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Wigilia Bożego Narodzenia
„Pokłon Trzech Króli”
- Hugo van der Goes
(ok. 1440-1482)

GDY SIĘ CHRYSTUS
RODZI...
Wigilia Bożego Narodzenia, albo wigilia świąt Bożego Narodzenia,
albo też wieczerza wigilijna, wieczór wigilijny, niekiedy także „gwiazdka”.
Z łaciny vigilia oznacza czuwanie, straż; a vigilare to „czuwać”. W tradycji
chrześcijańskiej wigilia to dzień poprzedzający Boże Narodzenie, kończący
okres adwentu.

U

roczystość Bożego Narodzenia wprowadzono do kalendarza świąt kościelnych
w IV wieku. Dwieście lat później ustaliła
się tradycja wieczornej kolacji, zwanej wigilią. Wieczerza wigilijna jest niewątpliwie echem
starochrześcijańskiej tradycji wspólnego spożywania posiłku, zwanego z grecka agape, będącego
symbolem braterstwa i miłości między ludźmi. Gdy
w drugiej połowie IV w. Synod w Laodycei zabronił
biesiadowania w świątyniach, zwyczaj ten przeniósł
się do domów wiernych. W Polsce wigilię zaczęto
obchodzić wkrótce po przyjęciu chrześcijaństwa,
choć na dobre przyjęła się dopiero w XVIII w.
Od 2003 roku - zgodnie z formułą przykazań
kościelnych, zatwierdzonych przez Watykańską Kongregację Nauki Wiary - formalnie nie obowiązuje już
post w wigilię Bożego Narodzenia. Biskupi polscy
zachęcają jednak wierzących do dochowania wierności tej wieloletniej tradycji. Wigilia postna obowiązuje katolików wówczas, gdy przypada w piątek.
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W polskiej tradycji to ojciec rodziny lub najstarszy wiekiem rozpoczynał wieczerzę modlitwą, odczytaniem opisu narodzenia Pańskiego z Ewangelii św.
Łukasza. Następnie dzielono się opłatkiem i składano
sobie życzenia. Pod choinką ustawia się często żłóbek,
dla upamiętnienia narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Układa się pod nią także prezenty dla najbliższych.
Wigilia w polskiej obyczajowości jest świętem
rodzinnym. Podobnie jak w Polsce, wigilię obchodzi
się na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie wśród katolików łacińskich, w Czechach i na Słowacji. Nieznany,
poza terenami dawnej Rzeczypospolitej, jest zwyczaj łamania się opłatkiem.
Po wigilii katolicy udają się tradycyjnie na pasterkę. Pasterka jest pamiątką z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa nocne
należały do stałej praktyki Kościoła. Pierwsze Msze
św. o północy 24 grudnia sprawowano w Betlejem.
W Rzymie zwyczaj ten znany był już za czasów papieża Grzegorza I Wielkiego, pasterkę odprawiano

KLĘSKA
STULECIA
BOŻE
NARODZENIE
Bożonarodzeniowe
przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większopki krakowskie,
szej. Charakter tej liturgii tłumaczą pierwsze słowa
to prawdziwe
invitatorium, wprowadzenia do Mszy: „Chrystus
dzieła polskiej sztuki
narodził się nam. Oddajmy mu pokłon”.
ludowej
Kościoły w okresie Bożego Narodzenia zdobi
żłóbek. Żłóbek w dzisiejszej postaci zawdzięczamy
św. Franciszkowi. Historia tej tradycji jest jednak
znaczenie dłuższa i sięga piątego wieku. Wtedy, jak
głosi podanie, żłóbek Jezusa przeniesiono z Betlejem do Rzymu i umieszczono w bazylice Matki Bożej Większej. Także pasterkę w Rzymie odprawiano
początkowo tylko w tym kościele.
To we Włoszech zaczęto w uroczystość Bożego
Narodzenia wystawiać żłóbki, w których umieszczano figury Świętej Rodziny, aniołów i pasterzy.
Do rozpowszechnienia tego zwyczaju przyczynił się
św. Franciszek. Z przekazów pozostawionych przez
jego biografa – Tomasza z Celano – wiemy, że w wigilijną noc Biedaczyna z Asyżu zgromadził w grocie
w miejscowości Greccio okolicznych mieszkańców
i braci, by w prosty sposób pokazać im, co to oznacza, że „Bóg stał się człowiekiem i został położony
na sianie”. W centrum jaskini leżał wielki głaz, pełniący rolę ołtarza. Przed nim bracia umieścili zwykły
kamienny żłób do karmienia bydła, przyniesiony
z najbliższego gospodarstwa. W pobliżu, w prowizorycznej zagródce, stało kilka owieczek, a po drugiej
stronie wół i osioł. Jak pisał kronikarz, zwierzęta „zaciekawione, wyciągające szyje w stronę żłobu, pochylając się i jakby składając pokłon złożonej w nim figurce przedstawiającej dziecię Jezus”. Postaci do szopki
wybrano spośród obecnych braci i wiernych. Zapalonymi pochodniami św.
Franciszek rozjaśnił niebo,
Wigilia (łac. czuwanie) –
a w lesie ukryli się pasterze,
pierwotnie oznaczała straż
którzy na dane hasło wznonocną i oczekiwanie.
sili gromkie okrzyki. Do dziś
W słowniku kościelnym nazyszopka w Greccio przyciąga
wa się tak dzień poprzedzacorocznie rzesze turystów.
jący większe święto. Dawniej
Obecnie najsłynniejsze są szopki toskańskie,
w każdą wigilię obowiązysycylijskie i neapolitańskie.
wał post. Do stołu wigilijW Szwajcarii, w Niemczech
nego siadano, gdy zabłysła
i w Austrii modne są żłóbpierwsza gwiazda. Miała ona
ki „grające”. W Polsce do
przypominać Gwiazdę Betlenajbardziej znanych należą
jemską prowadzącą pasterzy
szopki krakowskie, prawdziwe arcydzieła sztuki ludoi magów do Betlejem.
wej. Powstanie tej tradycji
przypisuje się murarzom i cieślom. Nie mając zatrudnienia w zimie, chodzili oni z takimi szopkamiteatrzykami od domu do domu i tak zarabiali na swe
utrzymanie. Wzorem architektonicznym był dla nich
przede wszystkim kościół Mariacki, ale wykonywano
także miniatury Wawelu, Sukiennic i Barbakanu. Od
1937 r. z inicjatywy Jerzego Dobrzyckiego odbywa
się konkurs na najpiękniejszą „Szopkę Krakowską”.
Już w średniowieczu wystawiono przy żłóbkach
przedstawienia teatralne zwane jasełkami. W Polsce najbardziej znanym utworem tego gatunku jest
„Polskie Betlejem” autorstwa Lucjana Rydla.
Źródło: www.niedziela.pl

GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel.
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!
- O niebieskie duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy.
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!
- Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie Mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski.
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!
A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
Zaraz do Betlejem spieszno pobieżeli
I zupełnie tak zastali, jak anieli im zeznali.
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!
A stanąwszy w miejscu pełni zadumienia,
Iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia,
Padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana.
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!
Nareszcie gdy pokłon Panu już oddali,
Z wielką wesołością do swych trzód wracali,
Że się stali być godnymi Boga widzieć na tej ziemi.
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!
„Gdy się Chrystus rodzi” to najstarsza i najpopularniejsza
kolęda polska, pochodząca z okresu baroku (XVI/XVII w.)
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„Lasy Państwowe od 95 lat wiernie
z narodem” to hasło tegorocznej
ogólnopolskiej pielgrzymki leśników do Częstochowy, duchowej
stolicy Polski. Wymownym, historycznym aktem tej podniosłej uroczystości było zawierzenie Lasów
Państwowych Najświętszej Maryi
Pannie, które z Wałów Jasnogórskich ogłosił dyrektor generalny
Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.
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Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył
abp Wacław Depo (trzeci od prawej)

onad sześć tysięcy osób zgromadziła w sobotę 21 września 2019 roku na Jasnej Górze 23. Pielgrzymka Leśników i Pracowników
Ochrony Środowiska. Za pracę leśnikom,
w 95-lecie powołania Lasów Państwowych, dziękowali w listach prezydent Andrzej Duda i premier
Mateusz Morawiecki.

LASY W DOBRYCH RĘKACH

„Pielgrzymka przypada w szczególnym czasie narodowych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 95-lecia Lasów Państwowych. To dobra okazja, by podkreślić, że lasy są naszym wspólnym dobrym, które powinniśmy otaczać szczególną
troską” – napisał Andrzej Duda w liście odczytanym
przez doradcę prezydenta ds. ochrony środowiska
i polityki klimatycznej Pawła Sałka.
„Tym bardziej pragnę wyrazić moją wdzięczność
wszystkim pracownikom Lasów Państwowych za
trud, jaki wkładają w zachowanie polskich lasów. 95
lat państwowej gospodarki leśnej w Polsce upewnia
nas w przekonaniu, że las jako dobro wspólne powinien podlegać szczególnej ochronie państwa i pozostać jego własnością” – zaznaczył prezydent. Ocenił,
że lasy mają dla Polski znaczenie strategiczne. „Są
ostoją bioróżnorodności, zielonymi płucami i rezerwuarem wód gruntowych. Gospodarka leśna musi
być przemyślana, spójna i długofalowa, a gwarancją
tego są Lasy Państwowe” – wskazał Andrzej Duda.
Dziękując leśnikom za troskę, jaką otaczają polskie lasy prezydent uznał, że ogrom ich pracy wyrażają liczby, jak pół miliarda sadzonych co roku
drzew, czy stale powiększająca się lesistość Polski.
Podziękował leśnikom za obecność na ubiegłorocznym szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach, za
sadzonki rozdawane m.in. podczas dożynek prezy-

PIELGRZYMKA
KLĘSKA STULECIA
Leśników

denckich w Spale, za kampanie edukacyjne i społeczne oraz za wspólne akcje „sadziMY” i „sprzątaMY”, ponieważ „przypominają one, że o las możemy
i powinniśmy dbać wszyscy”.
W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Andrzej Duda wspomniał o leśnikach, którzy wówczas
działali w ruchu oporu, walczyli z bronią w ręku
i oddali swoje życie za ojczyznę.
„Nie byłoby Polski Podziemnej, gdyby nie zaangażowanie leśników. To dzięki nim możliwa była
walka oddziałów partyzanckich, działalność wywiadowcza, alianckie zrzuty żywności i broni, desant
cichociemnych. To piękna karta historii Lasów Państwowych, o których nie wolno nam zapominać” –
podkreślił.

dzictwa następnym pokoleniom”. Szef rządu ocenił,
że hasło tegorocznej pielgrzymki: „Lasy Państwowe
od 95 lat wiernie z narodem” dobrze oddaje ducha
odpowiedzialności i służby, który przyświeca działalności leśników.
„Wiem, że udział w pielgrzymce jest wyrazem
osobistego zaangażowania w pielęgnowanie dziedzictwa naszej Ojczyzny, wyrosłej na chrześcijańskich fundamentach. Polscy leśnicy od lat udają się
na Jasną Górę, by polecać ważne sprawy opiece
Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystkim uczestnikom życzę, by doświadczenie wspólnej pielgrzymki
przyniosło nowe siły w codziennej służbie na rzecz
naszych obywateli” – napisał premier.

DUCH ODPOWIEDZIALNOŚCI I SŁUŻBY

Obecny na uroczystości minister środowiska
Henryk Kowalczyk również dziękował „za pracę leśników, ich trud, pełnioną z poświęceniem misję
i faktycznie pełnioną rolę strażników przyrody”. (…)
„Słychać różne poglądy i opinie na temat ochrony przyrody, ale ja przede wszystkim ufam w tym

Premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego zaakcentował, że „polscy leśnicy gospodarują i dbają o powierzone im obszary z troską o środowisko i przekazanie naszego przyrodniczego dzie-

Leśnicy na Wałach Jasnogórskich. „Tu bije
serce Narodu...”

UFAM LEŚNIKOM

Pielgrzymka leśników w drodze
na szczyt Jasnej
Góry
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KLĘSKA STULECIA
PIELGRZYMKA
Leśników
z dotacji państwowych, a właśnie gospodarują własnymi pieniędzmi – nie tylko na własne potrzeby,
ale także wspierając inne dzieła” – wskazał.

DZIAŁAMY PERSPEKTYWICZNIE

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny podkreślił, że współczesne wyzwanie stojące przed tym środowiskiem są globalne
i wynikają z trendów znacznie wykraczających poza
krajowe uwarunkowania.
„Dotykają nas skutki zmian klimatycznych, które
mogą prowadzić do istotnych zmian w naszym krajobrazie. Przybywa regionów, gdzie obserwujemy
skutki suszy, gradacji owadów czy chorób grzybowych” – przyznał.
„Dziś nie mówimy tylko o zmianach klimatycznych, ale już na nie odpowiadamy. Dzięki zgodnej
organizacyjnej sprawności odtworzyliśmy fundusz
stabilizacji. Samodzielnie radzimy sobie z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w lasach. (…)
Jesteśmy dumni z naszego systemu ochrony pożarowej – mimo serii dramatycznie suchych lat nadal
w państwowych lasach wybucha bardzo mało pożarów w porównaniu do ich powierzchni, a te, które
się pojawiają, są szybko wykrywane i tłumione” –
zaznaczył Andrzej Konieczny.
„Działamy perspektywicznie: sadząc drzewa
zmieniamy skład przyszłych lasów. Lepiej dopasowujemy je do siedlisk, wprowadzamy większą różnorodność gatunków, zwłaszcza więcej liściastych.
Osiągnęliśmy dziś największą powierzchnię odnowień naturalnych. Dzięki tym działaniom polskie
lasy będą bardziej odporne na zagrożenia klimatyczne” – zadeklarował szef Lasów Państwowych.

WAŻNE PRZESŁANIA

Na zdjęciach od góry:
1. U stóp ołtarza
leśnicy wraz z rodzinami
2. Modlimy się dzisiaj
za leśników, pracowników ochrony
środowiska i wszystkich dbających o
środowisko naturalne
naszej ojczyzny...
3. Dyrektor generalny
LP Andrzej Konieczny
(drugi od lewej) na
czele procesji
z darami
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względzie leśnikom, ich wiedzy i stuletniemu doświadczeniu” – zadeklarował.
Minister podkreślił ważną funkcję społeczną
leśników – udostępniania lasu społeczeństwu. Zastrzegł, że lasy pełnią też funkcję gospodarczą.
„Niemożliwy byłby taki wspaniały rozwój przemysłu
drzewnego, meblarskiego, gdyby nie leśnicy, gdyby nie surowiec pochodzący z lasów państwowych
i prywatnych” – przyznał.
Henryk Kowalczyk zaznaczył, że zgodnie z deklaracjami z pielgrzymki sprzed roku, zapewnione
zostało bezpieczeństwo finansowe Lasów Państwowych. „Ważne, że Lasy Państwowe, pełniąc wszystkie funkcje na rzecz społeczeństwa, nie korzystają
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Mszy św. dla uczestników 23. Pielgrzymki Leśników odprawionej na jasnogórskim szczycie przewodniczył i homilię wygłosił metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. Pełny tekst homilii
zamieszczamy na kolejnych stronach biuletynu.
Na koniec Mszy św. dyrektor generalny Andrzej
Konieczny ogłosił „Akt zawierzenia Lasów Państwowych Najświętszej Maryi Pannie”. Okolicznością,
która sprzyjała takiej deklaracji jest obchodzony
w bieżącym roku jubileusz 95-lecia powołania Lasów Państwowych. Pełny tekst zawierzenia zamieszczamy na str. 11.
Po błogosławieństwie kończącym liturgię na Wałach Jasnogórskich, reprezentanci jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z całego kraju, udali
się na uroczystą naradę z dyrektorem generalnym
LP, która odbyła się w auli Wyższego Seminarium
Duchownego w Częstochowie. Natomiast, grupy
leśników uczestniczących w pielgrzymce, przed wyruszeniem w drogę powrotną do swoich domów,
nawiedzały Kaplicę Cudownego Obrazu.
W religijnej uroczystości na Jasnej Górze uczestniczyła około 400-tu osobowa grupa leśników i ich
rodzin z jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, z dyrektorem
Bartoszem Michałem Bazelą na czele.

Ks. abp Wacław
Depo, metropolita
częstochowski. Fot.
Tadeusz Chrzanowski

WASZA SŁUŻBA

I MISJA

– homilia abp. Wacława Depo, wygłoszona do
uczestników 23. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników
na Jasną Górę
Drodzy bracia i siostry, leśnicy pielgrzymujący do Domu Matki pod hasłem
„Lasy Państwowe od 95 lat wiernie
z narodem”. Drodzy pielgrzymi potwierdzający wobec Maryi tajemnice
własnych powołań i misji wobec świata. Pozdrawiamy również pracowników
środków społecznego przekazu, którzy
są w tych tygodniach zwłaszcza, ludźmi
ukazującymi prawdę o nas samych oraz
o naszej rzeczywistości.
Gromadzimy się dzisiaj na Jasnej Górze aby na wzór Maryi czuwać nad naszą wiernością Chrystusowi, Kościołowi
i Ojczyźnie. Ta wierność, jako zadanie
trudnej i odpowiedzialnej pracy, została wpisana w hasło waszej pielgrzymki.
„Wiernie z narodem”. A jednocześnie
dziękujemy Bogu za dar odzyskania
utraconej wolności przeszło 100 lat
temu. W tym również za dar istnienia,
piękno i dobroczynny charakter polskich lasów. Ten dar jest także konstruktywny w dziedzinie duchowej, czego
dowodem jest wasze pielgrzymowanie
już po raz 23 na Jasną Górę.

towej w pobliskim Wieluniu, czy na Westerplatte. Ale wy zawsze pielgrzymując
idziecie ku lepszej przyszłości, za którą
dzisiaj już bierzecie odpowiedzialność.
Ta wasza pielgrzymka wspólnoty ludzi
w zielonych mundurach jest świadectwem nadziei, która ożywia dusze i serca ludzkie, i życiu naszemu przywraca
pełny wymiar i sens bytowania i pracy.
„Niech wasza praca pomoże uratować piękno polskich lasów dla dobra
Ojczyzny i jej mieszkańców”. Te słowa
wypowiedział do waszych środowisk
św. Jan Paweł II w Rzymie 28 kwietnia

2004 roku do uczestników pielgrzymki
krajowej polskich leśników, poświęcając
jednocześnie kosz z żołędziami na przyszłe dęby pamięci. Dlatego jesteśmy tutaj, aby zapatrzeć się w matczyną twarz
Matki, zatroskaną bo miłującą, a zarazem wzywającą do odpowiedzialności
za siebie, za wspólnoty rodzinne, za naród, Kościół i Ojczyznę. To poprzez wyraz tej macierzyńskiej twarzy obecnej
w każdym niemal polskim domu, czy
na maleńkim obrazku, nauczyliśmy się
wierności Chrystusowi i Ewangelii. Dlatego wejdźmy teraz w światło Bożego
Słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy.

Powołany jest każdy z nas

W liturgii Kościoła wspominamy dzisiaj (21 września) postać św. Mateusza
apostoła i ewangelisty, który jest wzorem otwarcia człowieka na dar miłosierdzia Bożego wymagającego współpracy
z łaską Boga. Albowiem miłosierdzie
Boże, które jest wprost drugim imieniem Boga, było nie tylko u podstaw
powołania celnika Lewiego na apostoła
Mateusza, ale jest ono również podstawą powołania każdej i każdego z nas.
W liście św. Pawła do Efezjan słyszymy o wezwaniu do jedności. Jakże dzisiaj
te słowa są potrzebne i zobowiązujące.
Apostoł prosi odbiorców tego listu, aby
postępowali w sposób godny powołania
tzn. uwierzyli w łaskę uprzedzającą Boga
dla praktykowania cnót chrześcijańskich,
które ułatwiają życie we wspólnotach.
A są nimi: pokora, czyli prawda o sobie,
łagodność, cierpliwość i wzajemna wyrozumiałość. To są również dary Ducha
Świętego, który został posłany w tajemnicy Kościoła Chrystusowego do naszej
ziemi już od przeszło 1053 lat.

Niech wasza praca pomoże
uratować piękno polskich
lasów dla dobra Ojczyzny
i jej mieszkańców...

Świadectwo nadziei

I w tym corocznym pielgrzymowaniu ku Jasnej Górze zwycięstwa przez
Maryję jest obecny obraz życia naszego
narodu, który idzie przez własne, nieraz
bardzo bolesne, dzieje. Jak wspominając 80. rocznicę wybuchu II wojny świa-

„Pokora, czyli prawda o sobie”. Fot. Tadeusz Chrzanowski
Życie lasów Kujawsko-Pomorskich
BIULETYN RDLP w Toruniu
4(93)2019

9

KLĘSKA STULECIA
PIELGRZYMKA
Leśników
że jeśli doszłoby do zepchnięcia na
margines religijnego i chrześcijańskiego podłoża tego kontynentu wówczas
zanegowane zostałoby nie tylko całe
dziedzictwo przeszłości europejskiej
lecz także poważnie narażona zostałaby
przyszłość dobra człowieka europejskiego, każdego człowieka wierzącego lub
niewierzącego. Te słowa powracają, gdy
dzisiaj te same miasta Europy: Strasburg, Bruksela, zdają się nie tylko zapominać o korzeniach, ale wprost proponują nowy program, nowego świata bez
Boga. A bez Boga człowiek nigdy nie jest
wolny. Bez Boga człowiek staje się niewolnikiem tej czy innej rzeczywistości.
Dlatego jesteśmy świadomi i świadkami
tych złożonych procesów kulturowych,
o których już nas ostrzegał Jan Paweł
II, kiedy mówił dalej: „Tej próbie towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna wywołujące u wielu Europejczyków wrażenie,
że żyją bez duchowego zaplecza niczym
spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione przez historię.
Łączy się to ze zjawiskiem stanowienia
praw dla tworzących Europę ludów
w oderwaniu od ich życiodajnego źródła jakim jest chrześcijaństwo.”

Największym wrogiem prawdy
jest zamęt

„Jezus nie wyklucza nikogo”. Fot. Tadeusz Chrzanowski

Przechodząc do sceny ewangelicznej dostrzegamy Jezusa, który odwołuje
Lewiego od jego dotychczasowej pracy,
aby skierować jego uwagę na dobra
niezniszczalne, które są przygotowane
w niebie. Pierwszym stwierdzeniem,
które się narzuca jest to, że Jezus nie
wyklucza nikogo ze swojej przyjaźni. Co
więcej, gdy siedział przy stole w domu
Mateusza odpowiadając tym, którzy się
gorszyli z tego powodu, że przebywa
w towarzystwie celników i grzeszników,
wypowiedział bardzo ważne słowa. „Nie
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy
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się źle mają. Nie przyszedłem wzywać
sprawiedliwych, ale grzeszników”. Zrozumcie, chcę bardziej miłosierdzia niż
waszych ofiar. Chcę waszej współpracy
z miłością, która was uprzedza.

Bez Boga człowiek staje się niewolnikiem

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, chciałbym w tym miejscu naszego
rozważania przywołać słowa, które św.
Jan Paweł II wypowiedział w październiku 1988 roku w Strasburgu. „Moim
obowiązkiem jest podkreślenie z mocą,

Do niedawna mogłoby się nam wydawać, że po 1989 roku najważniejsza
granica przebiega pomiędzy prawdą
a kłamstwem, prawdą a manipulacją,
że uda się nam zwyciężyć zło, że uda się
nam wytyczyć jasną linię uzdrowienia
ewangelicznego „tak-tak, nie-nie” bez
światłocieni. Tymczasem, jak słusznie
zauważa w swoim wywiadzie ks. profesor Waldemar Chrostowski, doszło
u nas w Polsce do innej jakościowo sytuacji. Obserwujemy już nie konfrontację między prawdą a fałszem, ale świadome wprowadzanie i powiększanie
zamętu. W tym zamęcie fałsz przestaje
się jawić jako groźny, a samo pojęcie
„fałszu” staje się niepotrzebne i bezużyteczne. Zresztą, jak i pojęcie „prawdy”.
A przecież już św. Tomasz stwierdzał,
że największym wrogiem prawdy jest
ZAMĘT, bo na jego usługach jest podważanie Bożych prawd i ludzkich odniesień. A co za tym idzie, ich ośmieszanie
i odrzucenie.
Dlatego nie dziwmy się, że w modlitwie eucharystycznej Kościoła, w każdej
Eucharystii – podkreślam – w każdej
Eucharystii, tak jak dziś, przy komunii
świętej prosimy Boga o uwolnienie od

wszelkiego ZAMĘTU, od wszelkiego zła.
Jakżeż potrzebna jest nam dzisiaj nie
tylko szczera refleksja moralna o naszej
godności i powołaniu, o waszej służbie,
o waszej misji, a nie tylko zawodzie.
Ażeby podjąć na nowo odpowiedzialność za siebie, za rodzinę, za naszą Ojczyznę i za Kościół.
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,
kiedy w tym, zwłaszcza, roku jesteśmy
świadkami zorganizowanych i suto opłacanych, tzw. marszów równości, które
wprowadzają ZAMĘT, warto przywołać
słowa profesora Roberto de Matei, autora książki „Dyktatura relatywizmu”,
który pisał: „Marsz totalitarny rozkłada
się na trzy etapy. Pierwszym etapem
jest negacja istnienia prawa do prawdy
obiektywnej. Czyli nie ma prawdy ostatecznej, każdy ma swoją prawdę. Konsekwencją tego jest zrównanie dobra
i zła, czyli grzechu i cnoty.
Drugi etap, który przetacza się również przez polskie ulice to jest instytucjonalizacja dewiacji moralnych objawiająca się w przemianie prywatnej
niegodziwości w publiczną cnotę. Czyli,
publiczne przyznanie się do grzechu, do
zła ma być dobre! (Oklaski).
I trzeci etap, na który zwraca uwagę
profesor Matei, to wprowadzenie prawnej karalności dobra, w tym także publicznego odwołania się do wiary. Czyli
to, że dzisiaj, tak publicznie przyznajecie
się do wiary w Boga i do zawierzenia Bogurodzicy ma być karalne?! Według tych,
czy innych wyborów i parlamentów?!

