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Edukacja ekologistyczna - kwestia kulturowa
EDUCATIO ECOLOGISTICORUM
EST OMNIS COMPOSITA IN PARTES TRES
ad culturam humanitatemque res breva

Deklaracja podstaw celu
rozwa˝aƒ z ogólnà definicjà
g∏ównych poj´ç
Trójjedynà formu∏´ edukacji ekologistycznej tworzà:
• filozofia wraz z podstawami teorii
• praktyka wraz z naukami stosowanymi i wdra˝aniem ich wyników
• kultura wraz ze wskazaniami wartoÊci zachowaƒ proekologicznych, która jest w∏aÊnie przedmiotem niniejszych rozwa˝aƒ.
Trójka jest liczbà niemal kabalistycznà, zarówno w przekazie medialnym,
jak i w organizacji Êrodowiska. Znana
jest Miko∏aja Reja (1505-1569) Krótka
rozprawa mi´dzy trzema osobami: panem,
wójtem a plebanem (1543)1. U Witruwiusza (I w. p.n.e.), antycznego architekta
rzymskiego, w definicji architektury
wyst´puje trójjedyna formu∏a kszta∏towania budowli (dispositio tj. techniczne
rozwiàzanie konstrukcyjne; decor, tj. stosownoÊç i estetyka rozwiàzania; ditributio, tj. ekonomiczne zastosowanie Êrodków konstrukcji2). W religii ten kompleks bywa te˝ obecny (Trójca Âwi´ta),
a i w rzàdzeniu (triumwiraty, nie tylko
rzymskie).
To oczywiÊcie nie uzasadnia powodu
zamiaru uj´cia krótkiej kwestii problemu w trzech segmentach, w którym
punktem wyjÊcia konstrukcji myÊlowej

by∏a zgo∏a inna przes∏anka, fascynujàca,
zaczerpni´ta z traktatu geopolitycznego Cezara, rzymskiego polityka i wodza
(100-44 p.n.e.) De bello Gallico (O wojnie
galijskiej3).
Ale warto i trzeba podkreÊliç, ˝e wyró˝nia si´ trzy warunki organizacji ˝ycia spo∏ecznego, powstawania i istnienia zbiorowoÊci ludzkich oraz wywierania wp∏ywu na przebieg zachodzàcych
w nich procesów: przyrodnicze ((kumulujàce warunki biologiczne, demograficzne i geograficzne), ekonomiczne
i kulturowe4.
Edukacja (∏ac. educatio) oznacza wychowanie, wykszta∏cenie5.
Ekologistyka (gr. oikós = dom, Êrodowisko oraz gr. logistikós = odnoszàcy
si´ do myÊlenia6) jest s∏owotworem z∏o˝onym i najogólniej oznacza logistyk´
w percepcji ekologicznej. Szersze spojrzenie na jej definicj´, wykszta∏cenie
si´ oraz przymioty, omawia si´ w dalszej cz´Êci kwestii.
Kultura (∏ac. cultura = uprawa, kszta∏cenie) rozumiana bywa dwojako. Jako7:
• postawa cz∏owieka dobrze wychowanego, wykszta∏conego, jego obycie,
og∏ad´, takt – a wi´c kulturalnego
• ca∏okszta∏t materialnego i duchowego dorobku ludzkoÊci wytworzonego
w ogólnym rozwoju historycznym lub
w okreÊlonej epoce, a tak˝e poziom
rozwoju spo∏eczeƒstw, grup i jednostek w danej epoce oraz ogólnie poziom rozwoju umys∏owego i moralnego, a wi´c zdarzenia kulturowe.
Edukacyjny paradygmat kultury wy∏o˝ony w niniejszej pracy oznacza zasób
wiedzy, tworzony na bazie propagowa-

nych wartoÊci, wyra˝any w postaci preferowanych przekonaƒ, postaw i zachowaƒ, majàcy regulowaç i strukturyzowaç codzienne dzia∏ania dla mo˝liwie
najskuteczniejszej realizacji wytyczonych celów.

