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Przyroda i my – relacje, procesy, zjawiska 

Wycieczka przyrodnicza Drogą Radości (Radzewo � Rogalin) 

Radosław Dzięciołowski, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, 

Poznań; dzieciol@salamandra.org.pl  

Opis przebiegu całego szlaku (ok. 7 km): https://www.rogalin.archpoznan.pl/drogi/ 

Zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/WXC7BwNcgpxhWHe49 

Wycieczka przyrodnicza w ramach projektu Caritas Laudato Si „Rogalińskie 

Drogi Ducha Świętego” odbyła się w czerwcu 2021 roku. Prowadziła początkowym 

odcinkiem szlaku pielgrzymkowego Droga Radości w Duchu Świętym, przy Szkole 

Podstawowej im. J. Wójkiewicza w Radzewie, a potem ulicą Glinkową wśród pól, w 

stronę Rogalina.  

Większość z nas ma tendencję do skupiania się na sobie, a środowisko naszego 

życia interesuje nas w niewielkim stopniu. To wyobcowanie prowadzi nas do 

przeświadczenia, że jesteśmy inni, że przyroda (czyli to środowisko) jest nam 

odległe, a nawet… obce. Naszą wycieczkę możemy zacząć w każdym miejscu, 

na przykład od talerza z jedzeniem. Na talerzu mamy wyłącznie elementy naszego 

środowiska, głównie przyrody ożywionej. Są to rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie… 

Martwe (np. kurczak z rożna), pozornie martwe (np. korzeń marchewki) albo całkiem 

żywe (np. bakterie w jogurcie).  

Oddychamy tlenem, czyli gazem, który zaczął powstawać w takiej formie na Ziemi 

ponad trzy miliardy lat temu ze związków chemicznych. Wyprodukowały go bakterie, 

które posiadły niezwykłą właściwość – za pomocą barwników fotosyntetycznych 

skorzystały z energii słonecznej do napędzania reakcji biochemicznych. Ponieważ 
tej energii nie brakowało, bariera braku energii przestała istnieć dla żywych 

organizmów. Organizmy bowiem tym różnią się od materii nieożywionej, że przez 

ich komórki przepływa energia – dzięki niej organizmy żywe sterują reakcjami 

biochemicznymi. W ciągu życia w naszym organizmie związki chemiczne 

przekształcają się w inne związki chemiczne – nie spontanicznie, ale w 

ukierunkowany sposób. Te procesy prowadzą do BUDOWANIA. Takie procesy 

nazywamy anabolicznymi, gdyż wymagają energii do komplikowania struktury. 

Materia nieożywiona także może ulegać przemianom, ale nie potrafi 

wykorzystywać skumulowanej energii do własnych celów. Tam mogą zachodzić 
procesy destrukcji, np. marmur polany kwasem rozpuszcza się. Aby jednak z wapnia 

powstał marmur, potrzebna jest siła zewnętrzna, która go zmieni. Żywe organizmy 

zaś mogą sterować przemianami lub chociaż wpływać na procesy zachodzące w ich 

organizmach. 
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Trudne? Popatrzmy inaczej. Dawno temu Wszechświat nie istniał, a cała materia, 

energia i oddziaływania były bardzo gęste. Nastąpił jednak tak zwany Wielki 

Wybuch. Od tego momentu zaczęła istnieć czasoprzestrzeń. Tak, wcześniej nie 

było nawet czasu! Było to prawdopodobnie ok. 13 miliardów 800 milionów lat temu. 

Życie na Ziemi powstało jednak dopiero niecałe 4 miliardy lat temu. Czy to dużo? 

Gdybyśmy na ścianie o długości 140 m narysowali oś ilustrującą wiek naszego 

Wszechświata (ok. 14 miliardów lat), to jej 4 mm odpowiadałyby ok. 4 milionom lat! 

Gdyby z kolei te 4 miliony lat rozciągnąć na 140 m, to 10 000 lat zajęłoby tylko 

35 cm, a to jest czas, w którym na naszych ziemiach ustąpił ostatni lodowiec. 

Stopniowo pojawiły się lasy, a potem przywędrował tu człowiek. Polska trwa od 

ponad tysiąca lat.  W skali całego Wszechświata więc historia człowieka to krótki 

moment, który łatwo przeoczyć. 