Przywrócić normalność

Drodzy bracia i siostry, dlatego
przychodzimy tutaj, żeby przywrócić
NORMALNOŚĆ i budować nasze życie
zawierzając Bogu. Dlatego zakończmy
modlitwę słowami poety Kazimierza Józefa Węgrzyna, który tak woła:
Pomóż nam, Chryste, odnaleźć drogę
do Ojczyzny. Z trwogą, Panie, patrzymy na władze świata, próbując ważyć nasze dzieje, przywaleni gruzem
kłamstwa i drżącym sercem chronimy
gasnącą nadzieję. Już czas odzyskać
Polskę, dość kłamliwej mowy i podłego
teatru, co nam duszę mroczy. Trzeba
nam odwagi, męstwa i miłości, byśmy
stanęli wszyscy pod Bożymi sztandarami, odzyskując prawdziwą wolność,
Ojczyznę i wiarę.
Amen.
PS. Tytuł oraz śródtytuły homilii pochodzą
od redakcji „Życia…”

Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów
Państwowych. Fot.
Tadeusz Chrzanowski

AKT ZAWIERZENIA
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Najświętszej Maryi Pannie

– wygłoszony od ołtarza na Wałach Jasnogórskich przez
dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego.
Najlepsza nasza Matko,
Pani Częstochowska!

Przez wieki Maryjo byłaś dla narodu
polskiego Matką i Królową. Od sześciuset
lat przychodzą do Ciebie Polacy, aby błagać
Cię o pomoc w sprawach osobistych, rodzinnych, społecznych i narodowych. Oto dzisiaj,
przed Twoim obliczem, stają wszyscy leśnicy
polskiej ziemi. Przychodzą ci, którym powierzona została troska o ogromną połać naszego rodzinnego kraju.
Jesteśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności za dobro, którego jesteśmy stróżami. Równocześnie zaś wiemy, że jesteśmy
słabymi naczyniami Bożej łaski i dlatego
błagamy Cię, Matko Chrystusowa, o pomoc
w wypełnieniu naszego zawodowego i osobistego powołania. Widzimy także, że Polska
pozostaje coraz bardziej samotną wyspą na
morzu ateizmu, buntu przeciw Bogu i wartościom chrześcijańskim. Widzimy dobrze,
że wiele narodów Europy stara się żyć już
tak, jakby Boga, prawdy i honoru na świecie
nie było. Z lękiem obserwujemy, jak wielu
z zagranicy rości sobie prawo, aby wtrącać się
w nasze sprawy domowe i ojczyźniane. Jak
wielu chce ingerować i decydować o tym, co
ma się dziać w Polsce i na naszej ziemi. Nie
godzimy się na to!
Sto lat temu nasi ojcowie stanęli do
walki o niepodległość Polski i ją z Bożą pomocą wywalczyli. Dziś również toczy się bój,
może nie krwawy, ale równie fundamentalny
i istotny dla naszego narodowego bytowania. Jako leśnicy znaleźliśmy się na pierwszej
linii walki o niepodległą Rzeczpospolitą. Jako
leśnicy pierwsi przekonaliśmy się, że są siły,
które chcą nas niepodległości i wolności narodowej pozbawić.

Świadomi wielkości tej walki, ale i świadomi naszych słabości, dziś duchowo przyjmujemy na siebie Twój ryngraf Dziewico. Pod Twoją
opiekę oddajemy Lasy Państwowe, wszystkich
leśników i pracowników, którzy troszczą się
o piękno, zasobność i nieskażone piękno naszych lasów. Tobie zawierzamy nasze rodziny,
naszych bliskich, którzy wraz z nami dźwigają
dole i niedole pracy leśnika. Pod Twoją obronę
oddajemy całą ziemię, na której z woli Bożej
staliśmy się gospodarzami, oddajemy wszystkie nasze siedziby i całą majętność, na której
gospodarujemy. Wiemy, że Ty Niewiasto obleczona w słońce, masz moc oślepić naszego
przeciwnika i doprowadzić nas do zwycięstwa.
Pomnij Maryjo, że jesteś Królową Korony
Polskiej, że patronujesz naszemu Narodowi.
Nie zostawiaj nas na pastwę nieprzyjaciół.
Uchroń nas od szatana i wszelkich złych duchów! Wiemy, że przez zło, które popełniamy
zasługujemy na karę, dlatego wyrzekamy się
naszych narodowych grzechów i przywar: pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości, rozpasania, chciwości i wszelkich spraw, które sprzeciwiają się woli Twojego Syna.
Spraw Maryjo, abyśmy przez dobre życie,
rzetelną pracę, uczciwe spełnianie obowiązków i sprawiedliwy podział dóbr zasłużyli na
osiągnięcie chwały nieba. Wyproś nam u Jezusa Chrystusa przyjęcie tego zawierzenia, wypełnienie postanowień, które tutaj podjęliśmy
i trwanie w dobru. Niech cała społeczność
Lasów Państwowych całkowicie należy do
Ciebie, Maryjo, i do Twojego Syna, który żyje
i króluje na wieki wieków! Amen.
PS. Tekst uroczystego aktu zawierzenia został przekazany przeorowi klasztoru jasnogórskiego.
Życie lasów Kujawsko-Pomorskich
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KLĘSKA
ŁOWIECTWO
STULECIA

ODPUST

w Okoninach
TEKST i ZDJĘCIA: Tadeusz Chrzanowski
Na zdjęciu powyżej:
Nabożeństwo
w kaplicy św. Huberta w Okoninach

Z lewej: Odpust
w Okoninach gromadzi liczne grono
myśliwych i leśników
Z prawej: Odznaczeni
Medalem Zasługi
Łowieckiej
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Zgodnie z coroczną tradycją,
w pierwszych dniach listopada
w kaplicy Św. Huberta
w Okoninach koło Śliwic
została odprawiona Msza św.
odpustowa. Przewodniczył
jej i homilię wygłosił ks. bp
Arkadiusz Okroj. Organizacją tego
podniosłego wydarzenia zajmuje
się już od wielu lat Bractwo
Świętego Huberta w Śliwicach.
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Jak każdego roku na Mszy św. odpustowej ku
czci św. Huberta w Okoninach, 3 listopada br.,
w święto patrona, zgromadziło się liczne grono
myśliwych, leśników, przedstawicieli miejscowych
samorządów, instytucji i organizacji społecznych
oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Zebranych przywitał Zenon Dejnowski, mistrz Bractwa. Ks. kapelan Andrzej Koss przekazał informację, że dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przyjął honorowy patronat
nad Kaplicą św. Huberta w Okoninach, jako sanktuarium dla myśliwych i leśników Borów Tucholskich
oraz pielgrzymów z innych stron kraju.
W homilii ks. bp Arkadiusz Okroj nawiązując
do Ewangelii, w której celnik Zacheusz pragnie
zobaczyć otoczonego przez tłumy Jezusa wspinając się w Jerycho na sykomorę, zauważył jak nam
w dzisiejszych czasach trudno dojrzeć Jezusa
w nawale spraw, które nas absorbują i przesłaniają to, co naprawdę ważne. „Bóg szuka człowieka,
ale znajduje tylko tego, który chce się dać znaleźć.
Bóg jest miłośnikiem wolności. Człowiek może wyrzucić Boga ze swojego świata wartości. Wielu to
czyni i Bóg na to pozwala, bo szanuje naszą wolność. W sercu człowieka jest jednak wielkie pragnienia bycia odnalezionym przez Tego, który daje
życie.” – powiedział biskup. Na zakończenie parafrazując słowa listu św. Pawła wyraził życzenia dla
zgromadzonych: „Modlimy się zawsze za was, aby
Bóg uczynił was godnymi swego wezwania, aby
z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra przez czyny płynące z wiary, aby w was zostało
uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa,
a wy w Nim za łaską Boga naszego Jezusa Chrystusa. Amen” – zakończył.
Po Mszy św. odbyła się w gospodzie „Pod Sosną” w Śliwicach okolicznościowa uroczysta biesiada myśliwska, podczas której Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali członkowie Koła Łowieckiego „Przepiórka” w Śliwicach:
Jerzy Czapka, Alfred Turzyński i Rafał Zomkowski.
Uczestnicy spotkania mieli też okazje wysłuchać
recitalu Dariusza Sicińskiego. Był też czas na rozmowy, wspomnienia i plany na przyszłość, wśród
których najsilniejsze jest oczekiwanie miejscowej
społeczności na ustanowienie przez Stolicę Apostolską Św. Huberta patronem Gminy Śliwice.

TEKST I ZDJĘCIA: Tadeusz Chrzanowski

Leśnicy kujawsko-pomorscy obchodzili doroczne Święto Lasu.
Wydarzenie było okazją do ocen i podsumowań minionego
roku. Zaproszeni goście nie kryli uznania dla pracy leśników,
która dobrze służy przyrodzie, społeczeństwu i Polsce.

U

roczystości związane z obchodami Święta Lasu w regionie kujawsko-pomorskim
odbyły się w Toruniu, 30 września 2019
roku. Podczas Mszy św. w Sanktuarium
NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II homilię – do zgromadzonych w świątyni leśników i zaproszonych przez nich gości – wygłosił
ojciec Tadeusz Rydzyk.

JESTEŚCIE ŚWIADKAMI BOGA

Zwracając się do leśników ojciec Tadeusz powiedział: „Wy, służycie Panu Bogu służąc naturze,
światu. To Bóg stworzył świat. Jeśliby ktoś nie wie-

rzył w Boga, a znamy to i z teologii, to używając
tylko rozumu, powinien do Niego dojść, patrząc na
Jego dzieła. Mistrza poznaje się po dziełach. (…)
Nie wyobrażam sobie, żebyście mogli powiedzieć: Nie ma Boga. – mówił dalej duchowny –
Można mieć wątpliwości. Wątpliwości są po to
żeby je rozwiązywać. (…) Wy jesteście świadkami
Pana Boga, świadkami wiary. Patrzycie na tę niesamowitą harmonię w naturze. (…) Wy dotykacie
Boga na co dzień. I życzę, aby wam błogosławił.
Będzie błogosławił, gdy poprosicie. (…)
Bądźcie Jego świadkami, na każdym kroku, tak
jak wszyscy wielcy Polacy, na których wyrósł Jan
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ŚWIĘTO LASU 2019

DLA PRZYRODY,
DLA NARODU
I OJCZYZNY

Obchody regionalnego Święta Lasu
w Toruniu rozpoczęły się
w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

ŚWIĘTO LASU 2019

Paweł II, u którego dzisiaj jesteśmy. I wyrosną następni. (…) Niech Was Pan Jezus prowadzi” – zakończył Ojciec Tadeusz.
W oprawie muzycznej i wokalnej Mszy św.
uczestniczył Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Jenot” z Technikum Leśnego w Tucholi oraz Chór
„Lutnia” z Więcborka, który po zakończeniu liturgii
wykonał kilka pieśni pięknie wpisujących się w religijny aspekt uroczystości.

UROCZYSTA NARADA LEŚNIKÓW

Oficjalna część obchodów Święta Lasu, uroczysta narada leśników regionu kujawsko-pomorskiego z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych,
odbyła się w auli pobliskiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Gości powitał Bartosz
Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Byli wśród nich przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, grupa parlamentarzystów, przedstawiciele wojewody i marszałka
województwa kujawsko-pomorskiego, prezydenta
Torunia, regionalnych służb mundurowych (straży pożarnych, wojska, policji), duchowieństwa,
ochrony przyrody, organizacji łowieckich, przemysłu drzewnego, przedsiębiorców leśnych… Znakomitą część sali konferencyjnej zajęli leśnicy reprezentujący wszystkie jednostki organizacyjne RDLP
w Toruniu.
Dyrektor generalny Andrzej Konieczny nawiązał
w swoim wystąpieniu do obchodzonej w tym roku
95. rocznicy powołania Polskich Lasów Państwowych, podkreślając, że już u zarania organizacji próbowano jej narzucić zdania eksploatacyjne czemu
zdecydowanie przeciwstawili się wówczas, w 1924
roku, leśnicy. „Lasy Państwowe mają pełnić funkcje
gospodarcze, a więc drewno; przyrodnicze, a więc
ochrona przyrody i bioróżnorodność; i społeczne,
a więc miejsce pracy, rekreacji, wypoczynku, zbierania grzybów. Wszystko to robimy skutecznie do
dzisiaj – podkreślił dyrektor Konieczny. – Jesteśmy
organizacją, jedyną taką w Europie, inteligentną,
samouczącą się, bardzo dobrze zorganizowaną,
z profesjonalną kadrą świetnie wykształconych
leśników.”
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Z lewej: Część
kameralna obchodów
Święta Lasu odbyła
się w auli Wyższej
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
Z prawej: Dyrektor
Andrzej Konieczny:
„Lasy Państwowe
mają pełnić funkcje
gospodarcze, przyrodnicze i społeczne”

ROŚNIE NOWY LAS

Dyrektor z uznaniem wyrażał się o leśnikach
regionu kujawsko-pomorskiego, którzy w ciągu
ostatnich dwóch lat uporali się ze skutkami „huraganu stulecia”, który w sierpniu 2017 r. zniszczył tu
całkowicie ponad 18 tysięcy hektarów lasów. Zniszczenia usunięto, a na jednej trzeciej powierzchni
poklęskowej rośnie już nowy las. To wielkie osiągnięcie.
Aktualną analizę prac wykonanych na terenie
klęski i plany na najbliższe lata przedstawił Ireneusz Jałoza, zastępca dyrektora RDLP w Toruniu.
Leśnicy uprzątnęli już 98 proc. powalonych drzew,
co przekłada się na pozyskanie w skrajnie trudnych warunkach ponad 5 mln m sześc. drewna. Na
bieżąco przygotowują teren pod nowe nasadzenia. Już na ponad 30 proc. powierzchni klęskowej
rośnie młode pokolenie lasu. Lasy Państwowe są
organizacją samofinansującą się. Dotychczasowe
koszty likwidacji skutków klęski na terenie toruńskiej Dyrekcji przekroczyły 500 mln zł.
Dyrektor Jałoza podkreślił ogromne społeczne
zaangażowanie w odbudowę zniszczonych lasów.
W różnego rodzaju akcjach sadzenia lasu wiosną
br. uczestniczyło ponad 8 tysięcy osób, w tym Para
Prezydencka, parlamentarzyści, służby mundurowe, samorządowcy, młodzież i lokalna społeczność. To fenomen bardzo krzepiący dla leśników.
Zakończenie prac odnowieniowych na terenach
poklęskowych przewidziano na 2023 rok.

ODZNACZENI, WYRÓŻNIENI

Coroczne obchody Święta Lasu są okazją do
różnego rodzaju ocen i podsumowań, odznaczenia
i uhonorowania osób, które w codziennej służbie
szczególnie się wyróżnili. Podczas uroczystej narady kilkudziesięciu pracowników nadleśnictw RDLP
w Toruniu otrzymało odznaczenia państwowe –
„Medale za Długoletnią Służbę”, odznakę Ministra
Środowiska „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”, wyróżnienia branżowe –
„Kordelas Leśnika Polskiego” oraz odznakę „Za Zasługi dla Lasów Kujawsko-Pomorskich” przyznane
przez Dyrektora RDLP w Toruniu.

UZNANIE, PODZIĘKOWANIE, WSPARCIE

najcenniejszych narodowych skarbów.” – zakończył Prezydent.
List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do leśników
Słowa uznania i zapewnienie o wsparciu wykujawsko-pomorskich odczytała minister Halina
powiedzieli
obecni na uroczystości posłowie:
Szymańska. „Są Państwo nie tylko strażnikami cenKrzysztof
Czabański,
Tomasz Latos i profesor Jan
nych zasobów leśnych Kujaw i Pomorza, ale także
Szyszko,
były
minister
środowiska. Wiele ciepłych
spadkobiercami wspaniałych tradycji sięgających
słów
padło
z
ust
przedstawicieli
wojewody kujawczasów II Rzeczypospolitej” – zwrócił się do leśnisko-pomorskiego,
marszałka
województwa,
prezyków Prezydent. W kolejnych zdaniach przypomniał
denta
Torunia,
przedstawicieli
służb
mundurowych
tegoroczną, wiosenną akcję społecznego sadzei duchowieństwa. „Dziękujemy wam za konsenia lasu na terenie zniszczonym przez huragan
kwentną pracę, za to co robicie
stulecia w Nadleśnictwie Rytel,
dla przyrody, dla Narodu i dla Ojw której osobiście uczestniczył
„Dziękuję za dbałość o polskie
czyzny!” – podsumował profesor
wraz z ponad tysięczną rzeszą
lasy,
za
Państwa
codzienną
praJan Szyszko.
przedstawicieli służb mundurocę,
za
pół
miliarda
sadzonych
Uroczystościom związanym
wych i różnych grup społeczeńz
regionalnymi
obchodami Święta
stwa. To był piękny gest solidarco roku drzew...”
Lasu
w
Toruniu
towarzyszyła proności i jedności społecznej.
mocja
niektórych
projektów
rozwojowych
Lasów
„Dziękuję za dbałość o polskie lasy, za PańPaństwowych,
jak
„Las
pełen
energii”,
czy
„Dobre
stwa codzienną pracę, za pół miliarda sadzonych
z lasu”. Swoje wyroby inspirowane lasem prezenco roku drzew. Wszystkim Państwu życzę wszelkiej
towały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Tucholi
pomyślności, satysfakcji i poczucia dumy z tego,
i Runowa Krajeńskiego.
jak wielką troską otaczają Państwo jeden z naszych
Z lewej: Grupa
pracowników
odznaczonych przez
Prezydenta RP
Z prawej: Goście
i gospodarze toruńskich uroczystości

Święto Lasu 1933
Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku stanęła wobec trudnego zadania scalenia w jedno państwo ziem i porządków prawnych
trzech byłych zaborów. Problem ten dotyczył również lasów polskich,
które przez okres niewoli podlegały rabunkowi.
Dość przypomnieć, że I Rzeczypospolita była bogata w lasy, które pokrywały
40 proc. kraju, podczas gdy w latach 30.
XX wieku pozostało ich niewiele ponad
21 proc. Ponadto, w Polsce międzywojennej blisko dwie trzecie lasów było
w rękach prywatnych właścicieli i pomimo dość rygorystycznego prawa mającego zapobiegać nadmiernym wyrę-

bom ich powierzchnia w dwudziestoleciu
skurczyła się o blisko milion hektarów.
W takiej atmosferze, w 1933 roku,
Związek Leśników Polskich, w którego
szeregach skupili się przede wszystkim
leśnicy polskich Lasów Państwowych,
wystąpił z inicjatywą zorganizowania na
terenie całego kraju stałego corocznego

Święta Lasu. Uzyskano wsparcie władz
państwowych, prasy i radia. Wydawano
w wysokich nakładach plakaty i broszury wysławiające lasy, ich wielkie znaczenie dla kraju i dobroczynny wpływ na
życie narodu. Patronat honorowy nad
obchodami Święta Lasu, później (1935)
przemianowanego na Dzień Lasu przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ignacy Mościcki.
W kampanię informacyjną szeroko
włączyły się organizacje i stowarzyszenia o dużym oddziaływaniu społecznym:
Związek Nauczycielstwa Polskiego, Liga
Ochrony Przyrody, Związek Właścicieli
Lasów, Związek Harcerstwa Polskiego,
Związek Stowarzyszeń Łowieckich, Polskie Towarzystwo Leśne i wiele innych.
Życie lasów Kujawsko-Pomorskich
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Prof. Jan Szyszko. Fot. Jakub Szymczuk

Zmarł profesor
JAN SZYSZKO
(1944-2019)

W

środę 9 października 2019 r. zmarł
profesor Jan Szyszko, wybitny polski
leśnik, były minister środowiska
i poseł na Sejm RP. Miał 75 lat. Pogrzeb odbył
się w Starej Miłośnie 16 października br.
OPRACOWANIE TEKSTU: Tadeusz Chrzanowski
(Źródło: www.lasy.gov.pl; www.wpolityce.pl, PAP)
Jan Szyszko urodził się w 1944 r. w Starej Miłośnie. Był nauczycielem akademickim, profesorem
nauk leśnych, autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologicznych. Zasiadał w Sejmie od czterech kadencji.

POLITYK

Jego kariera polityczna rozpoczęła się pod koniec
lat 80. ubiegłego wieku, kiedy działał m.in. w samorządzie podwarszawskiej gminy Wesoła. Od początku
lat 90-tych był działaczem Porozumienia Centrum.
Do PiS wstąpił w 2001 roku. W latach 1993–1994
pełnił funkcję dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w resorcie środowiska. Od końca
1997 r. do połowy października 1999 r. kierował ministerstwem ochrony środowiska w rządzie Jerzego
Buzka. Był też pełnomocnikiem rządu ds. Konwencji
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Klimatycznej i prezydentem Konwencji Klimatycznej ONZ (1999-2000). Od 2001 do 2005 r. zasiadał
w Trybunale Stanu z ramienia PiS. Jan Szyszko po raz
kolejny został powołany na ministra środowiska za
rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Sprawował tę funkcję między październikiem 2005 a listopadem 2007. W rządach Beaty
Szydło i Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję
szefa resortu środowiska od 16 listopada 2015 r. do
9 stycznia 2018.
Jako minister miał wyraziste poglądy. Krytykował unijną politykę klimatyczną i nawoływał do
renegocjacji unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego. Był przeciwnikiem zmiany, jaką wprowadziła koalicja rządząca PO-PSL, a która zmusiła Lasy
Państwowe do wpłat budżetowych. Opowiadał się
także za całkowitym zakazem przekształceń własnościowych lasów należących do Skarbu Państwa.

NAUKOWIEC, NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA

Jan Szyszko był nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych. W 1966 r. ukończył studia na
Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego. W 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym
SGGW i kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, a także współtwórcą i kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk.
Był też jednym z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Był autorem ponad 100 publikacji naukowych
z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych
i ekologii. Jako minister środowiska m.in. objął
ochroną wilka na terenie całego kraju i patronował
wprowadzeniu ochrony ponad stuletnich drzew
w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej. Był inicjatorem i promotorem ważnych badań na temat bilansu
i wymiany węgla w drzewostanach, które przez wiele dekad prowadził w okolicach Tuczna. W ostatnich
latach zdecydowanie opowiadał się za interwencją
w celu ograniczenia największej od stulecia gradacji kornika w Puszczy Białowieskiej, zagrażającej dotychczasowym siedliskom oraz powodującej wzrost
zagrożenia dla ludzi i pożarowego.
Prof. Szyszko uzyskał tytuł doktora honoris causa
Uniwersytetu w Lüneburgu za badania nad biegaczowatymi, a w 2008 r. otrzymał nagrodę im. Ettore
Majorany, przyznawaną m.in. przez Papieską Akademię Nauk.

NIESPODZIEWANA ŚMIERĆ

Na wieść o nagłej, niespodziewanej śmierci
Jana Szyszko 9 października br., w wypowiedzi dla
mediów wspomniał Profesora dyrektor generalny
LP Andrzej Konieczny:
- Z ogromnym żalem przyjąłem wiadomość
o śmierci profesora Jana Szyszko. Zawsze będę go
wspominał, jako wybitego naukowca światowego
formatu, nauczyciela i przewodnika w kwestiach

przyrodniczych, często głos rozsądku i wyraziciela
prostych prawd w coraz bardziej pogmatwanym
świecie. Jego zasługi dla leśnictwa, ochrony środowiska i polityki klimatycznej nie ulegają wątpliwości, by przypomnieć tylko jego nowatorskie badania
nad obiegiem węgla w lesie lub znaczący wpływ na
kształt Porozumienia Paryskiego. Był przy tym człowiekiem niezwykle uprzejmym, ciepłym, o wielkiej
kulturze osobistej i erudycji. Polska straciła prawdziwego patriotę.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

W środę 16 października br. w Starej Miłośnie
w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe
prof. Jana Szyszko. W tym podniosłym wydarzeniu
wzięli udział najwyżsi rangą urzędnicy państwowi.
Obecni byli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu
oraz liczni parlamentarzyści, przedstawiciele świata
nauki i współpracownicy Profesora, rodzina, przyjaciele i znajomi. Bardzo licznie zgromadzili się leśnicy
z całego kraju z dyrektorem generalnym Andrzejem
Koniecznym na czele.
Podczas uroczystej Mszy św. prezydent nadał
pośmiertnie prof. Szyszko Krzyż Komandorski
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Order został
przyznany za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej
i publicznej. Odznaczenie odebrała żona zmarłego
Krystyna Szyszko.

LEKARZ NASZEJ PRZYRODY

W koncelebrowanej Mszy św. żałobnej homilię
wygłosił bp. Antoni Pacyfik Dydycz, który powiedział
m.in.: „Odchodzisz pełen poświęcenia, jako jeden
z największych lekarzy naszej przyrody (…). Bardzo
cię przepraszamy, ale z bólem muszę to przyznać,
że zaskoczyłeś nas. Tyle razy z twoich ust słyszeliśmy
o planach na przyszłość. Przede wszystkim o twoim
serdecznym pragnieniu twojej służby Polsce. Wieść
o twoim rozstaniu się z ziemią bardzo szybko dała

o sobie znać. Wszędzie pytano z niedowierzaniem:
czy to możliwe, byś nas pozostawił będąc pełen dynamiki, sił, entuzjazmu? — mówił w homilii ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz. – Odchodzisz pełen poświęcenia,
jako jeden z największych lekarzy naszej przyrody,
a więc lasów i ich wszystkich mieszkańców.

