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Przetrwanie świata kryje się w dzikiej naturze.

–  Henry  Dav id  Thor eau



Dinozaurami zacząłem interesować się jako dziecko, jak zresztą wie-
lu moich rówieśników. Paleontologia to było pierwsze słowo, jakie 
nauczyłem się literować. W wieku czterech lat znałem już dziesiątki 
skomplikowanych nazw prehistorycznych stworzeń. Przekopywałem 
ogródek w poszukiwaniu skamielin (bez rezultatów), a z kempingów 
wracałem obładowany kamieniami (i od czasu do czasu jakimiś ska-
mielinami), z których większość lądowała za domem. Na czarno-
-białym zdjęciu z tamtego okresu tulę czule gipsowego stegozaura 
– moją prawdziwą miłość.

W przeciwieństwie do większości dzieci, ta miłość nie minęła 
mi z wiekiem. Niektórzy stwierdzą, że nigdy nie dorosłem. Po roz-
ważeniu kilku różnych ścieżek zawodowych postanowiłem zrobić 
doktorat z zoologii na Uniwersytecie w Toronto. W mojej dysertacji 
starałem się między innymi opisać i nazwać dwa odkryte w Monta-
nie, nieznane wcześniej gatunki dinozaurów z rodziny ceratopsów. 

W 1999 roku objąłem podwójne stanowisko na Uniwersytecie 
Utah w Salt Lake City: jako kustosz w dziale paleontologii w Mu-
zeum Historii Naturalnej oraz jako asystent profesora na Wydzia-
le Geologii i Geofizyki. Dla takiego miłośnika dinozaurów jak ja 
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była to wymarzona posada, miałem dostęp do dokumentacji mu-
zealnej i zbiorów skamielin, możliwość pracy z innymi doktoran-
tami oraz odkrywania nowych okazów. Skorzystałem także ze spo-
sobności polowania na dinozaury (lub przynajmniej na ich kości) 
w odległych zakątkach świata, dzięki czemu mogłem odwiedzić 
między innymi Afrykę i wiele innych miejsc. Wydawało się, że je-
stem stworzony do tej pracy.

Jednak w 2007 roku, jako profesor i główny kustosz muzealny, 
postanowiłem porzucić dotychczasową karierę i większą część daw-
nego życia. Nadal prowadziłem poszukiwania skamielin na terenach 
Utah, ale kiedy razem z żoną Toni postanowiliśmy przeprowadzić 
się do północnej Kalifornii, poświęciłem większość czasu i energii 
na edukację publiczną i pielęgnowanie więzi z naturą. Wielu moich 
kolegów podejrzewało, że postradałem zmysły. Sam tak myślałem 
przez pewien czas. Po co komu taka drastyczna zmiana?

Wszystko sprowadzało się do dwóch istotnych problemów. Po 
pierwsze, dzieci żyją obecnie w oderwaniu od natury, co zagraża 
ich zdrowiu. Prawie całe dzieciństwo spędzone w domu, w otocze-
niu nowinek technologicznych, wyjaławia dzieci i wpływa negatyw-
nie na ich rozwój – fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Po drugie, 
obecny trend pozbawiania dzieci kontaktu z naturą zagraża rów-
nież miejscom, w których żyjemy, i może negatywnie wpłynąć na 
przyszłość ludzkości. Zostało nam niewiele czasu, prawdopodob-
nie jedno pokolenie (niektórzy twierdzą, że więcej, inni – że mniej), 
aby wprowadzić odpowiednie zmiany i obrać właściwy, zrównowa-
żony kierunek. W końcu, jak mawiają, ostatnie słowo i tak należy 
do świata przyrody.

Jeśli równowaga zależy od przekształcenia relacji człowieka z na-
turą, oderwanie dzieci od świata przyrody, jakie obecnie obserwuje-
my, jawi się jako jeden z najpoważniejszych i najbardziej bagateli-
zowanych kryzysów naszych czasów, który stwarza zagrożenie dla 
ludzi i innych gatunków. Pomaganie we wskrzeszeniu w dzieciach 
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miłości do natury powinno stać się jednym z priorytetów, razem 
z ograniczaniem emitowania gazów odpowiedzialnych za efekt cie-
plarniany oraz ochroną zagrożonych gatunków i miejsc na świecie. 

Większość dorosłego życia spędziłem na przekazywaniu wiedzy 
naukowej osobom niezwiązanym ze światem nauki, w tym dzieciom, 
a teraz czuję potrzebę bardziej bezpośredniego działania.

Moja praca przybiera różne formy: słowa pisanego, wystąpień 
i różnych projektów medialnych. Jednym z ważniejszych i głośniej-
szych przedsięwzięć był Dinopociąg, serial telewizyjny wyprodu-
kowany przez Jim Henson Company, który obecnie (w momen-
cie pisania tych słów) jest nadawany codziennie w całych Stanach 
Zjednoczonych i w innych krajach na świecie. Pełnię tam rolę kon-
sultanta naukowego i gospodarza, pomagam w pracach nad scena-
riuszem i w przygotowaniu historii dla animowanych bohaterów, 
w tym dla Buddy’ego, młodego T. rexa, oraz Tiny, małego ptera-
nodona (latającego gada). Pojawiam się na ekranie na zakończenie 
każdego odcinka, żeby opowiedzieć, jakie fakty naukowe kryją się 
za każdą z historii, tworząc powiązania pomiędzy prehistorycznym 
światem dinozaurów i obecnymi czasami. Na koniec zawsze zachę-
cam widzów z entuzjazmem: „Wyjdźcie gdzieś, obserwujcie przy-
rodę i bądźcie odkrywcami świata!”.

Dinopociąg odniósł olbrzymi sukces, przynosząc milionom dzieci 
i ich rodzicom mnóstwo radości i zabawy. Mnie program dał wspa-
niałą szansę, aby nawoływać do pogłębiania kontaktu dzieci z na-
turą. Kilka lat temu jedno zasadnicze pytanie uderzyło we mnie 
z mocą kości udowej T. rexa: W jaki dokładnie sposób dziecko ma 
nawiązywać kontakt z naturą i jak ten proces zmienia się w miarę 
jego dorastania? Miałem pewne wyobrażenia, ale tak naprawdę nie 
znałem odpowiedzi na te pytania. 

Założyłem, że skoro istnieje tyle organizacji działających na rzecz 
budowania więzi z naturą, musi być również całe mnóstwo ksią-
żek poświęconych temu tematowi. Po skrupulatnych poszukiwa-
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niach odkryłem sporo tytułów o zabawach dla dzieci na świeżym 
powietrzu, od budowania karmnika po ogrodnictwo, jak również 
mnóstwo tomów poświęconych edukacji w zakresie ekologii. Jed-
nak książki te nie odnosiły się bezpośrednio do budowania wię-
zi z naturą, nie mówiąc już o tym, że nie odpowiadały na pytanie, 
jak ten proces zmienia się wraz z dorastaniem. Każdy zgodzi się, że 
niemowlę i nastolatek doświadczają natury w zupełnie inny sposób, 
tylko w jaki dokładnie? Podczas dalszych poszukiwań natrafiłem na 
serię prac naukowych, napisanych w większości na przestrzeni ostat-
nich kilku dekad, które podejmowały interesujące mnie zagadnienia. 
Jednak aż do teraz wyniki tych badań nie zostały streszczone i pod-
sumowane w jednej książce, dostępnej szerokiej grupie odbiorców. 