Stojąc przy szkole bez trudu dostrzeżesz „pustynię” z tzw. pozbruku. Takie 

rozwiązanie często zwycięża, gdy nie chcemy roślin, kałuż i innych nieprzyjemnych 

okoliczności. Pustynia jest sposobem uporządkowania otoczenia, aby przyroda 

przegrała, aby było tak „jak człowiek chce”. Czy na pewno jednak jest to pustynia? 

Warto uklęknąć i przyjrzeć się jej z bliska. Nie martw się, może ktoś będzie dziwnie 

na Ciebie patrzył, ale czyż takie poszukiwania nie są ważniejsze? 

I co widzisz? Między betonowymi 

bloczkami rosną drobne rośliny, 

przede wszystkim mchy, ale także 

niewielkie porosty. Po chodniku mogą 

biegać też drobne zwierzęta, np. 

owady (jeśli nie mamy zimowej pory). 

Takie kolonizowanie niedostępnego 

do niedawna miejsca nazywa się 

sukcesją ekologiczną. Polega ona 

na stopniowym pojawianiu się coraz 

bardziej wymagających organizmów. 

Najbardziej pionierskie organizmy nie 

potrzebują gleby, potrzebują tylko podłoża, aby się przyczepić. Tak robią porosty, 

które nie są roślinami, tylko symbiozą grzyba i bakterii albo rośliny. Symbioza to 

zgodne współżycie, korzystne dla obu stron. Porostom właśnie symbioza umożliwia 

przetrwanie w tak trudnych warunkach.  

Taki „splątany” twór to jednak nic wyjątkowego. Rzadko organizmy występują w 

przyrodzie w sposób „czysty”. Człowiek także wcale nie składa się wyłącznie ze 

swoich komórek. W zdrowym człowieku komórek bakterii jest około 10 razy tyle, 

ile jego własnych! Też jesteśmy „mieszaniną”… Bakterie żyjące w naszych jelitach 

(czyli tzw. flora jelitowa) pomagają nam w trawieniu i ochronie przed inwazją 

organizmów chorobotwórczych. Powinniśmy więc o nie dbać, lecz niestety wielu 

ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Jedząc np. produkty z konserwantami i często 
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zażywając antybiotyki bardzo szkodzą swojej florze jelitowej, a przez to osłabiają 

swoją odporność na choroby. 

Wracając do sukcesji ekologicznej: dlaczego niektóre organizmy są pionierskie? 

Przecież, na pierwszy rzut oka, tak jest trudniej. I tak, i nie. Owszem, trzeba być 
bardzo mało wymagającym, aby dać sobie radę i przeżyć w trudnych warunkach, 

ale… w takich miejscach jest łatwiej z powodu braku konkurencji. Spójrz na gęstą 

murawę, nieskoszoną, wysoką na 1,5 metra, i zastanów się, jak te mchy i inne 

drobne roślinki, mierzące kilka centymetrów, miałyby przechwycić tam choć trochę 

światła i zakorzenić się. Każdy typ siedliska to zestaw czynników idealnych dla 

jakiejś grupy gatunków. Te czynniki to nie tylko odpowiednie podłoże (np. glina, 

piasek), zasobność w makroelementy i mikroelementy, dostęp do wody, dostęp do 

światła, ale także zagęszczenie (czyli tłok), natężenie wydeptywania, intensywność 
zjadania, tempo rozmnażania i wiele innych. Często nie wszystkie czynniki potrafimy 

zauważyć. Trudno nam wtedy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jakieś miejsce 

wydaje się nam idealne dla np. jakichś gatunków ptaków czy nietoperzy, a one tego 

miejsca nie zajmują.  

Organizmów pionierskich możemy szukać wokół siebie – na murkach, płotach, 

gałęziach, dachach… Kto znajdzie ciekawsze miejsca skolonizowane przez te 

organizmy? 

Idąc ze szkoły dalej, najpierw chodnikiem, a 

potem drogą gruntową, docieramy do pól 

uprawnych. Współczesne rolnictwo zapewnia 

nam pożywienie, lecz w pewnym sensie jest 

przejawem ludzkiej zachłanności. Nie chcemy 

dzielić powierzchni pola z organizmami, które 

nas nie interesują, czy których nie 

potrzebujemy. Zaczynamy więc od „demolki”. 