OPOWIEDZIAŁ MI O LESIE

Profesora Szyszko wspominał obecny na uroczystościach pogrzebowych prezydent RP Andrzej
Duda: „Pamiętam doskonale 2009 rok, kiedy pan
prezydent Lech Kaczyński zajmował się sprawami
ochrony klimatu. Znałem już wtedy pana profesora. Wtedy on skontaktował się ze mną, oferując
wsparcie i pomoc. Tłumaczył mi kwestie ochrony
klimatu i związane z tym przepisy i regulacje. Zaprosił mnie wtedy do Tuczna. Przez lata byłem harcerzem i wiele czasu spędziłem w lesie, ale nigdy nikt
nie opowiedział mi o lesie i jego życiu tyle, co prof.
Szyszko przez dwa dni”. — wspominał prezydent.
„Nikomu nie szczędził zaangażowania, umiejętności i wiedzy. Jeśli ktoś zna posiadłość państwa
Szyszko, może się uśmiechnąć i powiedzieć, że urodził się w lesie. Wyszedł z tego lasu, by pełnić najważniejsze funkcje w kolejnych rządach, zgodnie z tym,
co wyznawał. Zawsze z pasją i z niezwykłym oddaniem sprawom ludzi, ojczyzny i przyrody” — dodał.
„Można powiedzieć, że wyszedł z lasu, ale las nigdy nie wyszedł z niego. Służył Rzeczpospolitej, Bogu
i Polsce, ale służył także przyrodzie - świata i Polski.
Służył w zgodzie ze swoimi przekonaniami, z tym,
w czym został wychowany przez rodziców. To było
jego przeświadczenie. Jeżeli wycinał roślinę, drzewo,
sadził dwa. W innym, lepszym miejscu. Starał się
prowadzić rozsądną, dalekowzroczną gospodarkę –
podkreślił prezydent.
„Cały czas bazował na swojej ogromnej wiedzy,
cały czas ją pogłębiał. A za razem był wspaniałym
człowiekiem. Jestem dumny i poczytuję to sobie
za wielki zaszczyt, że wydaje mi się, że darzył mnie
sympatią. Darzę go ogromnym szacunkiem. Był taki,
Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Szyszko w Starej Miłośnie.
Fot. Aleksander
Sawczuk
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

„Królewskie pożegnanie” śp. profesora Jana Szyszko. Fot.
Aleksander Sawczuk

że kiedy się angażował w działalność, to poświęcał
dla niej wszystko. Jednocześnie potrafił być wyrozumiały wobec innych. Z przymrużeniem oka patrzył
na atakujących go nawiedzonych ludzi” – zwrócił
uwagę prezydent.
„Czcigodny panie profesorze, panie ministrze.
Bardzo będzie nam pana brakowało, pana kompetencji, niezwykłej wiedzy. Dziękujemy za wielkie dzieło życia, za wszystkich wychowanków, wszystkich
młodych leśników, ludzi ochrony środowiska, którym
przekazał pan wiedzę. Drogi panie ministrze, spoczywaj w pokoju. Dobrze zasłużyłeś się dla ojczyzny”
– zakończył prezydent Andrzej Duda.

TWARDY JAK STAL

Głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński: „Przyszło mi dzisiaj pożegnać człowieka, który odszedł
przedwcześnie, z którym ja i moje środowisko szło
razem przez 30 lat. Pan prof. Szyszko był wybitnym
uczonym, człowiekiem, który uzyskał w swojej dziedzinie niezwykłe osiągnięcia. Był człowiekiem niezwykle mocno związany z prawem przyrody, z prawem lasu. Jednocześnie miał twarde, zdecydowane
poglądy. Dotyczyło to zarówno kwestii publicznych,
jego zaangażowania w trudną działalność, jak i jeśli
chodzi o kwestie związane z nauką, z przekonaniami
naukowymi, ogromną wiedzą, którą wykorzystywał
i której bronił, bo często była przedmiotem ataków.
Był zdecydowany, jednoznaczny, Twardy, jak stal”
– mówił prezes PiS.
„Bronił zasad wiary, bronił wszystkiego, co jest
związane z nauką Kościoła w sposób równie twardy, jak bronił wszystkich innych wartości. Był człowiekiem w swych przekonaniach integralnym, człowiekiem skonsolidowanym, jeśli chodzi o stosunek
do świata i ludzi. Jednocześnie był kimś, kto łączył
w sobie dwie przeciwstawne cechy. Często stał obok,
nie miał tendencji do bycia kimś, kto podporządkowuje się głównemu nurtowi, za co płacił często dużą
cenę. Był oddzielny także w życiu publicznym, bronił
kwestii merytorycznych. Druga część jego osobowości to bardzo duże zaangażowanie, duże zdolności
towarzyskie. Skupiał wokół siebie w swoim domu,
w lesie, bardzo wielu przedstawicieli różnych środo-
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wisk, szczególnie naukowych” – zwrócił uwagę Jarosław Kaczyński.
Miałem zaszczyt uczestniczyć niekiedy w tych
spotkaniach. Potrafił swoje szerokie stosunki w środowiskach naukowych wykorzystywać dla wsparcia
tych, którzy dążyli do zmian w RP, którzy chcieli RP
naprawiać. Prof. Szyszko był człowiekiem naprawy
RP, który zaangażował się całą siłą przez dziesięciolecia w dzieło naprawy. Dobrze zasłużył się ojczyźnie
na różnych płaszczyznach, angażując się w obronę przyrody, obronę lasu, który tak bardzo kochał,
w obronę naszej wiary, polskich wartości i tradycji.
Był człowiekiem niezwykłym, utalentowanym. Odszedł bardzo przedwcześnie i można powiedzieć,
że w walce. Do samego końca walczył o to, by naprawa RP mogła być kontynuowana. Być może ciężar tej walki związany m.in. z atakami na niego, był
jedną z przyczyn tej przedwczesnej śmierci – mówił
Jarosław Kaczyński.

KRÓLEWSKIE POŻEGNANIE

Głos zabrał dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz
Rydzyk. „Kochany panie profesorze, ministrze. Jest
nas wielu, królewskie pożegnanie, jest ukochana
małżonka, dzieci, wnuki, przyjaciele, jest tylu biskupów, jest prezydent RP, premier, marszałkowie, parlamentarzyści, bardzo ważni ludzie. Tylu leśników,
myśliwych, kapłanów… Na pożegnaniu często się
płacze, to pożegnanie szczególne, przychodzą łzy do
oczu, ale my dziś dziękujemy, to królewskie dziękczynienie – powiedział dyrektor Radia Maryja.
Dziękujemy, że żyłeś według dewizy „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Zawsze byłeś w kościele, zawsze
w tym samym miejscu, miałeś swoje miejsce. Myśmy spotkali się ostatnio w sobotę i niedzielę, parę
dni przed twoim odejściem, i nawet w czasie posiłku
pytałem: Ile pan dziś spał? Bo to był problem, ciągle pracował, a wiem, że tej nocy pracował razem
z naszym księdzem rektorem, a rano o 8 był na Mszy
świętej. Później planowaliśmy dalej ważne sprawy,
jak rozwinąć to nauczanie, zapytałem, bo on mówi,
że o 17 musi być w Warszawie. Pracował ponad siły,
zatroskany bardzo i zawsze Pan Bóg był pierwszy
– wspominał o. Rydzyk.
Pod koniec września zatelefonował, proszę przyjechać… spotkaliśmy się tam w domu, ciekawe
rozmowy były. Był ks. proboszcz, do którego przyjechał ks. kardynał Muller - do niedawna prefekt nauczania kongregacji nauki wiary, wybitny teolog…
i tam z ks. proboszczem, z małżonką, usłyszałem, jak
powiedział: zrobiłem niedawno pewną inwestycję, czy
kupiłem, czy zamówiłem, apartament na 4 osoby na
cmentarzu… o wszystkim myślał – powiedział kapłan.
Ojczyzna po Bogu była twoją największą miłością, Ty pociągnąłeś miliony, by uratować lasy polskie przed rozkradzeniem. Uczyłeś właściwego podejścia do przyrody – podkreślił o. Rydzyk.
Prof. Jan Szyszko został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Wesołej, tam także odbyła się
dalsza część uroczystości pogrzebowych.

NAJWIĘKSZĄ TROSKĄ
otaczał Lasy Państwowe
Poniżej zamieszczamy fragmenty przemówienia Pawła Sałka, doradcy Prezydenta RP,
wygłoszone w imieniu wychowanków i studentów na pogrzebie śp. prof. Jana Szyszko,
16 października 2019 r. (Red.)

P

owiedzieć o Profesorze naukowiec, polityk,
patriota, społecznik, wykładowca, wychowawca, pasjonat, leśnik, etyczny myśliwy, ekolog – to wszystko mało. Bo Jan Szyszko był w wielu
wymiarach człowiekiem wielkim i wybitnym. Należał do grona światowej sławy uczonych, który nie
miał zwyczaju się chwalić, dlatego nie każdy wie,
że jako jeden z dwóch Polaków, obok św. Jana Pawła II,
otrzymał prestiżową nagrodę Ettore Majorana – Erice – Nauka dla Pokoju” przyznawaną przez Światową Federację Naukowców. Nagrodę tę otrzymały
tylko 62 osoby na świecie, w większości laureaci
Nagrody Nobla.
(…)
(Profesor Jan Szyszko) największą troską otaczał
Lasy Państwowe. Był wielkim orędownikiem ich
struktury, organizacji i tradycji. Uważał je za wzór
zrównoważonego rozwoju. Powszechnie z nich
korzystamy, pozyskujemy drewno, a jednocześnie
zachowujemy wysoką bioróżnorodność i wysokie
standardy środowiskowe. Zasoby leśne są dobrem
narodowym i muszą służyć każdemu Polakowi. To
nasze bezpieczeństwo ekologiczne, to czyste powietrze, czysta woda oraz siedlisko bytowania gatunków dziko żyjących.
Estymą otaczał każdego leśnika – od dyrektora generalnego do zwykłego gajowego, niezwykle
cenił sobie ich służbę, a także praktyczną wiedzę.
Zawsze powtarzał, ze Lasy Państwowe to podstawa
bytu i niepodległości Polski i narodu, a zarządzanie
nimi zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju stymuluje rozwój terenów wiejskich i kreuje tam
nowe miejsca pracy.
Wiele razy płacił za te poglądy utratą stanowisk
i nieustanną kampanią oszczerstw i pomówień, bo
w historii ostatnich 30 lat III RP były próby rozbicia,
demontażu, a nawet prywatyzacji Lasów Państwowych. Był tego zdecydowanym przeciwnikiem, uważał, że Lasy Państwowe to najlepiej zorganizowana
gałąź gospodarki. Liczące sobie obecnie blisko 100
lat Lasy Państwowe uważał za ogromny sukces polityczny i gospodarczy Polski oraz wzór zarządzania
i użytkowania zasobów przyrodniczych dla całego
świata. W obliczu zagrożeń związanych z dekompozycją struktury Lasów Państwowych, jakie pojawiły
się w latach 2008-2014, podjął samotną i – trzeba
to powiedzieć – heroiczną walkę o ich ocalenie.
Zorganizował akcję zbierania podpisów o poddanie pod ogólnokrajowe referendum sprawy przy-

szłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe i polskiej ziemi. Podpisy były zbierane
wszędzie, zbierali je wszyscy. Studenci, Rodzina Radia Maryja, koła łowieckie, kluby „Gazety Polskiej”,
niezależne organizacje pozarządowe, organizacje
kombatanckie, związki zawodowe, stowarzyszenia
i inni. O akcji zbierania podpisów i efektach informowały Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik,
tygodnik Niedziela i Gazeta Polska. Zebrano ponad
3,5 mln podpisów pod wnioskiem o referendum
ogólnokrajowe w sprawie przyszłości Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i polskiej
ziemi. To było największe pospolite ruszenie, które
uruchomił Jan Szyszko. Powstrzymało ono niebezpieczne zapędy ośrodków liberalnych.
Często powtarzał: Pozbywając się ziemi, pozbywamy się państwa, stając się równocześnie narodem migrujących najemników. Być może inspirował
się myślą Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego,
który w książce „Gasnące ognie” pokazał, co dla
narodu znaczy własność ziemi. Jak umierają narody, które tej własności się pozbywają. I jak w historii świata powstawały państwa, które wykupywały
ziemię, a później osiedlały tam swoich obywateli.
Wpajał to wszystkim: „Polskie Lasy Państwowe to
wielkie dziedzictwo narodowe naszego kraju, jeden
z ostatnich bastionów państwa polskiego i szansą
na przetrwanie narodu w tzw. jednoczącej się Europie”. Dlatego też czerpiąc z wiedzy i doświadczeń
Pana Profesora, nie dopuśćmy do zmiany statusu
Lasów Państwowych i zaszczepmy w sobie postawę nieufności wobec wszelkiego rodzaju „błyskotliwych koncepcji racjonalizatorskich” dotyczących
leśnictwa czy sprzedaży drewna.

Prof. Jan Szyszko:
Lasy Państwowe to
podstawa bytu i niepodległości Polski
i narodu. Fot. Tadeusz Chrzanowski
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wydarzenia
4 leśnictwa: Hagen (Dąbrowa), Bankau (Bąkowo),
Kottowken (Kotówka) i Hammer (Kuźnica).
Według danych z 1870 r. ówczesne Nadleśnictwo Dąbrowa obejmowało 28 tysięcy mórg. Fakt,
że siedziba naszego nadleśnictwa znajduje się od
samego początku w tym samym budynku a przed
nami lasami tych terenów zarządzało sześć pokoleń
leśników zasługuje na odpowiednią oprawę.

27 WRZEŚNIA 2019 ROKU

150 LAT

odbyła się uroczysta narada leśników z okazji
jubileuszu 150-lecia Nadleśnictwa Dąbrowa. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. polową przy siedzibie nadleśnictwa, sprawowaną przez kapelana
leśników diecezji pelplińskiej, ks. prałata Andrzeja
Kossa w celebrze duszpasterzy myśliwych, wojska
oraz księdza proboszcza z Jeżewa. Oprawę muzycz-

NADLEŚNICTWA
DĄBROWA
TEKST: Joanna Bock / ZDJĘCIA: Anna Jasik, Zuza Kasprzyk

Czas płynie, drzewa rosną, zmieniają się ludzie.
Jest coś, co ich łączy we wspólnej sprawie,
to las. Leśnicy są jedną wielką rodziną dbającą
o wspólne dobro narodowe jakim jest LAS.
Nadleśnictwo Dąbrowa obchodzi w bieżącym
roku 150 rocznicę powstania
Na zdjęciu powyżej:
Uroczysta Msza św.
z okazji 150-lecia
Nadleśnictwa
Dąbrowa

C

hociaż Lasy Państwowe w obecnej formie
organizacyjnej powstały w 1924 roku za
sprawą podpisanych przez Prezydenta RP
Stanisława Wojciechowskiego dwóch rozporządzeń: z 28 czerwca – o statucie polskich lasów
państwowych oraz z 30 grudnia – o organizacji administracji lasów państwowych, to warto podkreślić
fakt, że zorganizowana gospodarka leśna na ziemiach polskich funkcjonuje znacznie dłużej.

150 LAT TEMU,

na podstawie postanowień władz pruskich Nadleśnictwo Dąbrowa powstało w 1869 roku. Początkowo funkcjonowało pod nazwą Königliche Oberförsterei Hagen, to jest Królewskie Nadleśnictwo
Hagen, wchodząc w skład Prowincji Pruskiej, Rejencji Kwidzyńskiej i III Inspekcji Kwidzyn, która obejmowała nadleśnictwa: Hagen (Dąbrowa), Bülowsheide
(Przewodnik), Osche (Osie) i Charlottenthal (Szarłata). Ówczesne nadleśnictwo obejmowało obszar
dzisiejszego obrębu Dąbrowa, część dzisiejszego obrębu Warlubie w Nadleśnictwie Osie oraz fragment
dzisiejszego obrębu Laskowice. Początkowo były to
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ną podczas liturgii i całej uroczystości zapewnił Zespół Trębaczy Myśliwskich przy Technikum Leśnym
w Tucholi „Jenot” pod kierownictwem Adriana
Talaśki oraz Reprezentacyjna Orkiestra Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi pod
batutą Mirosława Pałczyńskiego.
Na uroczystości obecne były sztandary Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
Związku Leśników Polskich Rzeczypospolitej Polskiej
Regionu Pomorskiego oraz nadleśnictw: Runowo,
Gniewkowo, Włocławek, Brodnica i Skrwilno. Leśnicy czytali słowo Boże, modlitwę powszechną oraz
nieśli dary, wśród których był kosz z produktami
lasów i ziemi kociewskiej: przetwory z dziczyzny,
miód, grzyby, wino z lokalnej winnicy, owoce leśne
i ogrodowe. Podczas Mszy św. poświęcono sztandar
nadleśnictwa.

ODSŁONIĘCIE TABLICY

Po zakończeniu liturgii dokonano poświęcenia
i odsłonięcia kamienia pamiątkowego przy biurowcu nadleśnictwa. Tablica znajdująca się na kamieniu
upamiętnia walkę leśników o niepodległość Ojczyzny, w okresie od zaborów po II wojnę światową
i bezpośrednio po niej. Tablicę wykonano z przetopionych łusek zebranych przez komitet fundacyjny.
Ofiarodawcami są pracownicy Nadleśnictwa Dąbrowa, myśliwi i strzelcy. Poświęcenia kamienia dokonał proboszcz parafii Jeżewo ks. Jacek Somerski,
a uroczystego przecięcia girlandy - zastępca dyrektora RDLP w Toruniu Ireneusz Jałoza, wicestarosta
świecki Franciszek Koszowski oraz wójt gminy Jeżewo Maciej Rakowicz. Jubileusz był okazją do spotkania się zaproszonych gości oraz emerytowanych
i obecnych pracowników nadleśnictwa.
Nadleśniczy Karol Pawlicki przywitał uczestników uroczystości, opowiedział o tym, czym zajmujemy się na co dzień. O sukcesach, inwestycjach,
projektach, w których bierzemy udział oraz o pla-

nach na przyszłość. Podkreślił, że ważni dla naszej
jednostki byli i są przede wszystkim ludzie.

NADLEŚNICTWO OTRZYMAŁO SZTANDAR

Historię nadleśnictwa przedstawili: Aleksandra
Podgórska – specjalista ds. kadr i BHP oraz Janusz
Boguski – inżynier nadzoru. W swojej prezentacji
zwracali głównie uwagę na zmiany terytorialne, sukcesy i porażki leśników oraz sylwetki nadleśniczych.
Dużą część uroczystości zajął ceremoniał
sztandarowy, który zakończyło uroczyste ślubowanie pracowników nadleśnictwa z nadleśniczym
Karolem Pawlickim na czele.

„Przekazuję Wam sztandar Nadleśnictwa Dąbrowa jako symbol ofiarnej
i zaszczytnej służby dla dobra leśników
i polskich lasów,, oraz jako znak Waszej
organizacyjnej wspólnoty. Działając
i pracując pod tym sztandarem bądźcie
wierni wyobrażeniom na tym sztandarze ujętym. Noście sztandar wysoko,
doznając pod nim wiele zawodowych
satysfakcji i zadowolenia wynikającego
z poczucia należycie wykonywanych
obowiązków zawodowych. Darz Bór.”
– powiedział Ireneusz Jałoza, zastępca dyrektora RDLP w Toruniu, przekazując sztandar Karolowi Pawlickiemu, nadleśniczemu Nadleśnictwa
Dąbrowa.

Wszyscy powtórzyli za nadleśniczym: „My,
pracownicy Nadleśnictwa Dąbrowa, przyjmując
ten sztandar, jako symbol ofiarnej i zaszczytnej
pracy dla dobra polskich lasów, ślubujemy uroczyście: chronić ojczystą przyrodę, gospodarować
racjonalnie zasobami leśnymi, wypełniać rzetelnie
swoje obowiązki zawodowe, strzec dobrego imienia Nadleśnictwa Dąbrowa i Lasów Państwowych,
bronić naszego sztandaru i honoru leśnika polskiego, służyć polskiemu narodowi i Rzeczypospolitej
Polskiej. Darz Bór! Tak nam dopomóż Bóg!

Kamień z tablicą
upamiętniającą
walkę leśników
o niepodległość
Ojczyzny

Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie
wyróżnień i odznaczeń zasłużonym pracownikom
nadleśnictwa oraz przedstawicielom podmiotów
współpracujących z Lasami Państwowymi. Były to:
odznaka Ministra Środowiska „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” oraz odznaka
Dyrektora RDLP w Toruniu „Za zasługi dla lasów
kujawsko-pomorskich”. Po raz pierwszy w historii
nadleśniczy na wniosek kapituły nadał honorową
statuetkę „Złotą Szyszkę” za szczególne zasługi dla
Nadleśnictwa Dąbrowa Włodzimierzowi Robertowi
(emerytowanemu nadleśniczemu Nadleśnictwa
Dąbrowa). Wręczono także nagrody w konkursie
fotograficznym „Las w obiektywie”.

KONCERT ORKIESTRY

Z lewej: Uczestnicy
rocznicowych uroczystości w Dąbrowie
Z prawej: Nadleśniczy Karol Pawlicki
przekazuje sztandar
chorążemu pocztu
sztandarowego

Na koniec uroczystości odbył się koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Lasów Państwowych. Na
przyległym polu pokaz w formie inscenizacji historycznej dotyczącej walk polskich ułanów dali członkowie Jeździeckiego Klubu Sportowego „Czarna
Podkowa - Gródek” sekcji ułańskiej 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. W sekcji ułanów jeździ czterech naszych pracowników, a prezesem klubu jest
leśniczy Leśnictwa Gródek, Hubert Lemańczyk.
Uroczystościom towarzyszyła okolicznościowa
wystawa leśnych pamiątek historycznych oraz prezentacja zdjęć z konkursu „Las w obiektywie”.
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Zagospodarowanie

Uczestnicy konferencji
przed obiektem hotelowym w Fojutowie

LASU PO KLĘSCE
TEKST I ZDJĘCIA: Waldemar Wencel

Konferencja „Zagospodarowanie terenów po
klęsce huraganu z 2017 r. – teraźniejszość i przyszłość” odbyła się na terenie Borów Tucholskich
od 23 do 24 października 2019 r. Patronat nad
wydarzeniem objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu.

K

onferencję zorganizowali wspólnie: oddział
toruński Polskiego Towarzystwa Leśnego
oraz Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddziału
w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyło 90 osób,
pracowników 22 nadleśnictw oraz biura RDLP w Toruniu.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również
emerytowani pracownicy i działacze PTL i SITLiD,
dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi oraz kierownik praktycznej nauki zawodu, a także nauczyciele
hodowli lasu z siedmiu techników leśnych z kraju.
Naszymi gośćmi byli także: Zbigniew Kłosowski - wizytator techników leśnych z Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska oraz Jerzy Flisykowski, przewodniczący PTL Oddziału Wielkopolskiego.
Konferencję objął oficjalnym patronatem dyrektor
RDLP w Toruniu.

Sesja kameralna

Pierwszego dnia konferencji odbyła się część
wykładowo-dyskusyjna. Do udziału w niej i wygłoszenia prelekcji zarosiliśmy prof. dr. hab. Andrzeja
Grzywacza z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie,
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dr. hab. Piotra Sewerniaka z Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu UMK w Toruniu,
dr. Jacka Zajączkowskiego z Wydziału leśnego SGGW
w Warszawie oraz Arkadiusza Kuklińskiego – dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział w Gdyni.
Profesor Andrzej Grzywacz omówił temat
„Koszty ochrony przyrody w Lasach Państwowych,
stan obecny i przewidywania”, nawiązując przy
tym do wielkoobszarowych zdarzeń klęskowych na
terenie polskich lasów. W sugestywny, podparty
danymi, sposób zobrazował ponoszone przez Lasy
Państwowe wydatki oraz utracone przychody, które wynikają z zarządzania lasami objętymi różnymi
formami ochrony. Zachęcał przy tym, by dyskusja
w tematach ochrony leśnej przyrody, z naszej - leśników - była strony, zawsze merytoryczna, spokojna, wyważona i pozbawiona złych emocji.
Tematem prelekcji dr. Jacka Zajączkowskiego
było „Odnowienie lasu na terenach pohuraganowych”. Jak mówca podkreślił, współautorami prezentowanych materiałów są znakomici hodowcy
lasu: prof. Henryk Żybura, prof. Tadeusz Andrzejczyk oraz dr Kamil Bielak. W prezentacji omówione
zostały takie zagadnienia, jak: ograniczanie ryzyka
szkód od wiatru na etapie zakładania i prowadzenia
drzewostanu, dobre praktyki zagospodarowania terenu po wystąpieniu szkód od wiatru, odnowienie
powierzchni otwartych - dobór składu gatunkowego, zastosowanie przedplonu, pielęgnacyjne wykorzystanie gatunków pomocniczych, drzewostany
przejściowe, niepełne sadzenie gatunku głównego.
Z kolei profesor Piotr Sewerniak przedstawił:
„Uwagi o racjonalnym wykorzystaniu gleb piaszczystych w gospodarce leśnej”. Temat bardzo
aktualny w nawiązaniu do sytuacji na terenach

ECHA HURAGANU STULECIA
klęskowych głównie w nadleśnictwach Borów
Tucholskich, ale także w Nadleśnictwie Szubin.
Przestrzegał przed monotypizacją składów gatunkowych (wiekowa i warstwowa musi siłą rzeczy
nastąpić), pozyskiwaniem „do czysta” drobnicy
i pozostałości pozrębowych oraz karczowaniem
pniaków, w szczególności na siedliskach borowych.
Nakłaniał też do możliwie szerokiego wprowadzania gatunków korzystnie wpływających na glebę
i siedlisko, takich jak: grab, lipa, klony oraz olsze.
Dyrektor BULiGL Arkadiusz Kukliński w syntetyczny sposób przedstawił problematykę wykonawstwa prac urządzeniowych na przykładzie
nadleśnictw klęskowych. Można powiedzieć, że
przy zlecaniu nowych planów urządzenia lasu lub
aneksów do planów wystąpił nadmierny pośpiech,
który stworzył, zarówno „urządzeniowcom” jak
i pracownikom nadleśnictw, niepotrzebne problemy. Uczestnicy dyskusji jednoznacznie stwierdzili,
że wnioski zaprezentowane przez dyrektora powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w procedurach postępowania na wypadek gdyby podobne
zdarzenia klęskowe wystąpiły w przyszłości.
Część wykładową zakończyły prezentacje pracowników RDLP w Toruniu: Tomasza Sołtysa pt.
„Technologie budowy dróg na terenach klęskowych” oraz Waldemara Wencla pt. „Wytyczne kompleksowego, ekosystemowego zagospodarowania
terenów po huraganie z 2017 r.” Po prezentacjach
odbyła się dyskusja - interesująca i przyjemna dla
ucha, w dużej mierze z udziałem profesora Andrzeja Grzywacza.

