Z okazji Święta Lasu 2010
wszystkim leśnikom oraz pracownikom nadleśnictw i biura
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
składam podziękowanie za wielki trud i owocną pracę na rzecz polskich lasów.
Jednocześnie życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej
i w życiu osobistym. Darz Bór!
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Prezydent RP Lech Kaczyński z Małżonką Marią

Minuta CISZY...

L

skiej. Przeczytano także list Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, skierowany na tę
okoliczność do Rodzin Katyńskich.

W hallu biura dyrekcji 16 kwietnia
br. pod symboliczną tablicą upamiętniającą wszystkich poległych na służbie, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego
małżonkę Marię, zebrali się pracownicy
biura RDLP w Toruniu. Milczeniem oddali hołd polskiej delegacji lecącej na
obchody 70. rocznicy zbrodni katyń-

Podobnie, cześć ofiarom katastrofy oddali nadleśniczowie nadleśnictw
RDLP w Toruniu podczas narady
13 kwietnia 2010 r. w Solcu Kujawskim.
Natomiast 15 kwietnia, reprezentując
polskich leśników, wartę honorową
w Warszawie przy trumnach pary prezydenckiej pełnili m.in. leśnicy z naszego
regionu: Robet Paciorek (RDLP w Toruniu) oraz Adam Gotowalski i Jarosław
Bogusiewicz (Nadleśnictwo Gniewkowo). Leśnicy wpisali się również do
księgi kondolencyjnej.
Mateusz Stopiński

eśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu uczcili minutą ciszy
pamięć ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu, który rozbił się 10 kwietnia 2010 r. pod
Smoleńskiem.

Warta honorowa leśników przy trumnach z ciałami Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej. Fot. Hubert Charubin - Kolno24

LISTA OFIAR
samolotu prezydenckiego
Smoleńsk, 10 kwietnia 2010 roku
PASAŻEROWIE SAMOLOTU
Kaczyński Lech
Prezydent RP
Kaczyńska Maria
Małżonka Prezydenta RP
Kaczorowski Ryszard
Były Prezydent RP na uchodźstwie
Agacka-Indecka Joanna
Przewodnicząca Naczelnej Rady Adwokackiej
Bąkowska Ewa
Wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego
Błasik Andrzej
Dowódca Sił Powietrznych RP
Bochenek Krystyna
Wicemarszałek Senatu RP
Borowska Anna Maria
Przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych
organizacji
Borowski Bartosz
Przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych
organizacji
Buk Tadeusz
Dowódca Wojsk Lądowych RP
Chodakowski Miron
Prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego
Cywiński Czesław
Przewodniczący Światowego Związku
Żołnierzy AK
Deptuła Leszek
Przedstawiciel Parlamentu RP (PSL)
Dębski Zbigniew
Osoba towarzysząca
Dolniak Grzegorz
Przedstawiciel Parlamentu RP (PO)
Doraczyńska Katarzyna
Osoba towarzysząca
Duchnowski Edward
Sekretarz generalny Związku Sybiraków
Fedorowicz Aleksander
Tłumacz języka rosyjskiego
Fetlińska Janina
Senator RP (PiS)
Florczak Jarosław
Funkcjonariusz BOR
Francuz Artur
Funkcjonariusz BOR
Gągor Franciszek
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Gęsicka Grażyna
Przedstawicielka Parlamentu RP (PiS)

Minuta ciszy w hallu RDLP w Toruniu. Fot. Mateusz Stopiński
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Gilarski Kazimierz
Dowódca Garnizonu Warszawa
Gosiewski Przemysław
Przedstawiciel Parlamentu RP (PiS)
Gostomski Bronisław
Ksiądz prałat
Handzlik Mariusz
Przedst. Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Indrzejczyk Roman
Kapelan Prezydenta RP
Janeczek Paweł
Funkcjonariusz BOR
Jankowski Dariusz
Biuro Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
Jaruga-Nowacka Izabela
Przedstawicielka Parlamentu RP (SLD)
Joniec Józef
Prezes Stowarzyszenia Parafiada
Karpiniuk Sebastian
Przedstawiciel Parlamentu RP (PO)
Karweta Andrzej
Dowódca Marynarki Wojennej RP
Kazana Mariusz
Dyrektor Protokólu Dyplomatycznego MSZ
Kochanowski Janusz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Komornicki Stanisław
Przedstawiciel Kapituły Orderu Virtutti Militari
Komorowski Stanisław Jerzy
Podsekretarz Stanu w MON
Krajewski Paweł
Funkcjonariusz BOR
Kremer Andrzej
Podsekretarz Stanu w MSZ
Król Zdzisław
Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej
1987-2007
Krupski Janusz
Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych
Kurtyka Janusz
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Kwaśnik Andrzej
Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
Kwiatkowski Bronisław
Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP
Lubiński Wojciech
Lekarz Prezydenta RP
Lutoborski Tadeusz
Przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych
organizacji
Mamińska Barbara
Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP
Mamontowicz-Łojek Zenona
Przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych
organizacji
Melak Stefan
Prezes Komitetu Katyńskiego
Merta Tomasz
Podsekretarz Stanu w MKiDN
Mikke Stanisław
Wiceprzewodniczący ROPWiM
Natalli-Świat Aleksandra
Przedstawicielka Parlamentu RP (PiS)
Natusiewicz-Mirer Janina
Osoba towarzyszaca
Nosek Piotr
Funkcjonariusz BOR
Nurowski Piotr
Szef PKOL
Orawiec-Löffler Bronisława
Przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych
organizacji
Osiński Jan
Ordynariusz polowy Wojska Polskiego
Pilch Adam
Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
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Portret Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na elewacji Dworu Artusa w Toruniu.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

Pożegnalna Msza św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W tle ołtarza portrety Ofiar
Katastrofy pod Smoleńskiem. Fot. Artur Stelmasiak, Tygodnik Katolicki „Niedziela”

W czasie żałoby Torunianie zwiedzali wystawę na Starym Rynku,
poświęconą Zbrodni Katyńskiej. Fot. Tadeusz Chrzanowski

Smutek na toruńskiej Starówce. Fot. Tadeusz Chrzanowski

Piskorska Katarzyna
Przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych
organizacji
Płażyński Maciej
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Płoski Tadeusz
Ordynariusz polowy Wojska Polskiego
Potasiński Włodzimierz
Dowódca Wojsk Specjalnych RP
Przewoźnik Andrzej
Sekretarz ROPWiM
Putra Krzysztof
Wicemarszałek Sejmu RP
Rumianek Ryszard
Rektor UKSiW
Rybicki Arkadiusz
Przedstawiciel Parlamentu RP (PO)
Sariusz-Skąpski Andrzej
Prezes Federacji Rodzin Katyńskich
Seweryn Wojciech
Przedst. Rodzin Katyńskich i innych organizacji
Skrzypek Sławomir
Prezes Narodowego Banku Polskiego
Solski Leszek
Przedst. Rodzin Katyńskich i innych organizacji
Stasiak Władysław
Szef Kancelarii Prezydenta RP
Surówka Jacek
Funkcjonariusz BOR
Szczygło Aleksander
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Szmajdziński Jerzy
Wicemarszałek Sejmu RP
Szymanek-Deresz Jolanta
Przedstawicielka Parlamentu RP (SLD)
Tomaszewska Izabela
Osoba towarzysząca
Uleryk Marek
Funkcjonariusz BOR
Walentynowicz Anna
Osoba towarzysząca
Walewska-Przyjałkowska Teresa
Fundacja Golgota Wschodu
Wasserman Zbigniew
Przedstawiciel Parlamentu RP (PiS)
Woda Wiesław
Przedstawiciel Parlamentu RP (PSL)
Wojtas Edward
Przedstawiciel Parlamentu RP (PSL)
Wypych Paweł
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Zając Stanisław
Senator RP (PiS)
Zakrzeński Janusz
Aktor
Zych Gabriela
Przedst. Rodzin Katyńskich i innych organizacji
Michałowski Dariusz
Funkcjonariusz BOR
Pogródka-Węcławek Agnieszka
Funkcjonariuszka BOR
ZAŁOGA SAMOLOTU
Protasiuk Arkadiusz
Kapitan
Grzywna Robert
Członek załogi
Januszko Natalia
Stewardessa
Maciejczyk Barbara
Stewardessa
Michalak Andrzej
Członek załogi
Moniuszko Justyna
Stewardessa
Ziętek Artur
Członek załogi
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Prezydent RP Lech Kaczyński

łalność związkową, niepodległościową.
Przedstawiciele reżimu komunistycznego gotowi byli zniszczyć im życie.
Dziś można śmiało powiedzieć, że
bez Lecha Kaczyńskiego wolne związki
zawodowe nigdy by nie powstały. Zapewne dlatego został głównym doradcą
strajkujących stoczniowców podczas
wielkiego strajku sierpniowego. Dziś
mało się o tym mówi, przypominanych
jest wiele innych nazwisk, a zapomina
się o Lechu Kaczyńskim, który związkowcom przekazywał podstawowe informacje dotyczące prawa pracy i który
współkształtował związek „Solidarność”
jeszcze w okresie narodzin związku,
podczas strajku.

Żył dla POLSKI
NIEPODLEGŁEJ
P

rezydent Lech Kaczyński był, w moim przekonaniu, najwybitniejszym polskim mężem stanu od czasów Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Był człowiekiem, który
w polityce państwowej odznaczył się całkowitym poświęceniem
swojego życia odbudowie niepodległego państwa polskiego, zarówno w jego wymiarze międzynarodowym, jak i w wymiarze
kształtowania ładu społeczno-gospodarczego i kształtu prawnego
Rzeczypospolitej. Jego działalność była w oczywisty sposób naznaczona osobistym doświadczeniem, zarówno jako naukowca,
prawnika, profesora prawa pracy, jak i polityka opozycjonisty,
jednego z odważniejszych działaczy podziemia antykomunistycznego, który wiele wysiłku włożył w zbudowanie niezależnych,
wolnych związków zawodowych, ucząc działaczy działalności
związkowej oraz udzielając im pomocy prawnej.

Lecha Kaczyńskiego poznałem
w drugiej połowie lat 70. poprzez jego
brata Jarosława, który współpracował
najpierw z Komitetem Obrony Robotników przy organizowaniu akcji pomocy
ludziom pracy, a później w redakcji pisma „Głos” założonego w 1977 roku.
Szczególnie bliską współpracę nawiązaliśmy w czasie strajków lipcowych
w 1980 r., gdy już było jasne, że zbliża
się wielki przełom i należy być przygotowanym w zakresie problematyki wolnych związków zawodowych. Trzeba
pamiętać, że wówczas duża część opozycji, zwłaszcza lewicowej, była przeciwna powstawaniu wolnych związków
zawodowych. W tej sprawie mieliśmy
z Lechem Kaczyńskim jednoznacznie
wspólne stanowisko i robiliśmy wszystko, żeby „Solidarność” powstała jako
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niezależny związek zawodowy. Od
tego czasu współpracowaliśmy przez
wszystkie lata.
Bez niego nie byłoby wolnych
związków zawodowych
Lech Kaczyński był człowiekiem
niesłychanie skromnym, który bardzo
rzadko opowiadał o sobie, a jak już
opowiadał, to umniejszał swój rzeczywisty wkład w działalność opozycyjną
oraz trud i niebezpieczeństwa z tym
związane, które musiał przełamywać,
najpierw jako młody doktorant, a później jako ojciec rodziny. Bardzo wiele
wtedy ryzykował, nie tylko złamanie kariery zawodowej i utratę wolności, ale
i bezpieczeństwo rodziny. Dziś trudno
sobie wyobrazić, na co narażali się ci,
którzy wówczas angażowali się w dzia-

Budował silną Polskę
Tak jak był skromny w swojej działalności politycznej, tak był również
bardzo skromny w swoim zachowaniu
osobistym: ciepły, niesłychanie delikatny i dyskretny. Te cechy, które go tak
wyróżniały i sprawiały, że tak dobrze się
z nim współpracowało, nabierały szczególnego wymiaru wtedy, gdy podejmował wyzwania państwowe, polityczne,
zasadnicze dla Polski. Lech Kaczyński
żył dla Polski niepodległej. W wymiarze
międzynarodowym było to związane
z jego głębokim przekonaniem, że Polska, aby istnieć, musi być wielka. Jeżeli
Polska nie zbuduje szerokiego porozumienia między Bałtykiem, Morzem
Czarnym i Kaukazem, zostanie skazana
na zagładę, starta z powierzchni przez
dwa kolosy ze wschodu i z zachodu.
Prezydent włożył w to olbrzymi wysiłek
i jak mało który polityk polski osiągnął
wspaniałe efekty mimo działań przeciwnych mu środowisk: albo pozbawionych
wiary w Polskę, albo świadomie działających na szkodę naszej Ojczyzny, które oprócz tego, że niszczyły nocą to, co
on w dzień budował, z olbrzymim wysiłkiem prowadziły kampanię medialną
przeciwko niemu, wyśmiewając jego
działania i starając się o to, żeby Polacy
nie wierzyli i nie aprobowali tego kierunku politycznego.
Szczególnie dotyczy to działań prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec
Niemiec i Rosji oraz budowania sojuszu
od Bałtyku po Morze Czarne. Stanowiły one podjęcie dziedzictwa zarówno
Piłsudskiego, jak i Dmowskiego w dzisiejszych realiach, które z pewnością
będzie mu poczytane za jego największy dorobek. Ta idea i praca będzie
musiała być kontynuowana. Warto sobie też uświadomić, że w zestawieniu
z zakorzenieniem tej myśli w działaniach gospodarczych związanych z dostępem do źródeł energetycznych jest
to największa polska myśl polityczna.
Towarzyszył temu jego szczególny nacisk na sprawy związane ze środowiskami pracowniczymi, zarówno
robotniczymi, jak i rolniczymi. Bardzo
wiele wysiłku poświęcił zwłaszcza polskiej wsi, ale także polskiemu prawu
pracy, szczególnie w zakresie ochrony

najuboższych, ochrony pracy ludzkiej,
której był jednym z najwybitniejszych
znawców. Równocześnie Lech Kaczyński dbał bardzo o polski majątek
narodowy. Pamiętam szereg spotkań,
np. w Bełchatowie z udziałem ponad
1000 pracowników tamtejszych zakładów. Jak wiele nadziei pokładali Polacy właśnie w tej jego zdecydowanej
obronie polskiej własności, zwłaszcza
głównych gałęzi przemysłu, dotyczy to
także ziemi. Lech Kaczyński zdawał sobie sprawę, że nie wolno żyć na kredyt,
wyprzedawać majątku narodowego.
Warto przypomnieć, jak wiele zrobił, by
nie zniszczono polskich stoczni, żeby
nie doszło do największego dramatu
w polskiej gospodarce. A więc na tych
obu polach - wewnętrznym i spraw międzynarodowych - był człowiekiem, który
budował wielką, silną Polskę.
Był wielkim patriotą
Trzeba też powiedzieć o jeszcze
jednej kwestii. Lech Kaczyński nie był
człowiekiem, który demonstrował swoje uczucia, swoją wiarę, swoje najbardziej intymne przekonania. Ale trzeba
pamiętać, że przez całe swoje życie był
bardzo głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem, dla którego wiara była
nie tylko najważniejszym przesłaniem
jego odczucia metafizycznego, ale też
immanentną cechą polskości. Lech
Kaczyński był wielkim polskim patriotą,
a równocześnie tak skromnym i dyskretnym człowiekiem, iż znosił nawet
największe upokorzenia od ludzi, którzy
próbowali kpić z jego wiary, patriotyzmu, jego rodziny. A to były dla niego
wartości najważniejsze, czemu dawał
na co dzień wyraz swoim działaniem.
Antoni Macierewicz
Źródło: www.naszdziennik.pl
12 kwietnia 2010 r.

Maria KACZYŃSKA
Małżonka Prezydenta RP
U

rodziła się w Machowie. Była córką Lidii i Czesława Mackiewiczów.
Jej matka była nauczycielką, a ojciec leśniczym. Rodzina przybyła
na teren dzisiejszej Polski z Wilna. Ojciec walczył w wileńskiej partyzantce, jeden z jego braci w szeregach Korpusu gen. Andersa pod Monte
Cassino. Drugi brat zginął w Katyniu.
Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące Maria Kaczyńska ukończyła
w Rabce Zdroju. Studiowała w Sopocie na Wydziale Transportu Morskiego
Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dzisiaj
Uniwersytet Gdański), a po uzyskaniu
dyplomu rozpoczęła pracę w Instytucie
Morskim w pracowni badań koniunkturalnych, gdzie zajmowała się badaniami
perspektyw rozwoju rynków frachtowych na Dalekim Wschodzie.
W 1978 r. wyszła za mąż za Lecha
Kaczyńskiego, ówcześnie asystenta na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W 1980 r. urodziła się córka Marta.
Po długim urlopie macierzyńskim i bezpłatnym nie wróciła już do pracy zawodowej. W latach 80. zajmowała się wychowaniem córki, tłumaczeniami z języka angielskiego i francuskiego, lekcjami
oraz wspomaganiem męża w działalności opozycyjnej i podziemnej.
Małżonka Prezydenta RP nie miała
własnej fundacji, lecz patronowała organizacjom charytatywnym. Wspierała
swoim autorytetem środowiska artystyczne, kultywujące rodzimą kulturę
i tradycję. Bardzo ważna dla niej była
promocja własnego kraju w świecie
zmierzająca do eliminowania fałszy-

wych, negatywnych stereotypów w ocenie Polski i Polaków.
Interesowała się sztuką - teatrem, muzyką, baletem. Lubiła podróże, bo dzięki
nim poznawała życie i obyczaje innych
narodów. Ceniła sobie życie rodzinne.
Bardzo lubiła spędzać czas ze swoimi
wnuczkami: Ewą i Martyną. Mówiła po
angielsku i francusku. Miała pogodne
usposobienie i poczucie humoru.
Pierwsza Dama Maria Kaczyńska
zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu TU-154 pod
Smoleńskiem, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Wraz z mężem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i towarzyszącą
im delegacją, leciała do Katynia, gdzie
wraz z przedstawicielami Rodzin Katyńskich, a także parlamentarzystami,
duchownymi, kombatantami, żołnierzami Lech Kaczyński miał złożyć hołd
Polakom zamordowanym przez NKWD
na mocy decyzji z 5 marca 1940 r. Biura
Politycznego WK. W katastrofie zginęło
96 osób.
Para Prezydencka została pochowana 18 kwietnia 2010 w podziemiach
katedry na Wawelu w Krakowie.
Źródło: www.prezydent.pl

Żona Prezydenta RP Maria Kaczyńska

Z leśniczówki do PAŁACU

W pomorskich lasach, w Leśniczówce Nowa Brda wychowała się drobniutka, ale
ruchliwa i bystra dziewczynka – „Muszka”. Ojciec leśniczy - często zabierał córkę
do lasu i uczył piękna świata przyrody. Mama nauczycielka - otwierała dziewczynkę
na muzykę, posłała na lekcje gry, w domu zawsze stało pianino… W takim klimacie
wczesnego dzieciństwa, który kształtował małą Marysię, wyrosła Kobieta o pięknych
cechach. Fizycznie pozostała bardzo drobną (157 cm wzrostu), ale duchem silna.
W bliskich kontaktach zaskakiwała silnym uściskiem dłoni i ciekawą, piękną
osobowością. Była uderzająco bezpośrednia i naturalna, bez cienia wyniosłości,
te cechy zauważał każdy. Nawet jako Pierwsza Dama miała odwagę pozostawać
sobą, to jej dewiza a najważniejszą z ról, jaką sobie sama wyznaczyła, stanowiła
„promocja własnego kraju, eliminowanie fałszywych i negatywnych stereotypów
w ocenie Polski i Polaków.”
Ciekawa świata, kochała muzykę Chopina, fotografowała, lubiła filmy Woody’ego Allena. Wykształcona, mądra i odważna. Jednocześnie w bezpośrednich kontaktach niezmiernie ludzka, ciepła i dobra. Szczerze kochała i szanowała ludzi - zawsze. Leśniczanka „Muszka”, Pani Maria, Pierwsza Dama, której nie zmienił nawet
Pałac. Piękna Postać.
Na podstawie wspomnień ludzi,
osobiście znających Marię Kaczyńską, spisała Małgorzata Beszterda

Toruń, kwiecień 2010
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Rozmowa
z profesorem doktorem
JÓZEFEM BRODĄ,
historykiem leśnictwa

10 pytañ do
formy użytkowania lasu polegały głównie na eksploatacji bliżej i dogodnie
położonych powierzchni leśnych. Tereny po wyciętym lesie przeznaczono:
urodzajniejsze pod zagospodarowanie
rolnicze lub pod osadnictwo, zaś gorsze służyły jako pastwiska lub stawały
się nieużytkami.
Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy
wraz z rozwojem przemysłu i handlu
drzewnego oraz postępującym deficytem drewna zachodziła konieczność
racjonalizacji użytkowania lasu. Zapoczątkowało to proces tworzenia się gospodarstwa leśnego w dzisiejszym rozumieniu tego terminu, co na ziemiach
polskich miało miejsce na przełomie
XVIII i XIX wieku. Zmiana polegała na

Fot. Tadeusz Chrzanowski

ZNAĆ HISTORIĘ
aby nie popełniać
błędów

Dlaczego w polskiej literaturze
naukowej i popularno-naukowej jest
tak mało opracowań z zakresu historii leśnictwa?
- Zasadnicza przyczyna dotyczy
stopnia przygotowania do zajmowania
się tego rodzaju problematyką, mianowicie historycy nie mają niezbędnej wiedzy przyrodniczej z zakresu leśnictwa,
zaś leśnicy doświadczenia w korzystaniu ze źródeł historycznych, zwłaszcza
archiwalnych.
O ile mi wiadomo, Pan Profesor
studiował historię na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Skąd się
wzięło u Pana zainteresowanie historią leśnictwa?
- To po prostu przypadek. Po ukończeniu studiów historycznych w Krakowie zostałem zatrudniony na Uniwersytecie w Poznaniu w charakterze starszego asystenta w Zakładzie (Katedrze) Historii i Socjologii Wsi na Wydziale RolniczoLeśnym UP. W 1948 r. mianowano mnie
adiunktem i zgodnie z ówczesną procedurą podpisałem umowę na zatrudnienie mnie na trzy lata. W 1950 r. w związku
z wprowadzeniem na uczelniach studiów
3,5-letnich miały zostać przeniesione
katedry teoretycznie nie związane bezpośrednio z praktyką na inne wydziały
o pokrewnym profilu. Zgodnie z powyższym przewidziano przeniesienie Katedry Historii i Socjologii Wsi na Wydział
Humanistyczny. Nim to nastąpiło, skoń-
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czył się mój 3-letni kontrakt z uczelnią
i nagle znalazłem się bez pracy. W drodze
porozumienia się stron zostałem na czas
przejściowy „wypożyczony” do organizowanej Katedry Ekonomiki Leśnictwa
na wyodrębnionym Wydziale Leśnym
w nowo powstałej Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (byłem już po doktoracie
z zakresu historii leśnictwa). Jednak na
uniwersytet już nie powróciłem, chociaż
były później takie możliwości. Wobec faktu, iż historią leśnictwa nikt się wówczas
nie zajmował, a zasoby źródłowe z tego
zakresu są bardzo bogate, uznałem, że
warto się skoncentrować na badaniach
historyczno-leśnych. Oczywiście byłem
świadom, że swoje wykształcenie muszę
uzupełnić wiedzą z zakresu leśnictwa.
Czynnikiem sprzyjającym dla moich zamierzeń było utworzenie Zakładu Historii
i Geografii Gospodarczej Leśnictwa (pod
moim kierownictwem) w ramach zespołowej Katedry Ekonomiki Leśnictwa.
Czy ukończenie studiów historycznych wystarcza do prowadzenia
badań z zakresu historii leśnictwa?
- To zależy, jakiego okresu to dotyczy. Z całą pewnością studia historyczne wystarczają do badania dziejów gospodarki leśnej w okresie staropolskim
(do końca XVIII wieku). Wówczas różne

tym, że gospodarowanie w lesie według nowych zasad polegało na jednoczesnym na danej powierzchni pozyskiwaniu drewna i odnawianiu zrębów, co
w konsekwencji prowadziło do ciągłości i trwałości użytkowania. Do poprawnego przedstawiania tych przemian
potrzebna jest już odpowiednia wiedza
przyrodniczo-leśna. Historycy pisząc
o gospodarce leśnej, na przykład w danej majętności, na ogół nie dostrzegają
tych zmian jakościowych lub też w obawie przed popełnieniem błędu ograniczają się do ogólnikowych informacji,
mimo istnienia bogatych źródeł na ten
temat. Im dalej w głąb dziejów leśnictwa
tym znajomość wiedzy przyrodniczoleśnej jest coraz bardziej niezbędna.
Ideałem byłyby studia dwukierunkowe:
historyczne i leśne.
Wykształcenie historyczne również
jest bardzo pomocne w badaniach
późniejszych okresów. Po pierwsze,
daje odpowiednie przygotowanie do
prawidłowego korzystania z coraz
liczniejszych źródeł historycznych,
przede wszystkim archiwalnych, a po
drugie, umożliwia szersze spojrzenie
i właściwą ocenę rozwoju gospodarki
leśnej w powiązaniu z ogólnym rozwojem gospodarczym kraju, kierunkami
i warunkami zbytu drewna, polityką go-

...

