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Wstęp



Było to gdzieś w końcu lipca. W Dolinie Muminków panował 
ogromny upał. Nawet muchy nie miały sił brzęczeć. Drzewa stały 
zakurzone i jakby zmęczone, a woda w rzece nie nadawała się już 
na sok malinowy – płynęła cienką, brązową strugą przez sprag-
nione deszczu łąki1. 

T. Jansson

1 T. Jansson, Muminki. Księga pierwsza, przeł. T. Chłapowska,
I. Szuch-Wyszomirska, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 
2012, s. 221.



Inspiracją do napisania tej książki stała się refleksja nad 
relacją człowieka XXI wieku z naturą. Relacja ta tworzy 
wielopłaszczyznowy i istotny temat postrzegany z perspek-
tywy ludzkich związków, zrównoważonego rozwoju oraz 
zrównoważonej edukacji. Światowy kryzys ekologiczny 
dotyka każdego z nas, a jego przejawy oddziałują na wiele 
aspektów życia człowieka i jego więzi z naturą. „Nasz 
stosunek do Ziemi jest ważną cząstką dobra kulturowego, 
którego nie wolno nam utracić”2.

W światowej literaturze przedmiotu wyraźnie sygnali-
zuje się syndrom deficytu kontaktu z środowiskiem natu-
ralnym, obejmujący wykluczenie i izolację współczesnego 
człowieka, które dotykają szczególnie mocno dzieci (w tym 
również polskie dzieci). Ilość czasu spędzanego przez nie 
przed ekranami urządzeń technicznych jest nieproporcjo-
nalnie duża w stosunku do czasu spędzanego na zewnątrz, 
w przestrzeni zielonej (takiej jak park, las czy plac zabaw). 
Problem ochrony środowiska wynika, zdaniem Rogera 
Scrutona, z utraty równowagi, do której dochodzi, gdy lu-
dzie przestają pojmować swoje otoczenie jako dom3. Dom, 
czyli miejsce oswojone, ważne, symbolizujące bezpieczeń-
stwo, schronienie, trwałość, gniazdo rodzinne; miejsce, 
z którego się wywodzimy i do którego wracamy. Z kolei 
miejsce jako przestrzeń natury funkcjonuje w nas zarówno 
w sposób symboliczny, jak i rzeczywisty, namacalny, 
wywołujący reminiscencje z dzieciństwa, kształtujący nar- 
rację autobiograficzną, jaką chcemy i powinniśmy prze-
kazywać kolejnym pokoleniom. Ten międzypokoleniowy 
dialog może przekształcać się w dbałość o nawiązywanie 

2 Y. Aierstock, Poznawanie środowiska naturalnego: praktyczne 
wskazówki dotyczące pracy z młodzieżą, przeł. M. Jałowiec, Wydaw-
nictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2003, s. 9.

3 R. Scruton, Zielona filozofia: jak poważnie myśleć o naszej plane-
cie, przeł. J. Grzegorczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2017, 
s. 9.
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i podtrzymywanie naturalnej relacji z przyrodą, która 
zostaje w nas na zawsze i prowokuje do wyrażania troski 
o wspólny dom, czyli Ziemię.

Edukacja często bywa oddalona od natury i choć 
w ostatnim czasie przybywa inicjatyw i ludzi otwartych na 
uczenie się w terenie/ outdoor education (przedszkola leśne, 
szkoły leśne, szkoły alternatywne), to wciąż większość 
dzieci wzrasta w modelu tradycyjnym, gdzie przestrzeń 
szkoły tworzy często jedyne miejsce nauki i zabawy. Jest 
to tym smutniejsza perspektywa, że klasy I-III, w których 
nauczyciel ma dużo większe możliwości organizacji 
procesu kształcenia na zewnątrz, w przestrzeni natury, 
pozostają często zakładnikami budynku szkolnego, a po-
trzeba ruchu i eksploracji świata, tak istotna u młodszych 
dzieci, zostaje zaspokojona w stopniu znikomym. „Izolacja 
i sterylizacja środowiska edukacyjnego, także poprzez za-
wężanie go do murów sali lekcyjnej, skazuje cały system 
edukacji na porażkę”4. Choć powszechne jest twierdzenie, 
że encyklopedyzm nie służy dziecięcej kreatywności, to 
polisensoryczne doświadczanie świata rzadko bywa obecne 
w edukacji szkolnej, szczególnie w klasach starszych. 