Prezentacja koncepcji zagospodarowania powierzchni kulturowej „Kamienne
Kręgi” koło Leśna

Sesja terenowa

Drugiego dnia konferencja przeniosła się w teren. Odwiedziliśmy nadleśnictwa: Przymuszewo,
Czersk i Rytel. Celem wyjazdu było z jednej strony
unaocznienie ogromu zniszczeń, jakie wyrządził huragan w Borach Tucholskich, z drugiej zaś przybliżenie wybranych aspektów zagospodarowania powierzchni pohuraganowych oraz stopnia zaawansowania prac w poszczególnych nadleśnictwach.
Wiodącymi tematami prezentowanymi przez
nadleśniczych było: tworzenie ekotonów, odnowie-

Przedmiotem
ożywionej dyskusji
były techniczne i organizacyjne aspekty
odnowienia lasu
sadzonkami
z zakrytym systemem korzeniowym

nie naturalne sosny, zagospodarowanie powierzchni kulturowej „Kręgi Kamienne w Leśnie”, odnawianie powierzchni gatunkami lubiącymi ocienienie
lub wymagającymi ocienienia (nadleśniczy Nadleśnictwa Przymuszewo - Artur Kowalski z zastępcą
Michałem Bembenkiem), odnowienia sadzonkami
z zakrytym systemem korzeniowym, organizacja
dostaw ze szkółki Nadleśnictwa Dobrzejewice, organizacja i technika sadzenia, udatność, zabezpieczenie przeciwpożarowe i zabiegi agrotechniczne
na powierzchniach klęskowych (nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk Ireneusz Bojanowski z zastępcą
Leszkiem Pultynem), wieża widokowa i komunikacja społeczna (PR) związana z zagospodarowaniem
terenów klęskowych, powierzchnia „prezydencka”
– społeczne sadzenia lasu, odnowienia dębowe na
placówkach, uznawanie odnowienia naturalnego,
wykorzystanie siewnika Sobańskiego (nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel Zbigniew Łącki z zastępcą
Mariuszem Brunką). Przy okazji prezentowania tematów był czas na dyskusję i wymianę poglądów.
Padło sporo pytań technicznych. Uczestnicy konferencji nie kryli podziwu dla pracy i dokonań kolegów z nadleśnictw klęskowych.
Szkolenia sensu stricto odbywają się najczęściej
metodą podawczą, arbitralną, mało dyskusyjną
choć w świecie przyrody i „gospodarowania” nią,
nic nie jest do końca oczywiste i jednoznaczne.
Funkcjonowanie w różnych warunkach przyrodniczych, szeroko rozumianym otoczeniu kulturowym
i społecznym, uzależnieniach kadrowych itp., itd.
wymaga często specyficznego, lokalnego rozwiązywania problemów. Taką zmienność i adekwatne
do niej podejście zauważyliśmy podczas objazdu
terenowego.
Spojrzenie niezależne od sytuacji, ludzi, uwarunkowań, jak i ogólny pogląd na problematykę zagospodarowania terenów poklęskowych zaprezentowali nam prelegenci. Myślę, że takie spotkania
– jak w Borach Tucholskich – są ważnym, pozytywnym elementem naszej pracy. Może zatem uda się
zorganizować konferencje o podobnym charakterze
w przyszłych latach, co ze swojej strony, tu i teraz,
za aprobatą Aliny Siedleckiej – przewodniczącej Zarządu PTL Oddziału w Toruniu, deklarujemy.
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Uczestnicy wyjazdu
szkoleniowego
przed bramą do
Puszczy Jodłowej

O KORNIKU

I RADOMSKICH LASACH
TEKST: Józef Popiel / ZDJĘCIA: Łukasz Gwiździel

Szkoleniowe drogi zawiodły toruńskich leśników na teren regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Lublinie, gdzie specjaliści
ds. ochrony lasu z 27 nadleśnictw i biura RDLP w Toruniu udali się na zaproszenie świętokrzyskich leśników.

W

dniach od 24 do 27 września 2019 r.
poznawaliśmy region, gdzie przeważają siedliska lasowe z sosną na nizinach oraz jodłą na wyżynach. Średni
wiek drzewostanów 66 lat i przeciętna zasobność
264 m sześc. na hektar stawiają je w krajowej czołówce. Wybór lasów dyrekcji na wschodniej ścianie
kraju, jako celu wyprawy był spowodowany nie
tylko warunkami przyrodniczymi. Świętokrzyscy leśnicy mogą się pochwalić, m.in. sukcesami w zwalczaniu korników, w zagospodarowaniu powierzchni
klęskowych czy skutecznymi sposobami profilaktyki
przeciwpożarowej lasu.

Jest problem

Choć gospodarze sami podkreślali stabilną zdrowotność drzewostanów, a stan sanitarny jako dobry,
to jednak mają problemy z wieloletnią suszą, spadkiem poziomu wód gruntowych, wichurami, grado-
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biciem, rosnącą aktywnością szkodników, pożarami,
a lokalnie ze szkodnictwem leśnym. Skrajne zjawiska klimatyczne dotyczą ich tak samo, jak leśników
kujawsko-pomorskich. Bardzo interesowało nas, jak
radzą sobie np. z presją korników na leśne ekosystemy. Wiemy, że od trzech lat starają się ograniczyć
rozwój populacji kornikowatych, w tym szczególnie
kornika ostrozębnego. Ten niewielki chrząszcz daje
się we znaki na terenie szeregu jednostek RDLP w
Toruniu, a jego żery w koronach dojrzałych sosen
są zabójcze dla osłabionych drzew. Nie zawiedliśmy
się, mogliśmy z bliska poznać sposoby zwalczania
okupione cięciami sanitarnymi i wymuszoną przebudową zagrożonych drzewostanów.
Dobrą orientację w aktualnej sytuacji i leśnych
problemach dała nam prezentacja przedstawicieli
RDLP w Radomiu. Opowieść barwnie ilustrowana
slajdami, wykresami i statystyką, nie zastąpi jednak
kontaktu z żywą przyrodą. Najbliższą okazję dawało

EDUKACJA ZAWODOWA
Nadleśnictwo Grójec, którego gospodarze zapoznali
nas ze swym gospodarstwem. Potwierdzenie zaprezentowanej charakterystyki miejscowych lasów rychło znalazło swe odbicie na trasie przejazdu. Przewaga mieszanych drzewostanów na świeżych siedliskach, w kompleksach rozproszonych na znacznym
obszarze, określają specyfikę tej jednostki. Podczas
przejazdu mogliśmy zaobserwować dorodne drzewostany z udziałem sosny, dęba, modrzewia, brzozy, olszy – zajmujące łącznie obszar ok. 16 tys. ha.
Ale najlepsze dopiero przed nami…

Sprawa kornika ostrozębnego

Do niedawna stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Marcule uznawany był jako dobry. Uwarunkowane to było dużym udziałem siedlisk żyznych oraz
dość szerokim wachlarzem gatunków lasotwórczych. Liczebność szkodników wtórnych, takich jak
cetyńce i drwalniki, utrzymywała się na bezpiecznym poziomie. Większym problemem, od czasu zastosowania w szerszym zakresie rębni gniazdowych,
stał się przypłaszczek granatek. Od kilku lat sytuacja
zmienia się jednak na niekorzyść. Kilkuletnia susza
spowodowała spadek poziomu wód gruntowych.
Osłabienia drzewostanów z udziałem sosny dopełniły wichury i gradobicie. Cetyńce i korniki tylko na
to czekały, zasiedliły ulubione partie strzały dobijając drzewa.
Szczególnie we znaki sosnom i… leśnikom daje
się kornik ostrozębny, który upodobał sobie korony
drzew z cieńszą korą. Liczne chodniki w warstwie
łyka, kolejne generacje coraz liczniejszych szkodników są w stanie zabić dojrzałe sosny. Drzewo najpierw traci intensywny, zielony kolor igieł, które
bledną i przebarwiają się na siwo. Proces wydzielania się posuszu w sprzyjających warunkach trwa od
kilku do kilkunastu dni. Gospodarze na przykładzie
kilku pozycji terenowych w Leśnictwie Michałów
wskazywali na wielkoobszarowy charakter zjawiska.
Drzewa obite gradem rychło stały się łupem korników. Na znacznych powierzchniach pojawiły się
drzewa ze schnącymi koronami. W takiej sytuacji
surowiec przed deprecjacją należy ratować przez
wycinkę w fazie wczesnego zasiedlenia. Leśniczowie na bieżąco lustrują zagrożone drzewostany,
wyszukują podejrzane drzewa na podstawie sprawdzonych objawów. Pozostawienie opanowanego
drzewa powoduje niekontrolowane namnażanie
się korników i zasiedlanie sąsiednich sosen. Tak powstają posuszowe gniazda, które po usunięciu chorych drzew dziurawią dojrzały drzewostan.
Sposobem radomskich leśników na przeciwdziałanie temu procesowi jest wyszukiwanie drzew we
wczesnej fazie zasiedlenia i wycinanie wokół kolejnych, aż do styku strefy buforowej ze zdrowymi
okazami. Obniżona w ten sposób presja korników
na ekosystem ogranicza rozmiar szkód, działania
wyprzedzają rozwój szkodnika i co bardzo ważne,
użytkowany jest pełnowartościowy surowiec. Dla
lepszej kontroli obrotu zasiedlonego drewna jest
ono przychodowane i rejestrowane w systemie informatycznym z umownym kodem IPSA. Pozwala

Radomscy leśnicy
wypracowali skuteczne sposoby postępowania z zasiedlonym
przez owady
drewnem

Obraz lasu podparty
danymi statystycznymi nie pozostawia
wątpliwości

to na marketingową dyscyplinę wczesnego wywozu
drewna z kornikami poza obszary leśne. Właśnie po
taką naukę pojechali toruńscy leśnicy, którzy wytyczne i wskazówki odnośnie postępowania w podobnych sytuacjach otrzymali m.in. z Radomia. Potwierdzenie zalecanych metod ograniczania szkodników wtórnych mogliśmy zobaczyć na miejscu.
Gospodarze zadbali o utrzymanie stanu sanitarnego pod kontrolą przy pomocy metody tzw. czystej
wyróbki, to jest utylizacji wszystkich resztek poeksploatacyjnych. Zorganizowali kontrolowane wypalanie zasiedlonej biomasy na otwartej przestrzeni,
zabezpieczając otoczenie mineralnymi pasami,
asekurując całą akcję przy pomocy jednostek straży pożarnej. Byli w stanie utylizować w ten sposób
znaczne objętości czubów, gałęzi i odpadów drzewnych. Inną metodą likwidacji resztek jest drobne
zrębkowanie i sprzedaż produktu nabywcom poza
obszar zagrożenia. Dzięki aktywności personelu
terenowego, leśnicy są w stanie ograniczyć proces
zamierania drzewostanów, namnażanie się szkodników i wzmocnić stabilność ekosystemu. Reszta należy już do samej natury, która decyduje o wielkości
opadów, poziomie wód gruntowych i kondycji drzewostanów. Z taką nauką łatwiej będzie toruńskim
leśnikom utrzymać stabilność kujawsko-pomorskich
lasów osłabionych po nawałnicy z 2017 roku i wieloletniej suszy.
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Platforma widokowa
w Świętokrzyskim
Parku Narodowym

Starachowice, Suchedniów, Grójec i Marcule

Na trasie naszego wyjazdu szkoleniowego
znalazły się jeszcze nadleśnictwa: Starachowice,
gdzie gospodarze wyczerpująco zaprezentowani
nowoczesną i skuteczną organizację systemu ochrony przeciwpożarowej lasu; Nadleśnictwo Suchedniów z pięknymi drzewostanami jodłowo-bukowymi, sukcesami miejscowych leśników w skutecznej
przebudowie drzewostanów i z powszechnym
wykorzystywaniem odnowienia naturalnego; Grójec – sprawujące fachową opiekę nad rezerwatem
przyrody „Modrzewina” imponującym bogactwem
przyrodniczym, jak i historią, czy Nadleśnictwo Marcule – z ofertą edukacyjną koncentrującą się na znanym arboretum i Ośrodku Edukacji Przyrodniczej.

Świętokrzyski Park Narodowy

Z sędziwym dębem
Bartkiem za pan brat

Prawdziwą perłą polskiej przyrody, historii i tradycji narodowej jest Świętokrzyski Park Narodowy.
Wykorzystaliśmy okazję, aby wszechstronnie zapoznać się z jego walorami i zgłębić wiedzę na jego temat. Przeszliśmy „Drogą Królewską” na Święty Krzyż,
gdzie zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze. Przeszliśmy ścieżką przyrodniczą „Pośród szumu świętokrzyskich jodeł i buków” od miejscowości Nowa Słupia do bramy wejściowej w Hucie Szklanej.

Wizytówką Parku, obiektem-miejscem najliczniej odwiedzaną przez turystów jest gołoborze Łysej
Góry (595 m n.p.m.), skąd można podziwiać świętokrzyski krajobraz, a przy dobrej widoczności nawet
zarysy tatrzańskich szczytów.

Pamięć

Na trasie przejazdów naszej grupy szkoleniowej
odwiedziliśmy słynnego Dęba Bartka. Aktualnie obwód tego pomnika przyrody i świadka historii wynosi 985 cm, zaś wiek szacowany przez Cezarego Pacyniaka – 686 lat, co plasuje go w pierwszej piątce
najokazalszych i sędziwych dębów w Polsce.
Odwiedziliśmy też Muzeum Martyrologii Polskiej Wsi w Michniowie naznaczonej wielką tragedią mieszkańców, która miała miejsce w dniach 12
i 13 lipca 1943 r. Wieś została spacyfikowana przez
niemieckie oddziały policyjne. Hitlerowcy w ciągu
dwóch dni wymordowali 204 osoby, w większości
spalonych żywcem. Przejawem pamięci i patriotyzmu współczesnych jest Leśna Droga Krzyżowa
utworzona przez Nadleśnictwo Suchedniów w roku
obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości
przez Polskę. To hołd dla leśników, którzy zginęli
na przestrzeni dziejów w obronie ojczyzny oraz dla
mieszkańców Michniowa poległych w czasie II wojny światowej.

Podziękowanie

Szkolenie zorganizowane przez pracowników
Wydziału Ochrony Lasu toruńskiej dyrekcji (Natalię
Górską i Honoratę Galczewską) w ocenie uczestników wnosi ważny wkład edukacyjny. Przekaz merytorycznych informacji popartych pokazem dobrych
praktyk jest wymiernym wsparciem dla pracowników jednostek nadzorowanych przez RDLP. Wyczerpujący i wszechstronny program, obejmujący
zagadnienia gospodarki leśnej, ochrony przyrody,
edukacji przyrodniczo-leśnej, turystyki, tematy kulturowe i współpracę z otoczeniem Lasów Państwowych, jest dobrą rekomendacją na podobne szkolenia w przyszłości. Dziękujemy również leśnikom
radomskim za znakomitą organizację naszej wizyty
i tradycyjną już gościnność.
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W

ramach szkolenia
wyjazdowego,
od 2 do 4 października 2019 r., grupa
40 leśników – pracowników
nadleśnictw i biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, udała
się na tereny regionalnych
dyrekcji LP w Poznaniu
i Zielonej Górze, aby zapoznać się z praktycznymi
metodami prowadzenia
gospodarki leśnej oraz wymienić poglądy na temat
bieżących problemów.

TEKST I ZDJĘCIA: Jerzy Bargiel

KORNIK, JEMIOŁA

i zamówienia publiczne
Program wyjazdu szkoleniowego leśników toruńskich na terenie poznańskiej i zielonogórskiej
dyrekcji Lasów Państwowych zawierał takie tematy, jak: zapoznanie się z sytuacją na obszarach dotkniętych klęską huraganu z 2017 r., zabezpieczanie
upraw przez grodzenie, w tym założonych metodą
Sobańskiego, ekspansja kornika ostrozębnego oraz
innych, współwystępujących szkodników wtórnych
i pierwotnych w kontekście aktualnych warunków
klimatycznych, drzewostany porażone jemiołą, pozyskanie drewna harvesterem na zrębach i w cięciach pielęgnacyjnych oraz ocena funkcjonowania
przyjętych rozwiązań z zakresu zamówień publicznych w gospodarce leśnej (podział prac na pakiety,
w tym „harvesterowe” i mieszane).

Pierwszym przystankiem

na trasie przejazdu było Nadleśnictwo Gniezno,
gdzie po przedstawieniu prezentacji przez nadleśniczego Michała Michalaka, nasza grupa udała
się autokarem na przygotowane do odnowienia
lub odnowione już powierzchnie pohuraganowe.
W zgodnej ocenie uczestników, powierzchnie zosta-

Żer kornika ostrozębnego. Owad ten
od kilku lat spędza
sen z oczu leśnikom
polskim

ły uznane za przygotowane w sposób wzorowy, co
w znakomity sposób ułatwiło samą czynność zakładania upraw, jak i z pewnością ułatwi ich przyszłą
pielęgnację i pomyślne wyprowadzenie do kolejnych stadiów rozwoju drzewostanu.
Z Gniezna udaliśmy się na teren RDLP w Zielonej
Górze, gdzie w Ośrodku Leśnym „Leśnik” w Łagowie
mieliśmy zarezerwowany nocleg.

Drugi dzień

szkolenia wyjazdowego rozpoczął się od przedstawienia przez leśników z Zielonej Góry, na czele z zastępcą dyrektora Krzysztofem Poczekajem,
prezentacji dotyczącej zamówień publicznych,
a dokładniej – przygotowania pakietów usług głównie pod kątem pozyskania harvesterami. Koledzy
z Zielonej Góry zastosowali to rozwiązanie po raz
pierwszy i oceniają je pozytywnie. Celem zróżnicowania pakietów na „harvesterowe” i „mieszane”
było urealnienie kosztów poszczególnych czynności zarówno z zakresu pozyskania i zrywki drewna
(obniżenie kosztów), jak i prac z zakresu zagospodarowania lasu, które zgodnie z założeniem, będą
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chowalnię i wyłuszczarnię nasion, skąd następnie
udaliśmy się na przygotowane powierzchnie w lesie,
aby zapoznać się z ofertą maszyn Ośrodka Techniki
Leśnej w Jarocinie, mogących mieć zastosowanie
w przygotowaniu gleby do odnowienia oraz pielęgnacji upraw. Dyrektor OTL, Ryszard Misiek wraz
z pracownikami zaprezentowali nam bronę Nizińskiego, wał Krokowskiego i mazacz do zwalczania
chwastów w uprawie oraz pług LPZ-OTL-80 zaopatrzony w siewnik Borysiewicza.

Akcenty kulturalne
W drewnie zaatakowanym przez kornika szybko pojawia
się sinizna

wymagały podniesienia stawek, oferowanych przez
nadleśnictwa Zakładom Usług Leśnych. Ponieważ
rok 2019 był pod tym względem rokiem pilotażowym, dlatego trudno mówić o trwałych jednoznacznych efektach takiego skonfigurowania pakietów,
ale pozytywne wrażenie na słuchaczach wywarły
przedstawione przez Kolegów z Zielonej Góry analizy ekonomiczne, które poprzedziły podjęcie decyzji
o zastosowaniu w praktyce takiego zróżnicowania
pakietów usługowych.

Kornik ostrozębny i jemioła w natarciu

Z lewej: Wizyta
w Nadleśnictwie
Jarocin
Z prawej: Prezentacja pracy urządzeń
oferowanych przez
Ośrodek Techniki
Leśnej w Jarocinie
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Następnie zapoznaliśmy się z charakterystyką
Nadleśnictwa Torzym, którą omówił nadleśniczy
Michał Poklewski-Koziełł. Po prezentacji udaliśmy
się do lasu na powierzchnie, na których pojawiły
się zagrożenia o dużej skali, m.in. ze strony kornika
ostrozębnego oraz jemioły. Według przekazanych
informacji, skala porażenia niektórych drzewostanów jemiołą jest na tyle duża, że po konsultacji
z Zespołem Ochrony Lasu konieczne okazało się wykonanie zrębów sanitarnych.
Ostatniego dnia, 4 października, już o 7 rano wyjechaliśmy w długą, ok. 195-kilometrową podróż do
ostatniego celu naszego szkolenia, czyli Nadleśnictwa Jarocin. Gospodarze miejsca, z nadleśniczym
Januszem Gogołkiewiczem na czele, zaprezentowali
swoją nowoczesną szkółkę kontenerową oraz prze-
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Warto dodać, że pomimo napiętego programu merytorycznego szkolenia, znalazł się czas na
realizację akcentów kulturalnych. Już pierwszego
dnia w trakcie przerwy obiadowej zwiedziliśmy
Muzeum Parowozów funkcjonujące przy Parowozowni Wolsztyn, gdzie przewodnik w interesujący
zapoznał nas z historią kolejnictwa w Polsce. Mogliśmy tam podziwiać m.in. słynny, przedwojenny polski parowóz Pm36 „Piękna Helena”, który
w 1937 r. zdobył złoty medal na Wystawie Techniki
i Sztuki w Paryżu. Następnego dnia, po zrealizowaniu intensywnego programu zarówno kameralnego, jak i terenowego, w godzinach popołudniowych mieliśmy okazję zwiedzić ufortyfikowania
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, w którego
podziemnych korytarzach udało się nam zaobserwować kilka nietoperzy, układających się tam do
snu zimowego.
Do Torunia wróciliśmy w piątek późnym popołudniem. W ocenie zarówno organizatorów, jak
i uczestników, cele szkoleniowe i integracyjne wyjazdu zostały spełnione. Pomogły w tym: wypełniony program wyjazdu i przyjemna, koleżeńska
atmosfera.
Korzystając z okazji, pragnę w imieniu organizatora, dyrektora oraz Wydziału Gospodarki
Leśnej RDLP w Toruniu i wszystkich uczestników,
złożyć serdeczne podziękowania Koleżankom
i Kolegom z RDLP w Poznaniu i Zielonej Górze oraz
z nadleśnictw: Gniezno, Jarocin, Torzym i OTL
w Jarocinie, za pomoc w organizacji wyjazdu
i wielką życzliwość podczas jego realizacji. Bez tej
pomocy wyjazd z całą pewnością nie byłby tak
efektywny. Darz Bór!

CO LEŚNIK-BRAKARZ
wiedzieć musi

Drewno to ich codzienność. Uczestnicy kursu
brakarskiego w Solcu
Kujawskim.
Fot. Mateusz Jasiak

TEKST i ZDJĘCIA: Kamila Czajka

Czterdziestu leśników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu, od 2 do 13 września 2019 r., odbyło z sukcesem kurs brakarski. Wszyscy bowiem otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu. A łatwo
nie było…

U

czestnikami kursu brakarskiego byli leśniczowie, podleśniczowie, inżynierowie
nadzoru, strażnicy leśni i pracownicy
marketingu. Najliczniejszą grupę kursantów wystawiło Nadleśnictwo Zamrzenica. Przeprowadzono 80 godzin szkoleniowych, w ciągu 10 dni
spędzonych na terenie Ośrodka Szkoleniowo w Solcu Kujawskim. Kierownikiem kursu był Rafał Adamkowski, brakarz regionalny z Wydziału Gospodarki
Drewnem RDLP w Toruniu. Kadrę instruktorską
oprócz kierownika, tworzyli brakarze z RDLP w Katowicach: Sławomir Miłoch i Artur Kaźmierski oraz
Marcin Czopik z RDLP w Krośnie.

Kurs brakarski przeznaczony jest dla
osób, które chcą nauczyć się w jaki
sposób szacować jakość drzew na pniu
oraz klasyfikować, manipulować i odbierać surowiec drzewny.
Cenne informacje na temat aktualnej sytuacji na
rynku drzewnym przekazane zostały uczestnikom
przez naczelnika Wydziału Gospodarki Drewnem
RDLP w Toruniu, Dariusza Meyera. Zaś wsparcia
merytoryczno-praktycznego udzielił Michał Klafczyński, brakarz toruńskiej dyrekcji.

Leśnik liczy drzewa w lesie

Najbliżej tej powszechnej opinii jest chyba fach
brakarza. Leśnik liczy, mierzy i ocenia jakość. Wycinkę drzew planuje. Mierzy szerokość pni drzew,
sprawdza liczbę sęków (ślady widoczne na boku
drewna po okrzesaniu pnia z gałęzi), drewno dotyka, by wyczuć najmniejsze guzy i zgrubienia. Ale
o ile wymiary można zmierzyć, to już ocena jakości
wymaga specjalistycznej wiedzy.
Określając wymiary i oceniając wady drewna,
brakarz klasyfikuje je do odpowiednich grup zwanych w języku leśników sortymentami. Podział na
sortymenty nazywany jest manipulacją i wykonywany jest najczęściej w lesie przez leśniczego. To
on wskazuje pilarzowi miejsca, w których drewno
należy przeciąć. Z jednego drzewa można uzyskać
kilka różnych sortymentów.

Zobaczyć w drewnie skrzypce

Najgrubsza, dolna część drzewa, bez sęków
i krzywizn, może po ścięciu trafić do tartaku, gdzie
przeciera się ją na belki i deski. Może być wykorzystana w meblarstwie jako sortyment cenny, jak
sklejka czy okleina (fornir), których „rysunek” zdobi nasze meble. Z tej części drzewa wyszukuje się
drewno o wyjątkowych parametrach, jak np. drewno rezonansowe. Z niego to powstaną skrzypce. Do
Życie lasów Kujawsko-Pomorskich
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budowy tego instrumentu wykorzystuje się drewno
klonu jawora. I to właśnie z drewna tego gatunku
zbudowano niegdyś słynnego konia trojańskiego!
Cechą wyróżniającą jawora na tle innych klonów
jest jego charakterystycznie spękana kora, którą
brakarze nazywają „rybią łuską”. Kolejne cieńsze
i sękate fragmenty pnia wykorzystywane są jako
papierówka, czyli drewno, z którego w celulozowni
robi się papier. Inne fragmenty mogą służyć do celów opałowych.
Leśnik musi posiadać umiejętność sprawnej
manipulacji. Tak, by nie zmarnować lecz wykorzystać tkwiący w drewnie potencjał, jego supermoc.
Innymi słowy… leśnik widzi, co w „drewnie piszczy”.
Wie, które zmiany w drewnie to już wada. Wie, jak
tę wadę zmierzyć. A potem jak to drewno z wadą
wycenić.

Wbijając drewno do głowy

Poprawny pomiar zgnilizny rozproszonej… Różnica między sękiem „rogowym” a „sarniakiem”?
Blacha, pasierb, portki, zabitka, fałszywa twardziel…
To nie „grypsy” z więziennej celi, ale charakterystyczny dla leśników-brakarzy język określający cechy i wady drewna. Kursanci poznali tę „gwarę” od
podszewki w trakcie zajęć terenowych.