10 pytañ do ...

spodarczą itd. To „ogólne spojrzenie”
jest także potrzebne i pomocne przy
omawianiu okresu PRL – okresu tzw.
gospodarki planowej, a faktycznie centralnie sterowanej – kiedy o działaniach
w leśnictwie decydowały zarządzenia
dla całych działów gospodarki kraju.
Przykładem może być zarządzenie
o utworzeniu Organizacji Gospodarczej
Lasy Państwowe z 18 grudnia 1968 r.
Gdy chodzi o czasy najnowsze, to
wiedza historyczna ma tu mniejsze znaczenie, gdyż wobec postępującej specjalizacji daleko ważniejsze jest właściwe przygotowanie ze specjalności
technicznych i ekonomicznych.

10 pytañ do ...

nego na początku tego dwudziestolecia
(zwłaszcza na terenie byłej Kongresówki i województw wschodnich) do w pełni
nowoczesnego gospodarstwa leśnego
w latach trzydziestych. Szczególna
w tym zasługa ich naczelnego dyrektora Adama Loreta. Swą politykę gospodarczą w Lasach Państwowych mógł
realizować dzięki powołaniu na kierownicze stanowiska w Dyrekcji Naczelnej
LP i dyrekcjach okręgowych wybitnych
leśników z dużym stażem zawodowych
– w większości z dyrekcji warszawskiej
oraz po studiach w Tharandcie, ale
również absolwentów instytutu leśnego
w Petersburgu i wiedeńskiej Hochschule für Bodenkultur.

Według M. Borczyńskiego (Almanach
polskich leśników kombatantów, Poznań 1997) na terenach pod okupacją
niemiecką straty wśród personelu leś-nego wyniosły około 1650 leśników,
z tego – według powojennych materiałów ankietowych – leśniczowie stanowili
35,5 %, gajowi ponad 27 %, a robotnicy
leśni i tartaczni blisko 14 %.
Jeśli chodzi o tereny wschodnie –
pod okupacją sowiecką, to straty wśród
kwalifikowanych leśników polskich
należy szacować na około 880 osób,
w tym ponad 800 leśników zamordowanych w obozach zagłady i więzieniach
oraz przez skomunizowane bandy
ukraińskie i białoruskie. W lutym 1940
Który z okresów dziejów leśnicr. zostali wywiezieni z całego obszaru
Co zostało z okresu loretowskietwa w Polsce budzi Pańskie szczeokupacji sowieckiej wszyscy pozostali
go w powojennym rozwoju Lasów
gólne zainteresowanie?
leśnicy polscy wraz z rodzinami oraz
Państwowych?
- Właściwie można tu mówić
około 9 tysięcy gajowych, również z ro- Bardzo niewiele i na krótko.
o dwóch okresach: międzywojennym
dzinami, przeważnie do tajgi do wyręWprawdzie zaraz po wojnie powrócoi powojennym do 1990 roku – przede
bu lasu. W kwietniu tego samego roku
wszystkim dlatego, że są
wywieziono (przeważnie do
Do poprawnego przedstawiania przemian po- Kazachstanu) także rodziny
mi pod względem źródłowym najbardziej znane.
trzebna jest odpowiednia wiedza przyrodniczo- leśników poprzednio uwięW odniesieniu do 20-lecia
leśna - umożliwia szersze spojrzenie i właści- zionych, rozstrzelanych lub
międzywojennego inforzesłanych do łagrów. Szawą ocenę rozwoju gospodarki leśnej w powią- cunkowo można przyjąć,
macje źródłowe do dziejów Lasów Państwowych
zaniu z ogólnym rozwojem gospodarczym kraju że z terenów okupacji sopochodzą głównie z ówwieckiej wywieziono łącznie
czesnego czasopiśmiennictwa leśnego
wraz z rodzinami około 50 do 55 tysięno do przedwojennego schematu ori niektórych opracowań o charakterze
cy osób. Nie są to liczby zawyżone, jeśli
ganizacyjnego PGL, jednak w miarę
źródłowym. Archiwum Dyrekcji Nasię weźmie pod uwagę, że w pierwszej
rozszerzania przez administrację pańczelnej Lasów Państwowych bowiem –
masowej deportacji ludności polskiej
stwową systemu centralnego sterowaz którego by można zaczerpnąć najwięz ziem wschodnich w lutym 1940 r. –
nia gospodarką kraju zwężał się zakres
cej wiarygodnych danych źródłowych
w której według postanowienia najwyżmodelu loretowskiego. Przykładem
– spłonęło w czasie powstania warszych władz ZSRR mieli być wywiezieni
takiego odgórnego kierowania może
szawskiego. Natomiast w odniesieniu
„osadniki i leśniki” – deportowano ogóbyć wprowadzenie w 1948 r. tzw. bezdo okresu PRL przebadałem podstałem około 220 tysięcy obywateli polzrębówki, co często sprzyjało uprawiawowe źródła dotyczące tych czasów,
skich, a w drugiej masowej deportacji
niu kryptoeksploatacji lub zarządzenie
znajdujące się w nieistniejącym już dziw kwietniu tego roku około 240 tysięcy
z 1951 r. o zrębach kopalniakowych.
siaj archiwum Ministerstwa Leśnictwa
osób (według innych szacunków nawet
Ustawa o państwowych gospodarstwie
i Przemysłu Drzewnego. Dla badacza
320 tysięcy osób).
leśnym z 1949 r. nawiązująca do wzoten okres jest trudny ze względu na to,
Najbardziej dotkliwe – pod wzglęrów radzieckich całkowicie zrywała więże o zmianach w leśnictwie decydowadem fachowości i doświadczenia zawozi z modelem loretowskim.
ły także zarządzenia dotyczące całych
dowego – były straty osobowe w grupie
branż, a nawet gospodarki ogólnopracowników z odpowiednimi kwalifikaSpołeczność leśników polskich
krajowej. Ponadto okres ten obfitował
cjami (wyżsi funkcjonariusze administraponiosła w czasie II wojny światowej
w liczne zmiany organizacyjne o zasadcji leśnej, nadleśniczowie, kierownicy
olbrzymie straty osobowe. Czy możniczym znaczeniu. Posiadanie do tych
zakładów drzewnych, leśniczowie itp.),
na określić wielkość tych strat?
badań odpowiedniego zakresu wiedzy
sięgające aż około połowy, lub więcej,
- Oczywiście tylko w przybliżeniu,
historycznej jest nieodzowne.
ich ogólnej liczby sprzed wojny.
szacunkowo. Władze okupacyjne zarówno niemieckie, jak i sowieckie nie
W Pańskich publikacjach jest barZapytam nieco przekornie, czy
sporządzały przecież oficjalnych wydzo eksponowany okres rządów Adawspółcześni polscy leśnicy znają
kazów z rozstrzeliwań ludności na zama Loreta w Lasach Państwowych
dzieje własnej firmy – historię poljętych terenach, wywozów do łagrów
w okresie międzywojennym oraz – co
skich lasów?
i obozów, czy na roboty przymusowe,
zwróciło moją uwagę – staranny do- Jeśli chodzi o najmłodsze roczniki
osadzonych w więzieniach itd. Na obbór przez niego kadr na kierownicze
leśników, to raczej jej nie znają, pomiszarze okupacji niemieckiej – na testanowiska zarówno Dyrekcji Najając oczywiście przypadki indywidurenach bezpośrednio włączonych do
czelnej LP, jak i w dyrekcjach okręalnego zainteresowania problematyką
Rzeszy, straty osobowe wśród leśników
gowych. Czy jest w tym coś wyjątkohistoryczno-leśną. Po części jest to wypolskich były stosunkowo niewielkie,
wego?
nikiem włączania do programu studiów
gdyż w większości zostali wywiezieni
- Niewątpliwie tak. Lasy Państwonowych specjalizacji. Nieco korzystniej
do Generalnego Gubernatorstwa. Tam
we w ciągu okresu międzywojennego
przedstawia się to w odniesieniu do
ogólnie leśnicy ponieśli największe
przeszły bowiem olbrzymią ewolucję –
starszego pokolenia absolwentów stustraty w związku z udziałem w akcjach
od gospodarki jeszcze typu pół feudaldiów leśnych, dla których prowadzone
dywersyjnych i walkach partyzanckich.
BIULETYN RDLP W TORUNIU 2(55)2010
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10 pytañ do ...
były zajęcia z historii leśnictwa. Jednak
na różnych wydziałach leśnych było to
różnie. Najbardziej trwały i stabilny charakter miały prowadzone przeze mnie
od 1951 r. do przejścia na emeryturę
(1990) wykłady z historii leśnictwa na
Wydziale Leśnym WSR/AR w Poznaniu.
Był to przedmiot obowiązkowy dla słuchaczy całego roku, kończący się egzaminem i wpisaniem ocen do indeksów.
Gorzej było na pozostałych wydziałach
leśnych: w Krakowie prowadzone przez
kilka lat wykłady z historii leśnictwa
wchodziły w zakres przedmiotu: ekonomika leśnictwa, a na SGGW w Warszawie stanowiły przedmiot nieobowiązkowy, zlikwidowany w 1966 r.
Obecnie, w szkołach leśnych –
średnich i wyższych – praktycznie
nie naucza się historii leśnictwa lub
tylko w symbolicznym zakresie. Czy
to pozostałości po PRL?
- Nie. Właśnie za czasów PRL miało
miejsce szersze zainteresowanie problematyką historyczno-leśną i ukazało
się wiele wartościowych publikacji z tego zakresu. Walnie przyczyniło się do
tego zarządzenie z początku lat pięćdziesiątych o przestrzeganiu tajemnicy
państwowej, zgodnie z którym zostały
utajnione wszelkie bieżące dane, w tym
również dotyczące gospodarki leśnej.
Nie było więc możliwości prowadzenia
badań, jak również publikowania prac
na aktualne tematy. Z konieczności zatem w badaniach - dotyczących także
leśnictwa – sięgano do dalszej przeszłości. Czynnikiem sprzyjającym rozszerzaniu się badań historyczno-leśnych było utworzenie Komisji Historii

10 pytañ do ...

Leśnictwa przy Zarządzie Głównym
PTL. Należeli do niej w większości leśnicy starszego pokolenia, sprzed wojny,
posiadający dużą wiedzę ze swej pracy zawodowej w okresie międzywojennym, a po części także leśnicy młodego
pokolenia nie mogąc się zajmować bieżącą problematyką badawczą. Zasługą
przewodniczącego Komisji profesora A. Żabko-Potopowicza było wciągnięcie do współpracy w jej ramach
wszystkich w skali krajowej, zainteresowanych badaniami historyczno-leśnymi. W efekcie ukazało się z tego zakresu kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilka dużych prac zespołowych,
ponadto zostało zorganizowanych
szereg konferencji i zjazdów z referatami historyczno-leśnymi.
Począwszy od lat siedemdziesiątych malała liczba zajmujących się historią leśnictwa: młodsi pracownicy naukowi na wydziałach leśnych powrócili
– dzięki złagodzeniu przepisów o tajemnicy państwowej – do tematów badawczych w swej specjalności, zmniejszał
się także udział leśników pamiętających przedwojenne czasy. Po 1990 r.
badania z zakresu historii leśnictwa
prowadzone były w zasadzie już tylko
w ośrodku poznańskim.
Jeśli chodzi o historię leśnictwa
w programach kształcenia studentów na
wydziałach leśnych szkół wyższych, to
jedynie w WSR/AR w Poznaniu wykłady
z tego zakresu były obowiązkowe. Ponadto tutaj ukazały się dwa akademickie podręczniki historii leśnictwa (1988, 2000).
Natomiast w technikach leśnych programy nauczania w ogóle nie uwzględniały
tematyki historyczno-leśnej.

Dlaczego leśnicy powinni znać historię polskich lasów?
- Przede wszystkim dlatego, że cykl
produkcyjny w leśnictwie jest bardzo
długi. Gdy w rolnictwie wynosi on zaledwie kilka miesięcy (zboża, okopowizny),
to w gospodarstwie leśnym sięga przeciętnie 80 – 100 lat. Leśnik odnawiający
daną powierzchnię po wyciętym drzewostanie nie jest w stanie ocenić efektów swej pracy, uczynią to dopiero jego
następcy w trzecim pokoleniu. Trzeba
więc znać historię działalności gospodarczej w leśnictwie danego regionu
lub w skali krajowej, aby nie popełniać
błędów swych poprzedników lub nie
„wyważać otwartych drzwi”, to znaczy
nie odkrywać czegoś, co już wcześniej
było znane i stosowane. Przykładem
może być modna od połowy XIX wieku gospodarka monokulturowa. Negatywne jej skutki są do dzisiaj widoczne,
a do przywrócenia względnej równowagi przyrodniczo-leśnej zniekształconych drzewostanów gospodarką monokulturową jest jeszcze dość daleko.
Na pytanie, od jakiego czasu wiedza
o przeszłości gospodarstwa leśnego
może być przydatna dla praktyki leśnej,
należałoby odpowiedzieć, że jakieś półtorej klasy wieku wstecz, czyli od około połowy XIX wieku. Im bliżej czasów
współczesnych, tym jej zakres powinien
być coraz szerszy i bardziej pełny.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tadeusz Chrzanowski
Poznań – Toruń, w maju 2010 roku

Prof. zw. dr Józef Broda (ur. w 1920 r.)

Fot. Tadeusz Chrzanowski

Jest najwybitniejszym badaczem i autorem publikacji poświęconych historii
leśnictwa polskiego. W latach pracy zawodowej od 1947 r. do przejścia na emeryturę w 1990 r. był związany najpierw z Uniwersytetem Poznańskim (Zakład
Historii i Socjologii Wsi na Wydziale Rolniczo-Leśnym), później z Wyższą Szkołą
Rolniczą w Poznaniu (Zakład Historii i Geografii Gospodarczej Leśnictwa w Katedrze Ekonomiki na Wydziale Leśnym). Aktywnie działał w wielu organizacjach
społecznych i naukowych.
Profesor Józef Broda w ciągu całej dotychczasowej, już przeszło 60-letniej,
pracy naukowej zajmował się wyłącznie badaniami z zakresu historii leśnictwa,
częściowo również drzewnictwa. Jego dorobek naukowy obejmuje około 150
pozycji opublikowanych, w tym około 130 rozpraw, monografii i artykułów oraz
dwa podręczniki akademickie: „Zarys historii gospodarstwa leśnego w Polsce”
(PWRiL, 1988) oraz „Historia leśnictwa w Polsce” (Wyd. AR w Poznaniu, 2000).
W działalności naukowej prof. Józefa Brody najbardziej twórczy jest okres
od 1993 r. Zapisał się bowiem jako główny autor kilku fundamentalnych dzieł
– opracowań zbiorowych poświęconych historii leśnictwa polskiego, jak np.
trzytomowe wydawnictwo „Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004” (2006). Ponadto, samodzielnie opracował około 20 publikacji
o zróżnicowanej tematyce historycznej.
Podsumowaniem dotychczasowych badań i wiedzy profesora Józefa Brody jest
dwutomowe dzieło „Dzieje najnowsze leśnictwa w Polsce 1918-2006” (PTL, 2007).
(TaCh)
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GDAŃSKI FUNDUSZ
wspiera leśników

Zakładanie ognisk
biocenotycznych
Ognisko biocenotyczne to ogrodzona powierzchnia na uprawie leśnej,
na słabych (mało żyznych) siedliskach
wielkości od 0,03 do 0,2 ha, na której
posadzono gatunki krzewów lub drzew
liściastych. Założone przez nas ogniska mają wielkość około 0,1 ha i są
ogrodzone siatką metalową. Grodzenie
to zapewnia wprowadzonym roślinom
ochronę przed zwierzyną. Ogniska są
zlokalizowane na aktualnie zakładanych uprawach, na siedliskach boru
suchego, boru świeżego lub zdegradowanego boru mieszanego świeżego. Takie właśnie dominują w składzie
siedlisk Nadleśnictwa Czersk, a rosnące na nich drzewostany są podatne na
gradacje szkodliwych owadów.
Ze względu na to, że zakładamy
ogniska biocenotyczne na słabych glebach a wprowadzamy gatunki krzewów
i drzew o dużych wymaganiach glebowych, powierzchnie ognisk biocenotycznych wymagają specjalnego przygotowania gleby. Dołki pod sadzone
krzewy i drzewka zasypujemy mieszaniną torfu z gliną.
Ogniska biocenotzcyne nie spełniają
roli produkcyjnej w drzewostanie. Nadrzędnym celem jest ich rola ochronna
i korzystne oddziaływanie na nowo zakładany drzewostan. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu gleby i zabezpieczeniu przed zwierzyną leśną dadzą
możliwość wprowadzenia na ubogie tereny cennych gatunków liściastych.
Wysadzane w ogniskach krzewy
i drzewa cechują się zdolnością do wydawania jadalnych, mięsistych owoców,
zdolnością do produkcji spadzi lub wy-

dzielania nektaru w trakcie kwitnienia.
Ponadto, są to drzewa lub krzewy zasadniczo rodzime, wytwarzające gęste
korony lub tworzące zwarte zarośla.
Wprowadzenie bogatej gatunkowo
i ilościowo roślinności krzewiastej oraz
gatunków drzewiastych powoduje powstanie bazy pokarmowej i odpowiednich warunków do bytowania dla wielu
pożytecznych organizmów, m.in. różnych gatunków entomofagów: płazów,
gadów, ptaków i drobnych ssaków.
Ogniska biocenotyczne pełnią również funkcję fitomelioracyjną. Rosnące
tu rośliny liściaste wytwarzają dużą ilość
ściółki, która rozkładając się wzbogaca
glebę na jego terenie i w sąsiedztwie.
Są też zalążkami przyszłej ogniskowokompleksowej metody ochrony lasu
i przyjmują rolę remiz wykorzystywanych w tej metodzie. Korzystnie oddziałują na nowo założoną uprawę i sąsiednie drzewostany.
Uzyskaliśmy dofinansowanie z
WFOŚiGW w Gdańsku do dziewięciu
ognisk biocenotycznych, o ogólnej
powierzchni 0,81 ha.
Przebudowa drzewostanów
Na terenie Nadleśnictwa Czersk dominują drzewostany sosnowe. Występują one nawet na siedliskach, gdzie
według map glebowych powinny rosnąć gatunki liściaste lub gdzie udział
gatunków liściastych powinien być bardziej widoczny.
Doprowadzeniu do prawidłowego
składu gatunkowego służy przebudowa drzewostanów, która realizowana
jest przez wycinanie gniazd o wielkości od 0,1 ha do 0,2 ha i nasadzeniu w

Ognisko biocenotyczne. Fot. Leszek Pultyn

W

ojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku dofinansował w 2009 r. dwa zadania w zakresie zwiększania
różnorodności biologicznej
lasów Nadleśnictwa Czersk.
Pierwsze z nich polegało na
zakładaniu ognisk biocenotycznych, drugie na przebudowie drzewostanów.

nich gatunków liściastych – dębu i buka
z domieszką cennych gatunków biocenotycznych takich jak: lipa, jarzębina,
dziczki jabłoni i gruszy.
Głównym efektem ekologicznym
przebudowy drzewostanów i wprowadzenia dzięki temu gatunków liściastych jest zwiększenie odporności ekosystemów leśnych na inwazję owadzich
szkodników sosny. Doprowadzenie do
zgodności składu gatunkowego z siedliskiem zwiększa też odporność na
anomalie pogodowe: długotrwałe okresy suszy, huraganowe wiatry, czy okiść
śniegową, czyli szkody spowodowane
przez ciężki mokry śnieg.
Większa bioróżnorodność stwarza
dogodne warunki do bytowania różnych gatunków pożytecznych organizmów: płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków. Rosnące na gniazdach
drzewa liściaste z domieszką gatunków
biocenotycznych wytwarzają dużą ilość
ściółki, która rozkładając się wzbogaca
glebę. Zapobiega to zjawisku degradacji siedlisk leśnych w procesach bielicowania i przyczynia się do wzrostu
żyzności tych siedlisk.
Bardzo ważnym efektem ekologicznym przebudowy monokultur sosnowych jest zmniejszenie zagrożenia
pożarowego. Drzewostany liściaste
i mieszane dłużej zachowują wilgotność
w okresach suszy, są mniej palne.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku przebudowie poddano ogółem 7,73 hektara
drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Czersk.
Leszek Pultyn
BIULETYN RDLP W TORUNIU 2(55)2010
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Sadzonki sosny w szkółce leśnej.
Fot. Daniel Kruczkowski

ODNOWIENIA
i zalesienia 2010
L

eśnicy zakończyli tegoroczną wiosenną kampanię odnowieniowo-zalesieniową jeszcze w kwietniu. W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nowy las rośnie na powierzchni
odpowiadającej wielkością czterem tysiącom boisk piłkarskich.