Nazywamy ją orką. Odwracamy kolejność 
warstw gleby, co powoduje, że zwierzęta żyjące 

tylko na określonej głębokości (np. do 1 cm pod powierzchnią) po prostu giną. Giną 

także niemal wszystkie rośliny. Tak przygotowana pustynia jest obsiewana roślinami 

wybranymi przez nas: zboża, rzepak, 

ziemniaki… Jednakże, podobnie jak w 

przypadku płytek chodnikowych, na polu 

również obserwujemy dostosowywanie się do 

tak stworzonych warunków. Pojawia się cała 

gama gatunków roślin, które są związane z 

uprawami – np. chaber bławatek, mak polny, 

bratek polny, kąkol polny (ten ostatni stwarza 

problemy, gdyż jest trujący). Były one z nami od 

dawna, ale w XX wieku intensyfikacja rolnictwa 
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sprawiła, że towarzyszące mu dotąd dzikie rośliny przestały sobie radzić. Obecnie 

ok. 100 gatunków roślin segetalnych (związanych z uprawami rolnymi) jest w 

Polsce zagrożonych wyginięciem. Zmiany w naszym środowisku, jakie intensywnie 

wprowadzamy od wielu lat, są dla większości gatunków zbyt szybkie, aby mogły 

nadążyć z przystosowaniem (adaptacją). Dziś przychodzi nam więc chronić 
chwasty, choć dla osób nie będących specjalistami od ochrony przyrody może to 

brzmieć jak absurd. Tak, wiele chwastów jest zagrożonych wyginięciem i wymaga 

ochrony! Te dzikie gatunki roślin są ważne np. dla przetrwania pszczół i innych 

owadów, czy lubianych przez nas ptaków. Bez tego „drobnego” elementu rozpada 

się cała struktura ekosystemu. Jeśli zbyt skutecznie pozbywamy się w 

przyrodzie tego, czego nie chcemy, ginie także to, co lubimy i co jest nam – 

ludziom – niezbędne do życia (choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę). 

Tym bardziej ważne jest, jak gospodarujemy pozostałą zielenią i przestrzenią. 

Bardzo ładną, urozmaiconą mozaikę widać idąc wzdłuż ulicy Glinkowej. Mamy tu w 

zasięgu wzroku króciutko wykoszony trawnik, pastwisko z pasącymi się zwierzętami, 

a także pas dzikiej roślinności zielnej, tzw. okrajek. To szczególnie ciekawy typ 

zbiorowiska roślinnego, tworzący często pasy kwietne wzdłuż dróg i na miedzach – 

niekoszonych lub koszonych rzadko. Charakteryzują się one często dużym 

bogactwem gatunkowym, a więc są również bardzo kolorowe podczas kwitnienia. 

Stanowią nie tylko bardzo ładne kobierce, ale także są naszymi skarbcami, 

rezerwuarami lokalnej różnorodności gatunkowej, cennym schronieniem dla 

wielu zwierząt i źródłem pokarmu dla roślinożerców, w tym owadów zapylających. 

Umożliwiają one dzikim pszczołom i innym zapylaczom przetrwanie okresów, gdy na 

polach nic nie kwitnie. 

Przy okazji możemy zauważyć jeszcze jedną odmianę „pustyni” – wystrzyżony 

trawnik. Co prawda tworzy on estetyczną, zieloną powierzchnię, ale za to 

bezkwietną – to znaczy głodową dla owadów zapylających. Dawniej na wsiach 

(możemy to jeszcze zaobserwować choćby w skansenach etnograficznych) przy 

domach utrzymywano kwietne ogródki, a poza bezpośrednią powierzchnią 

podwórza pozwalano rosnąć dowolnym roślinom, dzięki czemu w promieniu setek 

metrów występowały kępy bardzo różnorodnych grup roślin. Dziś niestety często 

dążymy do monotonizacji – co ogródek, to taki sam trawnik (zwykle monokultura, 

złożona z jednego gatunku), ewentualnie z żywotnikami (tujami) i innymi iglakami, 

najczęściej obcego pochodzenia. To dziwna moda, zupełnie obca naszej kulturze i 

krajobrazowi, a bardzo wyraźnie dominująca w wielu miejscach. Jeśli na dodatek 

traktujemy ogródki środkami chemicznymi – herbicydami (np. żeby pozbyć się 

koniczyny z trawnika) czy insektycydami (przeciwko mszycom, stonce czy 

mrówkom) – to wpuszczamy do środowiska toksyczne substancje, które działają 

także na inne organizmy (pszczoły, biedronki, ptaki owadożerne, nietoperze itd.). 