Na zdjęciach poniżej:
1. Wiedzę teoretyczną, uczestnicy
kursu weryfikowali
w trakcie zajęć praktycznych pod okiem
instruktorów
2. Prawidłowy
pomiar wady drewna
to punkt wyjścia do
jego manipulacji.
Dopiero wieloletnia praktyka czyni
mistrza

Praktyka w terenie odbywała się w kilkuosobowych podgrupach, każda z nich miała swojego
opiekuna-instruktora. Kursanci klasyfikowali surowiec zgromadzony na placu manipulacyjnym. Przygotowano kilkadziesiąt sztuk dłużyc. Różnorodność
gatunków niemal przytłoczyła kursantów w pierwszym terenowym dniu kursu.
Wielu z przybyłych leśników, przyzwyczajonych
jest do pracy w borach, gdzie głównym gatunkiem
jest sosna. Sęk w tym, by „nie pękać” przy odbiórce
drewna liściastego. Dąb, buk, jawor, topola, olcha…
Rozpoznawanie gatunków to aperitif do tego, co
uczestnicy manipulowali w ostatnich dniach kursu.
WA1, WB1, WA0 standard… Symbole sortymentów
po szczegółowych oględzinach i pomiarach, sypały
się jak z rękawa.

Między normami

Drewno okrągłe ma określone parametry jakościowo-wymiarowe, od których zależy cena danej
sztuki. Polskie Normy, Ramowe Warunki Techniczne
na Drewno Okrągłe i inne dokumenty, określają jakość surowca drzewnego i warunkują tym samym
jego ewentualne przeznaczenie. Znajomość norm
pozwala uniknąć ewentualnych reklamacji drewna.
Bo przecież leśnik i drzewiarz to partnerzy.
Wyjątkową okazją do partnerskiego dialogu była
wycieczka zorganizowana w trzecim dniu kursu do
Bydgoskich Zakładów Sklejek „Sklejka-Multi”. To
cenne doświadczenie, gdy leśnik widzi, co dzieje
się z wymanipulowanym przez niego drewnem. Co
z konkretnego kawałka drewna powstaje.

Co każdy brakarz wiedzieć musi

Każdy zarośnięty sęk, każda krzywizna, uszkodzenie mechaniczne, pozostawia ślad w drewnie,
nadaje mu specyficzne właściwości i przydatność
do zastosowania. Podobnie i ten kurs, pozostawił
wymierny ślad w jego uczestnikach. To nie był łatwy czas. Wymagał opanowania dużej ilości materiału szkoleniowego i wyzwalał stres w obliczu egzaminacyjnych zmagań. I choć zdobyciem trzeciej
klasy brakarskiej mogą poszczycić się, co niektórzy
kursanci, wszyscy zdobyli umiejętności niezbędne
do codziennej, fachowej pracy w lesie. Zarówno zaświadczenia, jak i klasy brakarskie rozdano w doniosłej oprawie. Wręczenia dokonał zastępca dyrektora
RDLP w Toruniu, Jacek Krzyżanowski.

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych organizują kursy dla swoich
pracowników, dające możliwość legitymowania się uprawnieniami odpowiadającymi III, II i I klasie brakarskiej,
a także klasie instruktorskiej. Klasę brakarską można podwyższać co 2 lata.
Za zaangażowanie, profesjonalny przekaz wiadomości z zakresu brakarstwa oraz wyśmienitą organizacje szkolenia, kursanci złożyli organizatorom
wyrazy uznania.
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Cenne drewno
dębowe na placu
ekspozycyjnym w Nadleśnictwie Runowo

TEKST: Rafał Adamkowski / ZDJĘCIA: Anna Lemańczyk, archiwum

lisko 500 m sześc. najlepszego i najcenniejszego pod względem
jakości drewna z kujawskopomorskich lasów wystawiono w Runowie na XIII Submisji
Drewna Szczególnego Dębowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Oferty cenowe były najwyższe
w historii i sprzedano wszystko, co do sztuki.
Submisja oznacza pisemną, ofertową licytację
poszczególnych losów (partii) drewna, gdzie wygrywa najwyższa oferowana cena. Ta forma sprzedaży
uzyskała uznanie nie tylko w Polsce, ale na trwałe
wpisała się do kalendarza największych aukcji drewna cennego w całej Europie.

O wyborze decyduje jakość

Submisja jest organizowana jesienią, ale przygotowania zaczynają się dużo wcześniej. W roku
poprzedzającym submisję, spośród drzew przeznaczonych do wycinki, w cięciach planowych, wybierane są egzemplarze o szczególnie wysokiej jakości
i posiadające cechy okleiny. Na tym etapie jesteśmy
już w stanie oszacować ich ilość i miąższość.
Wyznacznikiem, przy wyborze sztuk na submisję, są cechy techniczne drewna: jakość techniczna
określana zewnętrznie na korze (sęki, róże, guzy, zabitki, krzywizna) oraz pierśnica. Głównym kryterium
wyboru jest jednak jakość drewna, gdyż producenci
okleiny poszukują drewna wąskosłoistego o równomiernej strukturze słojów, jednolitej barwie a także
małej ilości wad. Cechy te to zarówno wynik uwarunkowań genetycznych, jak i odpowiednich warunków siedliskowych, w których drzewo wzrastało.
Należy podkreślić, ze oprócz okleiny kontrahenci są zainteresowani zakupem drewna z przeznaczeniem na beczki, meble jachtowe oraz różnego
rodzaju podłogi. Surowiec ten mimo gorszych cech
jakościowych, stanowiący tzw. drewno towarzyszące i cieszy się również dużą popularnością wśród
kupujących.
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Wybrane w drzewostanie sztuki, po ścince, są
transportowane na składnicę (tzw. plac ekspozycyjny), gdzie po raz kolejny, z dużą dokładnością są
mierzone, by móc określić ich wymiary i miąższość.
Grupy kilku sztuk drewna (ok. 10 m sześc.) otrzymują swój numer losu, na który oferenci składają
propozycje cenowe.

Na placu submisyjnym drewno jest dokładnie klasyfikowane
i pomierzone

Profesjonalne przygotowanie do submisji

Toruńską submisję rozstrzygnięto 23 października 2019 r. w Nadleśnictwie Runowo, gdzie znajdował się plac submisyjny. Zgromadzono na nim
drewno pochodzące z 12 nadleśnictw Regionalnej
Dyrekcji LP w Toruniu. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że ponad 200 m sześc. surowca drzewnego
pochodziło z terenów klęskowych Nadleśnictwa Runowo. Pozostałe drewno wystawione na sprzedaż
pochodziło z nadleśnictw: Jamy, Brodnica, Miradz,
Lutówko, Golub-Dobrzyń, Toruń, Gołąbki, Różanna, Tuchola, Zamrzenica i Trzebciny. Przez pięć dni
przedstawiciele firm zainteresowanych zakupem
mieli możliwość oglądania surowca zaprezentowanego na placu ekspozycyjnym w Leśnictwie Nowy
Dwór.
Submisję otworzył Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu, który powitał przedstawicieli firm oraz
podkreślił wysoką jakość oraz profesjonalne przygotowanie oferowanego surowca. Dyrektor zwrócił
uwagę, że najważniejszy aspekt submisji to promocja polskiego drewna i dobrej gospodarki leśnej,
gdyż zasoby surowca drzewnego w regionie kujawsko-pomorskim i w całej Polsce wciąż rosną.

Sprzedano całość surowca dębowego

Elitarne drewno
dębowe z lasów kujawsko-pomorskich

Drewno wąskosłoiste
o równomiernej barwie, bez wad - tego
poszukują producenci
okleiny
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Podczas tegorocznej edycji submisji drewna
cennego w Nadleśnictwie Runowo sprzedano całość surowca dębowego i uzyskano średnią cenę
w wysokości 2535 zł za metr sześc. Najbardziej
wartościowe okazały się losy z nadleśnictw Trzebciny oraz Różanna, gdyż osiągnęły cenę średnią
ponad 3400 zł za metr sześc. drewna. Oferenci
podczas 13. submisji drewna zapłacili za całą pulę
drewna łącznie ponad 1,2 mln zł.
W submisji uczestniczyli przedstawiciele z 11
firm z Polski, Austrii, Estonii, Niemiec, Czech, Rumunii. Największą pulę drewna zakupiła firma Stipcak
spol. z Czech.

„Doświadczenia z submisji są pozytywne. Cieszy mnie to, że uwzględniając inne funkcje lasu leśnicy
potrafią wyprodukować drewno
o ponadprzeciętnych, przeznaczeniowych cechach docenianych przez
producentów z branży drzewnej.
Tym bardziej, że jest to produkt ekologiczny i odnawialny powstający
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa,
co potwierdzają międzynarodowe
certyfikaty odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC i PEFC. Drewno najcenniejszych sortymentów budzi zainteresowanie nie tylko odbiorców,
ale i leśników. Jest to doskonała sposobność do szkoleń pracowników
Służby Leśnej.”
– podsumował submisję w Runowie
Rafał Adamkowski, główny specjalista SL ds. nadzoru gospodarki drewnem i brakarstwa, brakarz regionalny
Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.

ochrona Przyrody
Leśnicy z Nadleśnictwa Miradz od wielu lat borykają
się ze skutkami postępującego spadku poziomu wód
gruntowych. Aby poprawić
stosunki wodne w środowisku leśnym powstała
inicjatywa wybudowania
tzw. małej retencji. Nowe
obiekty powstały na terenie Leśnictwa Młyny.

O

biekty małej retencji pobudowane w Nadleśnictwie
Miradz są elementem dużego projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa
do zmian klimatu – mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.”, którego beneficjentem
jest Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych (Funduszu Spójności oraz Programu Infrastruktura i Środowisko), a całość koordynuje
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie.

Wybór miejsca

Na lokalizację obiektów piętrzących
i spowalniających odpływ wody wybrany
został ciek „Dopływ spod Proszysk”. Powstał on prawdopodobnie w XIX wieku
w celu odwodnienia najbardziej wysuniętych na wschód śródleśnych łąk i lasów kompleksu głównego nadleśnictwa.
Ciek „Dopływ spod Proszysk” początek
bierze pod wsią Proszyska i stanowi
prawobrzeżny dopływ Kanału OstrowoGopło, a jego całkowita długość wynosi
6,3 km, w tym 4,6 km na terenie nadleśnictwa. Po obfitych opadach (także
po śnieżnych zimach, których na Kujawach nie było już przynajmniej 7 lat!),
opisywany ciek zbiera wody z obszaru
pól i łąk wsi Proszyska oraz Wronowy
i odprowadza do Kanału Ostrowo-Gopło. Charakterystyczną cechą „Dopływu spod Proszysk” jest fakt, że podczas
wodnej obfitości jego koryto szybko
wypełnia się wodą, która jednak równie
szybko odpływa do kanału głównego.
Nieco stagnującej wody, pozostaje tylko
w śródleśnych obszarach bagiennych,
takich jak Węgrzynowo i Przychód.
Dodatkowym argumentem, który
wpłynął na lokalizację tzw. małej retencji
w Leśnictwie Młyny jest zapis dotyczący

Zbiornik retencyjny z lotu
ptaka. Jego zadaniem będzie
piętrzenie wody na obszarze
bagiennym w Leśnictwie Młyn

MAŁA RETENCJA

w Leśnictwie Młyny
TEKST I ZDJĘCIA: Paweł Kaczorowski
czynnych działań ochronnych w Planie
Zadań Ochronnych (PZO) dla chronionych siedlisk przyrodniczych na obszarze
NATURA 2000 „Pojezierze Gnieźnieńskie” położonych w obrębie kompleksu
głównego Nadleśnictwa Miradz. Jeden
z punktów Planu mówi o konieczności
poprawy i stabilizacji warunków wilgotnościowych chronionych siedlisk leśnych,
to jest łęgów olszowych i jesionowych
oraz łęgowych lasów dębowo-wiązowojesionowych rosnących w kilku wydzieleniach wzdłuż „Dopływu spod Proszysk”.
Podczas realizacji projektu, na etapie

projektowania oraz uzyskiwania wszelkich decyzji, pozwoleń i uzgodnień, fakt
wykonywania zadań ochronnych z PZO
ułatwił działanie zwalniając inwestora
z konieczności przygotowywania tzw.
dokumentacji środowiskowej (w tym raportu oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko).

Obiekty małej retencji

Zaprojektowano i postawiono pięć
niewielkich budowli i urządzeń małej
retencji, których wysokość piętrzenia
stałego wynosi mniej niż metr, średnio

Kładka nad kanałem „Dopływ spod Proszysk”. Kładka jest elementem zastawki z progiem stałym
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0,6 m. Na wymienioną „piątkę” składają się: zastawka z progiem (przelewem)
stałym oraz cztery progi wodne, które
wykonane zostały z naturalnych materiałów. Są to konstrukcje drewniano-kamienne. Ścianki szczelne oraz palisady
zostały wykonane z drewna dębowego.
Brusy połączone są na pióro i wpust oraz
w tzw. jodełkę. Wokół ścianek szczelnych, na skarpach oraz w nieckach na
dnie kanału, zastosowano umocnienia
z narzutu kamiennego. Trzy z wymienionych obiektów wybudowane zostały
przed wlotami do istniejących przepustów pod drogami leśnymi. Odnowione zostały także przyczółki (wlotowe
i wylotowe) przepustów, a skarpy i dno
umocniono kamieniami na betonie.
Opisane obiekty małej retencji na
„Dopływie spod Proszysk” w Leśnictwie Młyny zostały wykonane w sposób
profesjonalny a zastosowane naturalne
materiały pozwolą w krótkim czasie
na „wtopienie” się progów i zastawki
w środowisko leśne bez jakiegokolwiek
uszczerbku natury estetycznej dla wymagających odbiorców piękna środowiska leśnego.

Oczekiwanie na wodę

Podstawowym założeniem zrealizowanego projektu jest ograniczenie
i spowolnienie odpływu wód ze zlewni
cieku „Dopływ spod Proszysk”, a co za
tym idzie retencję wody powierzchniowej i gruntowej. Leśnikom zależy
także na podniesieniu uwilgotnienia
fragmentów lasów łęgowych, czyli tych
siedlisk, dla których zaplanowano zadania ochronne dla obszaru Natura 2000
„Pojezierze Gnieźnieńskie”.

Pomimo postępujących zmian klimatycznych i suszy meteorologicznej, która
panuje w ostatnich latach na Kujawach
i w całym pasie nizin środkowopolskich,
leśnicy liczą, że okres jesienno-zimowy
będzie obfitował w opady atmosferyczne. Wówczas spływ wód opadowych
i roztopowych wypełni „Dopływ spod
Proszysk” a nowe wodne obiekty małej
retencji spełnią swoją rolę i zatrzymają
wodę w lesie.

Bagna spragnione wody

W zlewni cieku na terenie Leśnictwa Młyny znajduje się kilka obszarów bagiennych z otwartymi lustrami
wody (obecnie, niestety bez wody). Gdy
w przypadku przyboru wody wybudowana zastawka i progi „przytrzymają” wodę
w bagiennych obniżeniach, zaroją się one
od licznych gatunków ptaków i innych
zwierząt. Na dwóch największych tego
typu obszarach w Leśnictwie Młyny, na
tzw. Przychodzie oraz Węgrzynowie,
w okresach kiedy stagnowała woda występowały jako gatunki lęgowe, m.in.:
gęgawa, łabędź niemy, żuraw, perkozek,
łyska, kokoszka, krzyżówka, czy krakwa.
Na przelotach obserwowane były także
kolorowe płaskonosy, cyraneczki, cyranki i gągoły.
Na koniec należy dodać, że projekty,
które wpisują się w tzw. małą retencję
nizinną na obszarach leśnych są inwestycjami potrzebnymi w dobie postępujących zmian klimatycznych. Każda
ilość retencjonowanej wody jest bardzo
ważna i wpływa korzystnie zarówno
na drzewostany, jak i występujący tam
świat zwierząt.

Próg wodny z umocnionym przyczółkiem na wlocie do przepustu pod drogą do leśniczówki Młyny
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N

adleśnictwo Brodnica położone w
centrum Pojezierza
Brodnickiego, przecięte
doliną rzeki Drwęcy, stanowi atrakcyjny punkt przystankowy na szlaku ptasich
wędrówek. Najciekawsze
obserwacje ornitologiczne
przypadają na wiosnę i jesień każdego roku.
TEKST: Borys Szpryngwald

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
„Bagienna Dolina Drwęcy”, ledwo zauważalny na mapie krajowych ostoi
ptaków, to miejsce niezwykłe. Bagienny
fragment nieuregulowanej, naturalnie
meandrującej rzeki nizinnej, w skali mikro, do złudzenia przypominający królową polskich bagien – Biebrzę.

Bogactwo dla przyszłych pokoleń

Dolina Drwęcy, otoczona zewsząd
jeziorami oraz wzgórzami morenowymi, stanowi wyjątkowo cenny obszar
pod względem krajobrazowym. Właśnie z uwagi na walory krajobrazowe
utworzony został Obszar Chronionego
Krajobrazu. Jednak największym bogactwem tego terenu są ptaki, w szczególności ptaki wodno-błotne. To dla nich
utworzono tu ostoję ptaków o randze
europejskiej, która w 2004 roku została
włączona do sieci Natura 2000.
Bagienna Dolina Drwęcy stanowi
ważny korytarz ekologiczny łączący dwa
duże kompleksy przyrodnicze: Brodnicki Park Krajobrazowy oraz Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy.
W obrębie tych kompleksów utworzono
ostoje siedliskowe: „Ostoję Brodnicką”
oraz „Ostoję Lidzbarską”. Rzeka Drwęca
uzyskała również miano ostoi siedliskowej „Dolina Drwęcy”. Ponadto, na całej
długości, Drwęca stanowi rezerwat ichtiologiczny „Rzeka Drwęca”.
Tak duże skupisko form ochrony
przyrody na stosunkowo niewielkim obszarze potwierdza bogactwo przyrodnicze terenu i daje nadzieję na jego zachowanie dla przyszłych pokoleń. Bagienna
Dolina Drwęcy to nie tylko bagna, ale
również łąki, pastwiska, pola uprawne,
nieużytki i niewielkie kompleksy leśne
otaczające dolinę. W granicach ostoi

Bagienna Dolina Drwęcy nabiera szczególnego kolorytu
w okresie jesiennym.
Fot. Borys Szpryngwald

BAGIENNA

Dolina Drwęcy
położone są również dwa niepozorne
jeziora – Sopień oraz Ostrów, które jednak tworzą ważne siedlisko dla ptaków,
szczególnie w okresie przelotów.

Woda dyktuje warunki na
bagnach

Trzon ostoi stanowi koryto rzeki wraz
z terasą zalewową. Woda jest tu czynnikiem, który każdego roku dyktuje warunki na bagnach. W znacznym stopniu
decyduje ona o jakości i ilości zgrupowań
ptaków przelotnych w danym sezonie,
jak również o dostępności odpowiednich siedlisk dla ptaków lęgowych. Rozległe rozlewiska powstające w okresie
wiosennym przyciągają imponujące,
biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię ostoi, ilości ptaków wodno-błotnych,
które łącznie osiągają tu koncentracje
przekraczające 20 tysięcy osobników.
Poza gęsią białoczelną, zbożową,
tundrową oraz gęgawą liczną grupę
stanowią ptaki siewkowe, w szczególności czajka, kszyk, łęczak, samotnik,
kwokacz, brodziec śniady oraz batalion.
Nieregularnie pojawiają się na terenie
ostoi, m.in. kulik wielki, rycyk, brodziec

pławny, siewka złota, siewnica, biegus
zmienny oraz biegus malutki. Ponadto
corocznie obserwowane są duże koncentracje kaczek, łabędzi niemych oraz
krzykliwych. Rzadziej ostoję odwiedzają
również łabędzie czarnodziobe. Jesienią w ostoi dominują żurawie, mające

tu swoje noclegowisko, skupiające ponad 1100 osobników.
Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy stwierdzono łącznie 216 gatunków
ptaków, w tym co najmniej 49 gatunków
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 33
z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, co
w kontekście ochrony awifauny, nadaje
jej znaczenie ponadkrajowe. Zachęcamy zatem do spacerów ścieżką edukacyjną udostępnioną przez Nadleśnictwo
Brodnica, ukazującą walory przyrodnicze doliny Drwęcy. Z wieży widokowej
zlokalizowanej na skraju bagien można zaobserwować m.in. wiele ciekawych gatunków ptaków.

Jesienią na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy można obserwować setki żurawi. Fot. Łukasz Gwiździel
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Uczestnicy sadzenia
lasu w Nadleśnictwie
Solec Kujawski

ZASADŹ Się
Na ZDROWIE
TEKST I ZDJĘCIA: Olga Ciemnoczołowska

P

aństwowa Inspekcja Sanitarna i Lasy Państwowe rozpoczęły jesienią br. wspólną
akcję pod hasłem #ZasadźSięNaZdrowie.
Zaplanowano posadzenie w całym kraju 16 tys.
sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych
na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. W dyrekcji toruńskiej na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski 25 października 2019 r.
posadzono w ramach tej akcji 3 tys. drzewek.

Pracownicy Inspekcji
Sanitarnej posadzili
3 tys. drzewek
w ramach akcji „Zasadź się na zdrowie”

36

W 2019 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna obchodzi 100-lecie istnienia, a Lasy Państwowe 95lecie istnienia. Mogłoby się wydawać, że obie instytucje są zupełnie różne pod względem zadań oraz
obszaru działania, gdy tymczasem można dostrzec
wspólny mianownik, jakim jest troska o zdrowie
mieszkańców Polski.
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Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego,
aktywność na świeżym powietrzu, wypoczynek,
edukacja i profilaktyka to nasze wspólne, priorytetowe zadania. W akcji na terenie RDLP w Toruniu wzięli udział pracownicy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz
powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
z województwa kujawsko-pomorskiego. Posadzono
ponad 3000 sadzonek na powierzchni 0,5 hektara
na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski. Na podkreślenie zasługuje fakt, że młode drzewka zostały
posadzone na powierzchni, gdzie wcześniej nie było
lasu. Proces wprowadzania drzew na powierzchnie
inne niż leśne, na przykład na nieużytki porolne, czy
pokopalniane to tzw. zalesienie. Zatem lasów w regionie przybywa.
Przed przystąpieniem do prac sadzeniowych
nadleśniczy Jakub Siedlecki wraz z miejscowym leśniczym Mieczysławem Szamborem zaprezentowali
narzędzia oraz technikę sadzenia drzewek różnych
gatunków. Pracownicy inspektoratu byli doskonale przygotowani do pracy w terenie. Zaopatrzeni
w ciepłą odzież i solidne obuwie niezbędne do sadzenia np. całkiem już wyrośniętych sadzonek olchy.
Pokazali, że nie ma dla nich złej pogody, trzeba się
tylko dobrze przygotować do zajęć pod chmurką.
Zasadzone drzewka to wspomniane już olchy,
a także sosna zwyczajna. Gdy chodzi o ich wymagania ekologiczne, to są to gatunki pionierskie i nieźle
radzą sobie nawet w trudnym terenie, na uboższych
siedliskach. Nowo posadzony las już w niedalekiej
przyszłości będzie cieszył oko okolicznych mieszkańców i stworzy przestrzeń dla relaksu i wypoczynku.
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy,
Jerzy Kasprzak w imieniu pracowników regionu kujawsko-pomorskiego złożył serdeczne podziękowanie toruńskim leśnikom za zorganizowanie wielce
udanej akcji sadzenia lasu. „Jestem przekonany,
że wspólnie podjęta inicjatywa będzie sprzyjała
promocji zdrowego stylu życia i podnoszeniu jego
jakości, a dodatkowo przyczyni się do powiększenia
powierzchni leśnej naszego regionu”. Zapewnił też,
że w przyszłym roku pracownicy Inspekcji Sanitarnej
chętnie włączą się w kolejną akcję sadzeniową.

P

omysł na akcję „Jedno dziecko, jedno drzewo” zaproponował pewien Polak mieszkający na co dzień w szwajcarskiej
Lozannie. Napisał list do Ministerstwa Środowiska z propozycją, aby
wzorem jednego z miast szwajcarskich również w Polsce rozpocząć
akcję upamiętniania różnych ważnych wydarzeń w życiu obywateli
poprzez sadzenie pamiątkowych
drzew.

JEDNO DRZEWO
List otrzymała wiceminister Małgorzata Golińska, która wspólnie z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, Andrzejem Koniecznym zorganizowała pilotażową akcję sadzenia drzew w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
Dobry pomysł rozprzestrzenia się po całym kraju.
Jesienią 2019 roku został zapoczątkowany w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Gniewkowo
Teraz posadź drzewo
„Gdy masz już dziecko, to teraz posadź drzewo” - taką refleksją nadleśniczy Mariusz
Heidinger zainaugurował rozpoczęcie akcji
„Jedno dziecko, jedno drzewo” na terenie
Nadleśnictwa Gniewkowo.

