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Drodzy Czytelnicy
Młodzi duchem i sercem. Oddajemy w Wasze ręce pierwszy 

numer Przyrodniczego Biuletynu Elektronicznego, który powstaje 

w otoczeniu pięknej nadbużańskiej przyrody. Nieprzypadkowo 

nasz magazyn otrzymujecie w wersji elektronicznej. 

Zastanówcie się, zanim go wydrukujecie. A jeśli chcecie mieć to 

na papierze, wydrukujcie dwustronnie – będzie taniej i z korzyścią 

dla środowiska.

Życzymy przyjemnej lektury, zachęcamy do udziału w konkursie 

i współtworzenia biuletynu. Do Waszej dyspozycji oddajemy 

skrzynkę mailową promocja@mlodzidlasrodowiska.pl. 

Już teraz Biuletyn ubogacają zdjęcia, których autorami jest 

młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 

Drohiczyńskiej oraz uczestnicy warsztatów. Mamy nadzieję, 

że w kolejnych numerach wasz udział w tworzeniu Biuletynu 

będzie jeszcze większy. Zachęcamy do dzielenia się swoimi 

osiągnięciami, zapraszania na organizowane w całej Polsce 

akcje/przedsięwzięcia. Twórzmy ten Biuletyn wspólnie.

Zespół redakcyjny
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Dziś naszym gościem jest koordynator projektu  
„Młodzi dla Środowiska” Marek Antoniuk

Młodzi dla  
środowiska

w y
wiad

Skąd pomysł na projekt „Młodzi dla Śro-
dowiska”?

Młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży z księdzem Andrzejem Lubowickim na czele 
stawia sobie ciągle nowe wyzwania. Są aktywni, 
kreatywni i swoją energią oraz pomysłami chcą 
dzielić się z innymi. Młodzi ludzie pełni wyobraź-
ni i  „wizjoner” ks. Andrzej postanowili stworzyć 
projekt, którego celem będzie pokazanie, jak 
ważna jest powszechna edukacja ekologicz-
na i wychowanie nastawione na zrównoważo-
ny rozwój zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób 
dorosłych pozostających poza systemem oświa-
ty. Nie chcieli tych działań ograniczać do terenu 
diecezji drohiczyńskiej, dlatego projekt ma cha-
rakter ogólnopolski. Oczywiście wyobraźnia i wi-
zja musiała zostać ubrana w „mundur” wniosku – 
i tu wkroczyła do akcji Katarzyna Zawadzka, któ-
ra przyłączając się do  ekipy KSM wniosła duży 
wkład do tworzonego wniosku. Efektem wspól-
nej pracy wielu osób jest projekt „Młodzi dla Śro-
dowiska”, którego realizację już rozpoczęliśmy.
Jakie doświadczenia w realizacji działań eko-
logicznych ma KSM Diecezji Drohiczyńskiej?
Drohiczyńska młodzież ma na swoim koncie 
wiele działań godnych zapamiętania i powie-

lania, w  tym również realizowane z  profesjo-
nalizmem i młodzieńczą pasją projekty ekolo-
giczne. Spoglądając na ostatnie lata KSM moż-
na wymienić projekty: „Elektroodpowiedzial-
ni”, „Młodzi Tej Ziemi”, „Bug Rzeka Życia” i dwie 
edycje „Kajakowego Patrolu”. Projekty koń-
czyły się ewaluacją, która pozwala nie tylko 
podsumować to,  co  w  projekcie zostało zro-
bione, ale też pokazuje, jakie działania warto 
kontynuować. W  latach 2009–2010 KSM Die-
cezji Drohiczyńskiej realizował program edu-
kacji ekologicznej „Młodzi Tej Ziemi”. Osiągnię-
te rezultaty i opinie uczestników tego projektu 
(poparte wynikami raportu Homo Homini dla 
NFOŚiGW, X 2010) pokazały wyraźną potrze-
bę kontynuacji rozpoczętych działań. Zawią-
zane w ramach tamtego projektu partnerstwo 
o  charakterze lokalnym, krajowym i  między-
narodowym, uzmysłowiły stronom, że warto 
wspólnie działać na  rzecz zrównoważonego 
rozwoju i  edukacji z  zakresu obszarów chro-
nionych i sieci Natura 2000.
Czym wyróżnia się projekt „Młodzi dla 
środowiska”?
Najważniejszym atrybutem projektu są jego 
autorzy i  realizatorzy, czyli młodzież. Ten pro-
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jekt, przez strukturę ogólnopolską KSM i współ-
pracujących organizacji pozarządowych, bę-
dzie budował potencjał młodzieży i  grup za-
wodowych,  m.in. pracujących z  młodzieżą, 
oraz integrował zasoby ludzkie dla środowiska 
naturalnego. Zaplanowane działania będą re-
alizowane w oparciu o dwa najbliższe wnioski 
związane z obszarami Natura 2000, czyli:
1. Puszczą Białą – obszar specjalnej ochrony 