Semantyka logiczna dla edukacji
kulturotwórczej
Semantyka (gr. semantikós = oznaczajàcy) logiczna jest dzia∏em logiki, zajmujàcym si´ badaniem wyra˝eƒ j´zykowych, w tym ich stosunkiem do rzeczy
przez nie oznaczanych oraz problemem
precyzyjnego i Êcis∏ego wypowiadania
si´8. Przestrzeganie regu∏ semantycznych chroni przed plagà nowatorskiej
twórczoÊci s∏owotwórczej, popisujàcej
si´ nowomowà, czy ulegajàcej pokusie
kreacji terminologii na potrzeby partykularnego (naukowego/profesjonalnego/biznesowego) widzenia i definiowania problemu. Ma to swe konsekwencje
kulturowe.
Szczególnymi w∏aÊciwoÊciami wspó∏czesnej kultury jest jej dynamiczny charakter oraz uleganie modom, a tak˝e
pojmowanie jej w kategoriach widowiska. Mody w kulturze sà nieuniknionà
konsekwencjà jej zdynamizowania. Zagro˝enia wynikajàce z modomanii
tkwià nie w samym fakcie powstawania
nowej mody, lecz w tak szybkim zduszaniu jej bytu, ˝e nowy twór nie ma
czasu na okrzepni´cie i zaistnienie
w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej, co w konsekwencji wiedzie do przyspieszenia procesu tworzenia kolejnych nowych mód.

Ma∏y s∏ownik pisarzy polskich, cz.1, wyd.3, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 170-172
Witruwiusz, O architekturze ksiàg dziesi´ç (t∏um. j. ∏ac.), PWN, Warszawa 1976, s. 46. W szczegó∏owych wywodach uzupe∏nia on t´ trójk´ o dalsze trzy
wymagania: ordinatio – uporzàdkowanie, ∏ad u∏o˝enia poszczególnych elementów budowli, eurythmia – pe∏en wdzi´k wyglàdu budowli z w∏aÊciwym zestawieniem poszczególnych elementów oraz symmetria – harmonijna zgodnoÊç i wspó∏zale˝noÊç mi´dzy okreÊlonymi elementami poszczególnych cz´Êci
a ca∏oÊcià dzie∏a (zob.: Tatarkiewicz W∏adyslaw, Estetyka staro˝ytna, Ossolineum, Wroc∏aw-Warszawa-Kraków, 1962, s. 327-328)
3 Zob.: Jurewicz O, Winniczuk L., ˚u∏awska J., J´zyk ∏aciƒski dla lektoratów uniwersyteckich, PWN, Warszawa 1959, s. 150. Tytu∏ rozwa˝anej edukacji jest trawestacjà zapisu Cezara, w tym dziele Gallia est omnis divisa in partes tres (=Galia jest w ca∏oÊci z∏o˝ona z trzech cz´Êci)
4 Szczepaƒski J., Elementarne poj´cia socjologii, PWN, Warszawa 1966, s. 19. Te ostatnie warunki okreÊlane sà jako „kulturalne”, choç z dalszych wywodów
wynika, i˝ ich przymioty majà g∏´bszà treÊç i wartoÊç kulturowà
5 S∏ownik wyrazów obcych PWN, PWN, Warszawa 1980, s. 172
6 Tam˝e, s. 176 i 435
7 Kopaliƒski W., S∏ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj´zycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, s. 419
8 S∏ownik wyrazów obcych PWN, s. 675
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Proces istnienia, schy∏ku i zaniku nowych mód przybiera kszta∏t szeregu
o malejàcej doskona∏oÊci9.
Moda z regu∏y nie wyrasta z niczego.
Zawsze jest uwarunkowana jakimiÊ nowymi zjawiskami w stosunkach spo∏ecznych, w polityce, psychologii a nawet filozofii. „Kto przechodzi obok mody, przechodzi obok ˝ycia”10. Moda na
ekologistyk´ nie mo˝e polegaç na nazywaniu czegoÊ ekologicznym, logistycznym i wreszcie ekologistycznym li tylko
dlatego, ˝e to brzmi bardziej marketingowo, ni˝ dotychczas realizowane procesy i zachowania. Tak, jak wed∏ug kopernikaƒskiej teorii wartoÊci monetarnej z∏y pieniàdz wypiera pieniàdz dobry, tak niestosowne semantycznie
operowanie „ekologistykà” bàdê wybiórcza jej aplikacja, wypierajà z kr´gu
problemu jej istotnà treÊç.
W polskiej literaturze fachowej ekologistyka bywa definiowana wedle zainteresowaƒ badawczych definitora. Dla
jednych stanowi ona wy∏àcznie sk∏adnik
logistyki miejskiej, w której ma zadanie
kszta∏towania procesów logistycznych
(transportu, magazynowania i sk∏adowania, produkcji, utylizacji) oraz zarzàdzanie
nimi, aby minimalizowaç szkodliwà emisj´
spalin, ha∏asu i drgaƒ do Êrodowiska11. To
tak, jak gdyby w kategoriach analizy
przestrzeni ekologicznej zjawiska te
wyst´powa∏y tylko w miastach, a w nich
procesy logistyczne sprowadza∏y si´ do
obs∏ugi ekonomii (mo˝e z dopuszczalnoÊcià w tej filozofii transportu ludzi
i utylizacji przez nich we w∏asnym zakresie odpadów), bez refleksji nad brakiem dostrze˝enia innych sk∏adników
Êrodowiska urbanistycznego.
U innych ekologistyka kojarzona jest
przede wszystkim z badaniami i dzia∏aniami w gospodarce odpadami, przy
czym nazywanie tych dzia∏aƒ „ekologistykà” znajduje rzekomo potwierdzenie w odpowiednioÊci tego terminu
niemieckiej Entsorgungslogistik12. To zaw´˝enie pola ekologistyki do znaczenia
niemieckiego, czyli do „logistyki usuwania odpadów”, a – przy pewnej dowolnoÊci rozszerzenia semantycznego