Jedno dziecko, jedno
drzewko – w Gniewkowie.
Fot. Lidia Świdrowicz

W sobotni poranek 5 października br. na terenie
Leśnictwa Zajezierze świeżo upieczeni rodzice, którym dzieci rodziły się w latach 2018 i 2019, posadzili
pamiątkowe dęby i lipy. Mimo padającego deszczu
humory dopisywały, posadzono 43 drzewka. Wspaniała atmosfera oraz duży odzew społeczny pokazały jak ważne w życiu człowieka mogą być drzewa..
Przy każdym posadzonym drzewku została
umieszczona tabliczka identyfikacyjna zawierającą
imię dziecka i datę urodzenia. Jako dowód własnoręcznego posadzenia drzewa dla swojego potomka,
rodzice z rąk nadleśniczego otrzymali pamiątkowe
certyfikaty oraz upominki dla dzieci. Teraz, urodzone w latach 2018-2019 dzieci będą rosły wraz ze
swoimi drzewami.
Organizatorami tej pięknej inicjatywy byli burmistrz Gniewkowa, dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu oraz nadleśniczy
Nadleśnictwa Gniewkowo.
Włodzimierz Pamfil

Czersk
Dzień Rodziny w Czersku
Kto by nie chciał odwiedzać parku ze swoim
dzieckiem i patrzeć jak z roku na rok drzewo
o jego imieniu pnie się w górę? Każdy by
chciał.
Nadleśnictwo Czersk i Urząd Miejski w Czersku
przeprowadziły w sobotę 12 października 2019 r.
w Parku Borowiackim w Czersku akcję „Jedno
dziecko, jedno drzewo”. Rodzice dzieci urodzonych
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JEDNO DZIECKO,

Akcja „Jedno dziecko,
jedno drzewo” w Parku
Borowiackim w Czersku.
Fot. Kamil Żmuda Trzebiatowski

Edukacja Leśna

w 2019 roku wraz ze swoimi maluchami, w asyście burmistrza Przemysława Bieska-Talewskiego
i nadleśniczego Ireneusza Bojanowskiego posadzili
pamiątkowe drzewka. Łącznie zieleń parku powiększyła się o 21 dorodnych drzewek – 10 brzóz, które
sadziły rodziny dziewczynek i 11 klonów jaworów
sadzonych przez rodziny chłopców. Każde drzewko
zostało oznaczone tabliczką z imieniem dziecka.
– Bardzo się cieszę, że taka akcja została zorganizowana. W przyszłości planujemy kolejne nasadzenia w naszym parku, a ta inicjatywa idealnie się
w nasz plan wpisuje – powiedział burmistrz Przemysław Biesek-Talewski.
– Drodzy rodzice, tak jak wy dziś opiekujecie
się swoimi dziećmi, tak wasze pociechy w niedalekiej przyszłości będą zajmowały się tymi drzewkami
– oznajmił nadleśniczy Ireneusz Bojanowski.
Po wspólnym sadzeniu drzew był czas na ciepłą
herbatę i słodkie rogaliki. Nadeszła także chwila
na rozdanie opiekunom dzieci pamiątkowych certyfikatów i drobnych upominków. W ramach Dnia
Rodziny odbyło się także doroczne Święto Latawca,
których pokaz dodatkowo dostarczył emocji i wrażeń artystycznych na wyjątkowo urokliwym, choć
zachmurzonym w tym dniu niebie..
Akcja pomimo wietrznej pogody przebiegła
w ciepłej, przyjaznej i rodzinnej atmosferze. – Cieszymy się, że tak licznie przybyliście całymi rodzinami, w celu upamiętnienia narodzin waszych dzieci
i wnuków. Dlatego już dziś zapraszamy na kolejną
edycję akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo”, którą
zorganizujemy w przyszłym roku – zapowiedział
nadleśniczy Bojanowski.
Kamil Żmuda Trzebiatowski

Lutówko
Rosną razem
Rodzice dzieci z Sępólna Krajeńskiego
oraz Zalesia posadzili dla swoich dzieci 150
dębów w ramach akcji „Jedno dziecko,
jedno drzewo”. Leśnicy z Lutówka dostarczyli
sadzonki oraz służyli fachową pomocą
podczas pracy.
W sobotnie popołudnie 12 października 2019 r.
rodzice dzieci ze żłobka i klubu dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Kra-
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Z lewej: Uczestnicy
Dnia Rodziny
w Czersku. Fot. Kamil
Żmuda Trzebiatowski
Z prawej: Dzieci
z Sępólna Krajeńskiego i ich rodzice sadzą
drzewka ze swoim
imieniem. Fot. Łukasz
Gwiździel

jeńskim oraz Przedszkola w Zalesiu wybrali się na
spacer, by aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Pretekstem do spotkania było sadzenie
drzew wspólnie ze swoimi pociechami w ramach
akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo”. Założeniem
inicjatywy jest posadzenie drzewka przez rodziców, którym w danym roku narodziło się dziecko.
Na propozycję rodziców swoje drzewka od leśników z Lutówka mogło otrzymać również starsze
rodzeństwo.
Byliśmy zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem akcją. W sumie wzięło w niej udział blisko 400
osób. Jednocześnie bardzo się cieszymy, że tylu
jest chętnych do posadzenia „swojego” drzewka.
Dostarczyliśmy rodzicom sadzonki z naszej szkółki w Doręgowicach, przeprowadziliśmy instruktaż
dla każdej grupy oraz pomagaliśmy podczas sadzenia. Każde drzewko zostało opalikowane, zabezpieczone siatką oraz opatrzone tabliczką z imieniem
dziecka.
Mamy nadzieję, że taka inicjatywa wzbudzi
wśród zainteresowanych relację z wybranym drzewem, a co za tym idzie zainteresowanie otaczającym nas środowiskiem. Dzieci i rodzice będą mogli
opiekować się posadzonym dębem, a także obserwować, jak rośnie razem z ich dziećmi. Na następną
edycję akcji umówiliśmy się już na wiosnę 2020 r.
– sadzonki w naszej szkółce już czekają na kolejne
nowonarodzone dzieci.
Łukasz Gwiździel

Miradz
Jedno dziecko, jedno drzewo
Współpraca leśników z Nadleśnictwa Miradz
oraz pracowników ratusza w Strzelnie
z burmistrzem na czele zaowocowała
kameralnym, jednak bardzo sympatycznym
spotkaniem. Na skwerze nieopodal
gimnazjum rodzice posadzili dęby aby uczcić
swoje dzieci.
Miłość do swojego dziecka można okazywać na
wiele sposobów. Jej świadectwem są między innymi codzienne czynności, takie jak stała opieka, karmienie, przewijanie, wspólne spacery czy wspólne
zabawy. Dla wielu rodziców to jednak za mało by

Rosną dzieci, rosną
drzewa... w Strzelnie. Fot. Karolina
Borowicz

Trzebciny
Stało się, drzewa już rosną
Mniej, czy bardziej ludowe porzekadło głosi,
że „Mężczyzna powinien zbudować dom,
spłodzić potomstwo i posadzić drzewo”.
I stało się, drzewa już rosną!

Paweł Wesołowski

Rytel
Na pamiątkę narodzin
W Nadleśnictwie Rytel na terenie Leśnictwa
Młynki 11 października 2019 r. została
zorganizowania akcja pod hasłem ,,Jedno
dziecko, jedno drzewo’’.
Akcja miała na celu symboliczne posadzenie
drzewek na pamiątkę narodzin dzieci. Odwołu-

Z lewej: Mali i duzi
uczestnicy sadzenia
drzew w Nadleśnictwie Rytel (Fot.
Tomasz Orzłowski),
a z prawej: w Nadleśnictwie Trzebciny
(Fot. Sylwia Lawrenz)

Wraz z rodzicami nasi najmniejsi goście posadzili swoje drzewka. Dęby rosną na cześć każdego urodzonego chłopca, zaś lipy z okazji narodzin
dziewczynek. Leśnicy z Trzebcin wraz z Gminą Cekcyn i Gminą Śliwice zorganizowali sadzenia na terenach należących do poszczególnych gmin, gdzie
każdy rodzic wraz ze swoją pociechą będzie mógł
doglądać i pielęgnować swoje drzewko, które opatrzone jest imienną tabliczką dziecka.
Mamy nadzieję, że i w przyszłym roku uda się
nam zorganizować wspólne sadzenie drzewek dla
kolejnych, nowonarodzonych dzieci. A one już
wkrótce będą mogły patrzeć jak drzewa dorastają
wraz z nimi.
Sylwia Lawrenz
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czuć się spełnionym. Między innymi dlatego w piątek, 4 października 2019 r. spotkaliśmy się z rodzicami oraz ich dziećmi na skwerze przy ulicy Topolowej
w Strzelnie, by wspólnie z burmistrzem Dariuszem
Chudzińskim w wyjątkowy sposób uczcić narodziny
ich dzieci. Tym sposobem było posadzenie drzewa
– dębu – które ma dorastać wraz z pociechą i razem
z nią przezwyciężać wszystkie napotykane po drodze przeciwności losu.
Akcja sadzenia jest ogólnopolska, nosi nazwę
„Jedno dziecko-jedno drzewo” i mamy nadzieję, że
będzie kontynuowana w następnych latach. Zdajemy sobie sprawę z braku gruntów w okolicach
miejscowości gminnych, ale uśmiech rodziców zebranych tego dnia przy szkole upewnił nas, że było
naprawdę warto akcję zapoczątkować. Tym bardziej dziękujemy włodarzom Strzelna, że grunty się
znalazły i wspólnie mogliśmy przeprowadzić akcję.
Podkreśla ona zarówno wagę narodzin dzieci, jak
i sadzenia drzew dla naszego społeczeństwa i kraju.

je się do tradycji, a jednocześnie włącza Polaków
w odpowiedzialność za środowisko naturalne.
Rodzice bądź opiekunowie dziewczynek sadzili lipy, natomiast dla chłopców przewidziane były
dęby. Sadzonki zapewnili leśnicy z Nadleśnictwa
Rytel. Łącznie posadzono 39 sztuk drzewek z przewagą lip. W akcję zaangażowało się kilku leśników,
a łącznie w wydarzeniu brało udział ponad czterdzieści osób. Lokalizacja i sposób nasadzeń zostały
tak dobrane, aby w przyszłości pozwalały na dobry
wzrost i rozwój drzewek przez długie lata.
Akcja miała dodatkowy aspekt społeczny, gdyż
jako mała cegiełka w wielkiej odbudowie przyczyniła się do odnowienia lasu zniszczonego przez huragan z 2017 roku. Na koniec spotkania zaprosiliśmy
uczestników sadzenia do wspólnego ogniska i na
ciepłą strawę. Na pamiątkę symbolicznego działania przekazaliśmy podziękowania, które spotkały się
z dużym uznaniem i zadowoleniem ze strony przybyłych gości.
Tomasz Orzłowski

WIEK ODBIORCÓW
NASZEGO PRZEKAZU
Jedną z najskuteczniejszych form
zyskiwania aprobaty odbiorców jest
edukacja w terenie

MA ZNACZENIE
Część 2.

TEKST: Barbara Czołnik / ZDJĘCIA: Tadeusz Chrzanowski, Mateusz Stopiński

W artykule autorka omawia edukację leśną różnych grup wiekowych społeczeństwa. Podaje konkretne wskazówki psychologiczne,
merytoryczne i metodyczne, które ułatwiają kontakt z ludźmi, zainteresowanie tematem, z którym chcemy ich zapoznać.

W

poprzednim numerze „Życia Lasów…” ukazała się pierwsza część
artykułu, w której omówiono najmłodsze grupy wiekowe odbiorców
naszego przekazu edukacyjnego. W tym numerze
kontynuacja i zakończenie tematu. (Red.)

MŁODZIEŻ SZKOLNA W WIEKU 13-14 LAT

W tym okresie następuje dalszy rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny u nastolatków. Jest
to czas złożonych i burzliwych zmian anatomicznych, fizjologicznych i psychicznych, okres przejścia
z wieku dziecięcego do okresu wczesnej młodości.
Myślenie w tym wieku to nie tylko operowanie
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konkretami, ale pojęciami i sądami, filozofowanie,
stawianie hipotez, przewidywanie i planowanie.
U młodzieży tej zwiększa się zdolność koncentracji
na problemie, zapamiętywania opartego na rozumieniu docierających informacji. Zdobywaniu wiedzy o świecie towarzyszy poszukiwanie systemu
wartości, istoty zjawisk, odpowiedzi na stawiane
sobie pytania: kim jestem, kim są inni ludzie, czy
istnieją ostateczne wartości? Poznawaniu towarzyszy wieloaspektowa obserwacja rzeczywistości oraz
coraz większy krytycyzm, zróżnicowane stany emocjonalne: agresywne, obronne i pozytywne.
Kluczowymi umiejętnościami w tym wieku powinny być:

KLĘSKA
STULECIA
Edukacja
Leśna
-

planowanie, organizowanie oraz odpowiedzialność za własną naukę i pracę,
- skuteczne porozumiewanie się w różnych okolicznościach, prezentacja własnego punktu
widzenia, branie pod uwagę poglądów innych
ludzi oraz umiejętność wystąpień publicznych,
- efektywne współdziałanie i praca w grupie,
- skuteczne działanie w ramach obowiązujących
norm,
- umiejętność podejmowania indywidualnej i grupowej decyzji,
- rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
- odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki,
- umiejętność negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów i problemów społecznych we własnym
środowisku.
W dwóch ostatnich klasach szkoły podstawowej
wykładana jest osobno biologia, która ma rozwijać
wychowanie ekologiczne poprzez krytyczne oceny
działań człowieka w przyrodzie, odróżnianie faktów i uznanych teorii naukowych od subiektywnych
opinii i sądów, zrozumienie potrzeby zachowania
różnorodności biologicznej, docenianie roli przyrody w życiu człowieka, wrażliwość na piękno natury,
właściwe postawy wobec organizmów żywych oraz
dbałość o stan środowiska.
W zakresie ekologii realizowane są zagadnienia:
adaptacji organizmów, nisz ekologicznych, struktury
i stosunków ilościowych w populacjach, zależności
wewnątrz i międzygatunkowe typu: konkurencja,
symbioza i współbiesiadnictwo, wpływ człowieka
na zależności międzygatunkowe, zjawisko sukcesji, składniki ekosystemu, zależności pokarmowe,
przepływ energii i obieg materii, przemiany ekosystemów oraz pojęcie biosfery i biomu. W dziale
tematycznym ”człowiek i przyroda” lasy i leśnictwo
rozpatrywane są w kontekście surowców naturalnych. Ponadto poruszane są tu zagadnienia zanie-

czyszczeń środowiska metalami ciężkimi i związkami chemicznymi, zjawisko efektu cieplarnianego,
dziury ozonowej oraz pojęcie zrównoważonego
rozwoju.
Efektywnymi formami zajęć z młodzieżą ze szkół
podstawowych oprócz lekcji i zajęć terenowych są:
wycieczki, warsztaty, prace badawcze, seminaria,
koła dyskusyjne oraz sesje popularnonaukowe. Ponadto do młodzieży trafia dobrze przemyślana lecz
nie wyreżyserowana, atrakcyjna i nowatorska akcja
lub konkurs, w których należy przewidzieć znaczący
udział inwencji uczestników.
Również atrakcyjne i oparte na aktywności
uczestników powinny być metody nauczania. Obserwacji, badaniu i eksperymentom towarzyszyć
powinna prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności. Ponadto dla tej grupy wiekowej zdają egzamin metody: wywiadu, dyskusji, analizy przypadku,
burzy mózgów, „za i przeciw”, mapy mentalnej,
okrągłego stołu, metoda projektu, odgrywaniu ról,
dramy oraz gry i zabawy dydaktyczne. Prowadząc
edukację w terenie pamiętać należy, że najbardziej
się sprawdzają programy ściśle wykorzystujące walory i możliwości terenu oraz zajęcia profesjonalne
pod względem organizacyjnym i zapewniające pełne bezpieczeństwo uczestnikom.

MŁODZIEŻ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
15-19 LAT

W edukacji
młodzieży trzeba
postawić na ich aktywność, stwarzać
do tego warunki

Dla człowieka w tym wieku jest to okres wczesnej młodości, czas kształtowania i utrwalania się
światopoglądu, odkrywania i rozwijania własnej
odrębności. Czas krytycznego i wieloaspektowego poznawania rzeczywistości, rozwoju dojrzałości
emocjonalnej i społecznej. Jest to również okres
krystalizowania się zainteresowań, wyboru profilu
nauczania, nie rzadko też samodzielnego planowania własnej drogi rozwojowej, miejsca w społeczeństwie, gospodarce i przyrodzie.
Szkoły średnie mają już własne profile nauczania, ale krzewienie kultury ekologicznej jest obowiązkiem każdego typu szkoły i wszystkich wychowawców młodzieży. Zagadnienia ekologii i ochrony
środowiska w programach nauczania tych szkół ujmowane są w zależności od profilu szkoły w wąskim
bądź szerokim zakresie, na poziomie ogólnym aż do
specjalistycznego.
W liceach ogólnokształcących treści ekologiczne i zbliżone z tematami leśnictwa znajdują się
w zapisach programowych nauczania biologii, geografii i przysposobienia obronnego. W nauczaniu
biologii wymaga się od odbiorców umiejętności:
wyjaśniania pojęcia, znaczenia i dostrzegania różnorodności biologicznej w środowisku życia człowieka, umiejętności wskazywania różnorodności na
poziomie biocenotycznym, gatunkowym i genetycznym, znajomości działań obniżających stan różnorodności biologicznej oraz zdolności przewidywania
skutków takich zachowań, dokonywania głębszej
charakterystyki funkcjonowania ekosystemu (doboru naturalnego i sztucznego, ewolucji, relacji międzygatunkowych, łańcuchów i sieci pokarmowych,
Życie lasów Kujawsko-Pomorskich
BIULETYN RDLP w Toruniu
4(93)2019

41

KLĘSKA
Edukacja
STULECIA
Leśna
znaczenia producentów, konsumentów i reducentów w obiegu materii i przepływie energii), znajomości przyczyn zaniku gatunków, przykładów gatunków obecnie zagrożonych wyginięciem i czynników
wywołujących to zjawisko, znajomości form i metod
ochrony czynnej i biernej.
Edukacja leśna młodzieży licealnej prowadzona
przez leśników wymaga uwzględniania powyższych
zagadnień, ich egzemplifikacji w lesie oraz wskazywania zastosowań współczesnej wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz osiąganiu postępów zawodowych w leśnictwie.
Wiele treści nauczania w przedmiocie przysposobienia obronnego stanowić także może dla
leśników punkt oparcia i nawiązania dialogu z nauczycielami i uczniami liceów. Wymienię niektóre
z nich: rodzaje współczesnych zagrożeń środowiska
zarówno ze strony czynników biotycznych, abiotycznych jak i antropogenicznych, zagrożenia ekologiczne w regionie, technizacja życia a zagrożenia
Dobry nauczyciel nie
dla środowiska, zachowania
dostarcza gotowych
i działania proekologiczne,
odpowiedzi, lecz pobudza
zasady działania w wypadku katastrof, zapobieganie
do myślenia i działania
pożarom, walka z różnymi
poprzez umiejętne
rodzajami pożarów, zagrostawianie wyzwań
żenia powodziowe oraz
ochrona przed powodzią,
terenoznawstwo, a w nich zasady orientacji w terenie, pracy z mapą topograficzna, marsz na azymut,
sporządzanie szkiców terenu.
Interesującą współpracą mogłyby zaowocować kontakty leśników z nauczycielami geografii
w liceum. Pośród zamierzonych celów w prograPropozycje zajęć dla
mie nauczania geografii bliskie leśnictwu są: zna- młodzieży powinny
jomość różnorodnych źródeł informacji geogra- zachęcać do samoficznej (map, zdjęć lotniczych, obrazów satelitar- dzielnego
nych, map numerycznych itp.), umiejętność ana- i krytycznego myślenia, dochodzenia
lizy danych statystycznych na mapach, wykresach prawdy, szukania
i w tabelach, graficzne przedstawianie związków rozwiązań, wyciągai zależności. Uczniowie w trakcie kursu geografii za- nia wniosków
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znajamiani są również z procesami geologicznymi,
procesem glebotwórczym, czynnikami środowiska
wpływającymi na rozmieszczenie i zróżnicowanie
typów lasów, z pojęciem równowagi ekologicznej
na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym
oraz z uzasadnieniem konieczności zrównoważonego rozwoju. W dziale „Wpływ środowiska
na działalność człowieka” wykładane są: czynniki
przyrodnicze stymulujące i ograniczające gospodarczą działalność człowieka, środowisko przyrodnicze jako źródło odnawialnych i nieodnawialnych
zasobów naturalnych, związki przyczynowo-skutkowe i funkcjonalne w gospodarce leśnej państw
i regionów o zróżnicowanej lesistości, turystyka
i rekreacja w Polsce i regionie.
Formy i metody zajęć z młodzieżą szkół średnich powinny być równie interesujące i aktywizujące adresatów jak wymienione wyżej sposoby
edukacji młodzieży ze szkoły podstawowej. Zajęcia
należy przygotować i poprowadzić tak, aby stymulowały odbiorców do samodzielnego i krytycznego
myślenia, dochodzenia prawdy, szukania rozwiązań,
przyjmowania postaw, tworzenia opinii, wyciągania
wniosków oraz dokonywania refleksji nad własnym
i cudzym myśleniem i działaniem w lesie, o lesie
i dla lasu.
Dobry nauczyciel nie dostarcza gotowych odpowiedzi, lecz pobudza do myślenia i działania poprzez umiejętne stawianie wyzwań.

EDUKACJA DOROSŁYCH

Zagadnieniem nauczania dorosłych zajmuje
się osobna nauka zwana andragogiką, od greckiego słowa „andros” = człowiek dorosły i „agogos” = teoria i praktyka nauczania. Specjaliści od
edukacji podnoszą fakt, że nauczanie dorosłych
nie musi i nie powinno powielać schematów nauczania dzieci. Ludzie dorośli najchętniej uczą się
wtedy, kiedy chodzi im o rozwiązanie bieżących
problemów, konkretnych zadań, które chcieliby
wykonywać lepiej. Dlatego bardziej interesują
się rozpatrywaniem autentycznych przypadków,
podobnych do ich własnych zainteresowań i problemów. Dorośli mają również potrzebę włączania
nowych spostrzeżeń do posiadanej wiedzy, szukają pomysłów, które pomogą im lepiej zrozumieć
poprzednie doświadczenie. Nauczanie dorosłych
powinno być dostosowane do potrzeb zainteresowanych. Przekonywanie osób dorosłych zależy nie
tylko od siły perswazji prezentera, ale od ogólnych
cech osobowości odbiorcy. I tak nadmierna podatność na perswazję łączy się z mniejszą pewnością
siebie. Osoby o krańcowo wysokiej lub krańcowo
niskiej samoocenie okazują większą sztywność poglądów i postaw, osoby o samoocenie przeciętnej
są najbardziej plastyczne. Regułą dobrze znaną
w psychologii zmiany postaw jest reguła ważności
obiektu postawy: im ważniejszy obiekt, tym postawy wobec niego są mniej podatne na zmianę. Jeśli
ktoś przypisuje bardzo dużą rolę ochronie środowiska, to podejmowanie tego tematu wymaga od
nadawcy dobrej wiedzy specjalistycznej i mocnych

argumentów zwłaszcza w sprawach spornych, gdy
powstaje opór odbiorcy na nasze oddziaływanie.
W edukacji dorosłych istotne są także niektóre
cechy demograficzno-społeczne, takie jak płeć, wiek
i wykształcenie. Okazuje się, że częściej kobiety wykazują większą podatność na perswazję i są bardziej
wdzięcznymi odbiorcami. Łatwiej też jest oddziaływać na ludzi młodszych o mniejszym doświadczeniu życiowym. Im człowiek starszy tym jego system
wartości i postawy są bardziej ugruntowane i mniej
podatne na zmiany.
Z wykształceniem sprawa nie jest jednoznaczna.
Ludzie o wykształceniu bardzo wysokim cechują się
większą niezależnością intelektualną niż inne osoby. Z drugiej zaś strony bardziej wykształcani łatwiej
przyswajają nowe informacje i nowe sposoby postępowania. Ważne są także warunki zewnętrzne,
czy nauczamy indywidualnych odbiorców, czy całą
grupę. Im większa grupa dorosłych tym wrażenie
znaczenia tematu może być większe, a ogłaszane
stanowisko w sytuacji publicznej może być znacznie
trudniejsze do modyfikacji. Ludzie dorośli głoszący
swe poglądy w sytuacji publicznej częściej bronią
nie tylko swojej sprawy, ale także własnej godności
ponieważ boją się posądzenia o brak konsekwencji
i chwiejność poglądów.
W edukacji przyrodniczej najlepszą perswazją jest strategia emocji dodatnich, polegająca
na takim działaniu, by odbiorca zaaprobował nasze sugestie i uznał je za powód do dumy. Jedną
z najskuteczniejszych form zyskiwania aprobaty
odbiorców jest edukacja w terenie. Dobrze przygotowana powinna:
- być interpretacją miejsca, które zwiedzają odbiorcy,
- kształtować właściwe i odpowiedzialne użycie
danego miejsca,
- rozwijać obrońców, orędowników lasu,
- rozwijać pozytywne wyobrażenie o działalności
człowieka w lesie,
- podnosić świadomość i zrozumienie środowiska
przyrodniczego i kulturowego,
- inspirować i dodawać perspektywy do osobistych doświadczeń odbiorców,
- uczyć i przekonywać o potrzebie i roli każdego
człowieka w ochronie lasu,
- otwierać oczy na świat, którego mogli wcześniej
nie dostrzegać,
- dostarczać rekreacji.
Dobrze przygotowana prezentacja w terenie rozwija chęć współdziałania z leśnikiem, zrozumienie
i wsparcie jego roli zawodowej, zarządzania, użytkowania i ochrony środowiska leśnego. Pamiętać też
należy, że ludzie przychodzą do nas w oczekiwaniu
pozytywnego doświadczenia. Spotkanie z nami powinno być dla nich nagrodą, prowadzić do zaangażowania psychicznego, emocjonalnego i intelektualnego. Dobry przekaz powinien oświecać i relaksować.
Należy zatem unikać strategii „kija” w sensie pokazywania im ile stracą jeśli nie posłuchają naszych sugestii, ani zawstydzać słuchaczy w stylu „to państwo
nie wiedzieli”. Każda prezentacja miejsca, która nie

jest jakoś związana z tym co się przedstawia, z tym
jaka jest osobowość i doświadczenie zwiedzającego
będzie jałowa. Lepiej jest wiedzieć kim jest nasza publiczność, łatwiej wtedy przygotować właściwy program. Kiedy oprowadzamy gości zapowiedzianych
czy zaproszonych łatwiej jest nam połączyć swoje
cele z celami i zainteresowaniami przybyłych osób.
Jeżeli nie znamy zwiedzających musimy poszukiwać
punktu oparcia, czy zaczepienia szukając wspólnych
zainteresowań, doświadczeń, wykształcenia, ulubionych bohaterów itp. Można zapytać skąd przyjechali, pomyśleć czego oczekują albo wspólnie dobrać
tematykę prezentacji. Dobry prezenter powinien
być otwarty na zawieranie nowych znajomości, topić bariery pomiędzy obcymi, łączyć wspólne cechy
publiczności w czasie rozmowy.
Edukacja przyrodnicza w terenie dla wielu turystów stanowi formę niecodzienną, urozmaicenie
spędzania wolnego czasu. Przybywające do nas
osoby różnią się postawami wobec natury, chodź
często wyrażają aprobatę dla poszanowania przyrody a niekiedy zainteresowanie rolą leśnika. Postawy osób dorosłych wobec przyrody są różne
od emocjonalno-ekspresyjnej, poprzez estetyczną,
poznawczą, utylitarną, prozdrowotną do ochroniarskiej, czy dydaktycznej.
Kontynuując temat edukacji osób dorosłych
warto podkreślić, że dorośli uczą się za pomocą
różnych metod. Najbardziej preferowaną metodą
uczenia się dorosłych jest dyskusja z równorzędnym partnerem, grupowe rozwiązywanie problemów, czytanie, dyskusja z ekspertami, refleksja nad
własnym działaniem, samodzielne rozwiązywanie
problemów, pisanie oraz naśladowanie innych.
Prowadząc zajęcia z dorosłymi musimy pamiętać,
że nie mamy monopolu na wiedzę i powinniśmy
umieć dzielić się wiodącą rolą z uczestnikami zajęć.
Właściwa rola nauczającego polega tu na stawianiu
pytań, wymianie poglądów i doświadczeń oraz inspirowaniu do wyciągania samodzielnych wniosków
przez oglądających i słuchających nas odbiorców.