ptaków,
2. Puszczą Białowieską – obszar specjalnej 

ochrony ptaków i obszar specjalnej ochro-
ny siedlisk,

3. Doliną Dolnego Bugu – obszaru specjalnej 
ochrony ptaków,

4. Ostoją Nadbużańską – obszar specjalnej 
ochrony siedlisk,

5. Doliną Liwca – obszar specjalnej ochrony 
ptaków,

6. Ostoją Nadliwiecką – obszar specjalnej 
ochrony siedlisk,

7. Doliną Kostrzynia – obszar specjalnej 
ochrony ptaków.

Nawet jeśli te nazwy nic nam dziś nie mówią, 
to jedno jest pewne: za każdym z tych określeń 
kryje się piękna polska przyroda, nasze środo-
wisko, o które wspólnie chcemy się troszczyć.
Strategicznym celem naszego projektu jest 
wzmocnienie mechanizmów służących ochro-
nie przyrody. Poprzez aktywną edukację będzie-
my budować potencjał i integrować grupy i śro-
dowiska mające znaczący wpływ na przyrodę. 
Jakie działania już są prowadzone i do cze-
go już teraz zapraszacie?
W  ramach projektu będzie prowadzonych 
szereg działań: Terenowe Warsztaty Eduka-
cji Ekologicznej, Terenowe Warsztaty Eduka-

cji Ekologicznej na rzekach – a więc warszta-
ty stacjonarne i w kajaku, warsztaty dla rodzin 
mających dzieci w  edukacji domowej, Kurs 
Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska – dla 
nauczycieli i  liderów środowisk młodzieżo-
wych, eventy, Ekologiczna Pielgrzymka – Edu-
kacja w  Drodze, Zintegrowana Platforma Cy-
frowej Edukacji Ekologicznej, Edukacja przez 
Promocję – kampania edukacyjno-promocyj-
na, zjazd szkoleniowy kadry, ekspertów i wo-
lontariuszy, a  na  koniec konferencja ogólno-
polska „Naturalnie… Polska”.
Będą też konkursy, do których już dziś zapra-
szamy:
DZIECIĘCE PORADY NA DOROSŁYCH OD-
PADY – konkurs na wykonanie instrukcji 
segregowania odpadów
ENERGICZNA MASKOTKA – konkurs 
na projekt maskotki promującej energię 
odnawialną
ENERGIA DRZEMIE W KOMIKSIE – konkurs 
na komiks o energii odnawialnej 
ZATRZYMAJ RZEKĘ W KADRZE – konkurs 
fotograficzny inspirowany polskimi rze-
kami.
Odbył się już zjazd kadry, jesteśmy też po 
2 warsztatach edukacji ekologicznej i jednym 
na rzekach. Kadra spotkała się w dniach 23–25 
czerwca. Zaraz potem w dniach 26 czerwca – 
2 lipca i 3–9 lipca odbyły się „Terenowe warsz-
taty edukacji ekologicznej” od 30 czerwca do 
6 lipca przeprowadziliśmy „Terenowe warszta-
ty edukacji ekologicznej na rzekach”. 

Relacje z warsztatów w kolejnym numerze oraz  
na stronach www.mlodzidlasrodowiska.pl 
i www.ksm-drohiczyn.pl
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„Wyrażam słowa uznania dla zaangażowania Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w misję podnoszenia poziomu 
świadomości ekologicznej oraz upowszechniania wiedzy 
o środowisku wśród dzieci i młodzieży, a w dalszej perspektywie 
w lokalnych społecznościach”.

minister środowiska Jan Szyszko

napisali  
o nas / 
do nas
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Rozpoczęliśmy rekrutację, więc zaprasza-
my do  zapoznania się z  regulaminem 
i  innymi dokumentami projektowymi, 

które umożliwią poprawne wypełnienie for-
mularzy i  dostarczenie ich do  biura projek-
tu. Warunkiem udziału w  działaniach projek-
towych jest złożenie kompletu dokumentów 
opisanych w Regulaminie. Osoby niepełnolet-
nie obligatoryjnie dołączają Kartę Kwalifikacyj-
ną. Dokumenty rekrutacyjne pobrać można 
ze strony www.ksm-drohiczyn.pl.
Rekrutację prowadzimy w  oparciu o  obszary 
chronione z  terenów diecezji. Proponowane 
terminy udziału dla konkretnych diecezji:

 § Termin 26.06. – 02.07.2017 r. – obsza-
ry chronione na terenie diecezji drohi-
czyńskiej:
Natura 2000, parki narodowe i  inne obszary 
chronione, w  tym  m.in.: Dolina Liwca, Dolina 
Kostrzynia, Ostoja Nadbużańska, Ostoja Nadli-
wiecka, Dolina Dolnego Bugu, Białowieski Park 
Narodowy, Puszcza Biała.