Poszukiwania odpowiedzi na dręczące mnie pytania zawiodły 
mnie daleko poza karty naukowych opracowań, do ogrodów, klas 
i podwórek szkolnych, parków miejskich, centrów przyrodniczych, 
muzeów i głęboko w dzikie pustkowia. Zgłębiałem techniki naucza-
nia natury, razem z moją córką Jade nauczyłem się „języka ptaków” 
i spędzałem czas razem z dziećmi na łonie natury. Podczas tych po-
szukiwań odkryłem z zażenowaniem, że moja więź z naturą też po-
zostawia wiele do życzenia. W czasie pisania tej książki postano-
wiłem więc tę łączność pogłębić, zarówno dla siebie, jak i dla Jade. 
Badania doprowadziły mnie w końcu do serii konkluzji na temat 
tego, jak więź z naturą się tworzy i w jaki sposób zmienia wraz z do-
rastaniem dziecka. Konsekwencje tych odkryć wywarły wpływ na 
podstawowe zasady, którymi kierowałem się jako rodzic i nauczy-
ciel. Kalosze pełne kijanek to zapis tej historii, skierowanej do każ-
dego, kto chce pomóc swoim dzieciom zakochać się w pięknym 
świecie przyrody. Jeśli masz ochotę zostać mentorem i przewodni-
kiem po świecie natury dla swoich dzieci, ta książka jest dla ciebie.

W 2013 roku, tuż po rozpoczęciu prac nad książką, przeprowa-
dziłem się wraz z rodziną z nadmorskiej miejscowości Muir Beach 
w Kalifornii do Denver w Kolorado, aby wykorzystać kolejną oka-
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zję. Museum of Nature and Science w Denver zaproponowało mi 
stanowisko kierownicze, które umożliwiłoby mi pracę na skalę miej-
ską. Teraz, po ponad roku, jestem szczęśliwy, że znalazłem się w tak 
postępowej instytucji, która stara się zmieniać świat. Dzięki wielu 
nowym kolegom i przyjaciołom, którzy mieli wkład w powstanie tej 
książki, przeprowadzka do Denver okazała się naprawdę owocna. 

Praca ta została jednak naznaczona smutkiem. Kiedy przystępo-
wałem do pisania pierwszych rozdziałów, najwspanialsza mentorka 
w moim życiu, moja mama, odeszła po ciężkim udarze. Zaledwie 
rok później, na kilka tygodni przed zakończeniem prac nad książ-
ką, moja siostra Kerry przegrała dwuletnią walkę z rakiem. Te dwie 
olbrzymie straty spowodowały, że tym bardziej chciałem odepchnąć 
od siebie hałas codziennego życia, aby skupić się na tym, co napraw-
dę istotne. Żywię głęboką nadzieję, że ta książka taka właśnie jest. 



KSiążKa Kalosze pełne kijanek jest moją próbą zgromadzenia i usy-
stematyzowania poglądów wielu osób, które zajmowały się tym te-
matem przede mną. Do ludzi, którzy wywarli na mnie największy 
wpływ należą Thomas Berry, Fritjof Capra, Rachel Carson, Lo-
ren Eiseley, Richard Louv, Joanna Macy, David Orr, David Suzu-
ki oraz Henry David Thoreau. W szczególności David Suzuki oraz 
Richard Louv byli dla mnie inspiracją. Suzuki, wspaniały kanadyj-
ski ekolog i naukowiec, był dla mnie nieocenionym nauczycielem, 
który zawsze bronił stanowiska, że człowiek powinien żyć w zgo-
dzie z naturą. Louv pomagał zakładać i rozwijać ruch na rzecz dzie-
ci i środowiska i jest jego najdonośniejszym głosem; był również 
tak uprzejmy, aby poświęcić swój czas i udzielić mi wywiadu do ni-
niejszej książki.

Jestem bardzo wdzięczny następującym osobom, które miały zna-
czący wkład w proces powstawania tej książki na wszystkich jej eta-
pach. Są to: Lise Aangeenbrug, Kenny Ballentine, Adam Bienenstock, 
Cindy Bowick, Michael Bucheneau, Susan Daggett, Sharon Danks, 
John Demboski, Chris Dorsey, John Gillette, David Hage, Mary El-
len Hannibal, Patricia Hasbach, gubernator John Hickenlooper, Kirk 

Podziękowania
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Johnson, Micheal Kaufman, Margaret Lamar, Stephen LeBlanc, Juan 
Martinez, Ian Miller, Rachel Neumann, Antonio Pares, Dale Pen-
ner, Laurette Rogers, Judy Scotchmoor, Dondre Smallwood, Da-
vid Sobel, George Sparks, Mark Stefanski, Jeff Su, Brian Swimme, 
Mary Evelyn Tucker, Nancy Walsh oraz Tim Wohlgenant.

Jestem dłużnikiem moich hojnych przyjaciół, kolegów, badaczy, 
naukowców i szukających więzi z naturą, którzy służyli mi radą pod-
czas pisania fragmentów, rozdziałów czy całej książki. To Micheal 
Barton, James Bartram, Tim Beatley, Louise Chawla, Chip Colwell, 
Sharon Danks, Stacie Gilmore, Andréa Giron, José Gonzalez, Ali-
son Gopnik, Gregor Hagedorn, Peter Kahn, Richard Louv, Martin 
Ogle, Zach Pine, Dan Rademacher, Toni Simmons, Jeff Su, Doug 
Tallamy oraz Jon Young.

Specjalne podziękowania dla Jona Younga, eksperta od natury, 
oraz dla wszystkich uczestników i organizatorów Art of Mento-
ring 2014, którzy pomogli mi zrozumieć prawdziwą rolę społecz-
ności w pielęgnowaniu więzi z naturą. 

Podziękowania dla mojego agenta Esmonda Harmswortha z Zacha-
ry Shuster Harmsworth oraz mojej redaktorki Lisy White z Hough-
ton Mifflin Harcourt, za ich wprawne kierowanie tym projektem. 
Dzięki umiejętnościom edytorskim Lisy tekst tej książki bardzo zy-
skał na wartości. Jestem niezwykle szczęśliwy, że mam okazję wydać 
ją w wydawnictwie Houghton Mifflin Harcourt, które opublikowa-
ło wiele ważnych książek o naturze, między innymi Silent Spring au-
torstwa Rachel Carson. Choć Carson nie miała okazji napisać swo-
jej „wymarzonej książki” o budowaniu więzi pomiędzy dzieckiem 
i naturą, to lubię myśleć, że byłaby zadowolona z tego, co zrobiłem. 

Jestem wdzięczny całej społeczności – ludziom i nie tylko – z Muir 
Beach i okolic Marin Headlands za pielęgnowanie moich więzi 
z ludźmi i naturą na przestrzeni ostatniej dekady. Wiele idei poja-
wiających się w tej książce zrodziło się podczas spacerów po nad-
morskich wzgórzach.
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Pragnę podziękować również Timowi Moore’owi oraz Earlowi 
Howe, którzy w czasach naszego dzieciństwa razem ze mną odkry-
wali świat przyrody na zachodnich obrzeżach Vancouver.

Moja rodzina – mama, tata oraz siostra – pomogli ugruntować 
w moim dziecięcym sercu miłość do natury. Christy, dziękuję Ci 
za Twoje towarzystwo w tych wczesnych latach. Tato, Ty pokaza-
łeś mi, jak ufać przyrodzie. Mamo, Ty byłaś moim największym na-
uczycielem.

