
Nasz problem
Brzeziny to wieś otoczona kopalniami, dlatego mieszkańcy mocno odczuwają hałas i zapylenie. Wokół domów 
królują krótko przystrzyżone trawniki i krzewy ozdobne, często egzotyczne, brakuje roślin zielnych i krzewów. 
Rokrocznie powraca problem wypalania trawy. Poza tym wieś jest bardzo długa, usytuowana wzdłuż jednej 
ulicy, dlatego trudno o integrację mieszkańców.

Realizacja projektu krok po kroku

1.  Zebraliśmy grupę ludzi 
aktywnych, działających 
w lokalnej społeczności na 
wielu obszarach. Przyjrzeliśmy 
się naszym zasobom (kadra, 
wolontariusze, nieruchomości, 
finanse) i uwzględniliśmy 
wsparcie burmistrza gminy 
Morawica oraz sołtysa.

2.  W wiejskiej świetlicy 
użyczonej nam przez sołtysa 
zorganizowaliśmy warsztaty 
poświęcone uprawie 
wieloletnich roślin użytkowych, 
które można siać i sadzić 
w przydomowych ogródkach. 

3.  Rozpoczęliśmy prace nad 
muralem obrazującym „Pieśń 
słoneczną” św. Franciszka, 
który będzie przypominał 
mieszkańcom o tym, co ważne. 
Dzięki uprzejmości burmistrza 
gminy Morawica do dyspozycji 
otrzymaliśmy ścianę budynku, 
znajdującego się w miejscu, 
gdzie ludzie się często 
spotykają. 

4.  Mural powstał w ciągu 
tygodnia. Wykonany został 
przez 8 osób: uczniów, 
wolontariuszy, mieszkańców 
– od projektu po malowanie. 
Wzbudził zainteresowanie 
mieszkańców i mediów.

5.  Mural został uwieczniony na 
pocztówkach, które dzięki 
pomocy sołtysa zostały 
rozdystrybuowane wśród 
mieszkańców bezkosztowo. 
Dzięki temu informacja 
o naszych działaniach dotarła 
do wielu domów.

6.  Zorganizowaliśmy w pobliżu 
muralu ogródek ekologiczny, 
w którym posadziliśmy kwiaty, 
rośliny zielne i krzewy. Nasz 
ogródek zachęca mieszkańców 
do tworzenia podobnych 
ogródków przydomowych.

Pochwalony bądź , mój Panie ,  
przez matkę naszą Ziemię

Wspólnota: Szkolne Koło Caritas Brzeziny  
w gminie Morawica i społeczność lokalna

DIECEZJI
KIELECKIEJ

Cel projektu
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej 
mieszkańców, które zaowocuje zmianą 
nawyków i tworzeniem ogródków przydomowych 
pełnych kwiatów i krzewów przyjaznych ptakom 
i owadom. Kształtowanie szacunku 
dla piękna stworzenia . Integracja 
mieszkańców przy zakładaniu ogrodów 
i tworzeniu muralu inspirowanego 
„Pieśnią słoneczną” św. Franciszka .
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Realizacja projektu

1.  Ustawienie przy cmentarzu 
zniczodzielni, czyli regału na 
używane znicze. Opatrzenie 
regału informacją, czemu ma 
on służyć. 

2.  Zorganizowanie kampanii 
informacyjnej o zniczodzielni, 
a także warsztatów 
z wykonywania ozdób w stylu 
eko (wpisujących się w akcję 
ogólnopolską „Mniej śmieci 
– więcej pamięci”).

3.  Zainstalowanie zbiorników na 
deszczówkę do podlewania 
kwiatów na cmentarzu. 
Deszczówkę można zbierać 
z dachu kościoła. Wystarczy 
do rynien przystawić zbiorniki. 
Trzeba też kupić konewki 
i zachęcić mieszkańców do 
podlewania roślin deszczówką.

4.  Zorganizowanie bezpłatnego 
punktu wypożyczania 
sprzętów. Niektórych 
przedmiotów, np. wiertarki czy 

drabiny, potrzebujemy tylko 
okazjonalnie, dlatego zamiast 
kupować, można je wypożyczyć 
– bezpłatnie lub za usługę 
w banku czasu.

5.  Zorganizowanie punktu 
oddawania i wydawania 
używanych przedmiotów, gdzie 
będzie można oddać rzeczy, 
których już nie potrzebujemy 
(np. ubranka po dzieciach, 
zabawki). Prężnie działający 
Parafialny Zespół Caritas 
może ustalić dyżury i wydawać 
zgromadzone przedmioty. Być 
może znajdzie się też ktoś, kto 
zechciałby naprawiać zepsute 
sprzęty.

6.  Zorganizowanie kooperatywy 
spożywczej, będącej 
alternatywą dla supermarketów. 
Od lokalnych producentów 
żywności kupujemy produkty 
dobrej jakości i w dobrej 
cenie. Angażujemy lidera do 
koordynacji akcji. 

7.  Zorganizowanie jadłodzielni, 
czyli lodówki na terenie parafii, 
do której każdy może przynieść 
żywność, dzieląc się w ten 
sposób z potrzebującymi.

8.  Uruchomienie banku czasu. 
W małych społecznościach 
i tam, gdzie rozwinięty 
jest wolontariat, łatwiej 
o współpracę, można więc 
zorganizować dyżury osób 
chcących pomóc komuś 
poświęcając mu swój czas.

Oszczędniej i bardziej eko 
w małej społeczności

Wspólnota: Parafialny Zespół Caritas  
i społeczność parafialna  

problem
Niska świadomość ekologiczna części mieszkańców i nieznajomość nauczania Kościoła odnoszącego się do 
ekologii. Marnowanie żywności i wody. Upowszechnianie się konsumpcyjnego stylu życia i kultury produktów 
jednorazowych.

Cel projektu
Podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, 
w tym popularyzacja encykliki „Laudato si '” i nauki Kościoła 
w obszarze ekologii . Podjęcie działań na rzecz ograniczenia 
marnowania żywności i wody. Zachęcanie do wielokrotnego 
wykorzystywania przedmiotów.


