14.  Wykonaliśmy podziękowania 
i drobne upominki (domki dla 
owadów) dla osób zaangażowa-
nych w realizację projektu.

15.  Przygotowaliśmy film podsu-
mowujący działania projektowe 
i umieściliśmy go w mediach 
społecznościowych oraz na stronie 
internetowej szkoły.

16.  Przygotowaliśmy artykuł podsumo-
wujący realizację projektu i prze-
kazaliśmy go lokalnej prasie.

17.  Dzięki projektowi udało się posze-
rzyć znajomość encykliki „Laudato 
si’”. Powstało 600 mkw. łąki kwiet-
nej oraz ukwiecone miedze, przy-
droża i przydomowe ogródki. Po-
wstała także przestrzeń przyjazna 
pożytecznym owadom i ptakom 
oraz rozpropagowaliśmy wiedzę 
o roli owadów zapylających oraz 
wpływie zmian klimatu na pszczo-
ły. Zyskaliśmy wodę deszczową do 
podlewania. Zachęciliśmy społecz-
ność lokalną do proekologicznych 
działań w życiu codziennym.

Papieskie łąki
Wspólnota: Szkolne Koło Caritas w Szkole im. Marii Kilar  

w Kleszczynie

DIECEZJI
BYDGOSKIEJ

Cel projektu
Założenie łąki kwietnej oraz ukwiecanie przydroży 
i przydomowych ogródków. Kształtowanie postaw 
proekologicznych mieszkańców. Promocja przesłania 
zawartego w encyklice „Laudato si '”.
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Realizacja projektu

1.  Promocja założeń projektu 
– przeprowadzenie konkursu (np. 
w szkole) na wykonanie plakatu 
informującego o projekcie.

2.  Spotkanie ze specjalistą, który 
przedstawi rolę pszczół i innych 
owadów w przyrodzie i w życiu 
ludzi.

3.  Założenie łąki kwietnej – wy-
siew nasion, pielęgnacja.

4.  Zakup ula oraz przeprowa-
dzenie warsztatów, na których 
uczestnicy nauczą się budować 
hotele dla owadów i budki dla 
ptaków, wykorzystując materia-
ły z recyklingu.

5.  Spotkanie ze specjalistą 
z zakresu tematyki wodnej 
– podkreślenie problemu zanie-
czyszczenia oraz deficytu wody 
w Polsce.

6.  Zakup i montaż zbiornika na 
deszczówkę.

7.  Spotkanie ze specjalistą z za-
kresu gospodarki odpadami 
– uświadomienie, ile produkuje-
my śmieci i tego, jak powinna 
wyglądać ich segregacja, 
przedstawienie zasad i znacze-
nia upcyklingu.

8.  Przeprowadzenie (np. w szkole) 
konkursu pt. „Jak zrobić coś 
z niczego”, polegającego na 
wykorzystaniu niepotrzebnych 
rzeczy i materiałów (plastiko-
wych butelek, nakrętek, korków, 
tektury, palet itp.). Prezentacja 
nagrodzonych prac.

9.  Spotkanie ze specjalistą do 
spraw żywności – przedstawie-
nie skali marnotrawstwa żywno-
ści, wskazanie dobrych wzorców.

10.  Warsztaty gastronomiczne po-
kazujące, jak niedrogo i zdrowo 
się odżywiać oraz jak wykorzy-
stać resztki z posiłków.

11.  Druk broszury z przepisami 
kulinarnymi pozwalającymi za-
stosować w kuchni zasadę zero 
waste.

12.  Promocja projektu i encykliki 
„Laudato si’” w social mediach, 
lokalnej prasie, rozgłośniach 
radiowych oraz telewizji.

Zmień siebie ,  
zmień otoczenie!

Wspólnota: Szkolne Koło Caritas lub Parafialny Zespół Caritas  
przy wsparciu lokalnej społeczności

problem
Niska świadomość zagrożeń wynikających z naszych codziennych działań, a wpływających na otoczenie (np. 
nieprzemyślane zakupy, marnotrawstwo żywności). Niechęć do zmiany nawyków na proekologiczne z obawy, 
że wiążą się one z drastyczną zmianą życia i większymi kosztami utrzymania; brak zrozumienia, że zmiany 
powinniśmy zacząć od siebie.

Cel projektu
Przeciwdziałanie wszechogarniającej „betonozie” 
i deficytowi zieleni , a także zmniejszaniu się 
populacji owadów zapylających oraz ptaków. 
ograniczenie marnotrawstwa wody i żywności 
oraz zwrócenie uwagi na znaczenie segregacji 
śmieci i recyklingu. Szerzenie przesłania 
zawartego w encyklice „Laudato si '”.