Moja dorosła już córka Twan była dla mnie niewyczerpanym źród-
łem wsparcia podczas pisania niniejszej książki, i jest nim od wielu lat.

Moja młodsza córka Jade nauczyła mnie znacznie więcej, niż mnie 
się to w stosunku do niej udało. Jest światełkiem przyszłości, które 
ugruntowuje moją więź z naturą i inspiruje do rozpoczynania co-
raz to nowych projektów, takich jak ten.

Na koniec nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności dla mojej 
pięknej żony, Toni Simmons, której niesłabnące wsparcie prowadzi-
ło mnie przez ciężkie chwile. Kochanie, gdyby nie Twoja pomoc, ta 
książka po prostu nigdy by nie powstała.



Słońce i wioSnę rzadko można spotkać razem w Vancouver, w pro-
wincji Kolumbia Brytyjska. Miałem cztery albo pięć lat, kiedy pew-
nego dnia mama zabrała mnie do pobliskiego lasu, znajdującego się 
zaledwie kilka domów dalej. Słyszała, że „żabi staw”, jak go nazy-
wali, pełen jest kijanek. Tego pamiętnego dnia był rozedrgany od 
delikatnych promieni słońca.

To wydarzenie, jedno z moich pierwszych wspomnień, rozpo-
częło się od krótkiego spaceru przez las, po ilastej ścieżce. Drze-
wa o grubych pniach były wilgotne, ociekały kroplami wytrwałej 
mżawki. Kiedy dotarliśmy nad staw, kucnąłem nad brzegiem i za-
cząłem się intensywne wpatrywać w taflę wody. Dopiero po chwili 
zrozumiałem, że każda z energicznie tańczących czarnych plamek 
przed moimi oczami była oddzielną formą życia. Ostrożnie wszed-
łem do wody w moich czarnych kaloszach, zafascynowany chmarą 

wstęP
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Główne problemy tego świata 
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–  G r e G o r y  B at e s o n
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kijanek. Pochyliłem się i wyłowiłem dłonią kilka z nich, żeby przyj-
rzeć się im z bliska. Miały wyłupiaste oczy, okrągłe ciałka i długie, 
cienkie, przezroczyste ogonki, które pracowały wytrwale, obijając 
się o moje palce.

Zafascynowany, krok za krokiem wchodziłem coraz głębiej, aż 
w pewnym momencie woda przykryła kalosz. (Wiele lat później 
mama powiedziała mi, że zastanawiała się, czy mnie nie zatrzymać, 
ale nie zrobiła tego). Po chwili wahania, kiedy wyobraziłem sobie, 
jak kijanki pływają wokół mojej skarpetki, zrobiłem jeszcze jeden 
krok, i drugi kalosz również zalała woda.

Zanurzyłem się już całkowicie w tym sadzawkowym kosmosie 
z bilionami przyszłych żab. Szedłem dalej, ostrożnie stawiając kro-
ki, żeby przez przypadek nie uszkodzić żadnej z kijanek, aż znala-
złem się na środku stawu, gdzie woda sięgała mi powyżej pasa. Po-
czucie cudowności tego doświadczenia rosło, a wraz z nim uśmiech 
na mojej twarzy robił się coraz szerszy, gdy nabierałem w dłonie 
wody pełnej kijanek. Zanurzony w miniaturowym oceanie i otoczo-
ny przez biliony maleńkich istnień, chyba po raz pierwszy w życiu 
poczułem tak wyraźną i ekscytującą jedność z naturą.

Pod koniec lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, gdy tylko 
miałem okazję, uciekałem do położonego na zachodnim brzegu 
Vancouver lasu, często w towarzystwie mojego przyjaciela Tima. 
Tyły naszej szkoły podstawowej wychodziły na las, a pomysłowi 
administratorzy zorganizowali „przygodowy plac zabaw”, pomię-
dzy szpalerem choin, cedrów i daglezji, które sąsiadowały z naszym 
boiskiem. Podczas przerwy na śniadanie pędziliśmy do tej niezwy-
kłej krainy, gdzie wielka dziupla w cedrze stawała się w zależności 
od potrzeb jaskinią, zamkiem lub statkiem kosmicznym.

W okresie dorastania nasze leśne wyprawy znacznie się rozwi-
nęły, gdy odkryliśmy ponad dwa tysiące akrów obszaru należące-
go do uniwersytetu (dla nas były to po prostu „lasy”). W tamtym 
okresie towarzyszyły nam również psy. Ja miałem owczarka nie-
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mieckiego o imieniu Rocky, a Tim mieszańca pudla i syberyjskie-
go husky, który przypominał futrzaną kulę na czterech łapach. (Kie-
dy ktoś pytał o rasę, Tim z powagą odpowiadał, że to czystej krwi 
pies „puberyjski”).

Wzrok jest najmniej intymnym z ludzkich zmysłów. Podczas leś-
nych wędrówek otulał nas słodki, niemal cytrusowy zapach dagle-
zji, wilgotne jesienne powietrze zamieniało nasze oddechy w parę, 
rozbrzmiewało głębokie krakanie kruków siedzących na gałęziach 
drzew cedrowych, w ustach czuliśmy cierpki smak zrywanych pro-
sto z krzaka borówek. To zmysłowe królestwo było naszym azylem, 
kokonem odgradzającym nas od rzeczywistości, w którym mogli-
śmy rozmawiać o naszych nastoletnich problemach i snuć plany na 
przyszłość. Nie trzeba dodawać, że psy również były zachwycone, 
gdy godzinami mogły zwiedzać i badać niekończące się nowe za-
kątki i zapachy. Przemierzaliśmy szlak po szlaku, o nazwach Sasa-
mat, Cykuta czy Ludy Saliszów.

Często omijaliśmy wytyczone trasy, zagłębiając się w gęstwinę 
leśną, przełażąc przez powalone, gnijące pnie drzew, gdzie kieru-
nek wyznaczały nam strumyki zarośnięte skupnią, pokrzywą, gol-
terią i paprociami. Podczas tych wypraw las stawał się dziką krainą 
pełną niespodzianek i nowych odkryć, które mogły pojawić się na 
każdym kroku: kolonie mrówek, śmierdzące padliną siedlisko ga-
wronów, olbrzymie pnie niczym dawne duchy. Po kilku godzinach 
uczestnicy wyprawy, ci na dwóch i na czterech łapach, wynurzali się 
z lasu brudni, wyczerpani i wniebowzięci.

Gdy wchłanialiśmy wszystkie te doznania każdym skrawkiem skó-
ry, nie mieliśmy pojęcia, że to miejsce pozostawi trwały ślad w na-
szych sercach i umysłach.

Po obfitych opadach śniegu zimą (również rzadkie zjawisko) las 
ponownie się zmieniał. Oślepiająca biała powłoka pokrywała ko-
nary, gałęzie i igliwie. To, co zaledwie dzień wcześniej zdawało się 
zacienionym, ukrytym i pełnym dźwięków zakątkiem, stawało się 
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teraz pogrążoną w niemal kościelnej ciszy, skąpaną w słońcu kry-
jówką. Wszystkie krawędzie znikały.

Z lekkim sercem przedzieraliśmy się przez zwały śniegu, zatrzy-
mując się od czasu do czasu, aby odpocząć, w jakimś miejscu pod 
większym drzewem, gdzie nie leżało tyle białego puchu.

