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Topniejące lodowce, wycinki lasów tropikalnych, tornada i powodzie, pożary i susze, góry śmieci na lądzie 

i w oceanie, wymieranie wielu gatunków zwierząt – to coraz częstsze przekazy i obrazy w telewizji, prasie, 

internecie. 

My, ludzie, swoimi działaniami – produkcją, transportem, konsumpcją, śmieciami – zatruwamy Ziemię, 

niszczymy jej zasoby i zaburzamy równowagę w przyrodzie. Doprowadziliśmy do globalnego kryzysu 

ekologicznego i zmian klimatycznych, które zagrażają życiu na planecie. Musimy podjąć szybkie działania, 

by zapobiec katastrofie. 

Dzieci i młodzież też niepokoją się o przyszłość. Chcą wiedzieć, co spowodowało kryzys, i chcą włączyć się 

w ratowanie życia na Ziemi. Aby postępować odpowiedzialnie i mądrze, muszą mieć wiedzę i podejmować dobre 

decyzje – solidarnie, z szacunkiem dla Ziemi i wszystkich jej mieszkańców. Dlatego powstał Program „Ocalimy 

Świat” (OŚ). 

Organizatorem Programu OŚ jest Fundacja „ABCXXI –  Cała Polska czyta dzieciom”, jego Partnerem merytorycznym 

– WWF Polska, a Partnerami strategicznymi: ING Bank Śląski SA oraz Visa. 

Program OŚ jest skierowany do uczniów i edukatorów szkół podstawowych na wszystkich poziomach nauczania: 

w klasach I–III, IV–VI oraz VII–VIII. Może być też realizowany w bibliotekach i innych placówkach. Udział 

w programie jest nieodpłatny.  

Wyjątkowość Program OŚ polega na połączeniu w nim komponentów: ekologicznego, moralnego 
i cyfrowego, uzupełnionych o wymiar literacki (w postaci opowiadań o problemach moralnych 
w kontekście ekologii) oraz społeczny. Po lekturze opowiadań i zajęciach warsztatowych na temat problemów 

ekologicznych i uniwersalnych wartości moralnych (takich jak szacunek, odpowiedzialność czy mądrość) 
uczniowie przeprowadzą własne projekty proekologiczne na rzecz otoczenia i lokalnej społeczności. Do realizacji 
swoich działań i ich promocji będą mogli wykorzystać zaproponowane narzędzia cyfrowe. 

Przebieg Programu OŚ w skrócie 

• lektura i omawianie opowiadań na temat postaw ludzi w kontekście problemów ekologicznych, 
napisanych specjalnie dla Programu OŚ przez uznanych polskich autorów dla dzieci i młodzieży, m.in. 

Roksanę Jędrzejewską-Wróbel, Barbarę Kosmowską, Marcina Kozioła, Katarzynę Ryrych, Rafała Witka, 
Macieja Wojtyszkę;  
 

• zajęcia warsztatowe: 
- dotyczące problemów ekologicznych poruszonych w opowiadaniach (pomocą będą tu też materiały 
edukacyjne opracowane/wskazane przez WWF Polska – Partnera merytorycznego Programu OŚ) 

- na temat istoty uniwersalnych wartości moralnych, takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, 
odwaga, solidarność, przyjaźń, mądrość, czyli złotych zasad postępowania ludzi z charakterem 
 

• przeprowadzenie projektu proekologicznego w swoim otoczeniu – we współpracy z rodziną (uczniowie 
młodsi), w zespołach uczniowskich (uczniowie starsi); 
 

• Opracowanie prezentacji projektu proekologicznego: graficznej, jak rysunek, komiks (młodsi uczniowie), 
multimedialnej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (starsi uczniowie); 

 

• Wybór najlepszej prezentacji w placówce i przesłanie jej na konkurs do Fundacji. 
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Patronat honorowy: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Biblioteka Narodowa 

Rada honorowa Programu OŚ: 

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz – filozof, recenzent fundacyjnej książki „Z dzieckiem w świat wartości”, 

Małgorzata O’Shaughnessy – b. Dyrektor Generalna Visa CEE, członkini Rady Honorowej Fundacji „ABCXXI – Cała 

Polska czyta dzieciom”, 

prof. dr hab. Jacek Pyżalski – pedagog, badacz, specjalista od zastosowania przez młodzież narzędzi cyfrowych, 

dr Marzena Żylińska – pedagog, autorka książki „Neurodydaktyka”, założycielka ruchu „Budząca się szkoła”. 

Ambasadorzy Programu OŚ: 

Krystyna Czubówna – lektorka, dziennikarka, prezenterka programów informacyjnych, jej głos kojarzymy 

najbardziej z filmami przyrodniczymi, 

Grzegorz Kasdepke – autor książek dla dzieci i młodzieży, 

Agnieszka Kobus-Zawojska – wioślarka, srebrna medalistka olimpiady w Tokio w 2021 r. oraz medalistka 

olimpiady w Rio de Janeiro w 2016, 

Joanna Racewicz – dziennikarka, prezenterka telewizyjna i radiowa, 

Dorota Sumińska – lekarz weterynarii, psycholog zwierzęcy, publicystka, autorka książek i propagatorka dobrego 

traktowania zwierząt, 

dr hab. Tomasz Samojlik – pracownik Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, badacz 

historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej, autor książek i komiksów dla dzieci i młodzieży popularyzujących 

wiedzę nt. przyrody i ekologii. 

Współpraca 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, NaturBornholm 

Patroni Medialni 

Onet, Wyborcza.pl, Grupa Cogito, Radio dla Ciebie, Librus, Sygnał, Szkoła 
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