 § Termin 03–09.07.2017 r. – obszary 
chronione na terenie diecezji siedleckiej: 
Natura 2000, parki narodowe i  inne obszary 
chronione, w  tym  m.in.: Dolina Liwca, Dolina 
Kostrzynia, Ostoja Nadbużańska, Ostoja Nadli-
wiecka, Dolina Dolnego Bugu, Puszcza Biała.

 § Termin 10–16.07.2017 r. – obszary 
chronione na terenie Diecezji Sando-
mierskiej: 
Natura 2000, parki narodowe i  inne obszary 
chronione, w tym m.in.: Puszcza Sandomierska.

 § Termin 17–23.07.2017 r. – obszary 
chronione na terenie archidiecezji czę-
stochowskiej: 
Natura 2000, parki narodowe i  inne obsza-
ry chronione, w tym m.in.: „Beskid Mały”, ob-
szar Natura 2000 „Beskid Śląski”, obszar Natu-
ra 2000 „Dolina Górnej Wisły”, obszar Natura 
2000 „Stawy Wielikąt i  Las Tworkowski”, park 
krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajo-
brazowe Rud Wielkich, Park Krajobrazowy Or-
lich Gniazd”.

ruszyła 
rekrutacja 
uczestników 
projektu „Młodzi 
dla środowiska”

temat 
n u
m e r u
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 § Termin 24–30.07.2017 r. –  obszary 
chronione na terenie archidiecezji łódz-
kiej:
Natura 2000, parki narodowe i  inne obszary 
chronione, w tym m.in.: Bolimowski Park Kra-
jobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza 
Warty i Widawki, Park Krajobrazowy Wzniesień 
Łódzkich, Załęczański Park Krajobrazowy, Sule-
jowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajo-
brazowy, Przedborski Park Krajobrazowy.

 § Termin 31.07–06.08.2017r. – obszary 
chronione na terenie Diecezji Rzeszow-
skiej:
Natura 2000, parki narodowe i  inne obszary 
chronione m.in. Magórski Park Narodowy.

 § Termin 07–13.08.2017r. – obszary 
chronione na terenie Archidiecezji Lu-
belskiej:
Natura 2000, parki narodowe i  inne obszary 
chronione, w  tym  m.in.: Nadbużański Obszar 
Chronionego Krajobrazu, Poleski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu, Chełmski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu, Pawłowski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu, Grabowiecko-Strzelecki Ob-
szar Chronionego Krajobrazu, Kraśnicki Obszar 
Chronionego Krajobrazu, Chodelski Obszar 
Chronionego Krajobrazu, Czerniejowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego 
Krajobrazu Dolina Ciemięgi, Obszar Chronio-
nego Krajobrazu Kozi Bór, Obszar Chronionego 
Krajobrazu Pradolina Wieprza, Obszar Chronio-
nego Krajobrazu Annówka, Roztoczański Ob-
szar Chronionego Krajobrazu, Dołhobyczewski 
Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadbużański 
Obszar Chronionego Krajobrazu.

 § Termin 14–20.08.2017r. – obszary 
chronione na terenie Diecezji Świdnic-
kiej:

Natura 2000, parki narodowe i  inne obszary 
chronione, w tym m.in.: obszary ochrony sie-
dlisk (SOO) i  jeden obszar specjalnej ochrony 
ptaków (OSO), OSO zbiornik Mietkowski, SOO 
Wzgórze Niemiczańskie.

 § Termin 21–27.08.2017r. – obszary 
chronione na terenie Diecezji Płockiej:
Natura 2000, parki narodowe i  inne obszary 
chronione, w  tym  m.in.: Nadwiślański Obszar 
Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronione-
go Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej, Obszar 
Chronionego Krajobrazu Równina Raciąska

 § Termin 16–22.08.2017r. – obszary 
chronione na terenie Archidiecezji Lu-
belskiej:
Natura 2000, parki narodowe i  inne obszary 
chronione, w  tym  m.in.: Nadbużański Obszar 
Chronionego Krajobrazu, Poleski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu, Chełmski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu, Pawłowski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu, Grabowiecko-Strzelecki Ob-
szar Chronionego Krajobrazu, Kraśnicki Obszar 
Chronionego Krajobrazu, Chodelski Obszar 
Chronionego Krajobrazu, Czerniejowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego 
Krajobrazu Dolina Ciemięgi, Obszar Chronio-
nego Krajobrazu Kozi Bór, Obszar Chronionego 
Krajobrazu Pradolina Wieprza, Obszar Chronio-
nego Krajobrazu Annówka, Roztoczański Ob-
szar Chronionego Krajobrazu, Dołhobyczewski 
Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadbużański 
Obszar Chronionego Krajobrazu.

 § Termin 24–30.08.2017r. – obszary 
chronione na terenie Diecezji Radom-
skiej:
Natura 2000, parki narodowe i  inne obszary 
chronione, w  tym  m.in. Dolina Kosówki, Ob-
szar Chronionego Krajobrazu „Iłża Makowiec”.