– do „logistyki utylizacji” nie jest poprawne, a przy tym ma drugie dno. Jest
nim poj´ciowe zast´powanie ca∏ego
∏aƒcucha logistycznego gospodarki odpadami jednym jego ogniwem, mianowicie etapem ich utylizacji.
Podobne postrzeganie problemu,
choç podaje jako g∏ówne, tworzàce
ekologistyk´ elementy: technik´ ochrony Êrodowiska, informatyk´ i zarzàdzanie w ochronie Êrodowiska oraz ekonomi´ Êrodowiska13, to (pomijajàc brak
w nich, np. kszta∏towania Êrodowiska
z poszanowaniem regu∏ ekologicznych/ekologistycznych) w rezultacie
konstatuje, ˝e ekologistyka oznacza zintegrowany system, który14:
• opiera si´ na koncepcji zarzàdzania recyrkulacyjnymi przep∏ywami strumieni
materia∏ów odpadowych w gospodarce
oraz przep∏ywami sprz´˝onych z nimi informacji
• zapewnia gotowoÊç i zdolnoÊç efektywnego gromadzenia, segregacji, przetwarzania oraz ponownego wykorzystania
odpadów wed∏ug przyj´tych zasad technicznych i procesowych, spe∏niajàcych
wymogi normowe i prawne ochrony Êrodowiska,
umo˝liwiajàcy równie˝ (podobnie jak
we wczeÊniej opisanej ekologistyce jako
sk∏adniku logistyki miejskiej, acz bez
ograniczenia dzia∏aƒ do obszaru miasta)
• podejmowanie technicznych i organizacyjnych decyzji w kierunku zmniejszenia
(minimalizacji) tych negatywnych skutków oddzia∏ywania na Êrodowisko, towarzyszàcych realizacji procesów zaopatrzeniowych, przetwórczych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i serwisowych
w logistycznych ∏aƒcuchach dostaw.
Nauka i praktyka zarzàdzania Êrodowiskiem nie dostrzeg∏y jeszcze tak
oczywistej prawdy, ˝e ekologistyka to
nie tylko problem uzasadnionej ingerencji ekologii w procesy logistyczne
gospodarowania odpadami, ale to generalnie problem ekologizacji zarzàdzania
przestrzenià ekonomicznà cz∏owieka,
jej kompozycjà kulturowà na miar´ potrzeb jakoÊci ˝ycia i infrastrukturalnà
wed∏ug dyrektyw humanizacji Êrodowi-