W edukacji dorosłych
jedną z preferowanych metod jest
partnerska dyskusja,
wymiana poglądów,
zachęta do wyciągania samodzielnych
wniosków. Fot. Nadleśnictwo Włocławek
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KLĘSKA
Edukacja
STULECIA
Leśna
Elementy dyskusji towarzyszyć mogą różnym
formom edukacji dorosłych zarówno prezentacji
w terenie jak i w czasie konferencji, seminariów, narad czy specjalnie przygotowanych warsztatów. Pamiętać należy, ze dyskusja jest to sztuka pokojowego
przekonywania innych osób. Opierać się ona powinna na zasadach: rozumienia stanowiska partnera,
argumentowaniu w oparciu o przesłanki, które są
partnerowi wspólne, raczej pytaniu niż twierdzeniu
w sposób stanowczy, dbałości o zrozumiałość własnych wypowiedzi, nie ujawnianiu swych poglądów
na osobę partnera, ale w doborze argumentów liczeniu się z jego wiedzą, motywami i wartościowaniem. Dobrze jest przyjąć zasadę „ty możesz mieć
rację ja mogę być w błędzie”. Nastawienie takie
ma walor taktyczny, sprzyja wspólnemu szukaniu
prawdy, pozyskuje partnera i pozwala skupić się na
przedmiocie dyskusji, szukaniu wspólnego zdania
i przybliżaniu się do prawdy.
Dyskusja jest środkiem promocji, ponieważ uczy
postawy krytycznej względem tego co zastane. Polega na operowaniu racjami a nie na bezowocnej
negacji. Dyskusja to nie tylko sztuka wyrażania własnego zdania i argumentacji, ale także trening szacunku dla przekonań innych.
Temat dyskusji musi być dobrze sformułowany, wywołujący zaangażowanie emocjonalne oraz
umożliwiać ścieranie się przynajmniej dwóch racji. W dyskusji unikać należy: uwag personalnych
i wycieczek osobistych, argumentów nie fair np. fałszywych danych, przerywania wypowiedzi innym,
monopolistycznych dyskusji w gronie kilku osób
z grupy, powtarzania tego, co już inni powiedzieli.
Dyskusja powinna mieć cztery fazy: ukształtowania problemu, szukania pomysłów rozwiązania,
krytyki pomysłów oraz przekazywania wyniku i obrony.
Dyskusja to nie tylko
Są różne rodzaje dyskusji od
sztuka wyrażania
pobudzających do myślenia,
własnego zdania
uprzytamniających problem
do wytwarzających i odsiei argumentacji, ale
pomysły. Dobra
także trening szacunku wających
dyskusja ćwiczy logiczne rodla przekonań innych
zumowanie, obserwację, dostarcza idei, impulsów wprawiających idee w ruch, ćwiczy umiejętność wartościowania, oddzielania tego, co ważne i ciekawe od
tego co banalne i nieistotne. Na temat dyskusji warto przytoczyć następującą sentencję: ”Walka jest
wynalazkiem przyrody, dyskusja jest wynalazkiem
człowieka”.
Edukacja leśna społeczeństwa to jeden ze sposobów rozwiązywania problemów wynikających
z nieodpowiedniego stosunku człowieka do lasów.
Prowadzona przez leśników powinna wspomagać
formalny system edukacji dla ekorozwoju oraz uzupełniać i utrwalać wysiłki wszelkich podmiotów zainteresowanych lasem i leśnictwem. Jej skuteczność
zależy od zaangażowania osób dorosłych doceniających wagę tej sprawy. Postęp w tej dziedzinie zależeć może od umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów.
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sobotę 5 października 2019 r.,
po trzech latach przerwy spowodowanych huraganem stulecia i pracami uprzątającymi, mieliśmy
przyjemność ponownie zaprosić przyjaciół
lasu do Nadleśnictwa Czersk na wielkie
grzybobranie.
TEKST I ZDJĘCIA: Rafał Grabański
Zbiórkę wyznaczyliśmy tradycyjnie
przy leśniczówce Olszyny. Po powitaniu przez nadleśniczego Nadleśnictwa
Czersk Ireneusza Bojanowskiego oraz
krótkim instruktażu, jak prawidłowo
i bezpiecznie zbierać grzyby, tuż po
godzinie 10, blisko 70 zbieraczy w różnym wieku ruszyło w las. Oczekiwania
i nadzieje na bogaty zbiór były spore,
bo wysyp grzybów w ostatnich dniach
w czerskich lasach dawał spore pole do
popisu. Piękna pogoda, obfitość grzybów oraz sympatia do leśników skusiła
również Panów burmistrzów Czerska
i Brus do udziału w konkursie.

Kto ma więcej borowików?

Przedszkolne
grzybobranie

Z

łota polska jesień zachęca do spacerów po lesie. We wtorek 22 października 2019 r. dzieci z przedszkola
w Brusach wybrały się na grzybobranie
z leśniczym.

TEKST I ZDJĘCIE: Bartosz Czarnecki
Wspólny spacer po lesie razem
z leśniczym to okazja nie tylko do nazbierania grzybów, ale też do poznania
jego pracy. W edukacji leśnej zawsze

KRÓL GRZYBOBRANIA
Około południa pierwsi zbieracze
zaczęli stawiać się przy stoisku jury, aby
zważyć, zmierzyć i pokazać swoje zbiory. W oczekiwaniu na wyniki, wszyscy
posilili się i uzupełnili stracone kalorie.
Wkrótce zebraliśmy się przy ognisku,
a nadleśniczy przedstawił wyniki w poszczególnych kategoriach. Nagrody Burmistrza Czerska, które wręczał osobiście
burmistrz Przemysław Biesek-Talewski,
za największą ilość gatunków grzybów
w zbiorach zdobyli: Tomasz Dawicki,
Jakub Dolski i Anna Biednarek. Nagrody
Burmistrza Brus wręczał wiceburmistrz
Krzysztof Gierszewski, a zdobyli je: Ka-

tarzyna Gierszewska za najestetyczniejszy zbiór i Szymon Kryger – największy
wagowo zbiór grzybów dokonany przez
dziecko.
Kolejne nagrody – wyróżnienia wręczał nadleśniczy, a zdobyli je: Ewa Multan – najstarsza uczestniczka grzybobrania, Józef Gierszewski – najstarszy
uczestnik grzybobrania i Jakub Dulski
– najmłodszy uczestnik grzybobrania.
Zdobywcami pucharów zostali: Wiesława Puczyńska – za największego borowika (puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk) oraz Grzegorz Narloch – Król
Grzybobrania za zbiór największej ilości

staramy się dostosować przekaz do
wieku odbiorcy, a 4 i 5-cio latkowie to
wymagający słuchacze. Jednak, gdy
pogoda dopisuje i w koszyczkach pojawiają się grzyby, to i edukacyjne treści
nie są uciążliwe dla maluchów.
Dzieci z Przedszkola nr 1 w Brusach
odwiedziły cenny przyrodniczo teren
Leśnictwa Laska. Wędrówka rozpoczęła się i zakończyła przy wiekowym
Dębie Łokietku rosnącym w parku przy
dawnej siedzibie Nadleśnictwa Laska,
w której obecnie znajdują się pokoje gościnne, sala konferencyjna, a dla
wszystkich odwiedzających dostępne
jest boisko, wiaty i plac zabaw.
Dziękujemy za pełne radości odwiedziny i zapraszamy ponownie!

Jeszcze kawałek drogi i zaczną się grzyby

To było obfite grzybobranie, a do
tego wspaniałe puchary, nagrody
i... miła atmosfera

sztuk borowika (puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu). Wszyscy uczestnicy grzybobrania otrzymali drobne upominki.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy sponsorom nagród,
którzy tak licznie odpowiedzieli na
naszą prośbę. A są to: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu, Burmistrz Czerska, Burmistrz
Brus oraz firmy: Bruspol Żabno, Fungopol – Kinice, Ewita – Czersk, Nasza Chata – Brusy i Nadleśnictwo Czersk. Liczymy na spotkanie za rok. Do zobaczenia
i tradycyjnie – Darz Bór!
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K

KARTY Z NASZEJ HISTORII

Eugeniusz Bicz, rocznik 1900,

uczestnik obrony Lwowa
w latach 1918-1919 i wojny
polsko-bolszewickiej 1920 r.,
absolwent Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu
Poznańskiego i ostatni przed
wojną nadleśniczy Nadleśnictwa Osiek pod Toruniem.
Okupację przeżył w Radomsku w Generalnej Guberni.
Członek Armii Krajowej. Po
wojnie pracował na stanowisku nadleśniczego w Osieku
i Konstancjewie, a następnie
inspektora w Dyrekcji Lasów
Państwowych w Poznaniu.
Zmarł w 1985 roku.

NADLEŚNICZY

Nadleśniczy Eugeniusz Bicz, około 1950 r.

EUGENIUSZ BICZ
(1900-1985)

TEKST: Andrzej Szafkowski
ZDJĘCIA: z albumu rodzinnego Marii Bicz-Kubiatowicz

E

ugeniusz Bicz urodził się 14 października
1900 roku w Myślenicach niedaleko Krakowa,
w zaborze austriackim. W wieku czterech lat
stracił ojca Józefa. Matka Ludwika Bicz sama
wychowała siedmioro dzieci. Już w okresie gimnazjum Eugeniusz był członkiem Polskiej Organizacji
Wojskowej. Maturę zdał w 1918 r., w którym Polska odzyskała niepodległość. Nie był to jednak czas
spokojny. Na kresach wschodnich wybuchła wojna
polsko-ukraińska. Eugeniusz z grupą harcerzy pod
przewodnictwem profesora Tadeusza Staniewskiego zgłosił się do walki o Lwów zajętego przez wojska
ukraińskie w listopadzie 1918 r. Otrzymał później od
generała Rozwadowskiego Odznakę Honorową „Orlęta” o numerze L.2523- „Za dzielność i wierną służbę Ojczyźnie, ku pamięci przebytych bojów w obro-
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nie Lwowa i Kresów Wschodnich w l. 1918-1919”.
Wkrótce, za udział w wojnie polsko-bolszewickiej
w 1920 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po powrocie z wojska podjął studia na Wydziale
Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Z uwagi na trudną sytuację finansową, jeszcze w trakcie
nauki podjął pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych
w Poznaniu jako taksator, a później kierownik drużyny
urządzeniowej w Dziale Urządzenia Lasów. Podczas
studiów zaprzyjaźnił się z dwoma kolegami z roku,
późniejszymi profesorami Uniwersytetu Poznańskiego, Tadeuszem Perkitnym i Leonem Mroczkiewiczem.
Przyjaźń ta przetrwała do końca życia.

NADLEŚNICTWO OSIEK

Po uzyskaniu dyplomu inżyniera leśnictwa
w 1930 r. Bicz podjął pracę w Nadleśnictwie Durowo na stanowisku adiunkta leśnego. W 1934 r.
objął funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Osiek
(obecnie teren Nadleśnictwo Cierpiszewo) pod Toruniem. Jego poprzednikiem w Osieku był kolega
ze studiów inż. Stanisław Suchocki, którego postać
prezentowano na łamach Biuletynu Regionalnej

Eugeniusz Bicz
za udział
w wojnie polsko
-bolszewickiej
w 1920 roku został odznaczony
Krzyżem Walecznych

Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nr 3 (43)
z lipca-września 2007.
Eugeniusz Bicz przybył do Osieka jako kawaler.
Tutaj sprowadził swoją matkę Ludwikę, która zajęła
się domem. Wkrótce poznał Eryką Bieszke, z którą postanowił związać dalsze życie. Ślub odbył się
w Tczewie w 1936 r. Gośćmi weselnymi byli m.in.
leśniczowie Nadleśnictwa Osiek. 2 lipca 1939 r.
urodziła się córka Biczów, Maria. Ze współczesnych
wspomnień Marii Bicz-Kubiatowicz, córki nadleśniczego wiemy, że Nadleśnictwo Osiek tętniło życiem
towarzyskim. Relacje między pracownikami oparte
były na zaufaniu i przyjaźni. W nadleśnictwie działało kilka organizacji, m.in. Związek Rezerwistów,
Związek Zawodowy Leśników RP, Przysposobienie
Wojskowe Leśników i Rodzina Leśnika. Państwo Biczowie serdecznością darzyli współpracowników, co

Na zdjęciach powyżej:
Z lewej - Dyplom
za udział w obronie
Lwowa i Kresów
wschodnich
Z prawej - Eugeniusz w mundurze
żołnierza Wojska
Polskiego i z Krzyżem
Walecznych
Na zdjęciach poniżej:
Z lewej - Oficjalne
przekazanie Nadleśnictwa Osiek
w 1934 r. Przekazujący Stanisław Suchocki
(w górnym rzędzie
1. z prawej), przejmujący Eugeniusz Bicz
(cywil - 2. z lewej),
inspektor Franciszek
Piasek (cywil
w środku)
i załoga nadleśnictwa.
Z prawej - Nadleśniczy Eugeniusz Bicz
(w kapeluszu)
w towarzystwie leśniczego na polowaniu
w Nadleśnictwie
Osiek (po 1934 r.)

nie zmieniało faktu, że nadleśniczy był osobą wymagającą, od siebie i podwładnych. W tym czasie,
jak wspomina Pani Maria, rodzina Biczów utrzymywała bliskie kontakty m.in. z rodziną sekretarza
nadleśnictwa Franciszka Mikołajczaka. Przyjaźń ta
trwała jeszcze długo po wojnie.
Z zapamiętanych ciekawostek warto wspomnieć, że w Osieku wielokrotnie gościł znany artysta Leon Wyczółkowski. Z opowiadań córki nadleśniczego wynika, że tutaj mogły powstać niektóre
jego dzieła, prace o tematyce przyrodniczej. Kolejna
historia dotyczy 1935 r. Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego władze państwowe podjęły decyzję
o usypaniu na krakowskim Sowińcu kopca w hołdzie
Wodzowi. Lasy Państwowe organizowały pielgrzymki do Krakowa. Na Sowiniec dotarli leśnicy z Pomorza i Kujaw z urną wypełnioną ziemią z pomorskich
Na zdjęciach obok:
Z lewej - Obchody
Dni Lasu w Nadleśnictwie Osiek
w 1936 r. Biczowie:
Eryka i Eugeniusz
(3. i 4. od lewej)
z leśniczymi i grupą
gości podczas pikniku w terenie
Z prawej - Eryka
i Eugeniusz Biczowie
przy jeleniu-byku
upolowanym przez
nadleśniczego
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lasów. Ziemia pochodziła z kilku historycznych
miejsc w regionie, ale również - najprawdopodobniej za sprawą Eugeniusza Bicza- z Osieka. Upamiętnia ten fakt zachowana do dziś fotografia i jej opis
na odwrocie wykonany własnoręcznie przez Bicza
„Ziemia z Osieka na kopiec w Sowińcu”.

WOJNA, ARESZTOWANIE, WYSIEDLENIE

Na dole z lewej:
Eryka i Eugeniusz
Biczowie oraz p.
Budniakowa w
Radomsku w latach
okupacji niemieckiej
(ok. 1943 r.)
Z prawej:
Eryka i Eugeniusz
Biczowie z dziećmi Andrzejem i Marią w
latach 50. ub.w.
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synami” („mit zwei Söhnen”). Było to ogromnie ryzykowne posunięcie, jednak się opłaciło, bo Niemcy
wypuścili z obozu całą trójkę. Ojciec Eryki, Leon zamieszkał wraz z nimi w Radomsku.
Pięcioletnia wówczas Maria, córka Biczów, pamięta jak w końcowym etapie wojny, do ich mieszkania w Radomsku weszło kilku żołnierzy sowieckich. Zabrali między innymi buty, ciepłe ubrania oraz
zegarek. Tak wyglądało to swoiste „wyzwolenie”.
Pobyt na wysiedleniu dobiegł końca, Biczowie
postanowili powrócić do ostatniego przed wojną
miejsca zamieszkania i pracy, do Osieka.

Pierwszego września 1939 r. Niemcy napadli
na Polskę, wybuchła II wojna światowa. Zaczęły się
aresztowania, więzienie, egzekucje Polaków. Rodzina Biczów musiała się ewakuować. Po agresji Związku Sowieckiego 17 września 1939 r., powrócili do
Osieka. W październiku 1939 r. Eugeniusz Bicz zoPOWRÓT DO OSIEKA
stał aresztowany przez SS i uwięziony w InowrocłaPo zakończeniu niemieckiej okupacji w 1945 r.
wiu. Jak później wspominał, przed śmiercią uchrorodzina Biczów udała się do Osieka. Podróż odbyła
nił go Niemiec, który – jako przedstawiciel władz
się w towarowym wagonie, w ciężkich warunkach
okupacyjnych – obejmował po nim nadleśnictwo.
i w ogromnym tłoku. Po dotarciu na miejsce, nie zaW marcu 1940 r. Biczowie zostali wysiedleni na
stali już niemieckiego nadleśniczego. Nie tylko on,
teren Generalnej Guberni w okolice Radomska.
ale cała niemiecka administracja w popłochu opuW Osieku pozostawili cały dobytek, zabrali jedynie
ściła Osiek. W nadleśnictwie pozostało tylko dwoje
najpotrzebniejsze rzeczy. Dzięki znajomości języka
młodych Niemców należących do służby, którym
niemieckiego oboje znaleźli zatrudnienie w tamtejEugeniusz Bicz zaproponował zatrudnienie. Niemka
szej inspekcji lasów. Bicz został nadleśniczym nadmiała pomagać w opiece nad małą Marią, a mężzorującym lasy prywatne wokół Radomska.
czyzna w pracach gospodarczych. Niedługo jednak
Już w 1940 r. nadleśnii oni uciekli. Większość mebli,
czy wstąpił do Związku Walki
które znajdowały się w domu
Za patriotyczną postawę
Zbrojnej, a później – po przenadleśniczego została wywiei zasługi wojenne Eugeniusz
kształceniu organizacji – do
ziona; udało się odzyskać tylko
Bicz został odznaczony m.in. niewielką część wyposażenia
Armii Krajowej i pod pseudonimem „Farys” brał czynny
gabinetu służbowego.
Srebrnym Krzyżem Zasługi
udział w działalności Sztabu
Z dniem 1 lutego 1945 r.
z Mieczami, Medalem Wojska
Obwodu AK Radomsko. Pełnił
Dyrekcja Lasów Państwowych
i Krzyżem Armii Krajowej
funkcję kierownika Referatu
w Toruniu powierzyła EugeniuSłużby Ochrony Powstania.
szowi Biczowi pełnienie oboWspółdziałał z oddziałami partyzanckimi w okoliwiązków nadleśniczego Nadleśnictwa Państwowego
cach Radomska. Do AK wstąpiła również jego żona
Osiek. Formalnie urzędowanie w Osieku rozpoczął
Eryka przyjmując pseudonim „Irka”. Dostarczała inz dniem 19 lutego 1945. Zaczął się nowy, powojenformacji dla wywiadu i pomagała w wyrabianiu parny etap życia rodziny Biczów. Teść nadleśniczego,
tyzantom fałszywych kart zatrudnienia.
Leon Bieszke zajmował się gospodarstwem i był
Z relacji Pani Marii Bicz-Kubiatowicz wiemy,
szanowaną postacią w Osieku. Córka Maria podjęże jednym ze znaczących zdarzeń rodzinnych z okreła edukację w miejscowej szkole podstawowej. Jak
su okupacji było uzyskanie zwolnienia dziadka Leona
wspomina, nie czuła się tam dobrze, bo dokuczali
Bieszke i jego dwóch synów z obozu niemieckiego
jej inni uczniowie. Być może dlatego, że była córką
w Gniewie. Do umieszczonego na dokumencie adprzedwojennego nadleśniczego, a szły już inne czaministracji niemieckiej zdania „Zostaje zwolniony
sy. W nowej ludowej rzeczywistości przyszło nadLeon Bieszke”, Eryka Bicz dopisała słowa „z dwoma
leśniczemu praktycznie od podstaw organizować

Życie lasów Kujawsko-Pomorskich
BIULETYN RDLP w Toruniu
4(93)2019

pracę nadleśnictwa. Brakowało niemal wszystkiego,
poczynając od fachowego personelu, po zwykły
papier do korespondencji. Do tego ostatniego celu
wykorzystywano pozostawione formularze z niemieckimi nadrukami na odwrocie. Nowo obsadzani
na stanowiska leśniczych pracownicy, po pewnym
czasie otrzymywali zwykle nakaz pracy na tzw. „ziemiach odzyskanych”. Wielokrotnie nadleśniczy interweniował u zwierzchników o pozostawienie ich
na dotychczasowym stanowisku lub o pilne przydzielenie nowych pracowników.
Tymczasem, rodzina Biczów powiększyła się.
13 września 1946 roku urodził się syn Andrzej.

Maria Bicz-Kubiatowicz, autor artykułu
Andrzej Szafkowski
i Andrzej Bicz pod
siedzibą byłego
Nadleśnictwa Osiek
24 sierpnia 2018 r.
Fot. archiwum

NADLEŚNICTWO KONSTANCJEWO

W 1947 r. Eugeniusz Bicz został przeniesiony na
stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Konstancjewo niedaleko Golubia-Dobrzynia. Miał tam być
lepszy dostęp do edukacji, co okazało się jednak
złudne. W rezultacie córkę Marię wysłano do rodziny w Krakowie i tam uczęszczała do szkoły.
Stanowisko nadleśniczego było wówczas już
bardzo słabo opłacane. Tylko dzięki gospodarstwu
na przyznanym deputacie rolnym i dzięki myślistwu
udawało się podreperować domowy budżet. Na
przykład za odstawienie do skupu upolowanego jelenia, myśliwy otrzymywał niewiele mniej niż miesięczne uposażenie nadleśniczego. Do obowiązków
kierownika jednostki należało m.in. organizowanie
polowań dla partyjnych działaczy i innych prominentów. Eugeniusz Bicz do partii komunistycznej
nigdy nie wstąpił, co życia jemu i rodzinie nie ułatwiało.
W 1955 r. podczas przejazdu służbowego motocyklem nadleśniczy uległ poważnemu wypadkowi.
W wyniku zderzenia z ciągnikiem doznał uszkodzenia stawu biodrowego i kolana. Od tego czasu
konieczny był częsty kontakt z lekarzem specjalistą.
W Konstancjewie nie było to możliwe. Wystąpił zatem do Dyrekcji z prośbą o przeniesienie do Poznania, argumentując dodatkowo zamiarem kształcenia córki Marii na Akademii Medycznej. Przełożeni
przychylili się do prośby.

W POZNANIU

W Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych
w Poznaniu Eugeniusz Bicz pracował początkowo na
stanowisku głównego inżyniera ds. zagospodarowa-

nia lasu, a następnie na stanowisku starszego inspektora, aż do przejścia na emeryturę w wieku 70 lat.
W całym okresie pracy zawodowej, Eugeniusz
Bicz brał czynny udział w życiu społecznym. Działał
m.in. w Polskim Towarzystwie Leśnym, w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, a także w organizacjach kombatanckich.
Za patriotyczną postawę i zasługi wojenne Eugeniusz Bicz został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska i Krzyżem
Armii Krajowej.
Zmarł 24 grudnia 1985 roku i został pochowany
na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.
PS.
Składam serdeczne podziękowanie Pani Marii BiczKubiatowicz i Panu Andrzejowi Biczowi za dzielenie
się wspomnieniami o swoim ojcu, Eugeniuszu Biczu
oraz za udostępnienie zdjęć i innych dokumentów
z rodzinnego archiwum.
Andrzej Szafkowski
Rodzina Biczów,
od lewej: Andrzej,
Eryka, Eugeniusz i
Maria w końcu lat
60. ub.w.

ŹRÓDŁA:
Maria Bicz Kubiatowicz, To co było i to co jest, Poznań
2017.
Maria Bicz Kubiatowicz, Patrząc na lata minione,
Poznań 2017.
Jan Podkanowicz, Florian Budniak, Wspomnienie o mgr.
inż. Eugeniuszu Biczu, „Sylwan” 1990 nr 9.
Akta osobowe inż. Bicza Eugeniusza, Archiwum Nadleśnictwa Cierpiszewo.
Akta osobowe Eugeniusza Bicza, Archiwum RDLP
w Toruniu.
„Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu”, Nr 3 (43) z 2007.
Echa Leśne, nr 37/1935, Lasy Pomorskie w hołdzie Wodzowi.
Rozmowy z Marią Bicz-Kubiatowicz i Andrzejem Biczem, córką i synem nadleśniczego Eugeniusza Bicza,
w czasie ich wizyty w Nadleśnictwie Cierpiszewo w sierpniu 2018.
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NARODZINY

W atmosferze niepokoju

Leśniczówka Korzeń, lata 30. XX w.

w leśniczówce Korzeń
TEKST: Michał Sokołowski / ZDJĘCIA: archiwum autora
Był początek września 1939 r.

Z całą rodziną jesteśmy w „naszej”
leśniczówce w Korzeniu (Nadleśnictwo
Łąck, powiat Gostynin, woj. Warszawskie). Dopiero od kilku dni trwa najazd
Niemców na Polskę, a już wokół nas
wędrują dziesiątki uchodźców z Pomorza, Kujaw, Wielkopolski i Mazowsza
kierując się na wschód. Chcą ratować
siebie, rodziny i dobytek przed grozą
wojny. Jadą na furmankach, rowerach,
nawet idą pieszo, nierzadko ciągną
ręczne wózki z bagażem. Polami i bezdrożami wędrują stada bydła, owiec,
stadniny koni z majątków ziemskich…
Za dnia są częstokroć bezkarnie atakowani przez wraże samoloty niemieckie
bombami i bronią maszynową z niskiego pułapu.
A wszyscy są spragnieni wody, odpoczynku, jakiejś strawy. Słońce bez-

1940 rok, nieopodal
leśniczówki Korzeń.
Od lewej: Mama
Wanda Sokołowska,
ks. W. Mąkowski,
pani Filomena,
matka ks. Rogowskiego, siostra Hania
Sokołowska, Sabina
- siostra Ks. Rogowskiego, autor Michał
Sokołowski
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litośnie praży, ziemia sucha, pola opustoszałe po niedawnych żniwach, studnie szybko tracą wodę wypijaną przez
liczne stada pędzonych zwierząt. Nasza
leśniczówka pełna już ludzi szukających
noclegów, lub – choćby odrobiny – miejsca na odpoczynek. Domem zawiaduje
nasza Mama z pomocą pracujących
u nas dziewczyn wiejskich. Ojciec (Alojzy, leśniczy – 57 lat) natomiast „dyryguje” rozmieszczaniem wozów, koni
i bydła na podwórzu, w stodole i budynkach gospodarczych. Pomagają mu najbliżsi sąsiedzi – okoliczni gospodarze.
Ja (15 lat), ze starszym bratem (Jan, 18
lat) i siostrą (Anna, 20 lat), też staramy
się pomagać chroniącym się tu ludziom
dzieląc między nich resztki zapasów
żywności, uspokajając płaczące dzieci,
wynajdując miejsca nadające się na
choćby krótki nocny spoczynek.