 § Termin 20–26.07.2017r. – obszary chro-
nione na terenie Archidiecezji Krakowskiej:
Natura 2000, parki narodowe i  inne obszary 
chronione, w tym m.in.: obszary chronionego 
krajobrazu: OCHK Wyżyny Miechowskiej, Bra-
tucicki OCHK, Radosławsko-Wierzchosławicki 
OCHK, OCHK Zachodniego Pogórza Wiśniec-
kiego, OCHK Wschodniego Pogórza Wiśniec-
kiego, OCHK Pogórza Ciężkowickiego, Połu-
dniowomałopolski OCHK.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczą-
cych rektutacji prosimy o  wiadomość  e-mail 
lub telefon. Chętnie odpowiemy na  wszyst-
kie pytania i  rozwiejemy wszelkie wątpliwo-
ści. Dane kontaktowe znajdziecie na ostatniej 
stronie Biuletynu.

nasze cele

Każde z zaplanowanych działań służyć będzie 
realizacji strategicznego celu projektu, którym 
jest wzmocnienie mechanizmów służących 
ochronie przyrody poprzez aktywną eduka-
cję na  rzecz budowania potencjału i  integra-
cji grup i środowisk mających znaczący wpływ 
na przyrodę. 
Cele projektu to także:

 � upowszechnienie wiedzy i  informacji 
o ochronie przyrody oraz obowiązkach i pra-
wach obywateli w  tym zakresie  m.in. na  ob-
szarach Natura 2000 i innych obszarach chro-
nionych;

 � sformułowanie jednoznacznego, pozy-
tywnego przekazu – w oparciu o elementy ra-
cjonalne i  emocjonalne – definiującego pro-
gram NATURA 2000 jako system przyjazny 
wszystkim interesariuszom i  zbudowany dla 
dobra ich interesów;

 � wszechstronna edukacja eko-
logiczna i  podniesienie poziomu 
świadomości ekologicznej po-
przez wykorzystanie nowocze-
snych metod kształcenia oraz zmotywowanie 
uczestników projektu do podjęcia aktywnych 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;

 � przekazanie niezbędnej wiedzy ekologicz-
nej i aktywizacja uczestników projektu poprzez 
realizację praktycznych projektów (warsztaty 
praktyczne, kursy trenerskie, konkursy, zintegro-
wana cyfrowa platforma edukacyjna);

 � podniesienie świadomości  społecznej 
na  temat różnorodności biologicznej oraz 
edukacja w  tej dziedzinie w  powiązaniu 
ze  zmianami klimatycznymi i  ekonomiczną 
war tością ekosystemów;

 � przekazanie uczestnikom wiedzy o  efek-
tywnych i ciekawych technikach edukacji eko-
logicznej, a także zainspirowanie ich do pod-
jęcia długofalowych działań z zakresu eduka-
cji ekologicznej;

 � stworzenie forum wymiany poglądów oraz 
dobrych praktyk gospodarowania w  dolinach 
rzek objętych siecią Natura 2000, ze  szczegól-
nym uwzględnieniem działalności gospodarczej;

 � szerzenie idei zrównoważonego rozwoju. 
 � propagowanie idei ekologii ducha i  kato-

lickiej nauki społecznej na temat ekologii.

Po zakupy idź z własną torbą 
wielokrotnego użytku, nie pakuj 
produktów w plastikowe torebki 

ze sklepu.
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Trochę więcej o warsztatach
Jeśli zastanawiacie się, czym są Terenowe 
Warsztaty Edukacji Ekologicznej, to  już spie-
szymy z wyjaśnieniami:

 � każdy warsztat będzie trwał siedem dni; 
 � zajęcia prowadzone będą przez dwóch 

trenerów, a opiekę nad uczestnikami sprawo-
wać będzie wykwalifikowana kadra pedago-
giczna;

 � na każdy dzień przewidziane są zajęcia te-
renowe na obszarach chronionych;

 � program warsztatów gwarantuje podnie-
sienie poziomu wiedzy społeczności lokalnych 
obszarów chronionych na  temat ochrony śro-
dowiska i  efektywnego korzystania z  jego za-
sobów;

 � tematami zajęć będą m.in.: racjonalne go-
spodarowanie energią, gospodarka odpadami 
(ze  szczególnym uwzględnieniem selektyw-
nej zbiórki odpadów i  recyklingu oraz zakła-
dów termicznego przetwarzania odpadów), 
ochrona wód i gospodarki wodnej, eksploata-
cja i ochrona lasów z wykorzystaniem różnych 
pomocy dydaktycznych;

 � dodatkowo realizowane będą zajęcia z za-
kresu określenia i identyfikacji społeczności lo-
kalnej, kreowania liderów i ich roli w społecz-
ności lokalnej, współpracy i  budowania part-
nerstw w społeczności lokalnej / grupie rówie-
śniczej / grupie zainteresowań.