W tym roku długa zima opóźniła rozpoczęcie akcji, szczególnie w północnych nadleśnictwach toruńskiej dyrekcji, które dopiero w kwietniu zakończyły
sadzenie. Większą część z 3000 hektarów nowo obsadzonych powierzchni stanowią odnowienia, prowadzone
w miejscach, gdzie dojrzały las wycięto
planowo, pozyskując surowiec drzewny

lub gdzie drzewostan uległ zniszczeniu
przez pożar, wiatr albo inne czynniki.
Dodatkowo zalesiono 28 hektarów
gruntów porolnych – powiększą one obszar lasów regionu w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości.
Do 2020 roku program ten przewiduje
wzrost lesistości Polski z obecnych 29
do 30 proc. W ciągu najbliższych 10 lat

kujawsko-pomorskim leśnikom z zaplanowanych 8100 hektarów pozostało zalesić już tylko 254 hektary gruntów.
W sumie, w nadleśnictwach RDLP
w Toruniu posadzono wiosną 2010 r.
około 24 miliony sadzonek, połowę liściastych i połowę iglastych, z czego 10
mln sztuk sosny. Przed największym
rozmiarem prac stanęły w tym roku
nadleśnictwa: Dąbrowa, Dobrzejewice,
Brodnica i Włocławek.
Lasy sadzą również właściciele
gruntów prywatnych. W ich przypadku
plan przewiduje 170 ha zalesień i 68 ha
odnowień lasów niepaństwowych.
– Warunki pogodowe sprzyjały akcji odnowieniowej. Prowadzone z ramienia RDLP kontrole wykazały dalszy
postęp w kierunku realizacji przyjętych
wcześniej założeń promowania różnorodności biologicznej – mówił Jan
Pakalski, naczelnik Wydziału Hodowli
Lasu RDLP w Toruniu. Do zwiększenia
bioróżnorodności przyczyni się dodatkowo program restytucji cisa. Leśnicy
z 16 nadleśnictw toruńskiej dyrekcji
rozpoczęli restytucję cisa zakładając w lasach ogrodzone powierzchnie
z jego udziałem. Posłużą do zachowania puli genowej najważniejszych
i najstarszych w regionie populacji tego
cennego, chronionego gatunku.
W Nadleśnictwie Dobrzejewice mocno zaawansowana jest budowa szkółki
kontenerowej, która będzie produkowała mikoryzowane sadzonki z zakrytym
systemem korzeniowym. Jej uruchomienie nastąpiło w połowie maja, a w bieżącym sezonie odbywa się testowanie
serii sadzonek przeznaczonych do odnawiania tzw. powierzchni trudnych. Tegoroczna wiosna była łaskawa dla lasu
i leśników. Pogoda sprzyjała zarówno
sadzeniu jak i wzrostowi sadzonek.
Mateusz Stopiński

DUŻO LIŚCIASTYCH
W

iosna to „gorący” okres dla leśników. Odbywa się akcja odnowieniowo-zalesieniowa. W bieżącym roku w miejsce wyciętego lasu
tylko w Nadleśnictwie Miradz zostało posadzonych ponad 800 tysięcy
młodych drzewek. Tegoroczna długa
zima sprawiła, że czas jaki mieliśmy
na posadzenie nowego lasu znacznie
skrócił się.

W Nadleśnictwie Miradz na Kujawach zachodnich dominują siedliska
żyzne, bogate, dlatego sadzi się tu w dużej części gatunki liściaste takie jak:
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dąb, buk, grab, lipa, olcha, klon czy jawor. Obok gatunków głównych, sadzimy
również tzw. gatunki biocenotyczne. Są
to najczęściej drzewa i krzewy dzikich
gatunków owocowych. Spełniają one w
lesie wiele pożytecznych funkcji, stanowiąc m.in. bazę pokarmową dla ptaków
i innych zwierząt leśnych.
Efekty pracy jaką wykonaliśmy tego
roku przy sadzeniu lasu będzie można
ocenić w pełni dopiero za około 100
lat! Tyle bowiem czasu potrzeba, aby
z obecnie posadzonych młodych drzewek powstał dorodny las.
Janusz Rojewski

Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Miradz.
Fot. Wojciech Wojtasiński

Młodzież z toruńskich szkół sadziła las
w Leśnictwie Wrzosy. Fot. Barbara Wilmanowicz

POSADZILI
drzewa dla
przyszłych
pokoleń
Z

28 i 29 kwietnia br. na terenie Leśnictwa Wrzosy 110 dziewcząt i chłopców z toruńskich szkół zasadziło ok.
0,5 ha lasu. Praca ta była dla młodzieży
praktyczną lekcją przyrody i ekologii,
która w przyszłości z pewnością zaowocuje zwiększoną troską i odpowiedzialnością za stan lasów i otaczającego środowiska naturalnego. Angażując
młodzież do tego rodzaju prac zyskujemy sprzymierzeńców i pomocników w
ochronie lasów.
Uzupełnienie lekcji praktycznej stanowiła pogadanka na temat lasów. W
tym roku tematem wiodącym był problem zaśmiecania lasów. Życzyliśmy
młodzieży, żeby miała możliwość pozostawiania wielu wspaniałych i szlachetnych śladów swojej obecności w lesie i
żeby nigdy, przenigdy, tymi śladami nie
były śmieci.
Barbara Wilmanowicz

Lekcja z sadzenia lasu w Nadleśnictwie Rytel.
Fot. SP w Kłodawie

apoczątkowana w 2004 r. akcja
„Posadź drzewo dla przyszłych
pokoleń” stała się już nieodłącznym
elementem kampanii odnowieniowozalesieniowej w Nadleśnictwie Toruń
i bez przesady można powiedzieć, że
pięknie rozkwita.

UCZNOIWIE sadzili las

U

czniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Kłodawie uczestniczyli 12 kwietnia br. w zajęciach
poświęconych sadzeniu lasu w Nadleśnictwie Rytel. Na przygotowaną
do nasadzeń powierzchnię, na terenie
Leśnictwa Krojanty, dowiózł ich wraz
z nauczycielkami przyrody autobus
szkolny.

Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki, w trakcie której leśniczy omówił m.in.
zasady stosowania niektórych rębni
w leśnictwie, w zależności od jakości
siedliska oraz warunków przyrodniczych. Wyjaśnił, dlaczego rębnia gniazdowa stwarza sprzyjające warunki do
hodowli dębu. Dzieci miały okazję zapoznać się z kartą dokumentacyjną uprawy i dowiedzieć po co się ją wykonuje.
Poznały też niektóre inne zagadnienia
i terminy leśne dotyczące odnowienia
lasu, takie jak: rębnia, siedlisko, wymagania gatunków drzew co do światła,

gatunek główny i biocenotyczny, przygotowanie gleby itp.
Następnie leśniczy przeprowadził
instruktaż sadzenia drzew z użyciem
szpadla oraz omówił zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące
w trakcie tego zajęcia. Po zakończeniu
części teoretycznej uczniowie przystąpili do sadzenia dębu bezszypułkowego
w gniazdach w oddziale 176 b.
W czasie sadzenia zastępca nadleśniczego Jerzy Borkowski, podzielił się
swoją wiedzą z dziećmi, opowiadając
w jaki sposób kontroluje się pracę jaką
dziś wykonują.
Zajęcia zakończyły się pieczeniem
kiełbasek na ognisku, podczas którego
omówiono jeszcze niektóre zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu
ze szczególnym uwzględnieniem właściwego posługiwania się ogniem
w jego pobliżu.
Jerzy Wolski
Leśniczy Leśnictwa Krojanty
BIULETYN RDLP W TORUNIU 2(55)2010
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Ćwiczenia straży
pożarnych LAS 2010

Fot. Waldemar Wencel

M

iędzywojewódzkie ćwiczenia aplikacyjne straży pożarnych
pod kryptonimem „LAS 2010” odbyły się na terenie Nadleśnictwa Skrwilno. 22 i 23 kwietnia br. do akcji gaszenia pozorowanego pożaru w lesie przystąpiło 125 strażaków.

Gospodarzem ćwiczeń straży pożarnych było
Nadleśnictwo Skrwilno. Fot. Aleksandra Soborska - Gnap

W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z zastępów Państwowej Straży
Pożarnej w Rypinie i Żurominie oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej (9 jednostek z powiatu rypińskiego i 8 z powiatu
żuromińskiego). W akcję zaangażowani
też byli przedstawiciele policji, starostw
oraz pracownicy nadleśnictw Dwukoły
(RDLP w Olsztynie) i Skrwilno (RDLP
w Toruniu)
Ćwiczenia straży pożarnych podzielono na dwa etapy. W pierwszym dniu
odbyły się prezentacje multimedialne
i wykłady, poświęcone podejmowaniu
i prowadzeniu akcji ratowniczych na
obszarach leśnych, przede wszystkim
walce z pożarami. Zwracano przy tym
uwagę głównie na współpracę różnych
służb w koordynacji podejmowanych
działań.
Dalszą częścią spotkania była praca
grup sztabowych w celu opracowania
akcji ratowniczej na bazie założonego
scenariusza rozwoju pożaru. Plan działania zawierał powstanie zarzewia ognia
w bliskich odległościach czasowych,
w dwóch miejscach – tak, aby „pożar”
objął swym zasięgiem ok. 90 ha lasu.
Zadaniem grup roboczych było przyjęcie strategii działania oraz zabezpie-
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czenie sił i środków na potrzeby przeprowadzenia akcji gaśniczej.
W kolejnym dniu strażacy podjęli czynności operacyjne w terenie,
w oparciu o przyjęty harmonogram
działań. W wyznaczonych punktach
usytuowano jednostki pożarnicze oraz
pozostałe służby – w ilościach odpowiadających skali potencjalnego zagrożenia. Akcję ratowniczą i monitoring
sytuacji wspomagał z powietrza śmigłowiec gaśniczy.
W trakcie ćwiczeń skoordynowano
systemy łączności, a także sprawdzono stan funkcjonalny istniejącej leśnej
infrastruktury przeciwpożarowej, w tym
punktów alarmowych, ujęć wody, dróg
pożarowych itp.
Ćwiczenia pod kryptonimem „LAS
2010” przebiegły prawidłowo, wykazując dużą mobilizację i zaangażowanie
służb ratowniczych oraz gospodarzy
terenu. Skuteczność i sprawność działania, a także trafnie podejmowane
decyzje przez stanowiska dowodzące,
przy potencjalnie występujących zagrożeniach, napawają optymizmem na wypadek walki z prawdziwym żywiołem.
Arkadiusz Fischer
Aleksandra Soborska-Gnap

N

adleśnictwo
Dąbrowa to
pod wieloma
względami jednostka
szczególna, o bogatej
historii i znaczących
dokonaniach. Znakami rozpoznawczymi
nadleśnictwa i to na
skalę krajową są: najliczniejsza w Polsce,
dziko żyjąca populacja danieli wraz
ze spektakularnymi
bekowiskami oraz ponad trzydziestoletnie
doświadczenia w maszynowym pozyskaniu drewna.

Nadleśniczy Artur Karetko.
Fot. Krzysztof Kortas

nasze nadleśnictwa

Nadleśnictwo Dąbrowa zajmuje ponad 19 tys. ha, z tego
17,6 tys. ha stanowią lasy położone na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, w powiecie świeckim, w gminach:
Jeżewo, Dragacz, Świecie, Drzycim, Osie i Bukowiec oraz
w granicach miasta Świecie. Składa się z dwóch obrębów
leśnych i jest podzielone na 14 leśnictw.

NADLEŚNICTWO
DĄBROWA
Nadleśnictwo obejmuje wschodnią rubież Borów Tucholskich. Wschodnia granica administracyjna oparta jest o Wisłę
na odcinku od Warlubia (miejscowość gminna na północ od
Grudziądza) do Gruczna (miejscowość położona na południe
od Świecia). Zarządzamy lasami ciągnącymi się od tej granicy
w kierunku Osia. Obręb Dąbrowa swą charakterystyką jest typowy dla większości obszaru Borów Tucholskich. Obręb Laskowice jest już bardziej zróżnicowany pod względem przestrzennym, siedliskowym i historycznym. Lasy nadleśnictwa
w trzech czwartych rosną na siedliskach borowych, a sosna
jest gatunkiem panującym na niemal 90 proc. powierzchni,
jednak zróżnicowanie gatunkowe charakteryzuje aż 61 gatunków drzew i krzewów zaewidencjonowanych w opisie taksacyjnym drzewostanów nadleśnictwa.
Największą wartość Nadleśnictwa Dąbrowa stanowią ludzie. W niniejszej prezentacji, na ośmiu stronach, poruszonych
zostanie szereg tematów przyrodniczych i gospodarczych,
jednak za każdym z tych zagadnień stoją konkretni ludzie,
którzy poświęcili im często dużą część swojego życia zawo-

dowego. Znaczącą kartą historii nadleśnictwa jest emerytowany nadleśniczy
Włodzimierz Robert, który przyczynił się
do powstania i utrwalenia „znaków rozpoznawczych” Dąbrowy. Nadleśniczy
osobiście zaangażowany był w mechanizację prac leśnych, czego widocznym
owocem jest funkcjonowanie z sukcesem ekonomicznym
i organizacyjnym zestawu do maszynowego pozyskania
drewna. W realizację tego zadania obecnie zaangażowani
są także sekretarz nadleśnictwa Tadeusz Schenk i zastępca
nadleśniczego Roman Kleczka. Dużym zadaniem realizowanym przy udziale zastępcy przez dwa ostatnie operaty urządzeniowe jest również przebudowa drzewostanów.
Drugim „znakiem rozpoznawczym” nadleśnictwa są
osiągnięcia w zakresie hodowli danieli. Od 15 lat zarządzamy obwodem, na którego terenie, według opinii wielu znawców, odbywają się najwspanialsze bekowiska w Polsce. Od
jeszcze dłuższego czasu zaangażowanym w gospodarkę
łowiecką na terenie nadleśnictwa jest Janusz Boguski, który
przybliży w osobnym artykule naszą populację danieli.
Jednym z większych wyzwań najnowszej historii nadleś-nictwa była potrzeba zabezpieczenia samowystarczalności w materiał sadzeniowy. W bieżącym roku kończymy
budowę własnej szkółki. W proces ten zaangażowany jest
Stefan Konczal, który z „zadań dodatkowych” kończy także
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Siedziba Nadleśnictwa Dąbrowa. Fot. Tadeusz Schenk

Pracownicy Nadleśnictwa Dąbrowa.
Fot. Arch. Nadleśnictwa Dąbrowa

z sukcesem pozyskanie środków zewnętrznych na budowę
dróg pożarowych. Innym tematem, na który można uzyskać
dofinansowanie z zewnątrz jest edukacja leśna. Sukcesem
starania o takie dofinansowanie kończy Joanna Bock. Edukacja jest często tematem niedocenianym w naszym środowisku, tymczasem za jej pomocą możemy kształtować pozytywny wizerunek leśnika w społeczeństwie.
Strażnikiem zgodności podejmowanych działań w nadleśnictwie z obowiązującymi przepisami jest Daniel Kabak –
główny księgowy, który poza skrupulatnością w pracy, znany
jest z pasji realizowanej wraz z małżonką (także pracownikiem nadleśnictwa) z dbałości o ogród. Owocem wieloletniej
pracy jest zdobycie laurów w konkursie ogłoszonym przez
dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.
Wymienieni pracownicy stanowią tylko przykłady, bowiem ograniczona objętość artykułu nie pozwala wyróżnić
wszystkich, którzy mają znaczący wpływ na osiągnięcia nadleśnictwa. Jednak podkreślić należy rolę leśniczych i podleśniczych, którzy stanowią trzon i podstawę realizacji zadań
nadleśnictwa.
Artur Karetko

dla nowego nadleśniczego, którym został w 2007 r. Artur Karetko. Polityka konsekwentnego realizowania własnego modelu funkcjonowania nadleśnictwa, wdrażana od pierwszych
dni przez nowego nadleśniczego, przyniosła wiele istotnych
zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu firmy.
Połączenie dwóch elementów, tzn. wypracowanie nowego modelu funkcjonowania nadleśnictwa przy zachowaniu
poprawnych relacji międzyludzkich nie byłoby jednak możliwe bez podjętych w tym czasie działań integrujących załogę.
Sztuka ta nie udałaby się również bez samych pracowników,
którzy chętnie brali udział w licznych spotkaniach poza zawodowych, poświęcając na to swój prywatny czas i środki.
Zorganizowanie w 2008 roku pierwszej od wielu lat wycieczki
zagranicznej do Włoch spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. Ostatecznie wzięła w niej udział połowa załogi wraz
z rodzinami. Dużą popularnością cieszy się także corocz-

Na integrację załogi
pomysłów kilka

C

zęsto niedocenianym elementem mającym ogromny
wpływ na dobre funkcjonowanie firmy są relacje
interpersonalne pomiędzy pracownikami. Zbudowanie
pozytywnych relacji w środowisku dorosłych ludzi nie
jest łatwym zadaniem, ponieważ każdy z pracowników
to indywidualna jednostka, posiadająca własne dążenia,
ambicje, emocje i często jakże różny stosunek do pracy.

Wspólny wyjazd na narty integruje załogę. Fot. M. Litkowski

Znajomość mocnych oraz świadomość słabszych stron
poszczególnych pracowników pozwala dobrze ocenić ich
możliwości i maksymalnie wykorzystać indywidualne predyspozycje w działaniu całego nadleśnictwa. Dodatkowo wykonywanie pracy, którą się lubi i za którą jest się docenianym,
daje dużą satysfakcję samym pracownikom, co ma przełożenie na dobry klimat w firmie. Istotnym elementem pozwalającym na budowanie poprawnych relacji międzyludzkich i poznawania poszczególnych pracowników jest organizowanie
różnorodnych form integracyjnych, na tyle atrakcyjnych, aby
chciał z nich korzystać ogół załogi.
Ostatnie kilka lat wiązało się ze sporą dawką stresujących emocji i niepewności wynikających przede wszystkim
z odejściem na emeryturę wieloletniego nadleśniczego Włodzimierza Roberta. Nie była to również sytuacja komfortowa
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Siatkarze z Dąbrowy - zdobywcy Pucharu Dyrektora RDLP
w 2009 r. Fot. Arch. Nadleśnictwa Dąbrowa

nasze nadleśnictwa

Mechanizacja
W LESIE

N

adleśnictwo Dąbrowa po reformie administracyjnej w 1973 r. było zawsze jednostką wysoko produkcyjną, o bardzo dużych zadaniach gospodarczych.
Położenie między Grudziądzem - dużym, w tamtym czasie, ośrodkiem przemysłowym a „Celulozą” świecką, dowożącą na swój koszt pracowników z całego prawie powiatu,
sprawiło, że kłopoty z brakiem rąk do pracy, jakie wtedy występowały w całym kraju, były szczególnie dotkliwe w naszym
przypadku. Szansą na wykonanie zadań gospodarczych mogło być umaszynowienie robót, umożliwiające zwiększenie
wydajności pracy. Aby zrealizować ten zamysł rozpoczęliśmy
starania o uzyskanie statusu „nadleśnictwa wdrożeniowego”.
Dawało to szansę na łatwiejszy dostęp do najnowszych technologii oraz maszyn występujących na rynku polskim.
W drugiej połowie lat 70. ub. wieku pierwszą maszyną,
jaką uzyskaliśmy, był profesjonalny skider produkcji kanadyjskiej „Tree Farmer”, następną była głowica ścinająco-układająca ND-600 na ładowarce Ł-34. W pierwszej połowie lat
80. otrzymaliśmy dwa forwardery Lokomo 909 do zrywki kłód
i drewna stosowego. W tym okresie sprowadzono do kraju kilkadziesiąt maszyn tego typu, ale tylko nasze pracowały przy
zrywce drewna i załadunku wagonów. Maszyną był procesor
Lokomo 750, zamontowany na polskiej ładowarce Ł-220. Jest
to urządzenie okrzesująco-manipulacyne.

Harwester (fot. powyżej) i forwarder przy pozyskiwaniu drewna w lesie.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

ny piknik, organizowany w miesiącach letnich na strzelnicy
w Osiu, podczas którego odbywają się myśliwskie zawody
strzeleckie, oraz zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej dla wszystkich chętnych. Spotkania te kończą się zwyczajową wspólną biesiadą. Sporo dzieje się także w temacie aktywnych form wypoczynku. Pracownicy nadleśnictwa
spotykają się regularnie, aby grać w piłkę siatkową. Dużym
zainteresowaniem cieszą się wejściówki na krytą pływalnię.
Podczas ostatniej zimy grupa amatorów sportów zimowych
organizowała wspólne wyjazdy na narty. Inicjatywę organizacji niektórych imprez integracyjnych podejmują sami pracownicy, jak np. piknik strzelecki, czy kulig dla pracowników
i ich rodzin, zorganizowany w tym roku przez jednego z leśniczych. W niedługim czasie udało się stworzyć szereg form
integracji, z których korzysta większość pracowników.
Budowanie zdrowych relacji wewnątrz nadleśnictwa to
jednak nie wszystko. W miarę możliwości nasi pracownicy
starają się brać czynny udział w imprezach organizowanych
przez inne nadleśnictwa i Regionalną Dyrekcję LP. W tym
roku byliśmy gospodarzami III Mistrzostw w Piłce Siatkowej
o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu, którym poświęciliśmy
wiele energii, aby sprzyjały nie tylko zdrowej rywalizacji, ale
i szeroko pojętej integracji. Tradycją stają się organizowane od
kilku lat Hubertowiny, połączone z konkursami tematycznym
i ciekawymi prelekcjami, w których udział biorą myśliwi, leśnicy
i sympatycy łowiectwa z terenu kilku sąsiednich powiatów.
Mamy świadomość, że sporo jest jeszcze do zrobienia.
Ciągle rodzą się jednak nowe pomysły, które są dobrze przyjmowane przez ogół załogi. Przed nami wycieczka do Francji, organizacja Rajdu Leśnika i wiele innych imprez, zlotów,
wyjazdów, jednym słowem wspólnych przedsięwzięć, które
często robione gdzieś obok życia zawodowego, mają na nie
jednak nieoceniony, pozytywny wpływ.
			