W swojej nowej i potrzebnej pracy Uwolnić szkołę od 
sytemu klasowo-lekcyjnego Bogusław Śliwerski i Michał 
Paluch zauważają, że „szkoła w ponowoczesnym świecie 
nie musi zniewalać swoim stałym i panoptycznie skon-
struowanym miejscem oraz przestrzenią, gdyż powinna 
sprzyjać reterytorializacji miejsc uczenia się stosownie do 
zmieniającej się wiedzy psychologicznej o uwarunkowa-
niach uczenia się dziecka oraz odpowiednio służącego jej 
konstruktywistycznego paradygmatu kształcenia”5. Autorzy

4 R. Michalak, T. Parczewska, (Nie)obecność „outdoor education” 
w kształceniu szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 12.
5 B. Śliwerski, M. Paluch, Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lek-

cyjnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2021, s. 30.
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wysuwają postulaty, aby „przekształcać zinstytucjonalizo- 
waną przestrzeń publicznej edukacji w zmieniającą swoje 
miejsca i czas uczenia się przestrzeń częściowo także pry-
watną, by w zróżnicowanych wymiarach temporalnych, 
psychospołecznych i terytorialnych można było optyma-
lizować szanse każdego ucznia na sukces odpowiadający 
jego potencjałowi rozwojowemu, potrzebom i aspiracjom 
uczenia się i samorozwoju6”.

Outdoor education wpisuje się w wyżej sformułowane 
postulaty, będąc również jednym z czynników wzmacnia-
jących wytyczne związane z realizacją zadań dotyczących 
zrównoważonego rozwoju. To kierunek badań w peda-
gogice popularny m.in. w Niemczech, Norwegii, Wielkiej 
Brytanii, USA, zyskujący coraz szersze grono zwolenników 
również w Polsce7. W rodzimej literaturze przedmiotu 
używane są terminy: outdoor education, pedagogika przy-
gody, zajęcia terenowe, zajęcia w plenerze, edukacja poza 
klasą, edukacja na świeżym powietrzu. „W praktyce, out-
door education oznacza zazwyczaj zorganizowany proces
uczenia się poprzez samodzielne doświadczenie oraz eks- 
perymentowanie, najczęściej w ramach edukacji niefor- 
malnej”8. Peter Mitchell outdoor education ujmuje jako 

„planowane, intencjonalne tworzenie warunków do uczenia 
się uczniów na świeżym powietrzu, które sprzyja odkrywa-
niu i eksperymentowaniu, zwykle dokonuje się to w bez- 

6 Ibidem, s. 30.
7 M. Jagodzińska, A. Strumińska-Doktór, Outdoor education 

wzmocnieniem realizacji zrównoważonego rozwoju, „Studia Eco-
logiae et Bioethicae” 2019, nr 7, s. 58, https://doi.org/10.21697/
seb.2019.17.4.06.

8 Ibidem, s. 58.
Wyczerpującą analizę pojęcia „outdoor education” przedstawia 

A. Leśny, Pedagogika przygody, konteksty teoretyczne, w: Przygoda 
w edukacji i edukacja w przygodzie. „Outdoor” i „Adventure Educa-
tion” w Polsce, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska, Funda-
cja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2020, s. 12–49.
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pośrednim kontakcie ze światem przyrody. To właśnie 
przyroda tworzy kontekst sprzyjający angażowaniu się 
uczniów w złożone interakcje społeczne, ich integracji, 
dobremu samopoczuciu i rozwojowi, a także uruchamianiu 
indywidualnych oraz grupowych procesów uczenia się”9. 
W niniejszym opracowaniu używam zamiennie określeń 
„edukacja w terenie” i „outdoor education”, mając na uwa-
dze edukację realizowaną w przestrzeni natury. 

Monografia ta jest opracowaniem teoretycznym obej-
mującym takie obszary jak: zrównoważony rozwój, filozo-
ficzne podstawy bycia w naturze, pedagogika przeżyć, na-
tura rozpatrywana jako przestrzeń i miejsce, shinrin-yoku10, 
syndrom deficytu kontaktu z naturą oraz relacje i miejsce 
dziecka w jej przestrzeni. Praca składa się z dwóch, wza-
jemnie dopełniających się, części poświęconych wspomnia-
nej naturze i bajce.

Zielona inkluzja podejmuje problem konieczności włącze-
nia się człowieka do natury/wyjścia z jej deficytu. Analizo-
wane są w niej pojęcia takie jak: relacja, miejsce, dziecko 
i rozwój osobisty każdego z nas. Tworzą one opowieść 
o przygodzie, bajce, zrównoważonym rozwoju i ekologii, 
w której mamy szansę zobaczyć także siebie.