Terenowe Warsztaty  Edukacji 
Ekologicznej na rzekach:

 � każdy warsztat będzie miał formę spływu 
kajakowego i będzie trwał 7 dni

 � oprócz trenerów na  każdym warsztacie 
opiekę nad uczestnikami sprawować będzie 

wykwalifikowana kadra pedago-
giczna oraz instruktorzy kajakar-
stwa i ratownicy wodni

 � bezpośrednio przed każdym 
warsztatem odbędzie się krótki wykład po-
święcony charakterystyce krajoznawczej re-
gionu, ze szczególnym uwzględnieniem przy-
rody i kultury regionu

 � podczas spływów odbędą się zajęcia 
warsztatowe po 4 godziny każdego dnia

 � program warsztatów gwarantuje podnie-
sienie poziomu wiedzy społeczności lokal-
nych obszarów chronionych na temat ochro-
ny środowiska i  efektywnego korzystania 
z jego zasobów

 � tematami zajęć będą  m.in.: ochrona wód 
i  gospodarki wodnej, eksploatacja i  ochrona 
lasów, funkcjonowanie ekosystemów dolin 
rzecznych (rola lasów łęgowych, okresowych, 
wylewów rzecznych, teoria river continuum 
itp.), zanieczyszczenia wód i sposoby oczysz-
czania wód • rodzaje zanieczyszczeń wód, 
klasy jakości wody, sposoby oczyszczania 
wód, warsztaty terenowe • oznaczanie pod-
stawowych parametrów jakości wody, odpady 

• charakterystyka i  rodzaje odpadów, krótkie 
przedstawienie ustawy o odpadach i progra-
mów gospodarki odpadami, sposoby zago-
spodarowywania odpadów z wykorzystaniem 
różnych pomocy dydaktycznych. 

Stosuj zasadę 3R:  
reuse (używać ponownie),  

reduce (redukować) and recycle  
(odzyskiwać surowce).
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 „Ta siostra (ziemia – przyp. red.) protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządza‑
my nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, 
które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami 
i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich 
sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką 
dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego wzglę‑
du wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza 
uciskana i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia» 
(Rz 8, 22). Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2, 7). 
Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej powie‑
trze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia.

Papież Franciszek, Encyklika Laudato Si’

ekologia 
i społecz
na nauka 
Kościoła
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Ksiądz  Krzysztof Kluk był człowiekiem 
o  wszechstronnych  zainteresowaniach, 
zasłynął jako przyrodnik, badając głów-

nie rejon Podlasia i Mazowsza. Posiadał umie-
jętność rysowania i  rytowania, które umożli-
wiły mu ilustrowanie późniejszych publikacji. 
Opublikował wiele prac, stanowiących prze-
łom w ówczesnych polskich naukach przyrod-
niczych i  rolniczych. Opisał wiele gatunków 
motyli. Nadzorował urządzanie ogrodu i parku 
przy rezydencji biskupów kujawskich w  Wol-
borzu.
Źródłem poznania i wiedzy dla Kluka była fa-
chowa literatura zagraniczna i krajowa, ale po-
parta własnymi obserwacjami zjawisk przy-
rodniczych i  społecznych. Prowadził ekspe-
rymenty w założonym przy plebani ogrodzie 
botanicznym oraz zajmował się zbieraniem 
osobliwości przyrody, ziół, ptaków, motyli. 
Część zbiorów została przekazana księżnej An-
nie z  Sapiehów Jabłonowskiej do  bogatego 
gabinetu historii naturalnej. 
Ks. Kluk uważał, że tylko świadoma i przygoto-
wana na dobrych podstawach naukowych pra-

ca stwarza możliwości poprawy i  sprawnego 
funkcjonowania gospodarki narodowej. Z tym 
przekonaniem przystąpił do pisania dzieł prak-
tycznych z  rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, 
botaniki, zoologii i wielu innych. Napisał 14 to-
mów dzieł obejmujących różnorodną tematy-
kę, które charakteryzowały się postępowością 
treści naukowej i społecznej. Oprócz prac przy-
rodniczych tworzył dzieła religijne, głównie ka-
zania, napisał też wierszem książeczkę pt. „Myśli 
nawracającego się grzesznika”.
Ks. Kluk jako pierwszy przyrodnik pisał po pol-
sku i był jednym z pierwszych, którzy tworzy-
li w zakresie przyrodoznawstwa zręby polskiej 
terminologii naukowej i  polskiego nazewnic-
twa. Do chwili obecnej w polskiej terminolo-
gii botanicznej oraz w systematyce obowiązu-
ją terminy stworzone przez ciechanowieckie-
go uczonego.
Działalność naukowa odciągała go czasem 
od prac w parafii, ale dzięki dobrej organizacji 
prac parafianie widzieli w nim dobrego paste-
rza i darzyli go zaufaniem. Ks. Krzysztof Kluk był 
autorytetem naukowym, ale jako kapłan, powo-