Tadeusz Schenk
Rewolucją w pozyskaniu drewna był zakup w 1992 r. harwestera FMG-990 i forwardera FMG-1010. Z perspektywy
czasu można śmiało stwierdzić, że był to przełom w zakresie
pozyskania drewna w użytkowaniu rębnym. Zakup stał się
inspiracją zmian w sortymentacji, a tym samym przyczyną
znaczącego podniesienia wartości sprzedawanego surowca
drzewnego. Kłodowanie jako nieodzowny element sortymentacji pozwoliło na lepsze wykorzystanie surowca i osiągnięcie
dzięki temu znacznych korzyści finansowych.
Umaszynowienie robót leśnych miało także duży wpływ
na organizację pracy, co z kolei przekładało się na zwiększenie jej wydajności. Maszyny zapewniają przewidywalną
jakość pracy, ponieważ nie jest ona uzależniona od czynnika ludzkiego w takim zakresie jak przy pracach ręcznych,
w zamian za to wymagają starannego planowania i bieżącej
kondycji. Trzeba zaznaczyć, że umaszynowienie nie dotyczyło jedynie pozyskania drewna, ale również innych czynności
np. rozdrabniania pozostałości poeksploatacyjnych, czy prac
odnowieniowych. Prace z tymi urządzeniami rozpoczęliśmy
również w latach 80. Myślę, że nie będzie przesady w stwierdzeniu, że to właśnie sadzarki zastępujące młodzież szkolną przy szadzeniu lasu spowodowały, że rozmiar poprawek
z ponad 40% spadł do 11%.
Reasumując, można powiedzieć, że mechanizacja prac
leśnych jest dużym wyzwaniem dla Służby Leśnej, wymaga
od niej więcej pracy i wysiłku, ale zapewnia wymierne korzyści nadleśnictwu. Pamiętajmy też, że w omawianym okresie
udało nam się pokonać samodzielnie dwa duże wyzwania,
jakimi były niewątpliwie gradacja brudnicy mniszki na przełomie lat 70. i 80. z jej skutkami w postaci miliona m sześc.
posuszu oraz usunięcie skutków pożaru w Nadleśnictwie Dąbrowa w 1992 r. na powierzchni 600 ha.
Włodzimierz Robert
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Dąbrowskie daniele. Fot. Krzysztof Kortas

DANIELE
w Dąbrowie
D

aniel pierwotnie zamieszkiwał kraje południowoeuropejskie i Azję Mniejszą. W rezultacie prowadzonej od stuleci aklimatyzacji jego zasięg obejmuje
dzisiaj wszystkie kontynenty. Sprowadzony do Polski
w XVII w. znakomicie przystosował się do naszych
warunków i obecnie występuje w wielu kompleksach
leśnych, głównie w zachodniej części kraju.
Populacja daniela na terenie nadleśnictw Dąbrowa i Osie
(Ośrodek Hodowli Zwierzyny Dąbrowa) należy do największych w Polsce. Liczebność daniela jest największa na terenie OHZ i stopniowo maleje w sąsiednich obwodach łowieckich. Na OHZ składają się dwa obręby leśne: obręb Dąbrowa
z Nadleśnictwa Dąbrowa i część obrębu Warlubie z Nadleśnictwa Osie. Łącznie 11 050 ha, z tego powierzchni leśnej
około 9 000 ha. W przeważającej części są to 70-80 letnie
drzewostany sosnowe na siedliskach boru świeżego po gradacji strzygoni choinówki w latach dwudziestych XX wieku.
W chwili obecnej od kilkunastu lat, początkowo z mniejszym
nasileniem, drzewostany te są użytkowane rębnie. Powstają
uprawy z 80% udziałem sosny i 20% udziałem domieszek,
głównie brzozy. W takich warunkach siedliskowych, często
wbrew temu co podaje literatura, daniel znalazł idealne warunki bytowania.
Z historii
Historia rozwoju populacji, jest ściśle powiązana z dzierżawcą lub użytkownikiem terenu łowieckiego. Do 1975 r. tereny te były w gestii dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W tym czasie dość intensywnie polowali tu prominentni
oficerowie i generalicja. Stan zwierzyny, w tym również danieli, był utrzymywany na dość niskim poziomie. Niektórzy leśnicy w tamtym czasie twierdzili, że daniel byk na tym terenie
wykształca formę poroża najwyżej łyżkarza. Sytuacja zaczęła się zmieniać od 1975 r., kiedy dzierżawcą obwodu zostało
Ministerstwo Obrony Narodowej i powstał Ośrodek Łowiecki Dąbrowa. Jest to okres polowań dewizowych w Polsce.
Od tego czasu następuje stały wzrost liczebności populacji
i poprawa jej struktury wiekowej i płciowej. Z roku na rok obserwowano coraz ładniejsze bekowiska, które odbywały się
w tych samych miejscach.
Pozyskanie kształtowało się wówczas na poziomie 12-15
byków danieli i około 30 łań i cieląt. Odstrzał w około 90% wykonywany był przez myśliwych dewizowych. Niski wskaźnik
użytkowania doprowadził do szybkiego wzrostu populacji,
która pod koniec lat 80. ub. wieku osiągnęła szczyt możliwości swojego rozwoju. Średnia waga poroża strzelanych łopataczy przekraczała 2 kg, a 2-3 sztuki w roku przekraczały
wagę 3 kg (brązowy medal).
Taki stan trwał do 1991 r., kiedy to, w wyniku przemian
ustrojowych, MON pozbyło się obwodu. Nowym dzierżawcą
zostało Koło Łowieckie, które wykorzystując luki prawne rodzącej się demokracji prowadziło gospodarkę łowiecką nie
zawsze zgodną z ustawą „prawo łowieckie” i zasadami etyki
łowieckiej. Czara goryczy przelała się w 1995 r., kiedy to wojewoda rozwiązał umowę z Kołem Łowieckim i wyłączył obwód
z wydzierżawienia. Wówczas został utworzony Ośrodek Hodowli Zwierzyny – Dąbrowa. Efektem gospodarowania przez

18

BIULETYN RDLP W TORUNIU 2(55)2010

trzy sezony Koła Łowieckiego był fakt, że na centralnym bekowisku w 1995 r. beczały trzy byki w trzeciej głowie. Krzyczeć
się chciało!
W 1995 r. leśnicy-myśliwi Nadleśnictwa Dąbrowa przejęli gospodarkę w OHZ. Dopiero w 2008 r. udało się osiągnąć
stan sprzed roku 1991, kiedy to zostały pozyskane dwa byki
o wadze poroża powyżej 3 kg (brązowy medal). Z perspektywy czasu widać jak szybko można coś zniszczyć, a jak trudno
to odbudować.
Bekowisko
Okres godowy danieli, rozpoczyna się w połowie października i trwa do pierwszych dni listopada, kulminacja przypada na ostatni tydzień października. Bekowisko odbywa się
w drągowinach i starszych drzewostanach, co roku prawie
w tych samych miejscach. Centralne miejsce, w którym odbywa się bekowisko, zajmuje powierzchnię kilku hektarów, na
której gromadzi się około 100 danieli, w tym około 10 stadnych
byków, 20–30 byków młodszych i szpicaków, które są odganiane przez byki stadne, oraz 60-70 łań z cielętami.
Na obszarze bekowiska znajdują się liczne dołki rujowe,
a ściółka jest stratowana i rozgrzebana do gleby mineralnej.
Podczas kulminacji bekowiska zwierzęta przebywają w tym
miejscu przez całą dobę, spłoszone wracają po jednej do
dwóch godzin. Miejsce to jest wyłączone z polowania. W czasie bekowiska byki nie żerują, tracą 15 – 20% masy ciała. Po
bekowisku część byków przebywa jeszcze z chmarami łań
przez listopad do pierwszych dni grudnia, pozostałe tworzą
męskie chmary i migrują w miejsca, gdzie jest więcej spokoju, obfitsza baza żerowa, w pobliże pól, niestety poza granice
OHZ, tam przebywają do następnego roku.
Gdzie są byki?
Mimo dość restrykcyjnej polityki odstrzałów nie udało się
osiągnąć zadawalającej struktury płci i wieku. Bardzo mało
byków dożywa III klasy wieku, więcej niż 8 lat. Struktura płci
pozostawia wiele do życzenia, mimo że odstrzał byków nie
przekracza 25% zwierzyny przeznaczonej do odstrzału w kołach łowieckich a w OHZ 17-18 %. Nasuwa się pytanie - gdzie
są byki, skoro rodzi się tyle samo cieląt płci męskiej i żeńskiej?
Z tym samym problemem mamy do czynienia w przypadku
jelenia europejskiego. Jest to pytanie do działaczy i szeregowych członków PZŁ.
Szkody w lesie
Dzisiejsza dość liczna populacja daniela jest często w konflikcie z hodowlą lasu. Daniel wyrządza szkody w uprawach
poprzez ogryzanie pędów oraz w młodnikach poprzez spałowanie. Spałowanie w wykonaniu danieli nie jest tak uciążliwe jak spałowanie jeleni. W celu zapobiegania szkodom

Siedziba Leśnictwa Kotówka.
Fot. Joanna Bock

w uprawach na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa grodzone są
wszystkie domieszki liściaste, łącznie z brzozą. Sosna nie jest
zabezpieczana. W uprawach sosnowych daniele wyrządzają
dość znaczne szkody poprzez ogryzanie pędów szczytowych
i bocznych. Szkody te regenerują się w późniejszej fazie rozwoju uprawy. Powstaje jednoroczna lub dwuletnia strata
w przyroście na wysokość. W wieku ok. 20 lat, w fazie tyczkowiny szkody są prawie niewidoczne.
Daniele z Brzezin
W celu wzbogacenia puli genowej Nadleśnictwo Dąbrowa
dokonało wsiedlenia danieli węgierskich (7 byków, 2 łanie, 1 cielę), pochodzących z hodowli fermowej w Nadleśnictwie Brzeziny
(RDLP w Łodzi). Przed zasiedleniem zwierzęta były przetrzymywane przez kilka miesięcy z zagrodzie adaptacyjnej. W bieżącym
roku nadleśnictwo planuje wsiedlenie kolejnych 10 sztuk danieli.
Janusz Boguski

Stopnie wodne na Krępie.
Fot. Wojciech Thomas

Na przykład

Leśnictwo
KOTÓWKA

L

eśnictwo Kotówka położone jest w południowej
części Nadleśnictwa Dąbrowa i wchodzi w skład
Ośrodka Hodowli Zwierzyny Dąbrowa. Powierzchnia
leśnictwa wynosi 1335 ha, z czego grunty leśne zajmują 1267 ha. Dominującym siedliskiem jest bór świeży
(76%), a następnie bór mieszany świeży (20%), panującym gatunkiem sosna (97%), a najwięcej drzewostanów przypada na IV klasę wieku (44%). Od 1990 r. leśniczym Leśnictwa Kotówka jest Wojciech Thomas.
W sąsiedztwie leśniczówki w 2000 r. został założony sad
starych odmian jabłoni pozyskanych ze szkółki w Chrystkowie. Jest on na bieżąco uzupełniany kolejnymi okazami, a najwcześniej posadzone egzemplarze zaczęły już owocować.
W 2006 roku został zrealizowany projekt małej retencji na
rzece Krępie, w ramach którego powstały trzy zbiorniki retencjonowanej wody. Budowlami piętrzącymi są zastawki typu
kaskadowego ze stałym przelewem. Przedsięwzięcie miało na
celu poprawę lokalnych warunków wodnych i siedliskowych
oraz przywrócenie (renaturalizacja) dawnych zbiorników wodnych i torfowisk.
W granicach leśnictwa zlokalizowane są trzy jeziora, na których wybudowano dwa punkty czerpania wody i jeden punkt
– sztuczny zbiornik, mieszczący się na lądowisku służącym
do celów przeciwpożarowych. Sieć pasów i dróg pożarowych
z trzema punktami czerpania wody i lądowiskiem powodują,
że infrastruktura pożarowa jest dobrze rozbudowana.
Nieopodal siedziby leśnictwa wybudowano w 2007 r. zagrodę adaptacyjną dla danieli w celu wzbogacenia puli genowej tego gatunku. Osobniki zostały przywiezione z innych
elitarnych hodowli. Program wsiedlania daniela do OHZ Dąbrowa obejmuje lata 2007-2012 i zakłada wprowadzenie 7580 sztuk. W zagrodzie wybudowano niezbędne urządzenia
łowieckie, takie jak: paśnik magazyn, lizawki i poidła.
Na terenie leśnictwa zorganizowane są dwa miejsca postoju z urządzeniami turystycznymi, gdzie można zatrzymać się,
odpocząć i podziwiać przyrodę.
Tomasz Ziemak

Narodziny

K

LEŚNEJ
SZKÓŁKI

ażde nadleśnictwo, aby realizować cele dotyczące powiększania zasobów, podwyższania jakości,
odporności i trwałości lasów określone w Planie urządzania lasu, a wynikające z Ustawy o lasach, powinno
posiadać własną szkółkę leśną.

Od stycznia 2007 r., w wyniku zmian i reorganizacji, Nadleśnictwo Dąbrowa pozostało bez szkółki leśnej. Dotychczasowa szkółka w Osinach znalazła się w granicach Nadleśnictwa
Osie. Mimo, że zgodę na budowę nowej szkółki wydał dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w marcu
2007 r. to koncepcja jej powstania zarysowała się już nieco
wcześniej. Można powiedzieć, że lokalizację takiego obiektu
podpowiedziała sama natura. Huragany, które przeszły nad
terenem Leśnictwa Bojanowo 21 czerwca 2006 r. „otworzyły”
zwarte drzewostany w oddziałach 9, 10 i 22, pozostawiając
luki i przerzedzenia. Ponieważ warunki glebowe, ukształtowanie terenu, dostępność do wody z wypływających w pobliżu
strumieni, zlokalizowana kilkaset metrów dalej leśniczówka
przesądziły o tym, że nowa szkółka powstanie właśnie w tym
miejscu.
Pierwsze prace obejmujące m.in. rozgraniczenie terenu,
pozyskanie drewna z kwater, karczowanie, oczyszczenie powierzchni i ogrodzenie zapoczątkowano na wiosnę 2007 r.
pod okiem dotychczasowego szkółkarza Grzegorza Blija.
Już jesienią tamtego roku dokonano pierwszych zasiewów.
Na kwaterach IV, V i VI posiano dęba o łącznej powierzchni
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JEST, CO
CHRONIĆ

S

zczególnie cenne pod względem przyrodniczym
formy ochrony przyrody występujące na terenie
Nadleśnictwa Dąbrowa to trzy rezerwaty: „Jezioro
Fletnowskie” o pow. 25 ha, rezerwat utworzony w celu
ochrony unikalnej pod względem geomorfologicznym
rynny jeziora, „Grabowiec”- rezerwat o pow. 27 ha,
który powstał w celu zachowania grądu zboczowego
z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin, takimi
jak kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów i wawrzynek wilczełyko oraz „Ostnicowe Parowy Gruczna”rezerwat o pow. 27 ha chroniący urozmaicone wcięcia
erozyjnych zboczy doliny Wisły z unikalna roślinnością kserotermiczną z Ostnicą Jana.

Prace w nowej szkółce leśnej w Bojanowie. Fot. Krzysztof Książka

289 arów. Rok 2008 przyniósł nowe inwestycje realizowane
już pod okiem miejscowego leśniczego Leśnictwa Bojanowo
Krzysztofa Książki, który oprócz prowadzenia swego leśnictwa o powierzchni ponad 1700 ha przejął także obowiązki
szkółkarza.
Również w 2008 r. na terenie szkółki wybudowano zbiornik retencjonujący wodę, powstała też nowoczesna, automatyczna deszczownia, wykonano przyłącze elektryczne
i zakupiono podstawowy sprzęt do uprawy gleby. Nowe kwatery zostały obsiane m.in. sosną, świerkiem, modrzewiem,
grabem i innymi gatunkami. W 2009 r. na szkółce pojawiły się
dwa budynki: socjalno-administracyjny i gospodarczy, powstała chłodnia do przechowywania i przysposabiania nasion, wybudowano niezbędne dwie drogi wewnętrzne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GW dofinansował
zakup koniecznych maszyn, takich jak: wyorywacz do sadzonek, siewnik, rozsiewacz substratu i in. Z tych środków zakupiono również stację meteorologiczną i filtry do deszczowni.
Pierwsza inwentaryzacja przeprowadzona w Szkółce Bojanowo w 2009 r. wykazała 3,7 mln szt. sadzonek ponad dwudziestu gatunków. Powierzchnia całkowita szkółki wynosi 9,14
ha, z czego produkcyjna to 6,33 ha. Jesteśmy przekonani,
że materiał sadzeniowy wyprodukowany w Bojanowie pod
okiem Pana Krzysztofa w pełni zaspokoi rosnące potrzeby nie
tylko Nadleśnictwa Dąbrowa w zakresie racjonalnej gospodarki leśnej, wynikające głównie z potrzeby przebudowy drzewostanów, ale i okolicznych właścicieli prywatnych lasów.
Pierwsze tej wiosny (2010 r.) prace w szkółce, związane
z wyorywaniem dwuletnich sadzonek sosny, przyniosły niespodziankę. W II kwaterze obok wyoranych sadzonek pojawił
się sporych rozmiarów niewypał z czasów II wojny światowej,
a potem drugi. Nie było wyjścia – prace należało przerwać
i wezwać saperów dla zabezpieczenia znaleziska. Pod ich
okiem niewypał „przemówił” tak głośno, że usłyszało go całe
Chełmno. Pozostałe kwatery zostały również rozminowane.
Stefan Konczal
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Na terenie nadleśnictwa znajdują się dwa parki krajobrazowe: Wdecki Park Krajobrazowy (434 ha są w granicach nadleśnictwa) oraz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego (2736 ha w granicach nadleśnictwa). Innymi formami ochrony przyrody są: użytki ekologiczne (79), obszary Natura 2000 (specjalny obszar ochrony siedlisk Sandr
Wdy oraz obszary specjalnej ochrony ptaków: Bory Tucholskie i Dolina Dolnej Wisły).
Na terenie Leśnictwa Gródek znajdują się dwie osobliwości przyrodnicze godne polecenia. Jedną z nich jest zabytkowy park dworski o pow. blisko 9 ha, w którym rośnie 45
drzew pomnikowych. Można tu zobaczyć sędziwe dęby, lipy,
klony, buki, jesiony, graby, ale i takie okazy jak jodła balsamiczna czy żywotniki olbrzymie. Są także liczne stanowiska
roślin chronionych takich jak bluszcz czy barwinek pospolity. Natomiast w okolicach miejscowości Leosia znajduje się
głaz narzutowy nazwany imieniem Świętego Wojciecha, lub
inaczej zwany „diabelcem”, który jest największym głazem
narzutowym na tych terenach.
Joanna Bock
Rezerwat „Jezioro Fletnowskie”. Fot. Krzysztof Książka

Odpoczynek przy ognisku
Fot. Joanna Bock

Edukacyjne spotkanie z leśnikiem.
Fot. Joanna Bock

Będzie centrum
DĄBRÓWKA
N

adleśnictwo Dąbrowa na wiele sposobów realizuje zadania z zakresu edukacji leśnej. W ramach współpracy ze szkołami pracownicy nadleśnictwa przybliżają tematy z zakresu gospodarki leśnej,
ekologii i ochrony przyrody. Najczęściej dzieje się to
podczas spotkań terenowych, ale także w szkołach, na
konkursach czy corocznych akcjach o charakterze ekologicznym, takich jak Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi
czy Dzień Otwarty Nadleśnictwa.
Na terenie Leśnictwa Grabowiec znajduje się ścieżka edukacyjna, położona na skarpie nadwiślańskiej, z której rozciąga się malownicza panorama na Dolinę Wisły. Trasa ścieżki
biegnie po terenie Nadwislańskiego Parku Krajobrazowego,
wzdłuż granicy rezerwatu przyrody „Grabowiec”.
Nadleśnictwo współpracuje z Centrum Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach i działająca
tam Zieloną Szkołą. Wyposażenie Izby Przyrodniczo- Leśnej,

ogród dendrologiczny oraz ścieżka spacerowo-edukacyjna powstały właśnie z inicjatywy leśników. Jesteśmy także
współorganizatorami konkursów wojewódzkiego w Lipinkach
pn. „Jestem młodym ekologiem”, powiatowego w Warlubiu
„Las szansą na zdrowie” oraz ponadwojewódzkiego, rzeźbiarskiego „Leśne klimaty”. Przy okazji tego właśnie konkursu
odbywa się coroczna gala zwana Hubertowinami, gdzie przy
wtórach muzyki myśliwskiej odbywają się różne wystawy
i prelekcje - najpierw dla myśliwych, a potem dla mieszkańców Jeżewa i uczniów lokalnych szkół.
Z myślą o najmłodszych a także wszystkich tych, którzy
będą mieli ochotę przyjeżdżać do nas o każdej porze roku
tworzone jest Centrum Edukacyjne „Dąbrówka” przy siedzibie nadleśnictwa. W skład centrum wchodzić będzie sala
edukacyjna, na której potrzeby zaadoptowany będzie budynek magazynowy, wiata edukacyjna, kącik gier i zabaw oraz
ścieżka edukacyjno-poznawcza. Na terenie „Dąbrówki” znajdzie się także małe arboretum z wkomponowanym starym
sadem oraz kapliczka św. Huberta jako jeden z przystanków
ścieżki edukacyjnej.
Joanna Bock

Leśniczy
ENTOMOLOG
J

estem leśniczym Leśnictwa Czersk Świecki w Nadleśnictwie Dąbrowa. W Lasach Państwowych pracuję 21 lat, w tym 16 na stanowisku leśniczego. Wiążąc życie z pracą w Lasach Państwowych mogłem
pogłębiać swoje zainteresowania z lat młodości, którymi jest m.in. entomologia, a w tym głównie grupa
motyli nocnych.
Fascynacja motylami, ich życiem - niekiedy bardzo krótkim - sprawiła, że sięgnąłem do lektury, aby bliżej poznać
ich biologię. Moje zainteresowania sprowadziły się do grupy
owadów liczącej około 1200 gatunków. Pomimo że tzw. ćmy
są w większości szare dla przeciętnego człowieka, to przy
bliższym poznaniu urzekają swoimi kształtami i barwami, zaskakując obserwatora.
Spotykam się często ze zdziwieniem, kiedy znajomi widząc mój zbiór spreparowanych motyli niedowierzają, że są
to polskie gatunki, a na dodatek występujące w naszej okolicy. Nie trzeba wyjeżdżać w tropiki, aby zobaczyć kolorowe
motyle. Mamy przecież u siebie sporo gatunków urodą im
BIULETYN RDLP W TORUNIU 2(55)2010
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Motyle z mojej kolekcji.
Fot. Jacek Warczak

Jacek Warczak i motyle.
Fot. K. Warczak

dorównującym. Wystarczy popatrzeć na przykłady z rodziny
zawisakowatych, niedźwiedziówek, czy barczatek.
Całość mojego zbioru liczy 800 egzemplarzy reprezentowanych przez 500 gatunków i pochodzi z terenu leśnictwa.
Motyle nocne łowię na światło przy pomocy żarówek rtęciowych. Są jednak gatunki, które światła nie znoszą i je omijają. W tym przypadku sprawdzają się przynęty w postaci
roztworów różnego rodzaju owoców zmieszanych z miodem
i piwem. Na takie mieszanki bardzo dobrze reagują niektóre
sówkowate z rodziny wstęgówek.
Przedstawione na fotografii egzemplarze pokazują różnorodność w kształtach i barwach tego mało znanego i niezauważalnego świata motyli nocnych. Niewątpliwie marzeniem
każdego entomologa, czy to amatora czy profesjonalisty, jest
wyprawa w tropiki, aby obserwować egzotyczne okazy. Takie są i moje marzenia. Bardziej realnym dla mnie marzeniem
jest jednak skatalogowanie motyli zasiedlających 10 ha torfowiska wysokiego zwanego „Zabijak”, które położone jest na
terenie mojego leśnictwa. Jest to zadanie na kilka lat, którego
się właśnie podjąłem.
Jacek Warczak

Nasz OGRÓD
O

bcowanie z własnymi, przez siebie wyhodowanymi roślinami, daje bardzo dużo satysfakcji. Pomimo ogromu pracy uczy cierpliwości i wytrwałości,
zmusza do przewidywania oraz daje – wbrew pozorom
– wiele energii.