ska bytu, nauki, pracy i rekreacji. A jeÊli
brak w∏aÊciwej percepcji i promocji problemu, to jest to podstawowy grzech
zaniechania celowej kulturowo indoktrynacji edukacyjnej spo∏eczeƒstwa
w szacunek dla ekologistyki.
Sprzeciw autora wobec braku racjonalnego formu∏owania kwestii ekologistyki nie jest na szcz´Êcie odosobnionym. Literatura naukowa dowodzi ju˝
tego samego poglàdu, a zw∏aszcza nielogicznoÊci ograniczania ekologistyki
do procesów utylizacyjnych. Ka˝dy dobrze zbudowany system logistyczny musi
spe∏niaç wymogi ekonomii, nauk o zarzàdzaniu itp. A tak˝e – i to w szczególny sposób – ekologii. Logistyka [...] te elementy
ekologiczne podkreÊla nie tylko w odniesieniu do procesów utylizacyjnych, ale równie˝ w odniesieniu do ca∏ego ∏aƒcucha logistycznego, by jak najmniej by∏o odpadów
pou˝ytkowych, które trzeba w jakiÊ sposób
zagospodarowaç15.

Symbioza kultury i edukacji
ekologistycznej
Kultura:
• to przede wszystkim tworzenie i przekazywanie wartoÊci intelektualnych
i materialnych o wyraênych znamionach edukacyjnego oddzia∏ywania na
ich utrwalanie i rozwój oraz wp∏yw na
zachowania si´ rzàdzàcych i rzàdzonych, producentów i konsumentów,
nadawców i odbiorców – jednym s∏owem wszystkich tworzàcych wspólnot´ kulturowà
• wp∏ywa (przeto), np. na styl i efektywnoÊç kierowania organizacjà (gospodarczà i innà) poprzez w∏asne zachowania i relacje z podw∏adnymi
(pracownikami, grupami spo∏ecznymi
itd.) (rys.1)16
• oznacza poj´cie nieuprzedmiotowione, trudne bàdê wr´cz niemo˝liwe
do obiektywnego zauwa˝enia i zmierzenia
• obejmuje postawy i zachowania cz∏owieka oraz jego si∏ i Êrodków technicznych w przestrzeni ekologicznej

Eco U., Semiologia ˝ycia codziennego, Spó∏dzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 1996, s. 206
Egzamin gimnazjalny, Rzeczpospolita 2004, nr 105, 06 05
11 Kompendium wiedzy o logistyce, pod red. E. Go∏embskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznaƒ 1999, s. 297
12 Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zu˝ytych opakowaƒ, Biblioteka Logistyka, Poznaƒ 1999, s. 48
13 Korzeƒ Z., Ekologistyka, Biblioteka Logistyka, Poznaƒ 2001, s. 18
14 Tam˝e, s. 16-17
15 Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznaƒ 2001, s. 277
16 Webber R.A., Zasady zarzàdzania organizacjami (t∏um. j. ang.), PWE, Warszawa 1996, s. 169
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skiem (ekologicznych, ekonomicznych, technicznych i in.).
KULTURA