ks. krzysztof 
kluk
Kapłan katolicki, przyrodnik, ekolog – propagator racjonalnej 
gospodarki leśnej: Jan Krzysztof Kluk – urodzony 13 września 1739 r. 
w Ciechanowcu, zmarł 2 lipca 1796 r., też w Ciechanowcu

e k o l o
dzy i ich 
d z i e ł a
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łany do głoszenia Ewangelii, zawsze powtarzał, 
że nauka jest dla wszystkich narodów zamknię-
tą księgą, jeśli nie uznaje Boga jako stwarzające-
go i utrzymującego wszystko. Był zawsze zatro-
skanym pasterzem, wrażliwym na  sprawy Oj-
czyzny i dobro drugiego człowieka. 
Stosunek ludzi do  środowiska przyrodni-
czego, a  szczególnie lasów, w  czasach życia 
ks. Kluka nie był najlepszy. Lasy polskie w wy-
niku zapotrzebowania w  Europie Zachodniej 
na zboże i drewno były chaotycznie wypala-
ne i  karczowane. Duże ilości drewna pochła-
niała rozbudowa miast, osadnictwo wiejskie, 
powstawanie zakładów przemysłowych, roz-
budowa floty okrętów handlowych i  wojen-
nych. Wycinanie lasów powodowało nie tylko 

drastyczne zmniejszanie się powierzchni zale-
sionej, ale pociągało za sobą szereg towarzy-
szących temu konsekwencji dla całego śro-
dowiska przyrodniczego: obniżenie poziomu 
wód gruntowych, wysuszanie gleby, zniszcze-
nie naturalnych ostoi zwierząt czy zmiany kli-
matyczne. Kluk, widząc kurczenie się zasobów 
leśnych oraz wzrost wartości użytkowej i han-
dlowej drewna, zaczął się interesować sprawa-
mi związanymi z  ochroną, racjonalnym użyt-
kowaniem lasu i  prowadzeniem planowanej 
gospodarki leśnej. Skoncentrował się na dzia-
łalności edukacyjnej i  oświatowej wierząc, że 
przyswojenie wiedzy o  lesie będzie najlep-
szym sposobem zahamowania bezplanowej 
eksploatacji zasobów leśnych.

W  jego ujęciu las musiał być oddzielony 
od  gruntów rolnych i  tworzyć oddzielne go-
spodarstwo leśne z własną administracją, zło-
żoną z  ludzi przygotowanych do  tego celu 
pod względem fachowym, czyli leśników: 
Jak rola, tak i  lasy (…) tak zboża, jak drzewa, są 
to  najpotrzebniejsze płody dla ludzi, zasługują 
więc na  rząd roztropny, czułość i  pilność. Dzie-
ło Kluka opisujące zasady gospodarki leśnej 
można uznać za  pierwszy polski podręcznik 
leśnictwa. Wskazując na pożytki płynące z lasu 
ks. Kluk uważał, że lasom należy się szacunek 
i ochrona. Miłość do ojczyzny ma się wyrażać 
według niego w trosce o lasy i całą resztę pol-
skiej przyrody. 
Dla ks.  Kluka las i  przyroda to   dynamiczny 
układ ekologiczny powiązany ze  sobą łańcu-
chem zależności. Dostrzegał pojęcie proce-
sów ekologicznych, a zwłaszcza obieg materii, 
widział potrzebę równowagi biocenotycznej. 
Można powiedzieć, że ks. Kluk próbował zmie-
niać sposób patrzenia na otaczającą przyrodę. 
Widać to  np.  w  dostrzeżeniu wartości każdej 
istoty żyjącej, bez względu na stopień skom-
plikowania jej budowy anatomicznej i zajmo-
wane miejsce w  ekosystemie, przełamując 
tym samym stereotypy myślenia w  katego-
riach pożytku i  szkodliwości danego organi-
zmu, a wynikające często z nieznajomości me-
chanizmów funkcjonowania przyrody. Twier-
dził, że przyroda jest najlepszym nauczycie-
lem, trzeba ją tylko poznać i doświadczyć. 
Będąc księdzem, Kluk był równocześnie za-
miłowanym badaczem przyrody. Wskazywał 
drogi do należytego ekologicznego korzysta-
nia z  bogactw natury. Podkreślał, że wiedza 

przyrodnicza i  przykazania Boskie 
są fundamentem, na którym nale-
ży budować gospodarkę narodo-
wą. Musimy tę prawdę zrozumieć 
i zacząć ją realizować, jeśli chcemy zachować 
życie na ziemi i godne warunki dla egzysten-
cji człowieka.
Na  cześć ks.  Krzysztofa Kluka nazwano kilka 
gatunków roślin i zwierząt, m.in. Benedykt Dy-
bowski nazwał nowy gatunek endemicznego 
kiełża z jeziora Bajkał Gammarus kluki, a Marian 
Raciborski opisał nowy rodzaj paproci kopal-
nych jako Klukia. 