Każdy z nas lubi porządek, ład, śliczne ogrody wokół domu,
zakładu pracy, w mieście. Cieszymy się, że są parki i ogrody,
a w nich zadbane i dostępne dla każdego rośliny. Nie ma chyba
ludzi, którzy nie zauważą, że gdzieś „coś” zakwitło, czy urosło.
Z wielką niecierpliwością czekamy każdego roku na pierwsze
sygnały wiosny, czy to będą kwitnące drzewa, krzewy, czy byliny… Większość nie pyta o gatunek, wystarczy radość, że jest
już wiosna i będzie cieplej, można iść na spacer do parku, do
lasu i nie zdając sobie sprawy jak rośliny przyciągają, szczególnie, gdy się je hoduje, uprawia, pielęgnuje.
Przed prawie 30 laty na podwórku przed domem, w którym mieszkamy rosły trzy wiązy. Bardzo piękne, dostojne
i wielkie drzewa. Były całą ozdobą miejsca, gdzie odbywało się
wiele spotkań, zabaw dzieci, bo chroniły przed nadmiernym
słońcem czy niewielkim deszczem. Wydawało się w tamtych
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czasach, że niczego już tu nie brakuje. Ale w miarę upływu
lat oraz podglądania innych posesji zaczęliśmy uzupełniać
podwórko o dodatkowe rośliny. Często były to krzewy od znajomych, bo w tamtych czasach przecież nie było takich jak
obecnie sklepów ogrodniczych. Sadziło się, więc najbardziej
dziś pospolite rośliny jak bzy, świerki, sosny, jodły, daglezje,
cisy, żywotniki, jałowce, itp. (...)
Kiedyś otrzymaliśmy od kolegi leśnika dwa bukszpany
w doniczkach. Dziś po kilkunastu latach są ogromne i bardzo
dekoracyjne. To one dały nam rozsady na wszystkie inne posadzone bukszpany – i jest już ich kilkaset. Gdy pierwszy raz
przeczytałem w literaturze jak rozmnażać bukszpany (nie było
internetu) posadziliśmy w rozsadach około 300 szt. Jesienią
(wrzesień) chciałem sprawdzić jak się ukorzeniły, bo przecież
prawie wszystkie sporo przyrosły i miały po kilka listków, wyciągnąłem gałązki i co? Korzeni ani śladu. Myślałem, że to
wielka porażka. Chciałem wszystko wyrzucić, ale moja żona,
której żal każdej rośliny, wysadziła je ponownie w warzywniaku, w niewielkim inspekcie. Co za zdziwienie wiosną i wielka
radość, że bukszpany przetrwały i wszystkie były ukorzenione. To one do dziś zdobią nasz ogród w żywopłotach. Podobnie było z innymi roślinami. Pozastawiane w domu parapety
pozwoliły przetrwać i rozmnożyć wiele odmian roślin.
Jednak nie wszystkie rośliny były tak posłuszne. Przywoziliśmy np. nasiona i całe rośliny z południa kraju i Europy.
Niestety nie wszystko się udawało wyhodować. Nawet, jeśli
rośliny rosły to radość z nich zwykle nie była długa. Już zrozumieliśmy, że nasz klimat nie pozwoli przenieść radości południowych roślin na nasz grunt. Aczkolwiek niektóre gatunki
rosną, jak np. mamutowiec olbrzymi.
Każdego wolnego popołudnia, po obiedzie idziemy przed
dom i zastanawiamy się, co tu jeszcze zmienić? Bo bardzo
częstym błędem, popełnianym przez większość początkujących w urządzaniu własnego ogrodu, było sadzenie zbyt
blisko siebie. Wynikło to, co prawda z chęci szybkiego wypełnienia ogrodu roślinami, ale dziś staje się to problemem. I tak
siadając sobie w wymarzonym miejscu w ogrodzie przy kominku, popijając kawę, myślę, jak dobrze odpocząć, poczytać gazetkę, książkę… nic z tych rzeczy. Żona spoglądając na
rośliny mówi (zwykle cierpliwa) zniecierpliwionym głosem, że
trzeba przesadzić tą czy tamtą roślinkę, bo tu za ciasno, nie
pasuje itd. I tyle z odpoczynku. Pozostaje mi tylko wspomnienie jak niewiele miałem pracy po południu, kiedy rosły tylko
trzy wiązy, których historia skończyła się przez grzyby – grafiozę wiązów. A szkoda. Może jednak to był sygnał nowego
spojrzenia na rośliny i ogród?
Daniel Kabak

W naszym ogrodzie. Fot. Daniel Kabak

J

est kraj na świecie, który
od ponad 80 milionów
lat dryfuje samotnie po
Oceanie Spokojnym. Długi
okres izolacji oraz oddalenie od innych wielkich
lądów o setki kilometrów
(najbliższa Australia leży
w odległości 1,6 tys. km)
uczyniły to miejsce unikatowym. Niezwykłe żyją
tam zwierzęta, niemniej
fascynujące rośliny. Jeśli
dodamy do tego różnorodność krajobrazów – wysokie góry z lodowcami,
wulkany, gejzery, fiordy,
to powstanie obraz świata
prawie idealnego.

NOWA ZELANDIA
- raj na Ziemi?
Nic dziwnego, że turyści zachwycają się jej plenerami. Mieszkańcy,
w promocji swojej ojczyzny, umiejętnie
wykorzystali fakt, że w ich kraju kręcono zdjęcia do filmu Władca Pierścieni.
W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak przekonać się osobiście, na ile
prawdziwy jest to obraz i czy udało się
zachować ten raj dla przyszłych pokoleń. A może podzielił on los wielu podobnych miejsc na Ziemi?
Pisząc o przyrodzie Nowej Zelandii, pamiętać należy przede wszystkim, że jest to kraj składający się
z dwóch głównych wysp: Południowej i Północnej (i setek mniejszych),
położony w umiarkowanej szerokości
geograficznej, wśród bezmiaru wód
Pacyfiku i Morza Tasmana. Łagodny
klimat umożliwia rozwój bogatej gatunkowo szaty roślinnej, zwłaszcza
na Wyspie Północnej i po nawietrznej

stronie Alp Południowych na zachodnim wybrzeżu Wyspy Południowej.
W lasach, podobnie jak w Chile i Argentynie, spotkać można m.in. różne
gatunki buków południowych, ale najbardziej efektownie prezentują się paprocie drzewiaste oraz drzewa kauri.
Te ostatnie występują na północy kraju, gdzie osiągają imponujące rozmiary. Największe drzewo tego gatunku,
Tane Mahuta, ma ponad 13 metrów
obwodu i prawie 250 m 3 miąższości.

czyków pojęcie ekologiczne. Nie należy się temu dziwić, jeśli weźmie się
pod uwagę lata izolacji wysp. A oto
kilka liczb: 133 gatunków ptaków lądowych i wód śródlądowych, czyli 87
proc. występuje tylko tutaj. Endemitami są oczywiście wszystkie płazy,
gady, nietoperze, 90 proc. owadów
i 81 proc. gatunków roślin. Dla przykładu: w Tatrach na około 1300 gatunków
roślin są jedynie 3 gatunki endemiczne, a w całej Polsce niewiele więcej.

Endemity ponad wszystko

Te co skaczą i nie fruwają

Jeszcze kilka niezwykłych cech
przyrody Nowej Zelandii wyróżnia ją
spośród innych miejsc na Ziemi. Chociażby fakt, że większości żyjących tu
rodzimych roślin i zwierząt, nie spotkamy nigdzie indziej na świecie. Są
to tzw. endemity, dziś z pewnością
najbardziej znane wśród Nowozeland-

Drugim znamiennym rysem przyrody Nowej Zelandii jest fakt, iż żyją tutaj
płazy i gady, ewolucyjnie bardzo stare
(ponad 220 mln lat), które na innych
kontynentach już dawno wyginęły.
Można znaleźć je w osadach jury, triasu w Azji, Europie, Ameryce i Afryce.
Z tego względu do najcenniejszych na
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Autor w Alpach Południowych

świecie skarbów natury można zaliczyć hatterie. Są to stosunkowo duże
jaszczurki o bardzo prymitywnych
cechach budowy ciała i zupełnie niezwykłej biologii. Pozostałe gady, a jest
ich 60 gatunków (nie ma węży!), przy
czym blisko 30 opisanych w ostatnich
28 latach, to zwierzęta niepozorne,
niewielkich rozmiarów i stonowanej
barwie. W tym miejscu uprzedzam miłośników herpetologii, że wędrując po
bezdrożach nowozelandzkich, mogą
się nieco rozczarować. Wręcz uderzający jest fakt, że nagrzane przez słońce „jaszczurkowe” miejsca świecą
pustką. Równie trudno jest dostrzec
płazy, a dokładnie żaby, również
skromnie ubarwione o nocnym trybie
życia. Rzadko udaje się je wypatrzyć,
nawet w miejscach, w których najbardziej byśmy się ich spodziewali - nad
brzegami rzek i stawów.
Brak ssaków lądowych (poza trzema
gatunkami nietoperzy– jeden zresztą
wyginął), to kolejna niezwykła cecha
krajobrazu wysp (oczywiście mam tu
na uwadze czasy, przed przybyciem
człowieka). Fakt ten stał się zresztą
podstawą przekonania, że zwierzęta
w Nowej Zelandii ewoluowały w świecie pozbawionym drapieżników. Świadectwem miała być obecność wielu
gatunków ptaków (40 proc) i owadów,
które, nie będąc zagrożone, utraciły
zdolność lotu. W rzeczywistości, żyły
tam drapieżne ptaki i gady, choć trzeba przyznać, że niewiele (6 gatunków
ptaków i wszystkie gady). Największym przedstawicielem tej grupy był
orzeł Haasta osiągający 3 metry rozpiętości skrzydeł. Samice ważyły do
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Jest to celowe, gdyż Maorysi pojawili
się na wyspach zaledwie kilkaset lat
temu (może 1000), od początku jawiąc się jako intruzi w stosunku do
miejscowej przyrody. Historia wpływu
człowieka na przyrodę wysp zaczyna
się jednak blisko 1000 lat wcześniej od
sprowadzenia pewnego szczura - kiore. Kto przywiózł go pierwszy, pewnie
się już nigdy nie dowiemy, ale biorąc
pod uwagę, że szczury te występują
na wielu, czasem bardzo małych i odległych wyspach na Pacyfiku, trzeba
przyznać, że ludziom tym nie brakowało fantazji i zapału do podróżowania. Szczury dokonały dużego spustoszenia w przyrodzie zasiedlonych
terenów. Za ich sprawą wyginęło wiele drobnych ptaków, płazów, gadów
i owadów. Destrukcyjny wpływ kiore
można sobie uzmysłowić, porównując
wyspy, na których szczury te obecnie
występują, z tymi, gdzie ich nie ma
lub zostały wytępione przez ludzi. Na
niezasiedlonych przez gryzonie wyspach, gatunków gadów jest blisko
13, a samce około 10 kilogramów. (Dla
dwa razy więcej i występują w zdecyporównania, gnieżdżący się w Tatrach
dowanie większych zagęszczeniach.
orzeł przedni waży do 5 kilogramów).
Gady i płazy są niemal zupełnie nieWystępował jedynie na Wyspie Poprzystosowane do życia w obecności
łudniowej, głównie we wschodniej
drapieżników lądowych. Świadczy o
części (podobnie jak większość pozotym długi okres inkubacji jaj oraz rozstałych drapieżników), gdzie lasy były
woju tych zwierząt. Np. młode hatterie
rzadsze i bardziej
wykluwają się po 12
mozaikowate. Po- Zwierzęta w Nowej Zelan- do 15 miesiącach.
lował na duże pta- dii ewoluowały w świecie Samica składa jaja
ki, m.in. moa. Moż- pozbawionym drapieżników. zwykle co 3 do 5
na zatem rzec, że
lat. Rosną bardzo
Świadectwem miała być obec- wolno. Wielkość doutrata zdolności do
lotu przez szereg ność wielu gatunków ptaków rosłych osobników
gatunków jest od- i owadów, które, nie będąc osiągają po 20 lapowiedzią nie tylko zagrożone, utraciły zdolność tach. Wszystko to
na brak drapieżsprawia, że przez
lotu.
ników na lądzie,
bardzo długi okres
ale może przede wszystkim na ich
są one narażone na ataki nie tylko
obecność w powietrzu. Przebywanie
szczura kiora, z którym musi sobie
w zaroślach i nocny tryb życia to najradzić od dwóch tysięcy lat. Kolejny
lepsze metody, aby uniknąć konfronkrach w świecie zwierząt i tym razem
tacji z powietrznymi prześladowcami.
także roślin, nastąpił po pojawieniu
Wspomniałem już o moa, wielkich niesię Polinezyjczyków (Maorysów),
lotach, których w Nowej Zelandii było
a osiemset lat później Europejczyków.
około 10 gatunków. Niektóre o impoBolesną i spektakularną stratą przynujących rozmiarach, gdyż osiągarody Nowej Zelandii było wytępienie
ły wysokość 3 metrów i wagę ponad
przez ludzi, dużych, nielotnych pta270 kg, przy czym 6 gatunków przeków moa. Zastanowienie budzi spokraczało 100 kilogramów. Śmiało
sób, w jaki 115 tys. Maorysów było
można stwierdzić, że w kraju, gdzie
w stanie wybić te ptaki. Wg szacunków
nie było wielkich ssaków roślinożerna wyspach żyło mniej niż 100 tys.
nych, właśnie owe „strusie” zastępoosobników moa należących do 11 gawały jelenie i antylopy.
tunków. Były to ptaki wolno poruszające się i niemające żadnego doświadPrzybywa człowiek
czenia w kontaktach z drapieżnikami
Wymieniłem jedynie kilka cech wynaziemnymi - nie posiadały żadnych
różniający przyrodę Nowej Zelandii na
adaptacji antydrapieżniczych, choćby
tle przyrody świata, ale wielu czytelniw postaci odruchu uciekania. Ptaki te
ków z pewnością zauważy, że w opiskładały prawdopodobnie tylko jedno
sie tym przemilczałem rolę człowieka.
jajo, które wymagało bardzo długiej

Lew morski na Wyspie Południowej
Przyroda Nowej Zelandii zachwyca turystów

inkubacji. Ponadto populacje moa
żyły w dużym rozproszeniu, rozdzielone górami i rzekami, które stanowiły
dla nich barierę niemal nie do pokonania. Jeśli któraś grupa ptaków została
w znacznym stopniu wyniszczona, nie
była ona w stanie uzupełnić strat napływem nowych osobników, w rezultacie szybko wymierała. Wszystko to
złożyło się na ostateczną klęskę tych
ptaków.

Wielkie wymieranie

Wymieranie
gatunków
przyjęło
monstrualne rozmiary zwłaszcza po
przybyciu Europejczyków i przebiega
najszybciej od 65 milionów lat, czyli
od czasów wielkiego wymierania pod
koniec kredy, gdy z Ziemią żegnały się
ostatnie dinozaury. Już nie tylko kiore,
kuri – psy Maorysów i sami Maorysi,
ale dziesiątki gatunków sprowadzonych z różnych części świata niemal
rozłożyło delikatny ekosystem wysp.
W ciągu ostatnich 2000 lat wyginęło
40 proc. rodzimych gatunków ptaków,
trzy gatunki żab, jeden nietoperz – wyginął do 1964 roku, ostatnio trzy jaszczurki, jedna ryba słodkowodna, kilka
roślin i niezliczona rzesza owadów.
Nigdy nie zobaczymy już około 60 gatunków kręgowców, gdyż nie występowały nigdzie indziej na świecie.
Biorąc pod uwagę powyższe dane,
można dojść jednak do błędnego
przekonania, że w Nowej Zelandii pozostało niewiele gatunków zwierząt.
W rzeczywistości, za sprawą naszych
nazbyt przedsiębiorczych przodków,
jest ich o 58 gatunków więcej. Wartość
ta jest różnicą między tym, co sprowadzono, a tym, co wyniszczono, i dotyczy kręgowców!

Czynne wulkany w Parku Narodowym Tongariro

Nieproszeni goście

Era aklimatyzacji nowych zwierząt
przypada na połowę XIX wieku. Cele
były zawsze te same: nostalgia, sport,
myślistwo i konieczność kontroli biologicznej nad czymś, co wprowadzono kilka lat wcześniej. W tym czasie
aklimatyzacja była postrzegana nawet
jako osobna gałąź nauki. W rezultacie
sprowadzono 21 gatunków ryb słodkowodnych, 39 gatunków ptaków, 33
gatunki ssaków, jeden gatunek gada
i trzy żab. Także w tym okresie sprowadzono. mniej i bardziej świadomie,
szczury, koty i króliki. Pierwszy szczur
przypłynął na statku kapitana Cooka
w drugiej połowie XVIII wieku. Na Wyspie Północnej gryzonie rozpowszechniły się do 1860 r., na południowej 30 lat
późnej. Szczur wędrowny, większy i agresywniejszy od kiore, z czasem wyparł
tego drugiego, tym samym kiore podzielił los prawowitych mieszkańców wysp.
BIULETYN RDLP W TORUNIU 2(55)2010
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Rdzenny mieszkaniec Nowej Zelandii

Dziś spotkać można go we Fiordlandzie i kilku innych odosobnionych
miejscach. Gryzonie, ze względu na
swoją liczebność i wszędobylskość,
przyczyniły się do dewastacji lęgów
ptaków gnieżdżących się na ziemi,
a zatem w większości rodzimych gatunków. Ich łupem padają również
płazy i gady.
Punktem zwrotnym w historii naturalnej Nowej Zelandii był rok 1839. Do
tego czasu osadnicy z Europy oraz
zaaklimatyzowane zwierzęta trzymali
się ściśle wybrzeża. Własne, dzikie
populacje stworzyły jedynie dziki,
szczury wędrowne oraz koziorożce.
Po tej dacie osadnicy zaczęli wnikać
w głąb kontynentu, a wraz z nimi „problemy ekologiczne”.
Z czasem nastała moda na wypuszczanie na wolność drobnych ptaków
śpiewających, które przywożono po
roku 1860. O szkodliwości tych poczynań przekonano się dość szybko.
W końcu nie trzeba być specjalistą,
żeby się domyśleć, że ze sprowadzania drozdów i szpaków nic dobrego
nie wyniknie. U nas mają wielu wrogów naturalnych, tam prawie żadnych.
Wszyscy wiemy, że szpak żadnej czereśni nie przepuści, o czym boleśnie
przekonali się plantatorzy wszelakich
owoców pestkowych. Wrażenie, iż obecność tych gatunków w Nowej Ze-

landii jest powszechna wzmacnia
dniowej. Takie ingerencje zawsze źle
dodatkowo fakt, że są szczególnie
się kończyły, a na ich skutki nie trzeba
liczne w miastach, a przez to łatwo
było zwykle długo czekać. Strach pomożna je zobaczyć. Większość tych
myśleć, co może się stać tym razem.
gatunków wymagała silnie zmienioFaktem jest, że populacja królika wynego przez człowieka środowiska,
raźnie się zmniejszyła.
rozległych bezleśnych przestrzeni,
W żaden jednak sposób nie udało się
namiastki stepów. Tylko nieliczne
zredukować liczby pałanki kuzu (poptaki jak kos, zięba, drozd śpiewak
ssuma), sprowadzonej z Australii jako
i czeczotka nauczyły się żyć wśród
zwierzę futerkowe. Obecnie w Nowej
naturalnej roślinności.
Zelandii żyje około 70 milionów tych
Prawdziwe zamieszanie w świecie
zwierząt, które podczas jednej nocy
zwierząt nastąpiło jednak kilka lat
są w stanie zjeść 21 tys. ton zielonych
później (1879), kiedy do zwalczania
części roślin. Niszczą zresztą nie tylkrólików sprowadzono drapieżniki; łako lasy i żyjące w nich zwierzęta (wysice, gronostaje i tchórzofretki. Introjadają jaja i pisklęta), ale dają się we
dukcji tych wyjątkowo agresywnych
znaki plantatorom. Spore szkody pozwierząt sprzeciwiali się biolodzy, ale
wodują uszkadzając linie telefoniczne
uwzględniono racje farmerów domaoraz linie wysokiego napięcia. Wraz
gających się szybkich
z pałankami przyi skutecznych rozwią- Punktem zwrotnym w historii wleczono także
zań. Nie minęło 20 naturalnej Nowej Zelandii był wściekliznę. Palat, a było już pewne, rok 1839. Po tej dacie osadni- łanki kuzu stały
że gronostaje problesi ę w r ę c z niecy zaczęli wnikać w głąb kon- chlubnym symmu nie rozwiążą, na
dodatek sytuacja wy- tynentu, a wraz z nimi „pro- bolem skutków
mknęła się spod kon- blemy ekologiczne”
ingerencji obcetroli. Zwierzęta te stago gatunku (poły się śmiertelnym zagrożeniem dla
średnio człowieka) w środowisko narodzimej fauny, dlatego też na mocy
turalne. Walka z intruzami pochłania
ustawy z 1903 roku rozpoczęto akrocznie 35 mln dolarów nowozelandzcje ich systematycznego wybijania.
kich (prawie 70 mln złotych).
Trwa ona zresztą po dzień dzisiejszy,
Obraz zniszczeń, jakie powodują
ale sądząc po liczbie przejechanych
sprowadzone zwierzęta byłby niepełprzez samochody zwierząt, problem
ny, gdyby nie wspomnieć o dużych
nie został rozwiązany. Nowym possakach kopytnych, które także przymysłem na zwalczanie królików stało
były na wyspy. Jest wśród nich osiem
się zainfekowanie ich wirusem. Akcje
gatunków jeleni, daniele, koziorożce,
przeprowadzono nielegalnie w 1997
kozica, dziki, a także owce, kozy oraz
roku przez farmerów z Wyspy Połukonie i bydło. Pierwsze introdukcje

W Parku Narodowym „Fiordland”
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Szlak turystyczny wewnątrz lasu podzwrotnikowego

kończyły się zwykle niepowodzeniem,
ale z czasem zwierzęta te stały się
bardzo liczne. Na przykład kozice rozprzestrzeniły się błyskawicznie i dziś
występują w całych Alpach Południowych. Wprawdzie już w przeszłości
występowały tutaj roślinożerne ptaki:
moa, takahe, kakapo oraz kokako, które zajmowały tę samą niszę, co wspomniane ssaki na innych kontynentach,
jednak w porównaniu z jeleniami i kozicami ich wpływ na szatę roślinną był
raczej symboliczny. Dla przywrócenia
równowagi, a najpewniej dla zwykłej
„przyjemności”, jak zwykle w takich
przypadkach, zastosowano metody
radykalne. Po roku 1963 rozpoczęły
się masowe polowania ze śmigłowca. W ich wyniku zredukowano liczbę
dziko żyjących ssaków kopytnych o
80 proc. W hodowli zagrodowej w dalszym ciągu jest jednak blisko 400 tys.
jeleni oraz danieli, które w różnych
okolicznościach zasilają populację
żyjącą na wolności.