Potrzeby
i oczekiwania
podw∏adnych

W∏adza
kierownika

Istota zadania

Styl i efektywnoÊç
dzia∏ania kierownika

Rys. 1. SkutecznoÊç stylu kierowania organizacjà jako wynik zgodnoÊci mi´dzy czynnikami wp∏ywajàcymi na przywództwo

w relacji do poszanowania zasobów • bywa okreÊlana równie˝ jako komnatury i dziedzictwa cywilizacyjnego
pleks norm i wartoÊci etycznych oraz
zasad dzia∏ania w ró˝nych przestrzeoraz efektów i wartoÊci spo∏ecznych
pracy ludzkiej
niach bytu i zarzàdzania Êrodowi-

Ka˝de stworzone dzie∏o zaczyna
swoje ˝ycie po udost´pnieniu go innym, staje si´ wzorem dla innych dzie∏,
inspiruje, a jednoczeÊnie zostaje poddane ocenie. Jest ona dokonywana
w ró˝ny sposób: przez rynek, przez odbiorców, przez samych twórców, przez
autorytety w danej dziedzinie, przez
promotorów i inwestorów dzie∏a,
przez polityków. Ma ono jednoczeÊnie
ogromny ∏adunek pozytywny edukacyjny, czasem niestety negatywny bàdê
oboj´tny. Ten proces wielostronnej
oceny ma istotny wp∏yw na rozwój kultury, na tworzenie i inspirowanie do
tworzenia takich wzorów, które bywajà
potem naÊladowane twórczo, czyli
udoskonalane, wzbogacane i stajàc si´
nowymi wzorami kreujà nowà wartoÊç
kulturowo-cywilizacyjnà.
Historia zna skutki zaniku mechanizmów oceny i wie, ˝e zawsze wiàza∏o
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si´ to z degradacjà kultury. Przestawa∏y
istnieç wielkie cywilizacje, a degradacja
post´powa∏a znacznie szybciej, ni˝ poprzednio dokonywa∏ si´ ich rozwój17.
Kultur´ danej wspólnoty tworzà dajàce si´ potencjalnie werbalizowaç sàdy18:
• determinujàce normy/wartoÊci legitymizujàce i wskazujàce cele dzia∏aƒ
cz∏onków owej wspólnoty
• dyrektywalne, determinujàce wybory
dzia∏aƒ – wiedz´ instrumentalnie s∏u˝ebnà wzgl´dem realizacji celów tych
dzia∏aƒ.
Tak poj´ta kultura funkcjonuje w trybie spo∏eczno – regulacyjnym. Oznacza
to przynale˝noÊç tego poj´cia kultury
do grupy antropologicznych koncepcji
ideacyjnych19 (gr. idea = kszta∏t, wyobra˝enie; w psychologii – tworzenie
poj´ç, wyobra˝eƒ)20. Donios∏ym problemem ka˝dej spo∏ecznoÊci kulturowej (wspólnoty spo∏ecznej) sà sposoby
wdra˝ania jej cz∏onków do regulacyjnie
poj´tej kultury, które zale˝à od struktury systemu kulturowych sàdów normatywno-dyrektywalnych, ale nadto od filozofii sankcjonujàcej stosowanie odnoÊnych sposobów21.

Dylematy etyki ekologistycznej
Problem etyki ekologistycznej jest
odwieczny. W Ksi´dze Powtórzonego
Prawa Moj˝esz, wiodàcy Izraelitów
przez pustyni´ nakazuje im zachowanie
czystoÊci w obozie22:
„B´dziesz mia∏ miejsce poza obozem
i tam poza obóz b´dziesz wychodzi∏, zaopatrzysz si´ w ko∏ek, a gdy wyjdziesz na
zewnàtrz, wydrà˝ysz nim do∏ek, a wracajàc przykryjesz to, czegoÊ si´ pozby∏”.
W 1996 r. amerykaƒski „New York Times Magazine” opublikowa∏ esej pod