W naszych nastoletnich sercach buzował testosteron, który da-
wał o sobie znać w środku lasu, gdzie oddawaliśmy się dość ryzy-
kownej zabawie zwanej „Deelo Wars” (etymologia niepewna). Gra 
ta polegała na znajdowaniu kawałków drewna, którymi można było 
w kogoś rzucić. Zasadniczo chodziło o to, aby wychylić się na mo-
ment ze swojej kryjówki, tylko po to, żeby rzucić jakąś większą ga-
łęzią w któregoś ze swoich najbliższych przyjaciół. Oni oczywiście 
robili to samo – każdy walczył o siebie. Obrywaliśmy, każdy z osob-
na, ale z radością mogę stwierdzić, że nie było poważniejszych ura-
zów. (Nie, nie polecam tej zabawy dzieciom).

W połowie lat osiemdziesiątych wyjechałem z Vancouver na uczel-
nię do Toronto, gdzie w końcu obroniłem doktorat z paleontologii. 
Tim w tym czasie skierował się w stronę nieba i został pilotem li-
nii lotniczych. W kolejnych latach miałem wiele szczęścia i mogłem 
podróżować w poszukiwaniu kości dinozaurów do tak odległych 
miejsc jak Zimbabwe, Meksyk czy Madagaskar. W sumie spędzi-
łem kilka lat, mieszkając pod namiotem w różnych odległych za-
kątkach, zwanych często „złymi ziemiami” (ang. badlands). Podczas 
wypraw w poszukiwaniu skamieniałości często stawałem twarzą 
w twarz z różnymi całkiem żywymi stworami, w tym z niedźwie-
dziem, słoniem, hieną, kobrą, łosiem i krokodylem. Doświadczałem 
tych miejsc i spotkań w ten sam sposób, w jaki odkrywałem las na 
zachodnich obrzeżach Vancouver. W czasie rodzinnych kempin-
gów, codziennych zabaw oraz później, kiedy wędrowałem po Gó-
rach Nadbrzeżnych, podczas wszystkich tych niezliczonych wypraw 
po lasach uniwersytetu – wszystkie te doświadczenia pielęgnowały 
moją miłość do przyrody i miały niezaprzeczalny wpływ na wybór 
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ścieżki zawodowej. W ostatnich latach zdałem sobie sprawę, że nic 
na to nie poradzę, wszędzie zabieram ze sobą doświadczenia, jakie 
wyniosłem z tamtego lasu nad północno-zachodnim Pacyfikiem. 
Jest nierozerwalną częścią mnie, bardziej soczewką, przez którą pa-
trzę na świat, niż zbiorem wspomnień. 

Zanik doświadczenia

Moje dziecięce doświadczenia na łonie natury były podobne do prze-
żyć wielu dzieci w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Ci, 
którzy tak jak ja urodzili się podczas tamtego wyżu demograficzne-
go, lubią z nostalgią wracać do czasów, kiedy tuż po szkole wybie-
galiśmy na podwórko, a wracaliśmy po zmroku, gdy rodzice wołali 
nas, żebyśmy wreszcie przyszli do domu. Wspominamy weekendy 
i wakacje, kiedy włóczyliśmy się po dzikich zakątkach, czasem sa-
motnie, czasem z przyjaciółmi, ale zawsze na własną rękę.

Niewiele dzieci urodzonych w XXI wieku ma podobne doświad-
czenia. W ciągu ostatniego pokolenia dzieciństwo przeszło znaczącą 
zmianę, do niedawna ignorowaną. Badania wykazały, że przeciętne 
amerykańskie dziecko spędza na świeżym powietrzu cztery do sied-
miu minut dziennie. Inne badania wskazują na około trzydzieści mi-
nut niezorganizowanej zabawy na wolnym powietrzu. Tak czy inaczej 
widać, że obecnie dzieci spędzają niewielką część swojego dnia na ze-
wnątrz, w przeciwieństwie do swoich rodziców, kiedy ci byli dziećmi.

Dla porównania, te same dzieci spędzają ponad siedem godzin 
dziennie, gapiąc się w monitory i zastępując świat rzeczywisty wir-
tualnymi alternatywami. Większość chłopców do czasu dwudzie-
stych pierwszych urodzin spędzi na graniu w gry komputerowe 
ponad  dziesięć tysięcy godzin. Dzieci są w stanie bez większych 
problemów rozpoznać ponad tysiąc znaków firmowych różnych kor-
poracji, ale znają zdecydowanie mniej gatunków roślin, które ros-
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ną w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Efektem tych porażających 
statystyk jest zjawisko, które Robert Michael Pyle określił mianem 
„zaniku doświadczenia”, czego wyrazem jest przepaść powstała po-
między dziećmi a światem natury. 

Coraz większa ilość czasu, jaką dzieci spędzają w domu zamiast 
na świeżym powietrzu, jest zjawiskiem masowym i nieplanowanym, 
którego negatywne skutki zdrowotne zaczynają być coraz bardziej 
widoczne. Podczas wielogodzinnych maratonów przed monitorem 
wysiłek fizyczny ogranicza się do aktywności kciuka. Nic dziwne-
go, że znacząco zwiększyła się liczba zachorowań wśród dzieci, a są 
to zarówno choroby o podłożu fizycznym, jak i psychicznym. Dziś 
około osiemnastu procent dzieci w wieku sześciu i więcej lat jest 
otyła, coraz więcej jest przypadków cukrzycy, chorób serca i innych 
dolegliwości. W 2011 roku u około jedenastu procent amerykań-
skich dzieci w wieku od czwartego do siedemnastego roku życia 
stwierdzono zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi (ADHD). W 2014 roku prawie sześć milionów dzieci w Sta-
nach Zjednoczonych (jedno na ośmioro dzieci) przyjmowało Rita-
lin, głównie w leczeniu ADHD. Według co najmniej jednego na-
czelnego lekarza Stanów Zjednoczonych obecne dzieci to pierwsze 
pokolenie we współczesnym świecie, którego przedstawiciele będą 
żyli krócej niż ich rodzice.

Chcę powiedzieć wyraźnie, ten problem nie ogranicza się tylko 
do Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Północnej. Ostatnie bada-
nia pokazują, że to samo zjawisko oddalania się od natury obserwu-
je się w większości krajów rozwiniętych. Świadomość tego proble-
mu również rośnie i coraz więcej ludzi rozumie, jak ważne jest, aby 
dzieci spędzały więcej czasu w kontakcie z naturą.

Podczas jednego z badań, prowadzonego przez The Nature Con-
servancy i sfinansowanego przez wytwórnię filmową Walta Dis-
neya, zrobiono wywiady z rodzicami z pięciu krajów (z Brazylii, 
Chin, Francji, Hong Kongu i Stanów Zjednoczonych), aby opisali 
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swoje poglądy na temat dzieci i ich związku z naturą. Badania wy-
kazały między innymi:

NN Stosunkowo niewielu rodziców powiedziało, że ich dzie-
ci regularnie spędzają czas na łonie natury. Mniej niż jeden 
na czterech amerykańskich respondentów (jeden na pięciu 
w innych krajach) stwierdziło, że dzieci codziennie spędzają 
trochę czasu w parku lub w innym naturalnym środowisku.

NN  Zdecydowana większość rodziców we wszystkich pięciu kra-
jach uznaje brak kontaktu dzieci z naturą za poważny prob-
lem. W Stanach Zjednoczonych sześćdziesiąt pięć procent 
respondentów uznało to zjawisko za „bardzo poważne” lub 
„krytyczne”.