Lasy w odwrocie

Znamienny dla przyrody Nowej Zelandii jest stan lasów. Dla przyrodnika
stanowi on wskazówkę, jak bardzo
człowiek przekształcił warunki życia
roślin i zwierząt. Wszelkie ingerencje
w środowisko leśne mogą być bardziej
dotkliwe w skutkach dla naturalnego
charakteru wysp niż zamieszanie, jakie powstało po wyniszczeniu bądź
sprowadzeniu iluś tam gatunków.
Nowa Zelandia jest krajem, który
przed przybyciem Polinezyjczyków w
85 proc. pokrywała roślinność leśna.
Maorysi, wypalając kolejne fragmenty drzewostanów, zmniejszyli te powierzchnię drastycznie, tak że w 1840
Abel Tasman, gdzie w wielu miejscach
roku lasy zajmowały już tylko 53 proc.
po wysokich drzewach pozostały
pierwotnego obszaru. Dziś jest to zakrzaki. Na rozległych powierzchniach
ledwie 28 proc., czyli tyle co w Polsce.
kraju posadzono plantacje sosny, daDotyczy to zwłaszcza suchych lasów
glezji, które z lasem
położonych we
wschodniej czę- Nowa Zelandia, postrzegana mają tyle wspólnego,
ści Południowej
jako raj na Ziemi, stała się co pola pszenicy ze
stepem. Owe plantaWyspy. Jest to
środowisko wy- poletkiem doświadczalnym – cje są nawet podobnie
jątkowo
wraż- tam człowiek wypróbowywał użytkowane jak zboża.
liwe na tego nieudane na ogól pomysły, Drzewa są usuwane
typu ingerencje ingerując w to, co naturalne jednocześnie z rozległych terenów, a po
i regeneruje się
a więc najdoskonalsze
ich wycięciu krajobraz
niezwykle wolwygląda wręcz księżyno, czasem już
cowo. Taki typ gospodarowania w tym
nigdy nie osiąga poprzedniej postaci.
rejonie świata jest dość ryzykowny.
Niewielka to pociecha, że prawie
Alpy Południowe podlegają bowiem,
25% terytorium kraju pokrywają parza sprawą intensywnych opadów (do
ki narodowe. Tylko niektóre z nich,
10 m 3 rocznie na m 2), niezwykle silnej
np. Fiordland oraz Urewera, chronią
erozji. Naturalnym zjawiskiem są, tak
środowisko nieprzekształcone przez
jak np. na zboczach gór koło miejscoczłowieka. Dla mnie dość nieprzyjemwości Hokitika, spływy gruntowe sięną niespodzianką był stan lasów w
gające 17 tysięcy ton gruntu na 1 km2.
pozostałych parkach narodowych, np.

Wycięcie lasu, choćby monokultury
drzew, do gołej gleby, proces ten może
jedynie nasilić.
Jak widać, Nowa Zelandia, postrzegana jako raj na Ziemi, unikalny na
skalę światową, stała się poletkiem
doświadczalnym – tam człowiek wypróbowywał nieudane na ogół pomysły, ingerując w to, co naturalne
a więc najdoskonalsze. To wręcz zdumiewający przykład tego, jak niewielu
ludzi, w krótkim czasie jest w stanie
zdewastować duży kraj. Pozostaje
mieć nadzieje, że po tych wszystkich
eksperymentach, nie tylko tutaj w Nowej Zelandii, ale wszędzie na świecie
dotrze w końcu do ludzkiej świadomości, żeby na świat nie patrzeć jedynie
przez pryzmat własnych oczekiwań
i kaprysów.
Tekst i zdjęcia:
Tomasz Skrzydłowski
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karty z NASZEJ HISTORII...

J

est to historia życia Bolesława Usowa – człowieka
niezwykłego, w czasie II wojny światowej dowódcy
oddziału partyzanckiego w Lasach Janowskich, wysoko cenionego przez żołnierzy podziemia, w okresie powojennym – nadleśniczego Nadleśnictwa Kwidzyn, który pozyskał serca współpracowników i społeczeństwa.
Piszemy o nim w naszym „Biuletynie”, gdyż urodził
się, spędził dzieciństwo i młodość na „naszym” terenie.
I w końcu spoczął w rodzinnym grobie na toruńskim
cmentarzu św. Jakuba.
Bolesław Usow na Dniu Lasu w Nadleśnictwie Kwidzyn (najwyższy w środku). Rok 1946

mu powszechne zaufanie i szacunek.
Był ceniony nie tylko jako fachowiec,
ale również jako człowiek i żołnierz niepodległościowego podziemia.

„Były to kiedyś dobre
chłopaki”

Pewnego razu (w 1946 r.) – pisze dalej Krukowski – gdy autobusem wracałem z Dyrekcji, usłyszałem, że siedzący
niedaleko mnie dwaj młodzi mężczyźni
kilkakrotnie wypowiedzieli nazwisko
Usowa. Wydali mi się podejrzani, tym
Nadleśniczy Bolesław Usow. Rok 1950

Nadleśniczy
BOLESŁAW USOW
ps. Konar (1913-1954) cz.2
Nadleśniczy Nadleśnictwa
Kwidzyn

Bronisław Krukowski – pierwszy
powojenny sekretarz Nadleśnictwa
Kwidzyn pisze w swoich wspomnieniach, że Bolesław Usow zgłosił się
w nadleśnictwie z dekretem na nadleśniczego, 10 listopada 1945 r. Przyjechał z Torunia, gdzie ostatnio mieszkał
u swojej rodziny. Nadleśnictwo było już
dość dobrze zorganizowane. W roku
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gospodarczym 1945/1946 nie pozyskiwano jednak drewna, bo trzeba było zagospodarować surowiec pozostawiony
przez Niemców, zarówno w lesie, jak
na składnicach i w tartaku. Sekretarz
wspomina dalej, że na tamtejszy teren przybyło tuż po wojnie wielu ludzi
„obciążonych” niezwykłymi wojennymi
przeżyciami. W krótkim czasie pracownicy nadleśnictwa poznali historię nowego nadleśniczego Bolesława Usowa.
Jego przeżycia i dokonania zjednały

bardziej, że po opuszczeniu autobusu
zapytali mnie o budynek Urzędu Bezpieczeństwa. Wskazałem im drogę,
ale sam udałem się do Usowa, by go
uprzedzić o wizycie „ubeków” z Gdańska. Gdy mu ich opisałem, stwierdził,
że to byli żołnierze z jego oddziału.
Znał ich historię – wstąpili do UB, prześladowani za partyzancką przeszłość
w oddziałach AK. Dodał, że „były to kiedyś dobre chłopaki”. Nasze przeczucia
sprawdziły się. Na drugi dzień rano,

w kancelarii czekał już jeden z poznanych ubeków, a drugi kręcił się przed
budynkiem. Razem z Usowem weszli
do jego gabinetu. Okazali dokumenty
i oświadczyli, że jest aresztowany i pojedzie z nimi do Gdańska.

„Eto poslednij raz”

Usow z Gdańska natychmiast został
przewieziony do Lublina – kontynuuje
Krukowski – gdzie podczas przesłuchania oświadczył, że chce rozmawiać
z sowieckim generałem Kowpakiem.
Został przewieziony do Moskwy, gdzie

została załatwiona telefonicznie pomiędzy lubelskim NKWD i moskiewską generalicją. Spora grupa byłych sowieckich dowódców partyzanckich broniła
wówczas Usowa, gdyż faktycznie uratował im życie w czerwcu 1944 r. wyprowadzając w ostatniej chwili z okrążenia
niemieckiego na Porytowym Wzgórzu
w Lasach Janowskich.
Ponadto, w publikacjach dotyczących pokazowych rozpraw komunistycznego wymiaru „sprawiedliwości” nad żołnierzami Armii Krajowej,
prowadzonych tuż po wojnie pojawia

tów”, który został nałożony na Kunickiego. Ponadto, zatrzymano go na tydzień
w więzieniu. Groźby i areszt podziałały.
Kunicki nie występował więcej na rozprawach. Ale Przysiężniak zachował
życie, otrzymał „tylko” wyrok długoletniego więzienia.

Osaczenie

Nadleśniczy Usow był pasjonatem
myślistwa. Często inicjował wyjazdy
na polowania, w których uczestniczyli
i leśnicy, i zaprzyjaźnieni myśliwi z kwidzyńskiego środowiska. Miał też inną

Nadleśniczy Bolesław Usow demonstruje dzieciom sadzonkę sosny.

Bolek był człowiekiem
łagodnego usposobienia,
lubianym w rodzinie,
w towarzystwie, w środowisku zawodowym
i społeczności Kwidzyna. Gdy trzeba był stanowczy, jednoznaczny,
odważny. Nie jest to
jednak postać monumentalna, Bolek był człowiekiem z krwi i kości”
– tak wspomina kuzyna
Pani Anna Reinl
nastąpiło spotkanie z Kowpakiem, który
udzielił mu wielu wskazówek. Ostrzegł
go jednak, żeby w przyszłości nie powoływał się na niego, o ile nie zmieni
swoich przekonań, gdyż będzie musiał
potraktować go jak… wroga. Na pożegnanie zaznaczył: „Pamiętaj Bola, eto
poslednij raz”. Wydał mu dokument respektowany w Polsce przez ubeków i po
dziesięciu dniach Usow wrócił do nadleśnictwa. Ubecy i miejscowi komuniści
byli wściekli, ale zarządzenie Moskwy,
aczkolwiek niechętnie, musieli respektować. „Bolesław Usow pracował
z zaangażowaniem i do spraw polityki
się nie wtrącał. Jednak czuliśmy – pisze
dalej sekretarz – że władze nie darzyły go
zaufaniem. Za to cieszył się wyjątkową
sympatią i szacunkiem społeczeństwa,
nie tylko w Kwidzynie, ale i okolicy.”
Wątpliwe jest, aby Usow był przewieziony do Moskwy (jak napisał w pamiętniku Krukowski). W innych źródłach nie
zostało to potwierdzone. Raczej sprawa

się postać dowódcy sowiecko-polskiego oddziału partyzanckiego Mikołaja Kunickiego „Muchy”. To jeden
z nielicznych tak wysoko postawionych
dowódców lewicowej partyzantki, który nie zapomniał, co to honor. Stanął
w obronie Usowa, gdy ten był w więzieniu UB-owskim w Lublinie. Do procesu
nie doszło. Bardziej znane jest nieplanowane wystąpienie Kunickiego „Muchy”
na rozprawie Franciszka Przysiężniaka
ps. „Ojciec Jan”, która z założenia miała
zakończyć się wyrokiem śmierci. Kunicki przyjechał specjalnie na tę rozprawę
z Zamościa, gdzie mieszkał. Powiedział
wówczas publicznie, że Przysiężniak
i inni sądzeni partyzanci Narodowej
Organizacji Wojskowej-AK, którzy walczyli za okupacji niemieckiej, mając za
towarzysza broni m.in. „Muchę” i jego
podwładnych, zasługują na uznanie
i najwyższe odznaczenia. Wynikiem
tych kilku zdań publicznej prawdy był
zakaz występowania w obronie „bandy-

pasję – motoryzację. Posiadał motocykl, który używał w pracy i na wyjazdy na polowania. W końcu 1946 r. uległ
wypadkowi i był poddany poważnej
operacji czaszki. Przez kilka miesięcy
dochodził do siebie, m.in. przezwyciężając jednostronny paraliż ciała. Jego
powrót do sprawności lekarze uznali
wówczas niemal za cud. Jednak długa
nieobecność w pracy, a później okresową niesprawność – pomimo częściowego paraliżu Usow przychodził do
nadleśnictwa – wykorzystali przełożeni i „czynnik polityczny” do sformułowania upomnienia za „brak nadzoru
przy wyrobie drewna” i skorzystanie
z urlopu „w czasie trwania akcji zwalczania korników”. Nadleśniczy odpowiedział
na piśmie spokojnie wyjaśniając okoliczności, które wszyscy doskonale znali.
Na jednym z dokumentów w aktach
osobowych Usowa znajduje się ręcznie dopisana opinia czynnika politycznego o nadleśniczym, datowana na
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30.VI.1949 r. „Członek SL. Politycznie
niepewny. Były partyzant AK. Zawodowo zdolny, ale niezdyscyplinowany, nierówny. Charakter gwałtowny, przez co
niejednokrotnie miał zatargi z różnymi
władzami i urzędami”. (-) Podpis funkcjonariusza jest nieczytelny.
Kolejne pismo z akt osobowych
(z 23.10.1950 r. adresowane do powiatowego komitetu partyjnego w Kwidzynie): „Rejon Lasów zawiadamia, że po
porozumieniu z Komitetem Wojewódzkim (PZPR) w Gdańsku ob. inż. Usow
Bolesław został zdjęty z Kierownika
Biura Zespołu Nadleśnictw…”
Pismo Gdańskiego Okręgu LP z 20
marca 1953 r.: „Z dniem 1 kwietnia 1953 r.
przenoszę Obywatela z urzędu do służby w Nadleśnictwie Mirachowo…”
Pismo Rejonu LP w Kwidzynie z 26
maja 1953 r.: „Z dniem dzisiejszym tj.
26 maja 1953 r. zawieszam obywatela
w czynnościach służbowych. Jednocześnie z dniem 1 czerwca 1953 r.
wstrzymuję Obywatelowi wypłatę uposażenia do wysokości 50%...” Podpisał
Dyrektor Rejonu LP – Szponar.
Pismo Gdańskiego Okręgu LP
z 15 lipca 1953 r.: „Z dniem dzisiejszym
odwieszam Obywatela ze stanu zawieszenia w wykonywaniu czynności
służbowych i równocześnie deleguję
do Nadleśnictwa Wejherowo celem
pełnienia w zastępstwie obowiązków
nadleśniczego tegoż nadleśnictwa. Delegację Obywatela ograniczam aż do
odwołania.”
Pismo Gdańskiego Okręgu LP z 12
grudnia 1953 r.: „W powołaniu się na
rozmowę przeprowadzoną przeze mnie
na naradzie dyrektorów w Warszawie
z Obywatelem dyrektorem Jankowskim
z Bydgoskiego Okręgu LP w Toruniu –
zechce Obywatel zgłosić się w dniach
od 15 do 17 grudnia br. osobiście u Dyrektora (…) w Toruniu w celu przeprowadzenia rozmowy odnośnie objęcia
pracy na tamtejszym terenie (…)”. Podpisał Dyrektor Okręgu LP Wojtowicz.
Pismo Bydgoskiego Okręgu LP
w Toruniu do Gdańskiego Okręgu LP
w Gdańsku z 18 stycznia 1954 r.: „Bydgoski Okręg LP zwraca po wykorzystaniu akta osobowe ob. inż. Usowa Bolesława i jednocześnie zawiadamia, że
(…) nie posiada żadnych wolnych etatów na stanowiskach nadleśniczych”.
Jest jednak jeden wyjątek. Należy
go odnotować jako dowód, że nawet
w najmroczniejszych czasach znajdą
się ludzie, którym sumienie, honor, zasady, czy zwykła ludzka przyzwoitość
nie pozwala kłamać i przykładać ręki do
koniunkturalnego ataku. Zachowała się
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Bolesław Usow w Kwidzynie. Rok 1945

Z Wandą Krukowską i jej synkiem Wojciechem. Rok 1949

Szkolenie terenowe służby leśnej w Nadleśnictwie Kwidzyn
(nadleśniczy Usow w środku). Rok 1950

Przekazanie Leśnictwa Morawy. Rok 1947. Bolesław Usow na pierwszym planie, drugi
od lewej

karty z NASZEJ HISTORII...
„Charakterystyka” służbowa Bolesława
Usowa przygotowana w Okręgu Lasów
Państwowych w Gdańsku 9 stycznia
1954 r. Co prawda w działce „Ocena
pracy społeczno-politycznej” znalazło
się zdanie „oblicze polityczne nie skrystalizowane” to już w dziale „Ocena
pracy zawodowej” napisano: „Ob. Inż.
Usow Bolesław posiada duże znajomości wiedzy fachowej, jest pracownikiem
jednym z lepszych – czego dowodem
jest prowadzenie przez nazwanego
najintensywniejszego nadleśnictwa na
terenie tut. Okręgu. Pracownik obowiązkowy i sumienny o dużym zmyśle
organizatorskim. Z nałożonych nań
obowiązków wywiązuje się należycie
i pod tym kątem Okręg nie ma do niego zastrzeżeń.” Opinię tę w zastępstwie
dyrektora podpisał (prawdopodobnie)
– Malinowski. (Podpis odręczny niezbyt
czytelny. W każdym razie jeśli to zastępca dyrektora Okręgu LP Karol Malinowski, to wiadomo, że później żadnej
błyskotliwej kariery w leśnictwie PRL
nie zrobił).

Lublina, gdzie od procesu wybronili go
byli sowieccy dowódcy partyzantki sowieckiej.
W teczce tej na odnotowanie zasługuje odręczne „Oświadczenie” jednego z podwładnych Usowa z czasów
partyzantki – Józefa Igrasa ps. Jurand.
Sporządził je 12 czerwca 1951 r. w UB
w Biłgoraju. Wystawił w nim znakomite
świadectwo swemu dowódcy „Konarowi” podkreślając jego męstwo w walce,
mądrość, talent przywódczy, wysokie
morale. Igras dużo ryzykował takim
świadectwem, może nawet życie. Jest
kolejnym przykładem i dowodem na to,
że można zachować honor i godność
w czasach ciężkiej próby. Nie wiadomo,

Z archiwum IPN Lublin

W zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie, zachowały
się dwa tomy materiałów tworzących
teczkę Bolesława Usowa (Sygn. IPN Lu
013/412 t.1 i t.2). Pierwszy tom jest zbiorem materiałów z przesłuchań świadków – najczęściej byłych żołnierzy
podziemia, prowadzonych przez Urząd
Bezpieczeństwa w Lublinie, Biłgoraju
i Kwidzynie w latach 1945 – 1953.
Obiektem zainteresowania funkcjonariuszy UB jest Bolesław Usow, jego rola
i kontakty z podziemiem niepodległościowym oraz podejrzenie o zmagazynowanie broni w tajnym bunkrze gdzieś
na terenie Lubelszczyzny. Szczególnie
perfidne jest doniesienie konfidenta UB
o pseudonimie „Janusz” z 2 czerwca
1952 r., w którym ten twierdzi jakoby oddział partyzancki NOW-AK „Ojca Jana”
w okresie okupacji gnębił i okradał miejscową ludność, unikał walki, czy wręcz
uciekał przed Niemcami, współpracował z okupantem i w końcu, w oddziale „dokonywano egzekucji na żydach
i innych nieraz niewinnych ludziach”.
Wkrótce po tym lubelska UB wnioskuje o kolejny areszt dla Bolesława Usowa obciążając go odpowiedzialnością
za „morderstwa popełnione w czasie
okupacji i po wyzwoleniu na członkach
PPR i partyzantce radzieckiej” oraz za
„współpracę z Gestapo i wystrzelanie
desantu radzieckiego”.
Jak już wyżej wspomniano Usow
został aresztowany i przewieziony do

Józef Igras, ps. Jurand, podwładny
Bolesław Usowa z czasów partyzantki

czy o takiej postawie swego żołnierza
dowiedział się kiedykolwiek sam Usow.
Na drugi tom teczki Bolesława Usowa składają się dokumenty wytworzone
głównie przez III Wydział Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Gdańsku, UB w Kwidzynie oraz pojedyncze z takowych urzędów w Biłgoraju i Kościerzynie. Obok
wciąż powracającego tematu kim był
i co robił w czasie okupacji i zaraz po
wojnie porucznik (major NOW) „Konar”
bardzo mocno i wszechstronnie rozwijany jest temat bieżących znajomości,
zachowań, wypowiedzi nadleśniczego.
Zainteresowanie organów UB dotyczy
również rodziny i grona znajomych.
W otoczeniu Usowa pojawia się sieć
współpracowników-konfidentów
UB.