Stopniowo coraz bardziej zatruwają one nasze środowisko, a w rezultacie także nas 

samych. 
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Na polnej drodze widzimy też pospolite rośliny 

ruderalne, typowe dla miejsc wydeptywanych, m.in. 

rdest ptasi, mniszek lekarski (zwany mleczem lub 

dmuchawcem), perz właściwy, babkę zwyczajną. 

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie wymienione 

gatunki są roślinami leczniczymi. Dla przykładu, liście 

babki zwyczajnej (nazywanej po łacinie Plantago 

major) przykładano kiedyś na drobne zranienia, 

miejsca ukąszenia owadów itp., gdyż ma ona działanie przeciwzapalne i osłaniające. 

Na przydrożach występują często również inne cenne 

rośliny lecznicze, takie jak dziurawiec zwyczajny 

(Hypericum perforatum) i różne gatunki łopianu 

(Arctium sp.), których owoce nazywamy rzepami.   

Kiedy skraj drogi porośnięty jest krzewami, nazywamy 

takie zbiorowiska roślinne oszyjkiem. Rosną tam 

często m.in. tarnina, śliwa mirabelka, dzika róża, głogi, 

czeremchy, dziki bez, zarośla wierzbowe, a bliżej 

domostw (obecnych lub stojących tu w przeszłości) 

również krzewy lilaka czy śnieguliczki. Wzdłuż dróg powstawały także aleje: lipowe, 

dębowe, jesionowe, klonowe itp. Takie zadrzewienia śródpolne są ważnym 

elementem krajobrazu, urozmaicającym go nie tylko pod względem estetycznym. 

Pomagają one zmniejszyć erozję gleb, 

chronią przed silnymi wiatrami, upałem i 

przymrozkami, znacząco łagodząc zmiany 

temperatur. Są także są one tzw. 

korytarzami ekologicznymi, umożliwiającymi 

migrację i przetrwanie wielu gatunków. Są 

one siedliskiem licznych zwierząt, w tym 

naszych sprzymierzeńców (np. ptaków 

żywiących się szkodnikami), zapewniając 

im pożywienie, schronienie i miejsce 

gniazdowania. 

Pamiętajmy, że rośliny są samożywne – same sobie produkują jedzenie. Robią 

to, wykorzystując energię słońca. Do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia. 

Jednym z najważniejszych jest chlorofil – zielone białko, potrafiące wychwycić i 

przekazać dalej energię świetlną (fotony). Fotosynteza jest wydajnym procesem, ale 

rozmiary jej efektów (ilości wyprodukowanych cukrów) zależą od powierzchni liści – 

czyli od rozmiarów tej „fabryki cukrów”, jaką są liście. Im większa roślina, tym 

więcej ich potrzebuje, a drzewa oczywiście najwięcej. Każde drzewo ma ich pewien 

zapas – oczywiście w normalnych warunkach. Dlatego, gdy w wyniku jakiegoś 
kataklizmu drzewo utraci znaczną część korony (np. złamany jeden z głównych 
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konarów pod wpływem burzy), nie umrze, choć takie osłabienie będzie wpływało na 

jego dalszy los. Dzieje się więc podobnie jak u człowieka pod wpływem wypadku lub 

ciężkiej choroby. Usuwanie pojedynczych gałęzi, szczególnie obumarłych, jeszcze 

nie spowoduje poważnej szkody. Jednak nawet w prawie polskim, usunięcie co 

najmniej 30% korony określane jest jako okaleczenie. W przypadku ogłowienia 

(obcięcie wszystkich gałęzi przy pozostawieniu głównego pnia) jest to drastyczne 

obniżenie szans na przeżycie takiego drzewa. Oczywiście większość okazów 

wypuści nowe liście i gałęzie, ale straty spowodują drastyczne osłabienie 

żywotności. Drzewo musi bowiem zużyć znaczną część zapasów na odbudowę 

korony. W tym czasie np. roślinożerne owady oraz grzybowe i inne pasożyty 

skolonizują je, powodując dalsze osłabianie i nie dopuszczając do powrotu do stanu 

sprzed cięcia. Taki dąb czy topola będą już zdecydowanie słabsze. Krótko po 

ogłowieniu takiego drzewa widać, że ulistnienie jest nadzwyczaj gęste, co świadczy 

o próbie zrekompensowania straty. W ten sposób okaleczony dąb można zobaczyć 
w samym Radzewie, przy ul. Glinkowej na tyłach szkoły. Czy patrzenie na odebranie 

takiemu drzewu szansy na długie życie nie mąci naszej radości? 