NN  Rodzice uważają, że budowanie więzi z naturą jest jedną 
z podstawowych kwestii w rozwoju dziecka. Osiemdziesiąt 
dwa procent amerykańskich rodziców uznało czas spędza-
ny na łonie natury za „bardzo ważny” dla rozwoju ich dzie-
ci, drugi tuż po czytaniu.

The United Kingdom’s National Trust (Narodowy Fundusz Zjed-
noczonego Królestwa na rzecz Ochrony Zabytków i Przyrody) opub-
likował ostatnio obszerny raport, w którym wyszczególniono znaczą-
cy spadek ilości czasu, jaki dzieci spędzają w środowisku naturalnym, 
i wskazano na liczne problemy zdrowotne, jakie pojawią się, je-
śli nie odwrócimy tego zjawiska. W 2012 roku Międzynarodowa 
Unia Ochrony Przyrody (International Union for the Conserva-
tion of Nature, w skrócie IUCN) przyjęła rezolucję „Prawo dzie-
cka do kontaktu z naturą i do zdrowego środowiska”, gdzie uznano 
rosnącą przepaść pomiędzy dziećmi i środowiskiem naturalnym za 
problem globalny i palący.
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Podsumowując, powszechnie wiadomo, że dzieci spędzają większą 
część czasu w pomieszczeniach, a my wspólnym wysiłkiem musimy 
podjąć działania, aby odbudować więź pomiędzy dziećmi i przyrodą.

Co się tak naprawdę stało?
Cóż, po pierwsze rozwój technologii cyfrowej. Dzieci są bardziej 

niż dorośli podatne na hipnotyzujące działanie komputerów i in-
nych podręcznych gadżetów. Zrzucanie winy na technologię byłoby 
jednak zbyt proste; na to zjawisko złożyło się wiele innych uwarun-
kowań. Na przykład czynnik strachu. Dzięki mediom, które sze-
rzą panikę wokół przypadków uprowadzeń dzieci, rodzice boją się 
pozostawiać swoje pociechy bez opieki na zewnątrz. Nie ma na to 
wpływu fakt, że większość uprowadzeń dokonywana jest przez przy-
jaciół i krewnych, a nie obcych ludzi, a ryzyko, że dziecko zostanie 
porwane, nie jest dziś większe, niż było w latach pięćdziesiątych czy 
sześćdziesiątych. Strach dotyka również właścicieli posesji, którzy 
w obawie przed pozwem sądowym postanawiają zakazać niektórych 
dziecięcych zabaw, na przykład budowania domków na drzewie. Po-
tem wielu troskliwych rodziców, którzy boją się, żeby ich pociecha 
nie zostawała w tyle, wysyła dzieci na zajęcia sportowe, muzyczne, 
korepetycje i inne zorganizowane formy spędzania czasu, nie pozo-
stawiając zbyt wiele miejsca na zwykłą, swobodną zabawę.

Do tego dochodzi czynnik miejski. Populacja ludzi zwiększyła się 
znacząco w ciągu ostatnich dekad, doprowadzając do takiego, a nie 
innego rozwoju miast, które musiały nadążyć za rosnącym tłumem. 
Pod koniec 2008 roku ponad połowa ludności zamieszkiwała tere-
ny miejskie. Rozwijające się miasta wchłaniały coraz większe tereny 
naturalne, niszcząc jednocześnie to, co już sobie podporządkowały.

W 2006 roku Richard Louv w swoim bestsellerze Ostatnie dziecko 
lasu opisał panującą obecnie alienację dzieci względem środowiska 
naturalnego (i określił ją mianem „zespołu deficytu natury”), jak rów-
nież wiele korzyści zdrowotnych, jakie płyną z kontaktu z naturą. 
Podobnie jak Rachel Carson w Silent Spring autor Ostatniego dziecka 
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lasu nawołuje do zmiany. Książka stała się katalizatorem, który do-
prowadził do powstania Children and Nature Network, oraz wpły-
nęła na dokonanie zmian legislacyjnych w wielu stanach, jak również 
uchwalenia aktu No Child Left Inside Act (Nie zostawiajmy dzie-
ci w domu), podpisanego przez Izbę Reprezentantów w 2008 roku 
(nigdy nie przeprowadzono głosowania w Senacie). Pracę u pod-
staw rozpoczęto w ramach kilku inicjatyw federalnych, między in-
nymi kampanii Michelle Obamy Let’s Move! (Rusz się!), inicjatywy 
United States Forest Service’s Children Forest (Państwowe lasy na 
rzecz lasów dla dzieci) oraz ostatnio kampanii prezydenta Obamy 
America’s Great Outdoors (Ameryka za drzwiami jest wspaniała), 
która powstaje przy współpracy z wieloma partnerami stanowymi. 
Wydano wiele książek i dokumentów poruszających tę problema-
tykę, a także eseje i listy do redakcji. Już w 2006 roku „USA Today” 
donosiło, że „w całym kraju rodzi się ruch na rzecz powrotu dzieci 
do natury”. Organizacja The Children and Nature Network (Sieć 
Dziecko i Natura), współzałożona przez Louva, do dziś przepro-
wadziła ponad sto regionalnych kampanii, obejmując swoim działa-
niem Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię, Nową Zelandię, Wło-
chy, Meksyk i Kolumbię. W sumie kampanie prowadzone przez The 
Children and Nature Network docierają do milionów dzieci rocznie.

Na następnych stronach postaram się podsumować rezultaty ostat-
nich badań, które wskazują, że ograniczony kontakt z naturą ma 
krytyczny wpływ na zdrowie człowieka, przy czym w szczególno-
ści dotyka dzieci. Wpływ przyrody wykracza daleko poza sprawność 
fizyczną, obejmując swoim działaniem także rozwój intelektualny 
i emocjonalny, świadomość oraz podstawowe zasady moralne. Przeby-
wanie w środowisku naturalnym odbija się na zdrowiu: skraca okres 
rekonwalescencji, redukuje stres, zwiększa kreatywność i samooce-
nę. Natura wywiera również nieoceniony wpływ na nasze emocje, 
sprzyjając czystemu i potężnemu poczuciu cudowności, niezwykło-
ści, tajemnicy, radości, ale także strachu. Wąchanie dzikiego kwiat-
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ka na alpejskiej łące, zanurzenie się w falach oceanu czy spotkanie 
oko w oko z kojotem to doświadczenia, którym nie dorównają żad-
ne wirtualne alternatywy.

inna strona związku człowieka z naturą

Jest jeszcze jeden, równie ważny powód, dla którego powinniśmy od-
budować więź z naturą. Z jednej strony narażone na szwank jest zdro-
wie człowieka, z drugiej strony na pewno słyszeliście, że środowisko 
naturalne na Ziemi też nie ma się najlepiej. Udowodniono już i roz-
powszechniono wiedzę, że efekty działalności człowieka, takie jak 
globalne ocieplenie, niszczenie siedlisk i wymieranie gatunków do-
prowadziły przyrodę do niebezpiecznego punktu. Jeśli obecny stan 
rzeczy utrzyma się do końca stulecia, klimat ociepli się o około trzy 
do czterech stopni, doprowadzając do katastrofalnych powodzi w re-
gionach nadmorskich oraz tworzenia się terenów pustynnych w głę-
bi lądów, a w efekcie – do migracji miliardów ludzi. W tym samym 
czasie możemy doprowadzić do wyginięcia około połowy gatun-
ków zamieszkujących naszą planetę. Podobna sytuacja miała miej-
sce sześćdziesiąt sześć milionów lat temu, kiedy wymarły dinozaury. 
Przetrwanie gatunku ludzkiego również jest zagrożone. W najlepszym 
razie kurs, jaki teraz obraliśmy, doprowadzi do cierpień ludzkości na 
olbrzymią skalę, pozbawiając przyszłe pokolenia zdrowej biosfery.

