
Nasz problem
Niewykorzystany teren poprzemysłowy o ograniczonej bioróżnorodności, duża ilość śmieci, brak miejsc, które 
zachwycałyby pięknem stworzenia, niska świadomość ekologiczna mieszkańców oraz brak wrażliwości na losy 
Ziemi wyniszczonej naszym konsumpcyjnym stylem życia. 

Realizacja projektu krok po kroku

1.  Przedstawiliśmy projekt 
wspólnocie i zachęcaliśmy, 
razem z seniorami harcerskimi 
z Knurowa, do włączenia 
się w takie działania, jak: 
stworzenie miejsca parkowego, 
segregacja śmieci na terenie 
parku, wykonanie tablic 
informacyjnych na temat 
lokalnej roślinności i zwierząt, 
budowa budek lęgowych, hoteli 
dla owadów i kopczyków dla 
jeży. Siłą napędową projektu 
stały się dzieci i młodzież 
ze szkół w Knurowie oraz 
mieszkańcy Krywałdu.

2.  Wyznaczyliśmy osoby 
odpowiedzialne za każde 
z projektowych działań oraz 
ustaliliśmy terminy ich realizacji.

3.  Posprzątaliśmy las i teren 
Feliksówki, wyznaczyliśmy 
miejsca pod drewnianą wiatę, 
drewutnię, balustrady oraz 
drewniane ławki, a także 
na kopczyki dla jeży, domki 
dla owadów i budki lęgowe. 
W działania zaangażowali się 
parafianie, harcerze i dyrekcja 
jednej ze szkół.

4.  Przygotowaliśmy treść tablic 
informacyjnych (na temat 
lokalnej roślinności i gatunków 
zwierząt), wybraliśmy cytaty 
z encykliki „Laudato si’” oraz 
wyznaczyliśmy miejsca na 
ustawienie tablic. 

5.  Zakupiliśmy demonstracyjne 
budki lęgowe, a miejscowi 
leśnicy budowali budki 
lęgowe i hotele dla owadów. 
W działania zaangażowali się 
parafianie, zwłaszcza seniorzy 
harcerscy, harcerze, uczniowie, 
rodzice zuchów i harcerzy oraz 
mieszkańcy Krywałdu.

6.  Promowaliśmy program 
poprzez: 

 •  nagłaśnianie działań 
projektowych w mediach 
lokalnych oraz na stronie 
internetowej ZHP Knurów;

  •  zbieranie przez harcerzy dre-
wienek w lesie i rozdawanie 
ich parafianom, by zrobili 
z nich ozdoby świąteczne; 

 •  przeprowadzenie konkursu 
na najlepszą ozdobę 
świąteczną wykonaną 
z materiałów z lasu;

 •  stworzenie miniserialu 
o przyrodzie i ekologii dla 
mieszkańców Knurowa 
i okolic.

7.  Zorganizowaliśmy prelekcje na 
temat pracy leśnika, budowy 
budek lęgowych i życia ptaków 
w celu przybliżenia zagadnień 
związanych z ochroną ptaków.

8.  Pomyśleliśmy o zabezpieczeniu 
trwałości projektu – wiata 
ogniskowa, nad którą 
opiekę sprawować będzie 
pobliska szkoła podstawowa, 
stanie się miejscem lekcji 
przyrody i katechez, 
ognisk młodzieżowych 
połączonych z czytaniem 
encykliki, organizacji spotkań 
ekologicznych oraz festiwali 
piosenki ekologicznej. 

Feliksówka
Wspólnota: Parafialny Zespół Caritas i społeczność  

parafii św. Antoniego w Knurowie
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Cel projektu
Podniesienie świadomości ekologicznej. Założenie 
parku i przywrócenie temu miejscu bioróżnorodności . 
Popularyzacja encykliki „Laudato si '”.
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Realizacja projektu
1.  Przedstawienie projektu grupom 

działającym przy parafii, 
mieszkańcom i młodzieży 
z pobliskich szkół oraz 
zorganizowanie spotkania 
zachęcającego do włączenia się 
w działania.