Powszechnie uważa się, że jest jedna grupa 

drzew, która dobrze znosi głowienie, a przy 

tym wytwarza bardzo specyficzny pień. Chodzi 

o głowione wierzby. Drzewa te mają kruche 

drewno, stąd duże i ciężkie konary mogą 

powodować rozłupywanie pni i przyspieszać 
ich rozpad. Utrzymywanie pni przez ich 

odciążanie cyklicznym głowieniem pozwala 

więc wydłużyć życie tych drzew, nie 

dopuszczając przy tym do nadmiernego 

wydłużania pni. Drzewa jednak przyrastają na 

grubość na obwodzie, więc w samym środku 

pnia znajduje się najstarsze i już niepotrzebne 

drewno. Dlatego już w trakcie wzrostu drzewa 

wnętrze pnia próchnieje i się rozsypuje. Te przestrzenie stają się bardzo ważnym 

siedliskiem dla wielu organizmów, m.in. dla próchnożerców (owadów), różnych 

ptaków i ssaków. W środowisku, w którym brak podobnych schronień, takie drzewa 

spełniają bardzo ważną rolę, szczególnie na terenach otwartych, bezleśnych. 

Wypada wspomnieć, że są również osoby uznające, że podobnie jak w przypadku 

innych gatunków drzew, głowienie wierzb powoduje takie same negatywne skutki 

dla tych drzew. Potencjał wierzb do wypuszczania nowych pędów z pąków 

odnawiających i regenerowania korony wydaje się jednak najdalej posuniętą 

zdolnością do regeneracji spośród drzew występujących w Polsce. 

Próchniejące drzewa powoli obumierają, ale to nie znaczy, że stają się niepotrzebne 

albo są zagrożeniem dla otoczenia. Wręcz przeciwnie – są bardzo potrzebne. Rolę 
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żywych i martwych drzew w lesie badano m.in. w Puszczy Białowieskiej. Oceniono 

na podstawie wielu lat badań, że podczas życia drzewa związanych jest z nim 

kilkaset gatunków różnych organizmów, podczas gdy z martwym drzewem – nawet 

kilka tysięcy. Drzewo po śmierci jest więc ważniejszym siedliskiem dla innych 

gatunków, niż było za życia! Dzięki nim różnorodność potęguje się. Dlatego dziś, 
gdy idziemy np. na grzyby do lasu, często natykamy się na pozostałości po 

wycinkach drzew w postaci porozrzucanych gałęzi, czasem stanowiących znaczne 

utrudnienie w poruszaniu się. Nie jest to złośliwość leśników, ale próba choć w 

minimalnym stopniu zrekompensowania strat związanych z zabieraniem z lasu tego, 

co w nim najcenniejsze – martwego drewna, które w naturalnych warnukach tam 

zostaje i rozkłada się aż do kupki próchna. Te gałęzie, ułożone czasem w kopczyki, 

znów są nie tylko źródłem pokarmu dla drewnożerców (ksylofagów), ale też 
schronieniem dla wielu różnych zwierząt, również kręgowców (np. gryzoni, 

ryjówkokształtnych, jaszczurek). 

Warto dodać, że aleje drzew 

to nie tylko siedliska dla 

różnych zwierząt. To również 
ważne „rurociągi” świeżego 

powietrza, przewietrzające 

centra dużych miast, co 

zauważono w USA już w latach 

70. XX wieku. 

Niestety niektóre obce gatunki 

drzew i krzewów również 
charakteryzują się wysokim 

potencjałem regeneracyjnym, co może się stać źródłem poważnych problemów. Są 

to gatunki inwazyjne, wpływające negatywnie na gatunki rodzime (poprzez 

konkurencję lub drapieżnictwo). Często nie umiemy sobie poradzić z ograniczaniem 

ich występowania. Do najbardziej dziś znanych roślin inwazyjnych należą: robinia 

akacjowa (zwana akacją), nawłoć kanadyjska (tworząca rozległe łany, żółto kwitnące 

latem i jesienią), barszcz Sosnowskiego (niestety mylony z leczniczym 

arcydzięglem). Spośród zwierząt, warta uwagi jest np. stonka ziemniaczana, 

biedronka azjatycka, szop pracz, jenot azjatycki czy norka amerykańska. 