Źródło: Paweł Górski,  

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, tom I
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natura w naszyM obiektywie
zdjęcie 
numeru
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na lipę
Jan Kochanowski

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie
Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie.

Jeśli drzemie w  tobie poeta i  piszesz o  otaczającej 
nas przyrodzie, prześlij do  nas swój wiersz – może 
znajdziemy dla niego miejsce w biuletynie. 

p r z y r o
da muzą 
poetów
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Jego celem było przypomnienie funda-
mentów chrześcijańskiej ekologii, a  ha-
słem przewodnim „Czyńcie sobie ziemię 

poddaną” – ekologia darem Bożym. Patronat 
nad uroczystością objęli J.E. Bp Tadeusz Lityń-
ski (ordynariusz diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej, delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds.  Duszpasterstwa Pracowników Le-
śnictwa, Gospodarki Wodnej i  Ochrony Śro-
dowiska) oraz prof.  Jan Szyszko (minister śro-
dowiska). Forum, trwające od 9 do 11 czerwca, 
zostało przygotowane przez wiele środowisk, 
przede wszystkim przez Regionalną Dyrek-
cję Lasów Państwowych w Białymstoku, Mia-
sto Hajnówkę, Ruch Ekologiczny św. Franciszka 
z Asyżu, Ligę Ochrony Przyrody, Stowarzysze-
nie Santa, przy współpracy Wojska Polskiego, 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Gra-

nicznej. Jednym ze współorganizatorów było 
też Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Die-
cezji Drohiczyńskiej.
W  Forum uczestniczyły 754 osoby, w  tym 
uczniowie techników leśnych z  całej Pol-
ski oraz klas mundurowych, Skauci Europy 
i przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży.
W uroczystej inauguracji I Ekologicznego Fo-
rum Młodzieży udział wzięli, poza wspomnia-
nym ministrem środowiska, także wicemini-
ster środowiska Andrzej Konieczny i  dyrektor 
generalny Lasów Państwowych Konrad Toma-
szewski. Tego dnia w amfiteatrze w Hajnówce, 
podczas otwarcia, minister Jan Szyszko zazna-
czył, że – aby przyroda miała się dobrze, po-
winniśmy pamiętać o  przesłaniu Boga, które 
zawarte jest w Piśmie Świętym w Księdze Ro-

ekologia 
 dareM bożyM
Na terenie Puszczy Białowieskiej odbyło się Pierwsze 
Ogólnopolskie Ekologiczne Forum Młodzieży, zorganizowane 
z inicjatywy ks. Tomasza Duszkiewicza – duszpasterza Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych – oraz Ministra Środowiska.

z os ta
t n i e j 
chw i l i

dzaju „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Nato-
miast ojciec Stanisław Jaromi, franciszkanin – 
przewodniczący Ruchu Ekologicznego Św. 
Franciszka z  Asyżu, zaznaczył, że to  człowiek 
jest najdoskonalszym stworzeniem Pana Boga 
i  że człowiek powinien mądrze oraz z  zamy-
słem Pana Boga zarządzać Ziemią i wszystkim, 
co ją stanowi.
W ramach Forum odbyły się zajęcia terenowe 
w  Puszczy Białowieskiej. Leśnicy z  puszczań-
skich nadleśnictw: Białowieża, Browsk i  Haj-
nówka, przygotowali pięć tras prezentujących 
przekrój drzewostanów i gospodarkę ochron-
ną prowadzoną na  terenie Puszczy. Jeden 
z  punktów trasy, przygotowany przez Straż 
Graniczną, to przejście graniczne w Białowie-

ży, dla pieszych i  rowerzystów, 
dzięki czemu uczestnicy Forum 
mieli okazję zobaczyć unijny pas 
graniczny. Młodzież mogła także 
obserwować pracę patrolu pograniczników 
z psem tropiącym. Dodatkowo jedna z tras za-
jęć terenowych przewidywała spływ kajakowy 
po rzece Narewka.
W  amfiteatrze w  Hajnówce z  młodzieżą spo-
tkał się profesor entomologii Jacek Hilszczań-
ski, który opowiedział o gradacji kornika dru-
karza i  jej skutkach w  Puszczy Białowieskiej. 
Profesor odczytał postulaty uczestników Fo-
rum, dotyczące obecnej sytuacji w  Puszczy. 
Młodzież mogła również zapoznać się z efek-
tami inwentaryzacji Puszczy Białowieskiej, któ-
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rą zaprezentował mgr  inż. Jan Tabor. Za  ko-
nieczne młodzież uznała  m.in. czynną walkę 
z kornikiem drukarzem, czyli usuwanie drzew 
świeżo zaatakowanych przez owada, a  tak-
że informowanie i  edukowanie społeczeń-
stwa o pracach leśników chroniących Puszczę. 
Uczestnicy Forum podkreślili w  postulatach, 
że według nich najlepszą formą ochrony Pusz-
czy jest jej tzw. ochrona czynna. Prelegenta-
mi byli także dr hab. Rafał Paluch (kierownik In-
stytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży), 
dr hab. Rafał Zapłata (archeolog Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego), ojciec Stani-
sław Jaromi i ks. Wiktor Ojrzyński. Prof. Zapłata 
omówił wyniki badań na terenie Puszczy, pod-
czas których odkryto i zinwentaryzowano ko-