Za rzadko pada pytanie: „Dlaczego?”. Dlaczego niszczymy tę planetę 
do takiego stopnia, że nasza przyszłość też jest zagrożona? A zwłasz-
cza: Dlaczego ten niszczycielski proces trwa nadal, pomimo mnóstwa 
naukowych dowodów, które zapowiadają nadciągającą katastrofę?

Większość osób, które potwierdzają obecny kryzys ekologiczny, 
głównych przyczyn szuka na zewnątrz. Wskazuje się na wielu wi-
nowajców lub „źródła” – powołuje się na przykład na emisję gazów 
cieplarnianych, zanieczyszczenia toksyczne i wycinanie lasów, ob-
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ciążając międzynarodowe korporacje i ich „zachłannych” prezesów. 
Patrząc z tej perspektywy, rozwiązaniem jest rozwój technologii 
(energia słoneczna i turbinowa, silniki hybrydowe, budynki energo-
oszczędne), wspierany przez powrót do prostszego życia i bardziej 
ekologicznej ekonomii. Niektórzy idą jeszcze dalej, mówiąc o po-
trzebie całkowitej restrukturyzacji społeczeństwa przemysłowego, 
w tym demokracji i kapitalizmu.

Z drugiej strony niewielka, ale szybko rosnąca grupa ludzi (w 
tym naukowców, artystów, lokalnych liderów, nauczycieli, ekologów, 
przywódców duchowych i filozofów) twierdzi, że ekologiczne tech-
nologie, proste życie i zrestrukturyzowana gospodarka są niezwy-
kle ważne, ale niewystarczające. Nawet jeśli każdy dorosły miesz-
kaniec uprzemysłowionego świata zostanie wegetarianinem, będzie 
brał trzyminutowe prysznice i zredukuje zużycie śmieci prawie do 
zera, nawet jeśli wszyscy zamontujemy w naszych domach pane-
le solarne, system do zbierania wody deszczowej i kompaktowe ża-
rówki fluorescencyjne, nawet jeśli przerzucimy się na torby na za-
kupy z tkanin, publiczne środki transportu i będziemy jeść tylko 
lokalne i organiczne produkty, nadal będziemy skazani na porażkę. 
Transformacja zewnętrzna musi być poparta wewnętrzną ewolucją 
w myśleniu, jak argumentuje druga grupa.

Popieram właśnie tę drugą grupę. Nowe technologie nic nie zmie-
nią. Czy jeśli jutro w jakiś sposób spełnimy marzenie o idealnie „czy-
stej energii” regulowanej przez „inteligentne systemy”, wyniszczona 
natura nagle się odbuduje? To raczej niemożliwe. Wydaje się bardziej 
prawdopodobne, że zniszczenia będą się pogłębiać w miarę, jak za-
czniemy wykorzystywać tę tanią, czystą energię do eksploatowania 
„naturalnych zasobów”. Jak powiedział Albert Einstein: „Nie jesteśmy 
w stanie rozwiązać problemów, posługując się tym samym schema-
tem myślowym co wtedy, gdy je tworzyliśmy”. Wiele narzędzi miało 
sprowadzić ludzkość na nową, zrównoważoną ścieżkę (wiedza, tech-
nologie i bogactwo) i jest już dostępne. W odpowiedzi na palącą po-
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trzebę działania większość z nas pozostaje jednak lodowato bierna. 
Najistotniejszymi kwestiami, które wciąż pozostają nierozwiązane, 
są zmiana sposobu myślenia i edukacja, a nie nauka i technologia.

Nasz obecny pogląd na świat opiera się na błędnym założeniu: 
funkcjonowanie ludzkości nie ma związku z naturą. Chociaż natu-
ra dostarcza surowców niezbędnych dla gospodarki i naszego życia 
na Ziemi, ekonomiści postrzegają środowisko naturalne jako pod-
rzędne względem gospodarki i mówią o nieograniczonym wzroście. 
Prawda jest jednak zupełnie inna: nasza gospodarka jest częścią na-
tury, czego dowodzi dramatyczna reakcja gospodarki na wyczerpu-
jące się zasoby naturalne. Drugi pogląd głosi, że człowiek sprawuje 
władzę nad światem przyrody. Gdy uważamy siebie za niezależnych 
i stojących ponad naturą, czujemy, że mamy prawo do eksploato-
wania „zasobów” naturalnych wedle naszej woli. Dryfując w morzu 
przedmiotów, nie mamy prawdziwego domu ani potrzeby, by chro-
nić i troszczyć się o miejsca, w których żyjemy.

Jak to możliwe, że tak bardzo zboczyliśmy z drogi? W jaki spo-
sób natura stała się „Innym”, a całe masy nienasyconych konsumen-
tów traktują ją jak sklep, z którego mogą korzystać do woli? Zdania 
są podzielone. Niektórzy wskazują na rozwój języka pisanego, który 
wyparł tradycję przekazu ustnego, wiążącą ludzi z ich miejscem. Inni 
winą obarczają narodziny rolnictwa i olbrzymią ingerencję w świat 
natury. Jeszcze inni zwracają uwagę na wczesnych filozofów gre-
ckich, którzy wybierając rozum, dokonali rozdzielenia człowieka 
od natury; podobnie zresztą religie stawiają ludzkość ponad innymi 
gatunkami jako ukoronowanie stworzenia, a rozwój nauki ugrun-
towuje poczucie wyższości człowieka. Bez wątpienia oddalanie się 
od natury było procesem stopniowym, z wieloma punktami zwrot-
nymi, w tym i wyszczególnionymi powyżej. 

Jakiekolwiek nie byłyby przyczyny, rozwiązanie zwykle ma cha-
rakter ponurego, racjonalnego scenariusza. Z pewnością większość 
naukowców i ekologów myśli, że jeśli ludzie zrozumieją fakty, zmie-



Wstęp. Kalosze pełne ki janek             31

nią swoje zachowanie. (Powinienem to wiedzieć – sam byłem częścią 
medialnej gorączki). Okazuje się jednak, że ludzie chętnie wypiera-
ją ze świadomości negatywne informacje, zwłaszcza jeśli mają one 
związek z ich codziennym życiem. A teraz zastanów się, co czułeś, 
czytając początek tego rozdziału. W skali od przygnębienia do in-
spiracji odczucia były pewnie bliżej tego pierwszego.

Eksperci od marketingu od dawna wiedzą, że droga do osiąg-
nięcia pożądanego zachowania wiedzie przez serce, nie umysł. Dla 
przykładu reklamy samochodów nie zarzucają nas statystykami do-
tyczącymi koni mechanicznych i czasu przyspieszenia; zamiast tego 
oglądamy na ekranie pięknych ludzi na tle wspaniałych krajobrazów. 
Informowanie poprzez kreowanie zaangażowania emocjonalnego – 
oto klucz do sukcesu. 