I oto, którejś nocy (daty nie pamiętam, mogło to być między 10 a 15
września) w tej atmosferze niepokoju i zgiełku rozległ się alarm, że jedna
z obecnych tu pań doznała objawów
zbliżającego się porodu. W leśniczówce
nie było wówczas nawet najprymitywniejszych warunków niezbędnych dla
zapewnienia bezpiecznego przebiegu
tej operacji. Sytuację opanowała nasza Mama (Wanda Sokołowska, 55 lat),
która – z pomocą kilku przygodnych
kobiet – „odebrała” urodzone dzieciątko, zdrowego chłopczyka, dokonała wszystkich koniecznych w takich
wypadkach zabiegów higienicznych,
a nawet ochrzciła niemowlę „z wody”.
Wszystko przy naftowej lampce, bieliźnie pościelowej, niedoborze wody,
braku kwalifikowanej asysty i wzmacniającego posiłku.
Opisane zdarzenie utkwiło mi trwale w pamięci. Z zasłyszanych rozmów
zapamiętałem, że matka chłopczyka
nazywała się Sosnowska, była żoną
przebywającego w wojsku leśnika,
mieszkała „gdzieś na Pomorzu” i dążyła do swych stron w kierunku odległej
stąd o 100 km Warszawy. Nie wiem,
jak długo przebywała potem u nas.
Chyba po 1-2 dniach odeszła w dalszą
drogę ze swymi towarzyszami niedoli. A Niemcy tu przyszli w niedzielę,
17 września. Leśniczówkę zajął sztab
pułku artylerii. Przez tydzień mieszkaliśmy „kątem” w jednym pokoju.

Może być synem leśnika

Przez wiele lat pracy w leśnictwie
nie spotkałem leśnika o nazwisku Sosnowski, dopiero publikacja Pani Izabeli Koby w numerze 3, lipiec-wrzesień
2019, „Życia Lasów Kujawsko-Pomorskich” – pozwoliła mi wysnuć hipotetyczny wniosek, że urodzone wówczas
w naszej leśniczówce dziecko może być
Stefanem, synem leśnika, Kazimierza
Sosnowskiego, bohatera walk Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie podczas
II wojny światowej.
Bardzo chciałbym dowiedzieć się
czegoś o dalszych losach p. Stefana
Sosnowskiego (obecnie liczyć może 80
lat) i mieć ewentualnie potwierdzenie
słuszności podanej w tym tekście hipotezy o jego przyjściu na świat w tak
niezwykłych okolicznościach. A czy on
sam zna tę historię?
(Toruń, 2.10.2019 r.)

P
OD KARAIBÓW
PODRÓŻE DOOKOŁA ŚWIATA

PO ANDY
Część 3

TEKST I ZDJĘCIA: Lech Niesłuchowski

Nad morzem
Karaibskim

W

2018 r. autor reportażu odbył podróż do Kolumbii, kraju leżącego w północnej części Ameryki Południowej nad Oceanem Spokojnym i Atlantyckim (Morze Karaibskie). Powierzchnia Kolumbii jest ponad trzykrotnie większa od Polski, a liczba mieszkańców sięga
50 milionów. Nazwa kraju nawiązuje do Krzysztofa Kolumba, odkrywcy
Nowego Świata. Poniżej prezentujemy trzecią, ostatnią część reportażu
z podróży „Od Karaibów po Andy” (Red.)

MEDELLIN I SALENTO

Do słynnego miasta Medellin przyleciałem samolotem z Santa Marta, miasta leżącego na Karaibach. Słowo „Medellin” kojarzy się z kartelem
narkotykowym, którego bossem był Pablo Escobar,
jeden z najbogatszych ludzi na świecie, a jednocześnie jeden z najbardziej bezwzględnych i brutalnych
mafiosów, który majątku dorobił się na przemycie
narkotyków do USA i innych państw. Jego przewodnią dewizą było sformułowanie plata o plomo, co
dosłownie oznaczało: srebro lub ołów, a w praktyce
– łapówka albo śmierć. Dzięki tej metodzie przekupywał on, dla osiągnięcia swoich celów, najważniejsze osoby w państwie lub skazywał je na śmierć,
jeśli były niepokorne. Escobar był odpowiedzialny
za serię zamachów bombowych, w tym na Sąd Najwyższy w 1985 r., kiedy zginęło wielu sędziów czy
też na linie lotnicze Avianca. Notabene tymi liniami
leciałem z Santa Marta do Medellin. I chociaż Pablo
Escobar był wrogiem dla władz Stanów Zjednoczonych i Kolumbii, to dla zwykłych medellińczyków
był… bohaterem, finansującym wiele przedsięwzięć
publicznych czy wprost rozdającym pieniądze biednym. Dzięki temu mógł długo ukrywać się przed organami ścigania. Po śmierci 2 grudnia 1993 r. jego

kartel rozpadł się na mniejsze organizacje, a handlem narkotykami zaczął przewodzić kartel z Cali
i tak pozostało do dzisiaj.
Medellin leży w dolinie Aburrá w Kordylierze
Wschodniej na wysokości 1538 m n.p.m. i z uwagi
na przyjemny klimat jest nazywane miastem wiecznej wiosny. Jest drugim pod względem wielkości
miastem Kolumbii, liczy 2,5 mln mieszkańców. Najsłynniejszą dzielnicą Medellin jest Comuna 13 – San
Javier, dawniej dzielnica kontrolowana przez różne
grupy przestępcze, gdzie nikt o rozsądny by się nie
wybrał. Dziś jest tam bezpiecznie i dzielnica stanowi
nawet atrakcję turystyczną.
Po krótkim pobycie w Medellin udałem się
w dalszą podróż, tym razem autobusem rejsowym
do Salento, małego, 5-tysięcznego miasteczka, leżącego na wysokości 1895 m n.p.m., położonego
wśród zielonych gór, gdzie rosną palmy woskowe,
najwyższe palmy świata i gdzie założono liczne plantacje kawy z idealnym dla nich klimatem i glebą. To
specyficzne położenie sprawia, że uprawiana tam
kawa ma szczególne walory smakowo-zapachowe,
wysoko cenione na świecie. Warto zatem, podczs
pobytu w tym regionie, odwiedzić jedną z plantacji,
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by skosztować na miejscu aromatycznego naparu
lub nabyć za przystępną cenę świeżo paloną kawę.
Ponieważ Salento leży na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, czas tam jakby się zatrzymał,
dzięki czemu miasteczko zachowało niepowtarzalny kolonialny urok, ze szczególnie przykuwającymi
wzrok kolorowymi domami. Jednak najsilniejszym
magnesem przyciągającym w te strony turystów
jest odległa o około 10 km Dolina Cocora i Park
Narodowy Los Nevados. W dolinie rosną, pośród
zielonych łąk i pastwisk, smukłe palmy woskowe,
dorastające nawet do 60 m wysokości. Palma woskowa Ceroxylon quindiuense jest drzewem narodowym Kolumbii.
Po wędrówce w dolinie warto włożyć dodatkowy
wysiłek i wspiąć się nieco wyżej do Parku Narodowego Los Nevados. Pieszy szlak prowadzi w górskim
lesie wilgotnym, na wysokość ponad 2680 m, gdzie
zlokalizowane jest schronisko. W parku ważniejsze
okazy drzew i krzewów rosnące przy szlaku są oznakowane tabliczkami z napisami w języku hiszpańskim i nazwą łacińską. Dodatkowo umieszczono tu
tablice z informacjami o miejscowych lasach. Przemierzając park warto zatrzymać się w kolibrowym
ogrodzie, by spokojnie obserwować różne gatunki
kolibrów uwijających się przy sztucznych pojnikach.
Podczas górskiej wędrówki udało mi się zaobserwować wiele ciekawych ptaków, w tym m.in. trogona
obrożnego, pięknie ubarwionego ptaka, zasiedlającego wilgotne lasy górskie oraz kilka gatunków
kolibrów w ich naturalnym środowisku, jak pazika
czarnosternego, śmigacza, nektareczka błękitnego
oraz dość powszechnego wróbla - pasówkę obroż-
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ną. Jednak najważniejszym wydarzeniem dnia była
obserwacja kondora wielkiego, szybującego wysoko
nad Doliną Cocora. Ptak ten szczególnie upodobał
sobie to miejsce, co stanowi niebywałą atrakcję dla
turystów. Kondor wielki Vultur gryphus jest padlinożercą, waży około 15 kg, a rozpiętość jego skrzydeł
osiąga nawet 3,2 metra. Gniazduje na półkach skalnych, samica składa jedno jajo raz na dwa lata. Dojrzałość płciową kondory osiągają dopiero w wieku
8-9 lat a żyją ponad 40 lat.
Ciekawą obserwacją było też podziwianie
w locie jaskólaka Elanoides forficatus, dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych oraz
powszechnie występującego w Ameryce sępnika
(urubu) czarnego Coragyps atratus, padlinożercę
należącego do rodziny kondorów i będącego jej
najmniejszym przedstawicielem. Jako ciekawostkę
dodam, że w przeciwieństwie do innych sępów, które posługują się wzrokiem w poszukiwaniu padliny,
sępnik wykorzystuje w tym celu węch. Z uwagi na
wyjątkowość jego zmysłów, sępniki są wykorzystywane do… wykrywania nieszczelności gazociągów,
gdyż reagują na merkaptan, składnik gazu pachnący
zgnilizną.

W SERCU KOLUMBIJSKIEJ SELWY

Z lewej: Dolina Cocora
Z prawej: Uczestnicy
wyprawy „od Karaibów po Andy”. Autor
reportażu pierwszy
z prawej

Do wioski San Cipriano, położonej w środku
lasu tropikalnego, czyli kolumbijskiej selwy, niełatwo się dostać. Najpierw trzeba „zameldować się”
w Cordobie, małym miasteczku, do którego należy
dotrzeć pieszo lub wynajętą taksówką, zbaczając z
Drogi Panamerykańskiej. W Cordobie należy wykupić bilet na podróż dość specyficznym pojazdem
szynowym, zwanym brujitas. Jest nim swoista drezyna, zbudowana z drewnianej platformy z ławkami i przymocowanym do niej motocyklem, którego
koło napędowe poruszające się po szynie jednotorowej linii kolejowej napędza pojazd. Przejazd takim
wehikułem po torach kolejowych stanowi niebywałą atrakcję, a jednocześnie daje dreszczyk emocji,
gdy z naprzeciwka, zza zakrętu pojawi się inny tego
rodzaju pojazd. Wtedy trzeba pośpiesznie zejść
z platformy i zdjąć drezynę z toru.
Wioska San Cipriano wygląda ubogo. Zamieszkują ją czarnoskórzy, jakby niedawno przesiedleni

ze środkowej Afryki. Mimo dość prymitywnych warunków pobytowych, wioska jest znana w Kolumbii i przyciąga rzesze amatorów raftingu na rzece
San Cipriano o wyjątkowo bystrym nurcie. Jednak
w tym przypadku jest atrakcją to, że nie spływa się
w wieloosobowych pontonach, lecz indywidualnie
na dętkach kół samochodów ciężarowych i bez wioseł. Do kierowania dętkami służą jedynie dłonie.
San Cipriano słynie również z wodospadów zlokalizowanych w selwie. By do nich dotrzeć, trzeba
dość długo wędrować w wilgotnym lesie tropikalnym. My wybraliśmy się do jednego z wodospadów
z właścicielami naszego hotelu, którzy znając ścieżki
sprawnie doprowadzili nas na miejsce. Ukoronowaniem wędrówki była kąpiel w ożywczej zimnej wodzie, a dla odważnych – skoki do wody z kilkunastometrowej wysokości wodospadu.
Pobyt w selwie był też okazją do florystycznych
i faunistycznych obserwacji. Tu udało mi się zobaczyć m.in. takie kolorowe ciekawostki miejscowej
awifauny, jak arasari brązowouchy, tukan czarnodzioby, tyran melancholijny, rybaczek obrożny i rybaczek amazoński. Dwa ostatnie gatunki należą do
zimorodków.

KRAINA KAMIENNYCH POSĄGÓW

By dostać się z Cali do San Agustin, głównego
miasta regionu Huila, słynącego z megalitycznych
rzeźb, należy pokonać autem ok. 50 km, co zajmuje… pięć godzin. Pierwsze kilometry drogi asfaltowej
nie zapowiadają gehenny przez jaką trzeba później
przejść. Droga jest usiana niezliczoną ilością dziur.
Takim zniszczonym traktem, z wybojami, zapadliskami i nierównościami jeszcze do tej pory nigdy
i nigdzie nie jechałem. I mimo, że jest to ważny szlak
komunikacyjny, łączący Huila z Cali, i który codziennie pokonują setki samochodów osobowych i ciężarowych, to nie może doczekać się remontu.
Warto jednak przeżyć niedogodności, by zobaczyć ten arcyciekawy region. San Agustin to typowe
kolonialne miasteczko liczące 33 tys. mieszkańców,
położone na wysokości 1730 m n.p.m. Atrakcją jest
muzeum oraz okolice kryjące wśród licznych wzgórz
wiele grobowców i megalitycznych posągów pozostawionych przez ludy epoki prekolumbijskiej, jedne
z najważniejszych tego typu miejsc na kontynencie
południowoamerykańskim, wpisane na światową
listę dziedzictwa UNESCO. Takich obiektów naliczono tam ponad 500. Wśród nich spotyka się różnej
wielkości kamienne posągi dochodzące nawet do
7 m wysokości. Do najważniejszych miejsc i obiektów,
docieraliśmy na końskich grzbietach, niczym gaucho.
W górzystych warunkach Andów koń o wielkości naszego hucuła, idealnie nadawał się do pokonywania stromych ścieżek górskich. W eskapadzie
towarzyszył nam przewodnik o indiańskich rysach,
a jednocześnie pracownik naukowy miejscowego
instytutu, który interesująco opowiadał o historii obiektów i ich znaczeniu dla Indian. Pierwszym
przystankiem na końskim szlaku był rezerwat archeologiczny El Tablón przedstawiający pięć megalitycz-

U góry: Czterystumetrowy wodospad
Salto de Bordones
Na dole: Kamienne
posągi na ekspozycji
w muzeum San
Agustin

nych rzeźb. Następnie przybyliśmy do La Chaquira,
leżącego na skalistym zboczu wąwozu rzeki Magdaleny, gdzie mogliśmy podziwiać magiczne płaskorzeźby wyrzeźbione na skałach, przedstawiające
zwierzęta z ludzkimi elementami. Kolejnym przystankiem był rezerwat El Purutal, znajdujący się na
płaskowyżu z rzeźbami kamiennymi. Tu, przy okazji
zwiedzania obiektu, przewodnik objaśnił znaczenie
postawionych tam trzech posągów, które prawdopodobnie zostały wyrzeźbione na okoliczność udokumentowania choroby i uzdrowienia przez szamana dziecka, ważnej osoby tego plemienia Indian.
Następnym rezerwatem archeologicznym był Alto
De La Piedras z licznymi grobowcami i kolejnymi kamiennymi rzeźbami.
Sporo wiadomości o kulturze prekolumbijskiej
można uzyskać podczas zwiedzania muzeum. W salach wystawowych umieszczono posągi a także naczynia z gliny, przybory, inskrypcje i dokumenty historyczne związane z przeprowadzonymi badaniami
archeologicznymi. Na rozległym płaskowyżu, do
którego od muzemu prowadzi w górę przez wilgotny las szlak, zachowało się również wiele cennych
kamiennych posągów.
Aby dostać się z centrum San Agustin do odległego o kilka kilometrów muzeum należało wynająć motocykle. Siedząc w nich po trzy osoby, w tym
dwójka pasażerów z plecakami (!), no i oczywiście
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bez kasków, mknęliśmy szybko po krętej drodze.
Młodzieńcy, dorabiający sobie w ten sposób, przewieźli nas na miejsce za dwa dolary od osoby, przy
czym podczas jazdy prześcigali się wzajemnie, chcąc
nam pokazać jacy to są macho. Ta nietypowa podróż wyzwoliła dużą porcję adrenaliny. Na szczęście
obyło się bez ofiar.
Przy wielu odwiedzanych w plenerze miejscach
autochtoni serwowali, za rozsądną cenę, świeżo wyciskany sok z miejscowych, oraz przyrządzali świeżą,
przy nas paloną (bardzo dobrą!) kawę, jak i też podawali herbatkę z liści koki.
Pobyt w regionie Huila był okazją do podziwiania 400-metrowego wodospadu Salto de Bordones
na rzece Magdalena i kilku innych mniejszych wodospadów. Będąc tam musieliśmy zaliczyć jeszcze jedną atrakcję - cieśninę Estrecho del Rio Magdalena
na rzece o tej właśnie nazwie, leżącą na wysokości
1400 m n.p.m., gdzie ta okazała górska rzeka mocno
się zwęża i z hukiem przeciska przez szczelinę skalną
o szerokości zaledwie 2,2 m.
W wysokich Andach zwraca uwagę ciekawa formacja roślinna páramo. Jest to ekosystem występujący powyżej granicy lasu a poniżej strefy śniegów,
z roślinnością złożoną głównie z gigantycznych roślin rozetowych oraz traw. Najważniejszą rośliną jest
espeletia Espeletia sp., należąca do rodziny astrowatych, z kwiatami podobnymi do słonecznika. Jest to
sukulent, gatunek endemiczny dla północnej części
Ameryki Południowej. Z uwagi na skrajne warunki
espeletia rośnie powoli, około 1 cm na rok. Jej liście
pokryte są srebrnym meszkiem chroniącym roślinę
od zimna.

POPAYÁN

Kościół św. Franciszka w Popayán
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Ostatnim punktem wyprawy do Kolumbii było
miasto Popayán. Jest ono uważane za jedno z najlepiej zachowanych miast kolonialnych Kolumbii,
nazywane ciudad blanca, czyli białym miastem. Nazwę zawdzięcza białemu kolorowi fasad budynków
pochodzących głównie z XVII i XVIII w. Popayán zostało założone przez konkwistadora Sebastiána de

Życie lasów Kujawsko-Pomorskich
BIULETYN RDLP w Toruniu
4(93)2019

Belalcázara w 1537 r. Obecnie liczy 300 tys. mieszkańców i jest ważnym ośrodkiem gospodarczym
i religijnym kraju.
Centralnym punktem miasta jest park im. kpt.
Francisca José de Caldasa z jego pomnikiem. Kapitan Caldas to bohater narodowy Kolumbii, który zginął walcząc o niepodległość kraju. Dawniej park był
głównym rynkiem miasta, stąd też stoją tu najważniejsze budynki, w tym ratusz, siedziba władz departamentu, katedra Catedral Basilica de Nuestra
Señora de la Asuncción, charakterystyczna wieża
zegarowa z 1682 r. będąca symbolem miasta, oraz
siedziba Banku Kolumbia.
Prawdziwą perełką architektoniczną Popayán jest kościół św. Franciszka z barokową fasadą,
uznawaną za jedną z najpiękniejszych w Kolumbii.
Również wnętrze świątyni kryje wiele cennych zabytków, w tym wizerunek ukrzyżowanego Jezusa
Chrystusa, zwanego Świętym Chrystusem z Veracruz, z początku XVII w. Podobno wewnątrz krzyża znajduje się mały fragment oryginalnego krzyża
Zbawiciela nabyty w Hiszpanii przez konkwistadora
Belalcázara. Na uwagę zasługują zabytkowe ołtarze
oraz bogato zdobiona ambona, uznawana za najpiękniejszą w Kolumbii, zaś z dzwonnicy kościoła
pobrzmiewa jeden z największych dzwonów Ameryki zwany Campana de San Antonio, odlany ze złota i brązu.
Przebywając w Popayan nie wolno przegapić
spaceru po „Moście Upokorzenia”, budowli o dwunastu łukach rozpiętej nad rzeką Molino. Nazwa
mostu nawiązuje do wysiłku, jaki przybywający do
miasta ludzie, obładowani towarami, musieli włożyć, aby dostać się z przedmieść do rynku, idąc
pod górę. Aby podziwiać całe miasto warto wspiąć
się na wzniesienie El Morro de Tulcán, skąd rozpościera się wspaniały widok na rozległą okolicę. Na
wierzchołku znajduje się święte miejsce dla Indian,
datowane na lata 1600-500 p.n.e., gdzie w czasach
prekolumbijskich grzebano osoby pochodzące z najwyższych warstw społecznych. Obecnie na szczycie
stoi pomnik Belalcázara.
Popayán było ostatnim punktem mojej wyprawy do Kolumbii. Pozostało jeszcze przemieścić się
kilkanaście kilometrów do przejścia granicznego
z Ekwadorem. Jadąc tam, jak i na samej granicy,
wszędzie było widać uchodźców z ogarniętej chaosem polityczno-gospodarczym Wenezueli. Na granicy uchodźcy poddawani byli szczegółowej kontroli
sanitarnej, udzielano im też pierwszej pomocy humanitarnej. Żeby wydostać się z tego ludzkiego kłębowiska, trzeba było jeszcze odczekać kilka godzin,
stojąc do odprawy w długich kolejkach.
Kolumbia pozostawiła w mojej pamięci niezapomniane wrażenia, jako urzekający kraj z wielowiekową historią, pięknymi kobietami, cudowną przyrodą
i ciekawymi zabytkami. Trzeba też dopowiedzieć,
że w pewnym sensie ten kraj jest nadal niebezpieczny, gdyż zdarzają się tam zamachy terrorystyczne,
choć dzięki wszechobecnemu wojsku oraz policji,
na szczęście zdarzają się one rzadko.

W

sobotę 24 sierpnia 2019 r. już
po raz dziewiąty odbył się Turniej
Leśników, który zorganizowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Szczecinku, i na który
zaprosiła sąsiadów z Piły
i Torunia. Relacjonując
wydarzenie w trzech słowach można użyć słynnego „Veni, vidi, vici”!

Turniej obejmował 10 konkurencji.
Rozpoczęto od konkurencji, w której panowie dyrektorzy rozpoznawali gatunki
zwierząt po ich głosach. Następnie pilarze okrzesywali kłodę na czas. Ważna
była dokładność wykonania zadania, ponieważ sęki nie mogły wystawać więcej
niż 0,5 cm powyżej powierzchni kłody.
Kamil Szarmach, z Technikum Leśnego
w Tucholi, pozostawił powierzchnię idealnie gładką, na której żadna dłoń nie
była w stanie wyczuć resztek po sękach.
Była też konkurencja polegająca na
łowieniu kaczek (sztucznych) na wędkę. Wygrywał zawodnik, który złowił ich
najwięcej w ciągu dwóch minut. Naszą
dyrekcję reprezentowała Natalia Górska,
która tylko o mały, a raczej cienki włos
przegrała z zawodnikiem ze Szczecinka.
Do konkurencji pt. kręgle każda dyrekcja wystawiła pięcioosobową drużynę. Naszą reprezentowali: Kalina MazurKornet, Waldemar Madziński i Łukasz
Gwiździel z Nadleśnictwa Lutówko oraz
Paweł Grabowski i Mateusz Rutkowski
z RDLP w Toruniu. Odbyły się dwie tury.

WYGRALIŚMY

Triumfatorzy
z Torunia

turniej leśników
Suma zbitych kręgli dała naszej drużynie zwycięstwo, ciężko zapracowane ;).
Nie wszystkie konkurencje były
„szybkie”. Tomasz Wieczór z RDLP
w Toruniu i Waldemar Madziński z Nadleśnictwa Lutówko zmagali się z drużynami z Piły i Szczecinka na szachownicy,
a Mateusz Rutkowski z RDLP w Toruniu
starał się przejechać na rowerze wyznaczony dystans w jak najdłuższym czasie.
O ile warcaby są grą bez pośpiechu,
o tyle na rowerze trzeba było niemal
„tropić węża”, żeby zyskać na czasie.
W turnieju zaplanowano również
rzuty piłką do kosza i przepłynięcie rowerem wodnym wyznaczonego odcinka
na jeziorze. Nasz koszykarz, czyli Łukasz
Gwiździel z Lutówka wygrał dopiero
w drugiej dogrywce, tak zacięta była
walka na boisku. Z kolei Paweł Grabowski i Mateusz Rutkowski w niepo-

wtarzalnym stylu przepłynęli fragment
jeziora.
Była też namiastka programu pt.
„Jaka to melodia”, w której Honorata
Galczewska z Torunia tym razem ustąpiła zwycięstwa Honoracie Pietrzak ze
Szczecinka. Kropkę nad „i” postawił
Kamil Szarmach z Technikum Leśnego
w Tucholi, który fenomenalnie rozgromił konkurencję w konkursie wycinania
stołka z drewna. Wykonał zdecydowanie najładniejszy mebel w najkrótszym
czasie. W całym turnieju zwyciężyła
reprezentacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu!
Tak oto przedstawia się relacja z turnieju... Gospodarzom gratulujemy pomysłu i wspaniałej organizacji, a zawodnikom zaangażowania i zdrowej rywalizacji,
którą mogliśmy dzięki Wam poczuć. Już
mamy apetyt na... następny turniej!

Jeszcze milimetr
i... nie ma mocnych

Zachowanie równowagi mam...
w genach
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Sport

TEKST: Honorata Galczewska
ZDJĘCIA: Łukasz Gwiździel

Zdjęcia z akcji

JEDNO
DZIECKO,
JEDNO
DRZEWO

Pomysł na akcję „Jedno
dziecko, jedno drzewo” zaproponował pewien Polak
mieszkający na co dzień
w szwajcarskiej Lozannie.
Dobry pomysł rozprzestrzenił
się po całym kraju. Jesienią
2019 roku został zapoczątkowany w nadleśnictwach
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu
Zdjęcia: Karolina Borowicz,
Łukasz Gwiździel
i Kamil Żmuda Trzebiatowski
Logo akcji: Krzysztof Kuczer
(Nadleśnictwo Drawsko)
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