 9 Por. P. Mitchell, What is outdoor education, w: Outdoor educa-
tion from theory to practise, red. I. Lisin, P. Kida, Fundation In-
stitute of Animation and Social Development, Wrocław 2018, s. 11;

R. Michalak, T. Parczewska, (Nie)obecność „outdoor education” 
w kształceniu szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 11.
10 Shinrin-yoku – „kąpiele leśne”. Zażywanie kąpieli leśnych pole-

ga na zanurzaniu zmysłów w substancji o szczególnych właściwoś-
ciach – atmosferze obszarów leśnych. Poruszając się w powolnym 
tempie, człowiek może całkowicie skupić się na odbieraniu niezli-
czonych bodźców z otoczenia i doświadczać lasu w kontakcie ze 
światem zewnętrznym i sobą samym. Por. M.A. Clifford, Kąpiele leś-
ne. Jak czerpać zdrowie z natury, przeł. K. Bochenek, Wydawnictwo 
Kobiece, Białystok 2018, s. 19–20.
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W książce zaproponowałam i przedstawiłam trójfazowy 
model procesu inkluzji/powrotu człowieka do natury, spo-
rządzony na podstawie antropologicznej koncepcji Arnolda 
van Gennepa. Za pomocą tego modelu tłumaczę fazy 
włączania się człowieka do środowiska naturalnego. Jako 
swoistą pomoc w tym zakresie opracowałam koncepcję 
leśnej bajki, która jest odpowiedzią na potrzebę zwrócenia 
większej uwagi na wytwarzanie przez dzieci więzi i bycie 
w kontakcie oraz przyjaźni z naturą. Wierzę, że jedną 
z dróg prowadzących do inkluzji człowieka z przyrodą są 
działania ukierunkowane na pracę i rozwój dzieci w prze-
strzeni natury oraz ukazanie środowiska naturalnego 
jako miejsca wspólnego, w którym możemy i powinniśmy 
podejmować zadania o charakterze badawczym, innowa-
cyjnym i twórczym.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tej książki. Dziękuję mojej 
rodzinie i przyjaciołom, na których wsparcie i twórcze za-
angażowanie zawsze mogłam liczyć. Szczególnie wdzięczna 
jestem Pani Profesor Ligii Tuszyńskiej za napisanie recenzji 
wydawniczej, inspirujące spostrzeżenia i budującą wiarę 
w Zieloną inkluzję. Osobne podziękowania składam Pani 
Profesor Marcie Tomczok za jej wysiłek oraz nieoceniony 
wkład w ostateczny kształt książki oraz Panu Doktorowi 
Przemysławowi Pieniążkowi za okazaną pomoc i działa-
nia promocyjne. Pani Kamila Księżnik, autorka ilustracji, 
sprawiła, że monografia zyskała przepiękny, artystyczny 
wymiar i okładkę, która zgodnie z jej przesłaniem zachęca 
do wyruszenia w zieloną podróż w przestrzeń natury i na-
pełnia nadzieją na zielony świat dla nas wszystkich.
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Joanna Godawa

Green Inclusion, or the Relationship Between Man and Nature, 
Outdoor Education and a Forest Fairy Tale

Summary

Green Inclusion, or the Relationship Between Man and Nature, 
Outdoor Education and a Forest Fairy Tale is a book that emerged as 
a result of the author’s reflections on the relationship between 21st 
century man and nature. This relationship forms a multi-faceted, 
broad and important, from the perspective of human relationships, 
topic of sustainable development and sustainable education. The 
global environmental crisis affects each of us, and its manifestations 
affect many aspects of human life and our bond with nature. “Our 
relationship to the Earth is an important part of a cultural asset that 
we must not lose”.1

The world literature on the subject clearly indicates a syndrome 
of a deficit of contact with the natural environment, including 
exclusion and isolation of modern man, which particularly affects 
children (including Polish children). The amount of time they spend 
in front of screens of technical devices is disproportionately high in 
relation to the time spent outside, in green space (such as a park, fo-
rest or playground). According to Roger Scruton, the environmental 
problem stems from a loss of balance that occurs when people cease 
to understand their environment as home.2 Home means a tame, 
important place, symbolising security, shelter, permanence, a family 

1 Y. Aierstock, Poznawanie środowiska naturalnego: praktyczne 
wskazówki dotyczące pracy z młodzieżą, transl. M. Jałowiec, Wydaw-
nictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2003, p. 9.

2 R. Scruton, Zielona filozofia: jak poważnie myśleć o naszej 
planecie, transl. J. Grzegorczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 
2017, p. 9.
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nest; a place from which we originate and to which we return. In 
turn, place as a space of nature functions in us both symbolically 
and in a real, tangible way, evoking childhood reminiscences, sha-
ping the autobiographical narrative that we want and should pass 
on to future generations. This intergenerational dialogue can be 
transformed into care for establishing and maintaining a natural 
relationship with nature, which stays with us forever and provokes 
us to express care for our common home, the earth.