Jednym z najbardziej spektakularnych inwazji gatunków obcych była kolonizacja 

królików w Australii. Z powodu ich nadmiaru, w pewnym momencie XIX wieku 

gospodarka Australii zaczęła się chwiać, gdyż dla owiec – dobra narodowego tego 

kraju – zaczynało brakować pokarmu. Po ponad 160 latach od niefortunnego 

wypuszczenia pierwszych królików (po wielu nieudanych próbach redukcji ich 

liczebności), obecnie niska liczebność utrzymywana jest za pomocą chorób 

wirusowych. To jeden z bardziej skutecznych czynników ograniczających rozrost 

populacji wielu gatunków, które nie mają naturalnych wrogów w postaci 
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drapieżników. W Polsce pojawił się ostatnio problem z lisem, który co prawda jest 

gatunkiem rodzimym, lecz jego liczebność regulowana była do niedawna przez 

wściekliznę. Choroba ta rozprzestrzeniała się tym skuteczniej, im bardziej wzrastała 

liczebność lisów, a jej częstość zmniejszała się, gdy ich zagęszczenie malało. 

Niestety wykładane od ponad 20 lat szczepionki przeciwko wściekliźnie powodują, 

że lisów wciąż przybywa. Tak wysoka liczebność drapieżnika bardzo negatywnie 

wpływa na populacje wielu kręgowców, w tym chronionych i zagrożonych 

wyginięciem, dlatego z punktu widzenia ochrony przyrody jest niekorzystna. 

Dotknęliśmy jedynie kilku tematów, z których każdy mógłby być treścią grubej 

książki! Niektóre z nich można zgłębić we własnym zakresie, zaglądając choćby do 

poniżej zaproponowanych tytułów. Co osoby wierzące mogą zobaczyć w tych 

obrazach? Niech przemówi najpierw jeden z najważniejszych teologów 

wszechczasów – św. Tomasz z Akwinu: 

„I dlatego należy powiedzieć, że rozmaitość i wielość rzeczy jest dziełem 

zamysłu pierwszego Twórcy – Boga; powołał On bowiem rzeczy do bytu po to, 

by udzielić stworzeniom swojej dobroci, one zaś, by ze swej strony ją ujawniały; a 

ponieważ jedno stworzenie nie zdoła wyczerpująco jej przedstawić, dlatego 

utworzył wiele i to różnych stworzeń, aby czego nie dostaje jednemu dla 

przedstawienia dobroci Bożej, z drugiego można było uzupełnić; albowiem dobroć 
w Bogu jest niezłożoną i jedną, w stworzeniach jest rozliczną i rozdzieloną. 

Wobec czego doskonalej w dobroci Bożej uczestniczy i zarazem ją ujawnia cały 

wszechświat niż jakiekolwiek inne [jedno] stworzenie.” (Summa teologiczna, t. 4) 

Również Jan Paweł II poruszał czasem ten temat, np. podczas przemówienia do 

przedstawicieli świata nauki w Lublinie 9 czerwca 1987:  

„Tu pragnę bodaj dotknąć bardzo dziś aktualnej w całym świecie sprawy ochrony 

zagrożonego środowiska naturalnego. Jest to, jak mi wiadomo, problem ogromnie 

ważny również w Polsce. «Czynić sobie ziemię poddaną» — znaczy też 
respektować jej prawa, prawa natury. W tej dziedzinie: w trudzie umiejętnego 

opanowania sił przyrody i mądrego gospodarowania jej zasobami, nauka — jak 

Państwo sami wiecie — ma wielkie zadanie do spełnienia.”  

Zakończmy słowami papieża Franciszka, z jego encykliki Laudato si’ (str. 64): 

„Ponadto, chociaż ta encyklika otwiera się na dialog ze wszystkimi, aby wspólnie 

poszukiwać dróg wyzwolenia, chcę od początku ukazać, w jaki sposób 

przekonania wiary dają chrześcijanom, a po części także innym ludziom 

wierzącym, wspaniałe motywacje, by zatroszczyć się o przyrodę i najsłabszych 

braci i siostry. Jeśli sam fakt bycia człowiekiem pobudza ludzi do ochrony 

środowiska, którego są częścią, to «chrześcijanie traktują swoją odpowiedzialność 
jako ład wewnątrz stworzenia i swoje obowiązki względem natury i Stwórcy 

jako element swojej wiary». Dlatego to, że my, ludzie wierzący, lepiej 
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rozpoznajemy wypływające z naszych przekonań zobowiązania w odniesieniu do 

środowiska naturalnego, jest dobrem dla ludzkości i dla świata.” 
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