Ich doniesienia podpisywane są pseudonimami „Mściciel”, „Ryś”, „Czujny”,
„Janusz”, „Lojalny”. Najbardziej aktywny i chętny do współpracy jest „Ryś” –
człowiek z najbliższego otoczenia nadleśniczego i autor największej liczby donosów, zawierających wręcz całe cytaty
wypowiedzi Usowa na wszelkie tematy,
jednak głównie zahaczające o czas wojny, znajomych, bieżącą politykę itp.
Każde doniesienie kończy podsumowanie spisane przez oficera prowadzącego UB, który formułuje nowe
zadania dla konfidentów. I tu trzeba
dodać, że najlepiej wywiązuje się z nich
wspomniany „Ryś”, który – niestety –
prawdopodobnie cieszył się sporym
zaufaniem Usowa.
W pierwszym półroczu 1953 r. na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn wybuchła
afera związana z wycinką – w ramach
trzebieży – około 200 m sześc. drewna
liściastego, głównie dębu w Leśnictwie
Bogusz. Drewno pocięto na opał. Komisja zaś stwierdziła, że był to użytek
tartaczny I-III klasy jakości. Straty oszacowano na około 21 tys. ówczesnych
zł. Całą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację wziął na siebie leśniczy
Józef Grzenkowicz. Cień padł również
na nadleśniczego, któremu zarzucono
brak nadzoru. Urzędy bezpieczeństwa
w Kwidzynie i w Gdańsku bardzo usilnie
zabiegały o obciążenie nadleśniczego
całą winą. W piśmie skierowanym do
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego naczelnik WUBP T. Sobotka bez
ogródek podaje, że leśniczy i nadleśniczy „wspólnie dokonali pocięcia drzewa
użytkowego na drzewo opałowe (...) na
łączną sumę 445 tys. 50 zł”(!). Dalej naczelnik Sobotka informuje, że Usowem
żywo interesują się inne Departamenty
i Wydziały w związku z rozpracowywaniem byłych członków Narodowych Sił
Zbrojnych. W innych pismach UB pojawia się oskarżenie już nie tylko o niegospodarność, ale celowy sabotaż. A to
w tamtych czasach było przesłanką wystarczającą na wyrok śmierci. Szef UB
w Kwidzynie Jerzy Borowicz informuje
swoich zwierzchników w Gdańsku, że podejrzanego Bolesława Usowa „po zakończeniu dochodzenia zamiarujemy aresztować” i pyta czy mają coś przeciwko.
Ostatni zachowany w teczce dokument dotyczący sprawy sporządził
pracownik WUBP w Gdańsku Stanisław
Duda, 26 września 1953 r. W notatce
służbowej zapisał „Będąc służbowo
w dziale kadr DLP w Gdańsku, inspektor tego działu towarzysz Sikora
oświadczył, że obecnie kadry mają
kłopot z Usowem Bolesławem – byłym
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Zielona ciężarówka

Nie ma najmniejszych wątpliwości,
że do końca życia oficer Narodowej Organizacji Wojskowej-AK major „Konar” pozostał ważnym obiektem inwigilacji. Dla
UB w Kwidzynie, bodaj najważniejszym.
30 lipca 1954 r. około godz. 13. nadleśniczy Usow wracał z warsztatu mechanicznego na motocyklu. Jechał, jak
zwykle, dosyć szybko. Na wysokości
piekarni stał wóz dostawczy. Gdy nad-

leśniczy go wymijał, z przeciwka - wymuszając pierwszeństwo - zajechała mu
drogę „zielona ciężarówka”. W wyniku
potrącenia nadleśniczy odniósł ciężkie
obrażenia. Zmarł po przewiezieniu do
szpitala. Brak jakichkolwiek szczegółowych informacji, co to była za ciężarówka, skąd się tam wzięła, kto był właścicielem, kto nią kierował. Zachował się
tylko dokument sporządzony w Nadleśnictwie Kwidzyn pt. „Zawiadomienie
o wypadku przy pracy”. Oto jego treść:
„Poszkodowany wyjechał o 12:20 motocyklem z biura Nadleśnictwa w teren
w sprawach służbowych i na krzyżówkach w śródmieściu (wówczas ul. 1 Maja,
dzisiaj Grudziądzka) zderzył się przypadkowo z samochodem ciężarowym
skutkiem czego nastąpiło ciężkie
uszkodzenie głowy i nóg, i po przewiezieniu do szpitala zmarł”. Zawiadomienie
spisano dopiero... 24 sierpnia 1954 r.
Wydaje się, że przyjęto wówczas
wersję „tragicznego zdarzenia losowego”. Tylko w późniejszych notach biograficznych por. Bolesława Usowa ps.
Konar pojawiają się sugestie, że jednak
ktoś mógł zaaranżować owo zdarzenie.
Ubecy nie zapominali, zwłaszcza o oficerach Armii Krajowej. Zdecydowana
większość żołnierzy z Oddziału Ojca
Jana podlegała po wojnie represjom.
Były to wyroki śmierci, zaginięcia bez
śladu, zesłanie do sowieckich łagrów,
długoletnie ciężkie więzienia, prześladowanie w życiu zawodowym i prywatnym samych żołnierzy, ale i ich
rodzin.
W zderzeniu z „zieloną ciężarówką”
zginęli inni partyzanci z Oddziału Uso-
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Bolesław Usow. Rok 1954

nadleśniczym Nadleśnictwa Kwidzyn,
którego nie chce przyjąć na swym terenie żaden Komitet Powiatowy PZPR. KP
PZPR w Kościerzynie odmówi, że chce
takiego wroga widzieć na swym terenie
(...) Usow Bolesław obecnie jest bez jakiegokolwiek stanowiska służbowego
i jest on przerzucany w każdym tygodniu
do innej jednostki administracji leśnej”.
Brak dokumentów, które by wyjaśniły dlaczego jednak nadleśniczy
pozostał na stanowisku w Kwidzynie
aż do śmierci w lipcu 1954 r. Mogła
tu mieć znaczenie wspomniana wyżej
pozytywna opinia zastępcy dyrektora
Okręgu LP Malinowskiego ze stycznia
1954 r. Pewne światło na sprawę rzuca
współczesna informacja krewnej Usowa Anny Reinl. Otóż, w tamtym czasie
odwiedził nadleśniczego jeden z pracowników terenowych, który przyznał
się, że uczestniczył „w przygotowaniu sabotażu” w Leśnictwie Bogusz,
bo mu „kazali”. Nadleśniczy tematu
nie podjął, pomógł mu tylko znaleźć
pracę w lasach na południu kraju
i pracownik ów wkrótce wyjechał tam
z całą rodziną.

wa m.in. koło Słupska – Bogumił Męciński ps. Władka i w Prudniku – Stanisław
Pelczar ps. Majka. Czy uda się wyjaśnić
prawdziwe okoliczności śmierci majora
„Konara”?

Manifestacja w Toruniu

Stanisław Puchalski pisze krótko
o uroczystym pogrzebie Bolesława
Usowa. „Z domu żałoby w Kwidzynie
(nadleśniczy Bolesław Usow został)
przeniesiony na ramionach swych przyjaciół i współpracowników do miejscowego kościoła. Po Mszy św. żałobnej
w dniu następnym został przewieziony
samochodem do Torunia, w asyście
wielu samochodów. Na miejscu zbiórki,
skąd miał wyruszyć kondukt pogrzebowy w rejonie dworca kolejowego zebrały się tłumy. Gdy zobaczył je ksiądz mający celebrować uroczystości żałobne
– wycofał się, gdyż sądził, że jest to pogrzeb osoby wysoko postawionej w hierarchii rządowej, w którym nie chciałby
brać udziału. Został przekonany, że to
Brak jest naocznych świadków tego tragicznego zdarzenia, jak również brak dokumentacji powypadkowej, np. Milicji Obywatelskiej. Na podstawie wywiadu z osobami,
które były na miejscu wkrótce po wypadku
rysuje się najbardziej prawdopodobny przebieg zdarzenia zaznaczony na zdjęciu obok.
31 lipca 1954 r., ok. godz. 13. po lewej
stronie ulicy tuż przed skrzyżowaniem stał
wóz konny - piekraniczy (1), prawą stroną
ulicy w kierunku kościoła (i skrzyżowania)
jechał na motocyklu nadleśniczy Bolesław
Usow (2), z naprzeciwka wymuszając pierwszeństwo nadjechał samochód ciężarowy
wojskowy lub pogotowia technicznego (3).
Dochodzi do zderzenia, w którego wyniku
ciężko ranny zostaje motocyklista Bolesław
Usow, który po przewiezieniu do szpitala
umiera jeszcze tego samego dnia (wg Zygmunta i Wojciecha Krukowskich, Benedykta
Mikołajczyka i Waldemara Zająca).
Fot. i rys. Waldemar Zając

Zdjęcie sytuacyjne z miejsce wypadku, wykonane w 2009 r.
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Bolesław Usow pochowany został w grobie rodzinnym na cmentarzu św. Jakuba, przy ul. Antczaka w Toruniu

pogrzeb nadleśniczego, bardzo lubianego i szanowanego człowieka.” Usow
został pochowany w grobie rodzinnym
na cmentarzu św. Jakuba w Toruniu,
przy ul. Antczaka, gdzie spoczywają
jego dziadek Teodor Bonewicz (+1927),
matka Leokadia (+1980) i siostra Zofia
(+2007).

Wspaniały dowódca
i wielki człowiek

Fragment wypowiedzi inż. Wiesława Sandera ps. Pasek o por. „Konarze”: „Był to wspaniały dowódca
i wielki człowiek. Jego wiedza wojskowa
była wszechstronna i wspaniale użytkowana, zarówno w czasie wykładów
w Szkole Podchorążych, jak i w walkach
w ramach akcji Sturmwind, jak również
w bojach w lasach lipskich i janowskich
w okresie wcześniejszym. Przy wydawaniu rozkazu zawsze tłumaczył, jak należy
wykonać zadanie.
Był to człowiek, który zwłaszcza
w czasie walk w Lasach Janowskich,
na Porytowym Wzgórzu przebywał na
pierwszej linii wśród partyzantów. Nie
ukrywał, że będzie ciężko wyjść z okrążenia, ale nigdy nie mówił, że to już koniec. Wierzył, że może poniesiemy straty, ale z okrążenia wyjdziemy i tę wiarę
wpajał podwładnym. Nie stwarzał niepotrzebnych dystansów między sobą,
a żołnierzami (…). Zrównoważony i opanowany w każdej sytuacji, był szanowany i uwielbiany przez żołnierzy”.
Opracowanie:
Tadeusz Chrzanowski

P.S. Informacje bez potwierdzenia
Poszukując materiałów o nadleśniczym
Bolesławie Usowie natknąłem się na szereg
nieścisłości, informacji niesprawdzonych,
uproszczeń, nadinterpretacji, subiektywnych domysłów i oczywistych przekłamań.
Mają one o tyle znaczenie, że znalazły się
w publikacjach drukowanych i często są
później bezkrytycznie powtarzane. Niektóre
z nich można z całą pewnością zanegować
i przedstawić fakty niewątpliwe.
Spośród źródeł wiedzy o Usowie za najbardziej wiarygodne uznałem: 1) informacje
Pani Anny Reinl – kuzynki Bolesława Usowa, 2) dokumenty z teczki osobowej RDLP
w Gdańsku, w dużej części sporządzone
przez samego Usowa (życiorys, ankieta personalna), 3) informacje zawarte książce Stanisława Puchalskiego pt. „Partyzanci Ojca
Jana”. 4) wspomnienia Bronisława Krukowskiego (rękopis) – sekretarza Nadleśnictwa
Kwidzyn i 5) materiały zgromadzone w zaso-

bach Instytutu Pamięci Narodowej (oddziały
w Rzeszowie i Lublinie).
Oto niektóre ustalenia. W publikacjach
podawane są różne daty urodzenia i śmierci, miejsce urodzenia i miejsce pochówku.
Za pewne należy uznać: datę urodzenia 18
lipca 1913 r. w Rypinie, datę śmierci: 30 lipca 1954 r. w Kwidzynie, miejsce pochówku
– grób rodzinny na cmentarzu św. Jakuba
w Toruniu, przy ul. Antczaka.
W literaturze PRL-owskiej spotyka się
informację (za Michałem Baraniakiem),
że Bolesław Usow był dowódcą oddziału
dyspozycyjnego Armii Krajowej do zadań
specjalnych. Tymczasem z książki Stanisława Puchalskiego (podkomendnego por.
„Konara”) wynika, że Usow był zastępcą dowódcy (Franciszka Przysiężnika ps. „Ojciec
Jan”) Oddziału Ojca Jana Narodowej Organizacji Wojskowej, scalonej z Armią Krajową,
stąd skrót NOW-AK. Faktem jest, że często
to on (Usow) dowodził oddziałem, np. w kluczowej bitwie na Porytowym Wzgórzu.

Zaskakująca i nieprawdziwa informacja
została zamieszczona w książce Romana
Gadzikowskiego – „By nie uległo zapomnieniu…” (Lublin 2004) jakoby Bolesław Usow
został „po wyzwoleniu żołnierzem I Armii
WP i brał udział w maju 1945 r. w szturmie
na Berlin”.
Niewyjaśnione do końca pozostają okoliczności tragicznej śmierci nadleśniczego
Bolesława Usowa. Zginął w wypadku motocyklowym po zderzeniu z „zieloną ciężarówką” w pobliżu kościoła w Kwidzynie. Ponieważ od 1944 r. był Usow pod stałą obserwacją Urzędu Bezpieczeństwa, wielokrotnie
zatrzymywany, przesłuchiwany, atakowany
przez aktywistów PPR, a później PZPR – na
okoliczność jego tragicznej śmierci powstały różnorodne wersje (być może również
inspirowane przez UB), jak np. ta, że zginął,
co prawda jadąc na motocyklu, ale w lesie,
gdzie UB rozwinęło między drzewami stalową linkę. Ta wersja jest nieprawdziwa.
(TaCh)
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Bolek był
człowiekiem
z krwi i kości
P

ani Anna Reinl dobrze
pamięta ciepłą atmosferę
domu Usowów w Kwidzynie,
gdzie bywała na wakacjach
jeszcze za życia kuzyna Bolesława. „Bolek był człowiekiem
łagodnego usposobienia, lubianym w rodzinie, w towarzystwie, w środowisku zawodowym i społeczności Kwidzyna.
Gdy trzeba był stanowczy, jednoznaczny, odważny. Nie jest to
jednak postać monumentalna,
Bolek był człowiekiem z krwi
i kości” – podsumowuje krótko.

Anna Reinl, kuzynka Bolesława Usowa. Rok 2009
Fot. Tadeusz Chrzanowski

Rodzeństwo Usowów – Bolesław,
Bazyli i Zofia zmarli bezpotomnie. Jednak linia rodowa ich matki (zd. Bonewicz) jest rozbudowana, chociaż w Polsce mieszka niewielu. Pani Anna Reinl
opiekuje się dzisiaj grobami Usowów
w Toruniu. W rozmowie na temat Bolesława Usowa odnosi się do niektórych
wątków z jego biografii.
Chociaż Bolek stracił wcześnie ojca,
gdy miał siedem lat, to jednak jego
charakter kształtował się pod dużym
wpływem dziadka Bonewicza, który był
potomkiem powstańca styczniowego
z 1863 r. i wielkim patriotą. W szkole po-
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Bolesław Usow z matką. Rok 1953

wszechnej i później w gimnazjum był
Bolesław aktywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, dochodząc
aż do stopnia instruktorskiego. Po studiach leśnych, już w czasie wojny trafił
do Huty Krzeszowskiej na Lubelszczyźnie, gdzie był jakiś czas nadleśniczym
w ordynacji Zamojskich, a po aresztowaniu, torturach, a później brawurowym odbiciu przez kpt. „Żegotę” z niemieckiego więzienia w Biłgoraju trafił
do partyzantki. Tam, w ekstremalnych
warunkach walki, zagrożenia życia, wykazał się niezwykłą odwagą i wybitnym
talentem przywódczym.
Pani Anna wspomina uroczystość
z 1998 r. Grupa byłych partyzantów,
podwładnych por. „Konara”, członów
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Oddziału w Stalowej
Woli złożyła się ze swoich skromnych
emerytur, na metalową tablicę, którą
umieszczono na grobie Bolesława Usowa w Toruniu. Ci ostatni żyjący żołnierze „Konara” nie ukrywali, że żyją dzięki
swemu dowódcy. Bo to chodzi nie tylko
o jego talenty przywódcze, zimną krew,
opanowanie i spokój, ale również wynoszenie rannych żołnierzy z pola walki
pod ostrzałem wroga. Tego się nie zapomina do końca życia!
Pani Anna potwierdza tajemnicze
białe plamy w biografii Bolesława Usowa. W rodzinie nikt nie wiedział, gdzie
przebywali przez kilka miesięcy Bolesław i jego brat po wkroczeniu Armii
Czerwonej na Lubelszczyznę w lipcu
1944 r. Mówiono, że pojechali za Jarosław, ale mało prawdopodobne, aby to
był Lwów, jak zdawkowo pisze w swojej
biografii sam Bolesław. Jest oczywiste,

że w latach okupacji sowieckiej, panowania NKWD i UB należało mówić jak
najmniej o niepodległościowym podziemiu, nawet w rodzinie.
W okresie kwidzyńskim (1945-1954)
rodzina Usowów i jeszcze kilka innych
(starosty Wiesława Stejnike, rodziny
Szpakowskich) tworzyły środowisko inteligencji katolickiej w tym mieście, spotykali się towarzysko, co było wyzwaniem dla miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa. Faktycznie, wszyscy oni byli
pod baczną obserwacją funkcjonariuszy,
przygotowywano też liczne prowokacje,
próby zastraszenia, wprowadzania konfidentów do środowiska pracy.
Pani Anna podkreśla jeszcze jedną
cechę charakteru Bolesława. Był osobą towarzyską. Lubił ludzi, kochał życie. Na uroczystościach imieninowych
w gronie przyjaciół świetnie tańczył
i niewątpliwie miał powodzenie u płci
pięknej. Pani Anna specjalnie zwraca
na to uwagę, by potwierdzić zwykłe,
ludzkie cechy Bolesława.
Nadleśniczy Usow zaskarbił sobie
sympatię, czy mówiąc wprost – miłość
wielu ludzi, bo był człowiekiem niezwykle wrażliwym na ludzkie zmartwienia,
kłopoty, cierpienia. Pani Anna wspomina takie wydarzenie, gdy tuż po wojnie
pojawił się u nadleśniczego młody człowiek w trudnej sytuacji życiowej, mający
na utrzymaniu dużą rodzinę i pozostający bez środków do życia. Chciał pracować w lesie. Nadleśniczy wypożyczył
mu na rok konia, aby wywoził drewno.
Po roku, gdy zwracał konia, ktoś z rodziny zwrócił uwagę – „Zobacz jak ten
koń strasznie wygląda”. Usow odpowiedział krótko – „Zobacz jak wygląda ten
człowiek”. Rzeczywiście, był to człowiek
ciężkiej pracy, nie oszczędzał się. Teraz
po roku mógł już za zarobione w lesie
pieniądze kupić własnego konia.
W kilku źródłach opisujących pogrzeb nadleśniczego Usowa w Toruniu
Źródła:
1. Akta osobowe Bolesława Usowa z archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (przejrzane 30.06.2009 r.)
2. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
udostępnione w Delegaturze IPN w Bydgoszczy (styczeń i luty 2010 r.), a pochodzące z zasobów IPN w Lublinie (sygn. IPN Lu
013/412 t.1 i t.2) i IPN w Rzeszowie (sygn.
Rz-05/11-14).
3. Baraniak Michał – Por. inż. Bolesław Usow
ps. Konar, dowódca oddziału dyspozycyjnego AK na Lubelszczyźnie 1942-1945, nadleśniczy w Kwidzynie. Maszynopis. Kwidzyn
2003.
4. Gadzikowski Roman – „By nie uległo zapomnieniu…”, Lublin 2004.
5. Krukowski Bronisław – Wspomnienia -

Przed Bramą Brandenburską w Berlinie

pojawia się nieprawdopodobna liczba
28 tysięcy uczestników tej żałobnej uroczystości. Pani Anna nie uczestniczyła
w pogrzebie, zna tylko relację swojej
mamy. Potwierdza, że do Torunia zjechały wówczas tłumy. Wszystkie kwiaty
w Kwidzynie były wykupione. Pociąg
był przepełniony, byli ludzie, którym już
nie sprzedano biletów. Trumna, najbliższa rodzina i leśnicy jechali samochodami. Pociąg jechał równolegle i wszyscy spotkali się przy dworcu kolejowym
w Toruniu, skąd wyruszył kondukt żałobny na cmentarz św. Jakuba przy
ul. Antczaka. Bolek spoczął w grobie
rodzinnym, obok dziadka Bonewicza.
Opracowanie:
Tadeusz Chrzanowski
Zdjęcia: archiwum rodzin Usow,
Reinl, Kopcewicz, Krukowski
i Mikołajczyk, oraz Waldemar Zając
i Tadeusz Chrzanowski

pamiętnik bez tytułu. Rękopis (kserokopia
fragmentów udostępniona przez syna Zygmunta)
6. Krukowski Bronisław – Pierwsze dni po
wyzwoleniu w Nadleśnictwie Kwidzyn,
w: Praca zbiorowa, 50 lat Leśnictwa Gdańskiego. Gdańsk 1996.
7. Piotrkowski Jerzy – Porucznik „Konar”nadleśniczy Bolesław Usow, w: Las Polski
nr 15/16 (1-31 sierpnia 1992), ss. 30-31.
8. Puchalski Stanisław – Partyzanci „Ojca
Jana”, Stalowa Wola 1996.
9. Rozmowa z Anną Reinl (22.09. i 29.09.2009
roku w Toruniu) – kuzynką nadleśniczego
Bolesława Usowa
10. Strona internetowa Podkarpackiej Grupy
Regionalnej
www.pgr.friko.pl/region/porytowe.htm

Odegrali FANFARY
w BERLINIE

Z okazji 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej, sygnaliści myśliwscy „Jenot” z Zespołu
Szkół Leśnych w Tucholi zatrąbili
sygnały myśliwskie w historycznym miejscu pod Bramą Brandenburską w Berlinie

W wydarzeniu tym, 2 maja 2010 r.
brali udział: Maciej Brzostowicz, Aleksandra Grzyb, Krzysztof Ignalski, Mateusz
Modrzejewski, Tomasz Prabucki, Jakub
Płotka, Jakub Mądzielewski, Hubert Witka oraz opiekun Piotr Grzywacz. Spontaniczny koncert kilku sygnałów myśliwskich wzbudził duże zainteresowanie
znajdujących się tam turystów. Wielu
z nich pytało i usłyszało, „że to sygnaliści
z Technikum Leśnego w Tucholi”.