Education is often distant from nature, and although recently 
there have been more and more initiatives and people open to 
outdoor education (forest kindergartens, forest schools, alternative 
schools), still most children grow up in the traditional model, where 
the school space is often the only place for learning and playing. 
This is an even sadder prospect, as classes I–III, where the teacher 
has much more opportunities to organise the learning process out-
doors, in the space of nature, often remain hostage to the school 
building, and the natural need for movement and exploration of the 
world, so important in younger children, is hardly fulfilled. “The 
isolation and sterilisation of the educational environment, not least 
by confining it to the walls of the classroom, dooms the whole 
education system to failure”.3 Although it is a common claim that 
encyclopaedism does not serve children’s creativity, polysensory 
experience of the world is rarely present in school education, espe-
cially in classrooms. Outdoor education fits in with the postulates 
formulated above, being also one of the factors strengthening the 
guidelines related to the implementation of sustainable development 
tasks. It is a direction of research in pedagogy popular in Germany, 
Norway, Great Britain, USA, among others, gaining more and more 
supporters also in Poland.4 In domestic literature on the subject, the 
following terms are used: outdoor education, adventure pedagogy, 
outdoor activities, outdoor classes, education outside the classroom, 

3 R. Michalak, T. Parczewska, (Nie)obecność „outdoor educa-
tion” w kształceniu szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, p. 12.

4 M. Jagodzińska, A. Strumińska-Doktór, Outdoor education 
wzmocnieniem realizacji zrównoważonego rozwoju, „Studia Eco-
logiae et Bioethicae”, 2019, vol 7, p. 58, https://doi.org/10.21697/
seb.2019.17.4.06.
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outdoor education. “In practice, outdoor education usually refers 
to a structured process of learning through self-directed experience 
and experimentation, usually as part of informal education”.5 Peter 
Mitchell puts outdoor education as “the planned, intentional crea-
tion of an outdoor learning environment for students that fosters 
discovery and experimentation, usually done in direct contact with 
the natural world. It is nature that provides the context for pupils 
to engage in complex social interactions, integrate, feel good and 
develop, and trigger individual and group learning processes”.6

The monograph is a theoretical study covering such areas as 
sustainable development, philosophical foundations of being in 
nature, pedagogy of experiences, nature considered as a space and 
place, shinrin-yoku,7 the syndrome of deficit of contact with nature, 
and relations and place of a child in its space. The work consists of 
two complementary parts dedicated to the aforementioned nature 
and fable.

Green Inclusion addresses the issue of man’s need to join nature/
get out of its deficit. It analyses concepts such as relation, place, 

5 Ibidem, p. 58. A comprehensive analysis of the term outdoor 
education has been offered by A. Leśny, Pedagogika przygody, kon-
teksty teoretyczne, in: Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. 

„Outdoor” i „Adventure Education” w Polsce, ed. A. Bąk, A. Leśny, 
E. Palamer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, War-
szawa, 2020, pp. 12–49.

6 Cf. P. Mitchell, What is outdoor education, in: Outdoor educat-
nion from theory to practise, ed. I. Lisin, P. Kida, Fundation Institute 
of Animation and Social Development, Wrocław 2018, p. 11.

R. Michalak, T. Parczewska, (Nie)obecność outdoor education 
w kształceniu szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej, Lublin 2019, p. 11.
7 Shinrin yoku – „forest bathing”. Taking forest baths involves 

immersing the senses in a substance with special properties – the 
atmosphere of the forest areas. Moving at a slow pace, one can con-
centrate completely on perceiving countless stimuli from the envi-
ronment and experience the forest in contact with the outside world 
and oneself. Cf. M. A. Clifford, Your Guide to Forest Bathing: Expe-
rience the Healing Power of Nature, transl. K. Bochenek, Wydawnic- 
two Kobiece, Białystok 2018, pp. 19-20.
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child and personal development of each of us. They create a story 
of adventure, fairy tale, sustainability and ecology, in which we also 
have a chance to see ourselves.

In the book the author proposed and presented a three-phase 
model of the process/inclusion/return of man to nature, drawn up 
on the basis of Arnold van Gennep’s anthropological concept. With 
the help of this model the phases of man’s inclusion into the natural 
environment were shown. As a specific help in this area, the author’s 
concept of a forest fairy tale is included, which is a response to the 
need to pay more attention to creating bonds by children and being 
in contact and friendship with nature. 

The author of the monograph invites to undertake activities le-
ading to the inclusion of man with nature through activities aimed 
at work and development of children in the space of nature and 
showing the natural environment as a common place, where we 
can and should undertake tasks of research, innovative and creative 
character.
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