2.  Zorganizowanie prelekcji na 
temat marnowania wody, 
wpływu odpadów na przyrodę 
oraz znaczenia ziół w naszym 
życiu („Franciszkańskie zioła”).

3.  Zorganizowanie „Franciszkańskiego 
warzywniaka” – do szklarni czy 
ogrodu będzie można przynieść 
sadzonki lub warzywa i owoce, 
które można zasadzić lub wysiać 
ich nasiona. Warzywa i owoce 
będzie można też przekazać 
wolontariuszom, którzy ugotują 
zupę dla bezdomnych.

4.  Zorganizowanie „Franciszkańskiej 
soboty zero waste” – w jej 
ramach będą się odbywały: 
naprawa sprzętu, kiermasz 
wymiany odzieży i oddawanie 
rzeczy niepotrzebnych, warsztaty 
z gotowania z resztek. Ponadto 

stworzony zostanie e-book 
z przepisami zero waste oraz 
miniserial „Franciszkańska 
kuchnia zero waste” lub poradnik 
„Nie marnuję, planetę ratuję”. 

5.  Uruchomienie „Franciszkańskiej 
lodówki” – punktu na terenie 
parafii, gdzie będzie można 
oddawać żywność. Część 
pokarmów zostanie przekazana 
bezdomnym od razu, reszta 
zostanie przetworzona podczas 
warsztatów gotowania z resztek 
i również rozdana bezdomnym. 
Otwarcie punktu wymaga 
zakupu lodówki.

6.  Otwarcie „Sklepu bez opakowań”, 
do którego kupujący przychodzą 
z własnymi torebkami 
i pojemnikami. W sklepie będą 
też organizowane raz w miesiącu 
wykłady pt. „Franciszkańskie 
zioła”.

7.  Nagłaśnianie działań projekto-
wych w mediach lokalnych, ga-
zetce parafialnej, za pośrednic-
twem stron internetowych parafii 
i diecezjalnej Caritas, mediów 

społecznościowych, plakatów, 
ogłoszeń duszpasterskich oraz 
e-maili wysłanych do pobliskich 
szkół.

8.  Zakończenie prac:
 •  Uroczyste otwarcie „Parafii 5 R 

– franciszkańskie zero waste”.
 •  Zorganizowanie „Niedzieli 

z Laudato si’” i festynu 
rodzinnego w ekologicznym 
stylu.

 •  Przeprowadzenie konkursu 
na najlepszy utwór muzyczny 
wykorzystujący słowa z encykliki 
„Laudato si’”.

9.  Zabezpieczenie kontynuacji 
projektu. „Franciszkański warzyw-
niak”, „Franciszkańska lodówka”, 
„Franciszkańska sobota zero 
waste” czy warsztaty gotowania 
z resztek wpiszą się na stałe 
w kalendarz parafii. Podobnie 
jak cykliczne pokazy filmów eko-
logicznych połączone z panelami 
dyskusyjnymi oraz prelekcjami na 
temat idei zero waste.

Parafia 5 R  
– franciszkańskie zero waste

(na przykładzie parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP – Panewniki w Katowicach)

Wspólnota: Parafialny Zespół Caritas i społeczność parafialna 

problem
Sterty śmieci w Lesie Panewnickim, który stanowi ważne w skali regionu 
biocentrum. Brak wrażliwości mieszkańców na losy Ziemi wyniszczonej naszym 
konsumpcyjnym stylem życia.

Cel projektu
uświadomienie mieszkańcom, że należy ograniczać ilość 
odpadów oraz że śmieci to nie tylko opakowania i resztki 
produktów spożywczych, ale także ubrania , środki higieniczne 
czy zużyty sprzęt elektroniczny. Promocja w parafii 
idei zero waste . Popularyzacja encykliki „Laudato si '”. 