lejne ślady dawnej obecności ludzi. Ks.  Wik-
tor Ojrzyński ukazał znaczenie i wagę ekologii 
we współczesnym świecie w świetle naucza-
nia Kościoła. Z  kolei dyrektor generalny La-
sów Państwowych określił młodzież jako przy-
szłość Lasów Państwowych.
Na  zakończenie Forum w  Ośrodku Eduka-
cji Leśnej Jagiellońskie, przy współudzia-
le Policji, zorganizowano bieg z  przeszkoda-
mi „Tropem żubra”. Trasa biegu nie była dłu-
ga, ale urozmaicona licznymi przeszkodami 
(m.in.: wspinaczką przez słomiane bale, czoł-
ganiem się pod rozpiętymi nisko sznurkami, 
zmoczeniem się w kurtynie wodnej przygo-
towanej przez strażaków, skokiem przez gru-
bą kłodę drewna leżącą w  błocie, dryblin-

giem po rozłożonych oponach). Zwycięzcom 
biegu – w kategorii żeńskiej i męskiej – statu-
etkę żubra wręczył wiceminister środowiska 
Andrzej Konieczny.
Zwieńczeniem Ekologicznego Forum Mło-
dzieży było odsłonięcie w  Gruszkach – 
Guszczewinie (gm. Narewka) pomnika Danu-
ty Siedzikówny (ps. Inka), pod honorowym 
patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy. To tam urodziła się i wy-
chował Inka. Uroczystościom przewodni-
czył J.E. Abp Tadeusz Wojda – metropolita bia-
łostocki. Wzięli w niej udział kapłani z diecezji 
drohiczyńskiej, m.in. delegowany przez J.E. Bp. 
Tadeusza Pikusa ks. prałat Zbigniew Niemyjski, 
dziekan hajnowski.

Przesłanie, jakie młodzież wyniosła z  Forum, 
jest następujące: warto postępować z  zamy-
słem Pana Boga i hasłem „Czyńcie sobie ziemię 
poddaną”, gdyż to daje gwarancję ładu i po-
rządku w świecie i przyrodzie. Poza tym war-
to być dobrym człowiekiem i pomagać innym 
– taka była Danuta Siedzikówna, ps. Inka. 

Jednym zdaniem
Młodzi dla środowiska to nowa 

inicjatywa, która zrodziła się 
w diecezji drohiczyńskiej, a swym 
zasięgiem obejmuje całą Polskę.
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Minikonkurs 
Pierwszy numer i pierwszy konkurs dla naszych Czytelników.  

Na rozgrzewkę proste zadanie:

a) Wyjaśnij, co oznacza ten symbol? 

b)  Podaj nazwę obszaru chronionego w Polsce, na którego terenie mieszkasz, 
pracujesz, uczysz się lub jesteś z nim związana(-ny) w inny sposób. 

Wskaż, w jaki sposób jesteś związana(-ny) z tym obszarem chronionym.

Odpowiedź prześlij na adres promocja@mlodzidlasrodowiska.pl  
w terminie do końca sierpnia 2017 r. Podaj imię i nazwisko, adres, e-mail.  

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest wskazanie obszaru chronionego, 
z jakim jesteś związana(-ny).

k o n
kursy

Autorzy zdjęć

strona tytułowa:  uczestnicy projektu Młodzi dla środowiska
strona 3:  zasoby własne 
strona 4:  Cezary Klimaszewski
strona 5:  www.mos.gov.pl
strona 6:  wikimedia.org.pl 
strona 9:  wikimedia.org.pl
strona 10:  http://trojcaciechanowiec.pl/
strona 11:  www.kc-cieszyn.pl 
 portret ks. Kluka – wikimedia.org.pl
strona 12:  Kamila Dębska
strona 13:  Agnieszka Bolewska-Iwaniuk 
strona 14 i 15:  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji 
Drohiczyńskiej

Wyprodukowanie 1 tony papieru 
wymaga ścięcia 17 drzew.

Zakręć kran, gdy myjesz zęby. 
Zaoszczędzisz wodę i pieniądze.
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Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Diecezji Drohiczyńskiej / Biuro Projektu
ul. Kościelna 10 • 17-312 Drohiczyn
Tel.  536 165 500, 85 655 77 55

Marek Antoniuk
koordynator projektu
koordynator@mlodzidlasrodowiska.pl 
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