Musimy radykalnie zmienić nasze postrzeganie natury, aby wy-
pracować mocne poczucie współodczuwania razem z nią. Stephen 
J. Gould, biolog ewolucjonista, powiedział: „Nie wygramy bitwy 
o ochronę zagrożonych gatunków i środowiska, jeśli nie stworzy-
my więzi emocjonalnej, która połączy nas z naturą – nie będziemy 
naprawdę walczyć o coś, czego nie darzymy miłością”. Mając w pa-
mięci te słowa, IUCN przygotowało kampanię Love, Not Loss (Nie 
trać, ale kochaj), która nawołuje do porzucenia negatywnych prze-
kazów na rzecz miłości. Celem jest wskrzeszenie miłości do natu-
ry. Zgadzam się z nimi w stu procentach.

Kiedy najlepiej rozpocząć ten pełen miłości związek? Oczywi-
ście w dzieciństwie.

Zbaczanie z drogi

Choć wiele dzikich miejsc z naszego dzieciństwa zniszczono, las 
mojej młodości pozostał nietknięty. Część terenów należących do 
uniwersytetu w Vancouver otrzymała nową nazwę, Pacific Spirit 
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Regional Park. Zachowano dawne szlaki, teraz są dobrze oznaczo-
ne i zadbane, w niektórych miejscach wyłożono je drewnianymi 
chodnikami, które ułatwiają piechurom, biegaczom i rowerzystom 
przedostanie się przez bardziej bagniste tereny. Zawodowi wypro-
wadzacze psów w towarzystwie gromadki czworonogów to częsty 
widok. W ostatnich latach powstało wiele kapitalnych programów 
dla dzieci, między innymi zorganizowane spacery dzienne i nocne 
– jako dziecko byłbym tym zachwycony.

Niestety podczas moich rzadkich wizyt w lesie ogarnia mnie 
smutek – z powodu tak niewielkiej liczby dzieci (nastolatków nie 
spotykam prawie w ogóle). Coś jeszcze jest nie tak: magia tego zie-
lonego królestwa jakby została roztrwoniona. Pomimo nowej, in-
trygującej nazwy, las wydaje się okiełznany, nie czuć tutaj dawne-
go ducha. Być może to tylko cynizm, który przychodzi z wiekiem, 
jednak przechadzając się schludnymi ścieżkami, nie czuję daw-
nej dzikości tego miejsca, która niegdyś przenikała mnie do szpi-
ku kości. Na każdym kroku można spotkać znaki w rodzaju „Nie 
zbaczaj ze szlaku”, które przypominają, że dawne wyprawy przez 
knieje odeszły w niepamięć. 

Doświadczanie miejsca wszystkimi zmysłami oznacza, że musi-
my się trochę pobrudzić, przynajmniej raz na jakiś czas. Wyraźną 
różnicę pomiędzy wędrówkami zgodnie ze szlakiem a zbaczaniem 
z wyznaczonej drogi zgrabnie podsumował przewodnik górski i fi-
lozof Jack Turner:

„Wejście w głęboką knieję jest jak przekroczenie mentalnej 
granicy: granicy pomiędzy utraconym i odnalezionym, po-
między znanym i nieznanym, ludzkim i nieludzkim, dzikim 
i ujarzmionym, łatwym i trudnym, bezpiecznym i niosącym 
zagrożenie, pomiędzy wyznaczonym a ulotnym… Gdy wcho-
dzisz na szlak po tym, jak przedzierałeś się przez knieje, wy-
tyczona trasa zdaje się taka prosta”.
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Zdaję sobie sprawę, że istnieje spore zagrożenie poważnymi znisz-
czeniami ekosystemu, jeśli będziemy nawoływać całe grupy dzie-
ci, aby przedzierały się przez leśną gęstwinę Pacific Regional Spi-
rit Park, tak jak robiliśmy to razem z Timem (zakładając, że uda 
się znaleźć grupę zainteresowanych). Zastanawiam się tylko, czy 
nie dałoby się wyznaczyć kilku bardziej dostępnych miejsc w le-
sie, być może z jakimś zbiornikiem wodnym, by zrobić z nich natu-
ralne place zabaw, takie, które znajdują się poza szlakiem. To samo 
dotyczy zielonych przestrzeni miejskich. Budowanie więzi z natu-
rą jest działaniem wymagającym kontaktu, a natura jest w stanie to 
zaakceptować.

Równie ważne jest to, aby zabierać dzieci w takie miejsca. Na 
ostatnim plakacie kanadyjskiej akcji Dziecko i Natura można prze-
czytać: „Aby dziecko wyszło z domu, najlepiej wyjść razem z nim”.

Zbyt często myślimy o przyrodzie jako o zjawisku odrębnym od 
nas, zamkniętym w parkach narodowych, lasach i nadmorskich pla-
żach, a o wyprawie do takiego miejsca – w kategoriach wyczerpu-
jących przygotowań. A przecież natura jest wokół nas, w ogrodzie 
za domem, na szkolnym podwórku, przedziera się dzielnie w stronę 
nieba spomiędzy chodnikowych płyt. Jeśli dzieci mają wyrosnąć na 
zdrowych, samodzielnych dorosłych, natura musi być obecna w ich 
codziennym życiu, od zajęć w szkole po niezorganizowane, swobod-
ne, czasem trochę ryzykowne zabawy wokół domu. Przyroda to nie 
są odległe miejsca pełne nieznanych roślin, zwierząt i krajobrazów, 
o których się uczymy i odwiedzamy raz czy dwa razy w roku. To 
środowisko, którego powinniśmy doświadczać codziennie, zwłasz-
cza w okresie dzieciństwa.

Pewnie słyszałeś o „dzikim chłopcu” z Aveyron, którego odna-
leziono w 1800 roku po tym, jak spędził wiele lat, żyjąc samotnie 
w lasach na południu Francji. Chłopcu nadano imię Wiktor. Dzie-
cko nie było w stanie nauczyć się niczego poza podstawami mó-
wienia, pisania i czytania, jednak dzisiaj podejrzewa się, że chło-
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piec cierpiał na autyzm, mógł również paść ofiarą przemocy we 
wczesnych latach życia. Chcę na tym przykładzie pokazać, że sa-
motne życie w dziczy nie ukształtuje zdrowej, samodzielnej oso-
by posiadającej głęboką więź z naturą. Taka izolacja doprowadzi 
człowieka najprawdopodobniej do zaburzeń i urazów – fizycznych 
i na tle psychicznym.

W niniejszej książce używam terminu „dzikie dziecko” w odnie-
sieniu do innego zjawiska – dziecka, które zbudowało silną więź 
z naturą, ale także z ludźmi. Żadnej z tych więzi nie uda się wy-
pracować bez odpowiedniej pomocy dorosłych. Jesteśmy istotami 
społecznymi i jak zobaczymy dalej, więzi z naturą są silniejsze, jeśli 
młody człowiek ma wielu mentorów. Więzi ze światem przyrody 
powstają w tym samym czasie, co więzi z innymi ludźmi.

Wracając do opowieści o stawie pełnym kijanek, od której roz-
począłem ten rozdział – dla mnie prawdziwym bohaterem tej hi-
storii była moja mama. A gdyby tamtego wiosennego ranka w 1965 
roku postanowiła zostać w domu, zamiast zabrać mnie na spa-
cer do lasu? Lub jeśli zabroniłaby mi brodzić w stawie, obawia-
jąc się, że się pobrudzę? Wzdrygam się na myśl, jak inne byłoby 
moje życie, gdyby rodzice zabraniali mi leśnych wypraw, a pod-
czas wakacji nie zabierali nas na kempingi. Moja mama dbała o to, 
bym spędzał czas poza domem. Gdy miałem dziewięć lat, zapi-
sała nas do miejscowego klubu górskiego. Kiedy miałem dziesięć 
lat, zdobyliśmy szczyt górskiego lodowca, a tamte zimowe obra-
zy będą towarzyszyć mi przez całe życie. Uważnie mnie obser-
wowała i pytała, co mnie najbardziej interesuje. Opowiadała mi 
przeróżne historie ze świata przyrody, mniejsze i większe. Dopie-
ro kiedy byłem dorosły, zdałem sobie sprawę, jak wspaniale kiero-
wała moim rozwojem. Nie jestem nawet pewien, czy mama sama 
miała tego świadomość.