zaskakujàcym tytu∏em „Recycling is
Garbage” („Recykling jest Êmieciem”),
a w nawiàzaniu do niego niemiecki biuletyn „Rethmann aktuell” zastanawia
si´ „Ist Recycling Unsinn?” („Czy recykling jest nonsensem?”)23. RównoczeÊnie „The ISWA Yearbook 1995/96” zauwa˝a, i˝ selektywna zbiórka odpadów
kosztuje w wielu krajach dwukrotnie
wi´cej, ni˝ ich wielororodne sk∏adowanie na wysypiskach24.
Stosunek do ochrony Êrodowiska znamionuje cz´sto syndrom NIMBY (not in
my back - yard, czyli nie w moim otoczeniu). Na pytania sonda˝owe Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej w 1997 r., kto
przede wszystkim powinien podejmowaç
dzia∏ania na rzecz poprawy stanu Êrodowiska w twojej miejscowoÊci, tylko 16% uwa˝a, ˝e tak˝e sami mieszkaƒcy, a reszta, i˝
w∏adze, przedsi´biorstwa oraz partie
i stowarzyszenia ekologiczne25.
Ankieta tygodnika Wprost z 1997 r.
wskazuje, ˝e tylko 43% posiadaczy
psów uwa˝a, i˝ powinni sprzàtaç po
swoich czworonogach26.
Brak równie˝ kwalifikacji proekologicznych urz´dników gminnych w dziedzinie organizacji zachowania higieny
komunalnej i bezpieczeƒstwa zdrowotnego, jak np. w przypadku Pobiedzisk
k. Poznania, gdzie w∏adze lokalne sugerowa∏y mieszkaƒcom wybór cz´stotliwoÊci wywozu Êmieci, a˝ do jednego
razu na pó∏ roku, nie baczàc na skutki
epidemiczne takiego procederu27 (relacjonowanego bez refleksji przez osob´,
ówczeÊnie odpowiedzialnà za gospodark´ odpadami). Bez komentarza pozostawia si´ umiej´tnoÊç rozumienia
przez takich urz´dników kultury i edukacyjnego oddzia∏ywania na ∏ad i porzàdek sanitarny poprzez logiczne

i proekologiczne kszta∏towanie warunków logistyki gromadzenia i usuwania
odpadów. Nale˝y przy tym nadmieniç,
˝e ekologiczne wykroczenia i przest´pstwa sà cz´sto umarzane28.
Wa˝koÊç czystoÊci i porzàdku w ˝yciu
cz∏owieka i w jego otoczeniu emanuje
z poezji Jana Sztaudyngera, czego przyk∏adem wiersz o ¸odzi pt. „Do brudasa”29:
Prosz´ ci´, ¸ódê na Boga, to nie ˝aden
Êmietnik
i powinnaÊ byç pi´kna jak sen i jak
kwietnik.
I nie trzeba przez nasze lenistwo
plugawe
biletami z tramwaju faszerowaç trawy.
B´d´ krzycza∏ za ka˝dym, co mi ¸ódê
zaÊmieca:
fe, brudasie, do kàta, a papier do pieca!
Istotnym dzia∏aniem ograniczajàcym
generacj´ dylematów ekologistycznych
jest powszechna informacja i edukacja
w zakresie higieny komunalnej Êrodowiska, profilaktyki sanitacyjnej i warunków
zachowania ˝ycia i zdrowia, zarówno
w wymiarze indywidualnym, jak i globalnym. Doskona∏ym przyk∏adem edukacyjnego oddzia∏ywania na kultur´ zachowaƒ w gromadzeniu i segregacji odpadów komunalnych jest broszura Magistratu miasta Wiednia, wydana równie˝
po polsku i opatrzona znamiennym tytu∏em: „Aby góra Êmieci nie spad∏a na
nas jak grom z jasnego nieba”30. Informuje ona o ich przydatnoÊci gospodarczej, o mo˝liwoÊciach, miejscach, czasach ich sk∏adowania i zbywania oraz
o finansowych i materia∏owych korzyÊciach, wynikajàcych z anga˝owania si´
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