Poprzedniego dnia nasi uczniowie
uczestniczyli w XIX Przeglądzie Sygnalistów Myśliwskich w Hagenow. Była to
duża impreza plenerowa, zorganizowana w parku miejskim. Oprócz występów
zespołów sygnalistów można było podziwiać wystawę preparatorską, stoiska
łowieckie a także koncert reprezentacyjnej orkiestry policji ze Schwerina. Występy sygnalistów tucholskich zostały
ocenione bardzo wysoko. Za prezentację, stroje, odegranie wszystkich polskich sygnałów myśliwskich włącznie
z „Hejnałem Tucholi”, Burmistrz Hagenow Gisela Schwarz wręczyła zespołowi
pamiątkowy Puchar.
Tekst i fot. Piotr Grzywacz
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Autor składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli zebrać
materiały źródłowe do powyższego artykułu biograficznego o nadleśniczym
Bolesławie Usowie. Dziękuję przede
wszystkim Pani Annie Reinl – kuzynce
Bolesława Usowa, Waldemarowi Zającowi – zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Kwidzyn, Zygmuntowi Krukowskiemu – synowi sekretarza Nadleśnictwa Kwidzyn, Judycie Kaszubowskiej
z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Andrzejowi Wediukowi z Nadleśnictwa Janów Lubelski i Małgorzacie Piotrowskiej z RDLP w Lublinie
oraz pracownikom Instytutu Pamięci
Narodowej – Delegatury w Bydgoszczy
za wszechstronną pomoc w pozyskaniu
materiałów archiwalnych na temat Bolesława Usowa, zgromadzonych w IPN
na terenie kraju.

Sygnaliści w parku Hagenow

Podziękowanie
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Mistrzostwa LEŚNYCH
UMIEJĘTNOŚCI

II

Mistrzostwa Polski w Umiejętnościach Leśnych odbyły się
w Starościnie, od 23 do 24 kwietnia br. Do zawodów zgłosiło się 14
drużyn reprezentujących średnie
szkoły leśne z Białowieży, Biłgoraja, Brynka, Goraja, Leska, Milcza,
Rogozinica, Rucianego-Nida, Starościna, Starego Sącza, Tucholi, Tułowic, Warcina i Zagnańska.

niektórych elementów taksacyjnych
drzewostanu: powierzchni, wieku, wysokości i miąższości drzewa oraz roz-

Z TECHNIKUM LEŚNEGO...

Drużyny rywalizowały o tytuł Mistrza
Polski oraz indywidualne miejsca w poszczególnych konkurencjach. Zwycięska drużyna zdobyła prawo do reprezentowania Polski w Mistrzostwach Europy.
Pierwszego dnia zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności z pilarką w pięciu konkurencjach: zmiana łańcucha
tnącego, przerzynka kombinacyjna i precyzyjna, ścinka i okrzesywanie. Drugiego dnia drużyny wyposażone w mapy
leśne wyruszyły na trasę biegu leśnika
przygotowaną przez Nadleśnictwo Rzepin. Tam czekały ich zadania związane
z umiejętnościami oceny „na oko”,
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Teresa Chirrek
Zwycięska drużyna z ZSL w Tucholi w składzie (od lewej): Paweł Wesołowski, Rafał
Bosek, Adam Wawrzak, Adam Dobreńko

SUKCESY w tenisie
stołowym
P

o 11-letniej przerwie do kalendarza imprez sportowych szkół
leśnych, powrócił Ogólnopolski
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych. Jego VIII edycja odbyła się od 25 do 27 marca 2010 r.
w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi.
W zawodach wzięło udział sześć
szkół rywalizujących w turnieju drużynowym oraz indywidualnym. Stojący na
bardzo wysokim poziomie finał zakończył się zwycięstwem ZSL w Tucholi.
Puchar Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, gospodarze wywalczyli
BIULETYN RDLP W TORUNIU 2(55)2010

poznawanie gatunków drzew, zwierząt,
chorób i uszkodzeń drzew - łącznie 14
limitowanych czasem konkurencji.
W łącznej klasyfikacji drużynowej
najlepszymi okazały się:
1. Zespół Szkół Leśnych w Tucholi
w składzie: Adam Dobreńko, Rafał Bosek, Adam Wawrzak, Paweł Wesołowski
i Piotr Oman (rezerwowy) z liczbą punktów – 8 916 pkt.
2. ZSL w Starościnie – 8 739 pkt.
3. ZSL Ruciana-Nida – 7 388 pkt.
W łącznej klasyfikacji indywidualnej zawodnicy Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi zajęli cztery czołowe miejsca:
1. Paweł Wesołowski – Mistrz Polski
w umiejętnościach z pilarką – 1361 pkt.
2. Adam Wawrzak – Wicemistrz Polski –
1343 pkt.
3. Adam Dobreńko – 1255 pkt.
4. Rafał Bosek – 1247 pkt.
Na sukces naszej drużyny złożyło
się wiele wyrzeczeń zawodników, żmudnych treningów z pilarką, szacowania
wzrokowego elementów drzewostanu,
ćwiczeń w rozpoznawaniu gatunków
drzew i zwierząt, pod kierunkiem trenera
oraz opiekunów: Teresy Chirrek i Leszka Suwalskiego a także koordynatora
zawodów Piotra Marciniaka i sponsora
firmy Husgvarna.

grając w składzie: Arkadiusz Stolarczyk,
Łukasz Filipiak, Krystian Kaszubowski,
Karol Elmanowski. Końcowa klasyfikacja turnieju drużynowego Szkół Leśnych
przedstawia się następująco: 1.ZSL Tuchola, 2.ZSL Białowieża, 3.ZSL Milicz,
4.ZSL Warcino, 5.TL Storościn, 6.ZSL
i Ekologicznych Brynek
W sobotnie przedpołudnie przy tenisowych stołach, zawodnicy walczyli
natomiast o indywidualne Mistrzostwo
Polski Szkół Leśnych. Do gry przystąpiło
20 zawodników. Ciekawa i emocjonująca rywalizująca zakończyła się zwycięstwem Arkadiusza Grygo, reprezentującego Zespół Szkół Leśnych z Białowieży, a kolejne miejsca zajęli: 2.Arkadiusz
Stolarczyk (ZSL Tuchola), 3.Szymon
Fidura (ZSL Białowieża).
O turniejowe zwycięstwo rywalizowali również nauczyciele Szkół Leśnych,
wśród których najlepiej tenisową piłecz-

kę przebijał reprezentant Milicza – Wiesław Cerazy. Na miejscu drugim uplasował się Janusz Zieliński, a na trzecim
Dariusz Siciński. Obaj zawodnicy to nauczyciele ZSL w Tucholi.
Na szczególna uwagę zasługuje rozmach i perfekcyjna organizacja zawodów (rozegrano 172 spotkania), znakomita oprawa otwarcia oraz zamknięcia
turnieju, jak również atmosfera podczas
całych zawodów. Słowa podziękowania
należą się szczególnie sponsorom i fundatorom okazałych pucharów i cennych
nagród: dyrektorowi generalnemu Lasów
Państwowych, regionalnym dyrekcjom
Lasów Państwowych w Toruniu i Szczecinie oraz nadleśnictwom: Gdańsk, Kwidzyn, Rytel, Starogard Gdański, Trzebciny, Tuchola i Woziwoda.
Mamy nadzieję, że turniej ten na stałe zagości w Tucholi i co roku będziemy
mogli oglądać i emocjonować się niezwykle ciekawymi zawodami – powiedziała na zakończeniu imprezy dyrektor
ZSL w Tucholi Aniela Czyżyk
Dariusz Siciński

Zawody odbywały się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu.
Na zdjęciu mecz Bydgoszcz - Skrwilno

Puchar dla zwycięzców z Nadleśnictwa Jamy
wręczył dyrektor Janusz Kaczmarek

III Turniej o PUCHAR
DYREKTORA RDLP
I

ntegracja pracowników różnych nadleśnictw RDLP w Toruniu,
zdrowa rywalizacja i doskonalenie pracy w zespole - oto cele III
Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu. Organizowane przez Nadleśnictwo Dąbrowa zawody odbyły się 19 i 20 marca 2010 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu.

Zawody otworzył dyrektor RDLP
w Toruniu Janusz Kaczmarek, głos zabrali również burmistrz Świecia Tadeusz
Pogoda oraz gospodarz zawodów nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Artur
Karetko. Początek imprezy uświetniły
występy Orkiestry Dętej ze Świecia oraz
zespół mażoretek.
W szranki zawodów stanęły panie
i panowie z 15 nadleśnictw. Do udziału
w turnieju zgłosiło się 118 zawodników.

Rozlosowano skład grup, które rozpoczęły trzy fazy meczów między sobą
zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową. Po zaciętych meczach finałowych
zwyciężyła drużyna Nadleśnictwa Jamy.
Druga na podium stanęła drużyna z Nadleśnictwa Dąbrowa, za nią zaś załoga
z Nadleśnictwa Toruń.
Ponadto, sędziowie postanowili
przyznać tytuły: najlepiej atakującemu
graczowi - Jarosławowi Karczewskiemu

Wspominać będziemy długo
Za nami III Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu, który stanowi swego rodzaju
mistrzostwa leśników regionu kujawsko-pomorskiego.
Wspominamy ten turniej do dzisiaj
i wspominać będziemy jeszcze długo,
przynajmniej z dwóch powodów: emocji, jakie przyniosły zmagania na boisku oraz świetnej organizacji imprezy.
Jako zawodnicy przygotowywaliśmy się do tych zawodów praktycznie
od chwili zakończenia poprzednich.
Może trudno powiedzieć, że w tzw.
międzyczasie, doskonaliliśmy swoje
umiejętności siatkarskie, ale z pew-

nością powiedzieć możemy, że z dużą
determinacją, siłą woli i młodzieńczą zapalczywością podtrzymywaliśmy swoje
możliwości ruchowe, by stanąć do walki. I stało się. Poobwiązywani bandażami, z opaskami na różnych częściach
kończyn, nasmarowani maściami, na
środkach przeciwbólowych i z napojami
energetyzującymi w garści zagraliśmy.
Była sportowa walka, trochę humoru
z okazji „dobrych zagrań”, wzajemny
doping i sympatyczna koleżeńska atmosfera. Wszystko to odbyło się w aurze
świetnie zorganizowanej imprezy, która
sprawiła, że poczuliśmy się przez moment sportowcami w pełnym tego słowa

z Nadleśnictwa Toruń, najlepiej rozgrywającemu graczowi - Adamowi Kośmieji
z Nadleśnictwa Czersk, najlepiej przyjmującemu graczowi - Robertowi Wojnerowiczowi z Nadleśnictwa Osie oraz
najbardziej wartościowemu graczowi
turnieju - Rafałowi Nizio z Nadleśnictwa
Jamy.
Zwycięska drużyna oraz najlepszy
gracz otrzymali puchary z rąk dyrektora
RDLP w Toruniu, zaś burmistrz Świecia
uhonorował laureatów i wyróżnionych
medalami. Już wiadomo, że przyszłoroczny IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Dyrektora RDLP w Toruniu odbędzie się
na terenie Nadleśnictwa Toruń.
Tekst i zdjęcia:
Mateusz Stopiński
znaczeniu i pracownikami firmy, która
swoich pracowników traktuje z dużym
szacunkiem.
W imieniu drużyny Nadleśnictwa
Woziwoda, a myślę, że także wszystkich zawodników biorących udział
w turnieju, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki
którym turniej się odbył. Szczególne
podziękowania kierujemy do Kolegów
z Nadleśnictwa Dąbrowa, którzy dopięli organizację imprezy na przysłowiowy „ostatni guzik”. Nadleśniczemu
Koledze Arturowi nie tylko składamy
podziękowania, ale również gratulacje
za wielką determinację, która przyniosła taki efekt. Do zobaczenia na kolejnych zawodach.
Darz Bór!
Waldek
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Łosie zadomowiły się w okolicach Osia. Fot. Karol Bocian

W

dobie pędu cywilizacyjnego, zanikania postaw
obywatelskich oraz znikomym
poszanowaniu dla drugiego
człowieka jak i dla przyrody,
niezmiernie ważne są chwila
refleksji oraz wyciąganie odpowiednich wniosków. Wprawdzie
uczymy się przez cale życie, ale
pewne wartości wszczepione we
wczesnej fazie życia z pewnością
zaowocują w przyszłości.

ŁOSIE w Osiu
C

ztery lata temu na terenie
Nadleśnictwa Osie zadomowiły się łosie. Chociaż spotkać
je można w różnych miejscach
to szczególnie upodobały sobie
leśnictwo Orli Dwór, gdzie spędzają większość czasu.

W 2006 roku przywędrowała na teren Leśnictwa Orli Dwór para łosi (byk
i klępa). Wyraźnie dobrze czuje się
w naszych lasach, gdyż od tego czasu,
co rok przybywa jeden łoszak. Rodzina
się rozrasta. Oprócz tego, czasowo przebywają na tym terenie jeszcze inne łosie.
Łoś zasiedla leśne i zakrzewione tereny podmokłe, bagna, mokradła, torfowiska, trzęsawiska, tereny zalewowe,
nad jeziorami i rzekami. Przed nadejściem zimy przenosi się na wyżej położone tereny, do lasów iglastych. Łoś jest
największym przedstawicielem rodziny
jeleniowatych, a także należy do największych ssaków lądowych Europy. Ma
charakterystyczny duży i wydłużony łeb
zakończony szerokim pyskiem. Wydłużona, szeroka, mięsista i ruchliwa górna
warga pełni funkcje chwytne. Pod łbem
na szyi zwisa narośl tłuszczowa z dłu-
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gim czarnym włosem, tzw. broda. Na
grzbiecie w okolicy kłębu widoczny jest
garb. Silne i bardzo długie nogi (badyle) zakończone są potężnymi, szeroko
rozsuwalnymi racicami ułatwiającymi
chodzenie po śniegu, bagnach i mokradłach bez zapadania się. Samiec (byk)
osiąga 540–740 kg masy ciała, a wysokość od 1,5 m do ponad 2 m. Największy zanotowany osobnik, znaleziony
w 1897 roku mierzył 2,34 m, ważył 825
kg, jego poroże miało rozpiętość 199
cm. Samica (łosza, klępa) jest niższa
i lżejsza, osiąga masę około 400 kg.
Latem łoś żywi się roślinami zielonymi, głównie podwodnymi i błotnymi
(kaczeńce). Zjada też trawy i turzyce
porastające brzegi zbiorników wodnych, liście, pąki, owoce krzewów
i pędy drzew liściastych (wierzby, olchy,
osiki i brzozy) i iglastych (młode pędy
sosny), a w zimie igły sosen i jodeł oraz
korę drzew. Dorosłe osobniki zjadają
dziennie 20-50 kg karmy.
To, że łosie zadomowiły się w Nadleśnictwa Osie jest pewnego rodzaju
atrakcją. Niestety duże zapotrzebowanie na pokarm jest przyczyną coraz
większych szkód w uprawach i młodnikach zwłaszcza w okresie zimowym.
Karol Bocian

Ucząc się na błędach naszego pokolenia oraz czerpiąc z zasobu wiedzy
i doświadczeń ludzkości powinniśmy tak
uczyć i wychowywać dzieci i młodzież,
aby od najmłodszych lat miała świadomość, że człowiek nie jest samoistnym
władcą przyrody, a jedynie jej skromnym
elementem i pozostaje zależny a nawet
niejednokrotnie zdany na łaskę i niełaskę
jej sil. Wszelkie postawy i wzorce powinny być wpajane, jako wiedza elementarna. Pozwoli to na zachowanie równowagi wynikającej z naturalnej potrzeby
rozwoju i godzenia jej z poszanowaniem
elementów natury, których integralną
częścią jesteśmy.
Właśnie ta idea była tematem przewodnim organizatorów XI Przeglądu
Form Teatralnych pod hasłem „Świat
przygody świat przyrody”, który odbył
się w Domu Kultury w Czersku 30 marca
2010 r. W wydarzeniu tym wzięli udział
reprezentanci szkół podstawowych
w Czersku, Brusach, Krzyżu, Zespół
Szkół Specjalnych w Czersku oraz dwóch
czerskich przedszkoli. Konkurs cieszył
się dużym zainteresowaniem, czego

Korespondencja
z Kanady

TRZY
CZAPLE
T

rzy gatunki czapli prezentowane w Galerii Biuletynu:
czaplę modrą Ardea herodias,
czaplę białą Ardea alba oraz ślepowrona Nycticorax nycticorax
sfotografowałem we wrześniu
2009 r. w dwóch parkach w zachodniej części Toronto.

ŚWIAT PRZYRODY
- świat przygody
dowodem była pełna sala uczniów,
pedagogów oraz rodziców. Dyrektor
szkoły przywitał wszystkich gości oraz
przedstawił jury, w którego skladzie byli
też leśnicy: J. Talaśka – leśniczy z Nadleśnictwa Czersk i Marek Pałaszyński
z Nadleśnictwa Rytel.
Występy dzieci i młodzieży były
oceniane pod względem kultury słowa,
reżyserii, muzyki, ogólnego wyrazu artystycznego, scenografii, doboru repertuaru. W przerwach między występami
odbywały się konkursy prowadzone
przez Aleksandrę Grzelak oraz zapro-

szonych przedstawicieli nadleśnictw
Czersk i Rytel. Pytania dotyczyły
aspektów ochrony i zagospodarowania lasu. Jury po obradach przyznało
nagrody w następujących kategoriach:
kultura słowa - Szkoła Podstawowa
nr 1, reżyseria Szkoła Podstawowa
w Brusach, muzyka- Szkoła Podstawowa nr 1 Świetlica, ogólny wyraz artystyczny - Zespół Szkół Specjalnych
w Czersku, scenografia - Przedszkole
nr 1 w Czersku, najciekawsze przedstawienie - Przedszkole nr 2 w Czersku, dobór repertuaru - Szkoła Pod-

Dzieci bardzo starannie przygotowały swoje występy

Dwie pierwsze polowały w rzece Humber (Etienne Brule Park), a ślepowron
na swoje łowy czekał zmierzchu w koronie starej wierzby płaczącej w Eglinton
Flats Park.
Czapla modra jest największą i jednocześnie najliczniej występującą czaplą
w Ameryce Północnej. Jej europejskim
odpowiednikiem jest czapla siwa Ardea
cinerea. W Toronto pospolita, spotkać
można ją (choć nieczęsto) także zimą,
na oparzeliskach i brzegach jeziora Ontario.
Czapla biała pojawiła się w Toronto
kilka lat temu. Zobaczyłem ptaka po raz
pierwszy tuż przy rzece Humber. Zgodnie z literatura czapla biała powiększa
swój zasięg występowania w kierunku
północnym. Z końcem XIX i początkiem
XX wieku była na granicy wyginięcia.
Dziesiątkowana ze względu na pióra,
które przyozdabiały damskie kapelusze.
Kilogram piór, który pozyskiwano z 300
zabitych ptaków, był wart dwakroć wię-

stawowa w Krzyżu. Nagrody składały
się z dyplomu oraz małych upominków
sponsorowanych przez lokalnych przedsiębiorców oraz nadleśnictwa Czersk i
Rytel.
Warto podkreślić, że idea konkursu
wyzwoliła w dzieciach niezwykłą kreatywność oraz chęć samodzielnego myślenie
i analizowania. Na uznanie zasługuje
również praca opiekunów i nauczycieli.
Przykład takiej inicjatywy jest bez wątpienia dobrym pomysłem na połączenie
nauki z zabawą. Reasumując wrażenia
z tego wydarzenia możemy mieć nadzieję, że uczestnicy konkursu - „ekokapturki”
będą dorastać w duchu wielkiego poszanowania dla przyrody i jej praw.
Tekst i zdjęcia: Joanna Pajkert

Organizatorzy, sponsorzy i jurorzy na scenie

cej niźli kilogram złota! Od 1953 r. czapla
biała jest symbolem National Audubon
Society. Jej sylwetkę znajdziemy również na brazylijskim banknocie 5 Reais
i na rewersie nowozelandzkiej dwudolarowej monety.
Kilka ślepowronów przybywa co dnia
do niedużego 9-hektarowego Eglinton
Flats Park. Polują tamże w dwuhektarowym stawie na ryby – black crappie Pomoxis nigromaculatus i brown bullhead
Ameiurus nebulosos. Ślepowrony mają
w Toronto swoja kolonie. Około 800
gniazd w Tommy Thompson Park (to niezwykły, unikalny park w skali światowej
– półwysep o długości 5 km, utworzony
z gruzu wywożonego z miasta od polowy 1950 r). Obecnie jest tam stacja badawcza migracji ptaków, a rejestry obejmują blisko 300 gatunków awifauny.
Fotografuję aparatem Nikon D200
(910 gram) z obiektywem Sigma zoom
150-500 mm (1910 gram). Wszystkie
zdjęcia robię „z ręki”. Obiektyw Sigma

ma dwie opcje OS (Optical Stabilizer):
jedną ustawiamy, gdy obiekt się porusza, a druga ma eliminować drgania
rąk fotografującego. I o dziwo, mając
w ręku niemal 3 kilogramy, statyw okazuje się zbędny. Choć oczywiście jest
w zanadrzu - niezawodny Manfrotto 055C
z głowicą 029 MK2.
Jacek Pawlikowski
www.friendsofthespit.ca
www.tommythompsonpark.ca
www.mykawartha.com
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TRZY CZAPLE z Toronto

Na fotografiach:
1. CZAPLA
BIAŁA
Ardea alba
2. ŚLEPOWRON
Nycticorax
nycticorax
3. CZAPLA
MODRA
Ardea
herodias

Zdjęcia

Jacek
Pawlikowski
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