Obecnie większość dzieci spędza czas z dala od natury, co wią-
że się z potencjalnym ryzykiem zarówno dla nich, jak i dla miejsc, 
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w których żyją. Musimy znaleźć sposób, żeby zawrócić bieg zda-
rzeń i pomóc dzieciom odbudować więź z naturą. Nie da się tego 
zrobić bez nauczycieli – ludzi takich jak ty.

Tak wiele dzieci powinno przeżyć spotkanie z  kijankami 
pływającymi w ich kaloszach.

cele i plan tej książki

Gdy pisałem tę książkę, przyświecały mi trzy cele. Po pierwsze, aby 
zapalić czerwoną lampkę i szerzyć świadomość naglącego proble-
mu – odłączenia człowieka od natury. Obecnie ruch propagują-
cy powrót dzieci do natury, choć ciągle się rozwija, wciąż działa na 
niewielką skalę, pozostając na obrzeżach bogatego społeczeństwa. 
Przed nami długa droga, zanim uda się odbudować więź łączącą na-
sze dzieci z naturą, nie mówiąc już o stworzeniu społeczeństwa dba-
jącego o środowisko. A stawka jest dużo większa niż tylko zmiana 
sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci.

Drugim celem było zbadanie procesu budowania więzi z naturą. 
Najważniejsze pytania brzmiały: czy posiadamy genetyczną skłon-
ność do formowania powiązań ze światem przyrody? Jaka wiedza jest 
najważniejsza podczas budowania miłości do natury? W jaki sposób 
zmienia się ten proces wraz z dorastaniem dziecka? Jaka jest rola 
technologii cyfrowych? W jaki sposób zaangażować dziecko, które 
tak łatwo traci zainteresowanie, w powolne tempo, jakim rządzi się 
świat przyrody? Jaka forma kontaktu z naturą jest najbardziej efek-
tywna: od filmów dokumentalnych, poprzez parki miejskie, do wy-
praw w dzikie rejony? Jak pogłębić więź z naturą u dzieci mieszka-
jących w mieście oraz znacząco rozszerzyć działanie ruchu na rzecz 
budowania więzi dziecko–natura, aby przekroczył granice społecz-
no-ekonomiczne i etniczne? Wreszcie, zakładając, że dni, kiedy ro-
dzice wysyłali dzieci same na podwórko odeszły w przeszłość, przy-
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najmniej na razie, w jaki sposób zachęcić dorosłych, aby spędzali 
czas ze swoimi pociechami poza domem?

Na koniec mój trzeci i najważniejszy cel, czyli pomóc rodzicom, 
nauczycielom i innym zainteresowanym w byciu dla dzieci prze-
wodnikami po świecie przyrody. Trwała, głęboka więź nie rodzi się 
z dnia na dzień. Nie tworzy się również poprzez zdobywanie in-
formacji, poznawanie reguł i gramatyki. Tworzenie takiej więzi to 
nieustający, wieloletni proces. Jego kluczowe elementy to osobiste 
doświadczenia zbierane w środowisku naturalnym, nauka poprzez 
aktywne działanie, opowiadanie i rozumienie wielkich idei. By proces 
był skuteczny, na każdym etapie powinien towarzyszyć nam men-
tor, taki, jakim moja mama była dla mnie. 

Każdy z nas jest w jakimś związku z naturą – powierzchownym, 
głębokim lub gdzieś pomiędzy. Obecnie relacje zdecydowanej więk-
szości mieszkańców krajów rozwiniętych są raczej płytkie. Przed 
nami stoi więc wyzwanie, aby wychować pokolenie, które będzie 
czuło głęboki związek ze światem przyrody. Ten cel nie zostanie 
osiągnięty bez pomocy dorosłych-mentorów, którzy wskażą dzie-
ciom właściwą ścieżkę. Ambicją tej książki i obietnicą w niej za-
wartą jest umocnienie takich nauczycieli natury w ich działaniach.

Książka została podzielona na cztery części. Część pierwsza, „Na-
tura utracona, natura odnaleziona”, składa się z dwóch rozdziałów, 
które przedstawiają zarys naszych problematycznych relacji z naturą; 
podkreślam w nich, jak ważny jest bezpośredni kontakt ze światem 
przyrody w miejscach, w których mieszkamy. Te rozdziały są wstę-
pem do pozostałych części książki i skupiają się na nauczaniu eks-
perymentalnym blisko natury. Jeśli jednak nie możesz się doczekać 
porad i konkretnych przykładów aktywności, możesz przejść od razu 
do rozdziału trzeciego. W części drugiej, „Podstawowe elementy”, 
skupiamy się na czynnikach, które są kluczowe dla relacji z naturą, 
włączając w to podstawy nauczania przyrody i rolę kilku ważnych 
idei, które ułatwiają przekazywanie wiedzy. Część trzecia, „Etapy 
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życia”, zawiera trzy rozdziały poświęcone przekazywaniu wiedzy 
dzieciom we wczesnym okresie dzieciństwa, w latach późniejszych 
i w okresie dorastania, z uwzględnieniem problemów, jakie możemy 
napotkać, i przydatnych strategii, które możemy zastosować w da-
nym okresie. Na koniec część zatytułowana „Przeszkody i rozwią-
zania” zajmuje się dwoma największymi wyzwaniami, przed jakimi 
staje każdy mentor, czyli technologią cyfrową oraz środowiskiem 
miejskim, a także proponuje konkretne i sprawdzone rozwiązania, 
które możemy wcielić w życie. Ostatni rozdział niniejszej książki 
zawiera wizję tego, w jaki sposób możemy rozszerzyć naszą relację 
z naturą i przy okazji odmienić miasta, w których żyjemy.

Zanim jednak wyruszymy w tę podróż, muszę cię ostrzec: je-
śli chcesz być prawdziwym mentorem, musisz najpierw sam zbu-
dować trwałą i mocną więź z naturą. Będziesz musiał otworzyć się 
na nowe i bardziej empiryczne formy nauczania. Najlepsi nauczy-
ciele potrafią uczyć się także od swoich uczniów, czerpiąc od nich 
tyle samo lub nawet więcej. Jeśli będziesz postępował według kil-
ku prostych zasad przedstawionych tutaj, mogę ci zagwarantować, 
że twoje życie, jak również życie twoich dzieci, na zawsze zmieni 
się na lepsze. Nie wierz mi jednak na słowo. Przeczytaj i wypróbuj 
wszystko na sobie!



kalosze
pełne kijanek

zamów książkę

sprawdź pełną ofertę wydawnictwa na 

Bądź na bieżąco i śledź nasze 
wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/vivantepl

Książki wydawnictwa illuminatio 
znajdziesz również w Księgarni internetowej

www.TaniaKsiazka.pl

spodobał ci się fragment 
który przeczytałeś?

www.vivante.pl

w księgarni Illuminatio

www.facebook.com/vivantepl
www.TaniaKsiazka.pl
www.vivante.pl
http://www.illuminatio.pl/



