Po nawałnicy, która spustoszyła nasze lasy 11 sierpnia 2017 roku
trudno było dojść do siebie. Nie łatwo jest opisać, co czuł leśnik widząc
ogrom zniszczeń. Choć wiedzieliśmy, że czeka nas gigantyczna praca, to
jednak nikt nie był w stanie wyobrazić sobie jak będzie przebiegała ta
nasza nierówna walka ze skutkami nawałnicy.

TO PRZECIEŻ SŁUŻBA
TEKST I ZDJĘCIA: Magdalena Graban
Załadunek i wywóz
drewna zaczyna się
jeszcze w nocy, przy
sztucznym świetle

G

dy już wszyscy ochłonęli, a na powierzchnie klęskowe wjeżdżały kolejne zestawy
maszyn, stało się jasne, że nie będzie lekko. Niejednokrotnie, w naszych głowach
pojawiały się pytania, czy damy temu radę? Czy to
w ogóle możliwe, żeby w tak krótkim okresie czasu
dwóch lat wykonać dwudziestoletni plan pozyskania nadleśnictwa? Każdego ranka, przy omawianiu
kolejnych zadań, oswajaliśmy się z ogromnymi ilościami metrów drewna do odbiórki w ciągu dnia,
tygodnia, miesiąca, aby… wykonać założony plan.

m sześc. położonych i połamanych drzewostanów.
Pracuję w tym leśnictwie prawie od początku zatrudnienia w Lasach Państwowych. Miałam szczęście, że to właśnie tu trafiłam, gdzie leśniczym jest
doświadczony fachowiec z 40-letnim stażem pracy.
Pogodny, pozytywny człowiek, choć po nawałnicy
przez długi czas na jego twarzy widać było trudny
do ukrycia smutek i żal. Jest chyba jednym z niewielu leśników, który będzie odnawiał te same powierzchnie leśne… po raz drugi.

Leśnictwo Mylof

Cała machina pracy ruszyła niepostrzeżenie.
Stopniowo przybywało drewna, zaczęły się odbiórki, odbiórki, odbiórki… i tak dzień za dniem. Czas mijał szybko, a dzień zawsze był za krótki. Na szczęście,
w zanadrzu mieliśmy jeszcze soboty, w których
można było nadgonić pracę.

Leśnictwo Mylof, w którym pracuję, jest w Nadleśnictwie Rytel trzecim pod względem wielkości
zniszczeń. Według szacunków z ortofotomapy,
całkowitemu zniszczeniu uległo tu około 65 proc.
powierzchni leśnej, co się przekłada na 300 tysięcy
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Dzień zawsze za krótki

KLĘSKA STULECIA
Wydawało mi się wówczas, że gorzej już być
nie może, a jednak. Zaczęły się wywozy! Wjechały
pierwsze pociągi na bocznicę kolejową w Rytlu, potem w Czersku, Silnie, Chojnicach, Żalnie i Tucholi.
W międzyczasie ruszyły transporty drewna do portów. Załadunki wagonów był ograniczone w czasie
i kierowcy w ciągu doby musieli załadować skład
o miąższości dwóch tysięcy metrów sześc. Niezależnie od wagonów, pojawiały się samochody innych
firm transportowych. Im też trzeba było wydać
drewno i niejednokrotnie przeprowadzić przez całe
leśnictwo, by kierowcy nie pobłądzili. Przy stanie
magazynowym przekraczającym 50 tysięcy metrów
sześc. drewna w leśnictwie, każdy samochód był na
wagę złota.
Bycie dyspozycyjnym dla firm transportowych,
praktycznie przez całą dobę, przybierało charakter
niewolnictwa. Telefony dzwoniły o każdej porze,
niezależnie od dnia tygodnia, w niedziele i święta,
bez wyjątku. Każdy dzień stał się „dniem świstaka”.
Budzik dzwonił o czwartej rano, a gdy wyjeżdżałam
do lasu nie wiedziałam, o której wrócę. Pierwsze
telefony dzwoniły jak tylko wyszłam z domu i złapałam zasięg. Kierowcy przypominali się, że właśnie
dojeżdżają w ustalone miejsce, skąd mam ich dalej
poprowadzić. Przy niezliczonej ilości wywozów czasami można było zapomnieć, że się z kimś umówiło.
To jednak nie był problem, bo przy tak wielu autach
kolejnych kilka nie robi już różnicy. Bywało również
tak, że kierowcy do Mylofu jeździli w ciemno i po
prostu stawali za umówionymi samochodami w kolejce wiedząc, że zawsze wyjadą „na pełno”. Sznur
piętnastu aut nie wzbudzał już we mnie żadnych
emocji. Bardziej stresowała mnie jakość dróg po
opadach. Pomimo regularnych napraw ich stan był
fatalny. Niejednokrotnie, żeby móc wywieźć dany
sortyment trzeba było zaangażować ciężki sprzęt
pracujący w okolicy, aby wyciągać „tonące” w błocie
samochody. Niestety, zły stan dróg dokucza również
naszym prywatnym samochodom używanym do celów służbowych. Pokonując po 200 km dziennie, po
takich zmaltretowanych drogach, nie wytrzymałby
nawet czołg.

Minął rok

Teraz, po blisko roku pracy na terenie klęskowym, prowadzenie wywozu jest o tyle łatwiejsze,
że wielu kierowców zna już teren leśnictwa i można ich kierować do celu przez telefon, prowadząc
w tym czasie inne samochody. Oprócz ogromnego
zmęczenia i ciągłej pracy w stresie bywały dodatkowo nieprzyjemne sytuacje. Ze względu na to,
że jestem kobietą kilkakrotnie spotkałam się z brakiem kultury i natarczywością niektórych przewoźników.
Od początku bieżącego roku do wiosennych
odnowień zajmowałam się praktycznie tylko wywozami. W czasie do połowy lipca wypisałam 1072
kwity wywozowe na 35 854 m sześc. drewna. Dnia
22 marca 2018 roku padł mój rekord. Od godziny
6:12 do godziny 19:52 wystawiłam 50 kwitów na
1607 m sześc. drewna.

Zimowymi wieczorami, czekając na kolejne samochody, często rozmyślałam. Przypominałam sobie jak piękne tu były drzewostany, zanim powaliła
je nawałnica. Rozmyślałam o zabiegach, które tu
Na dole: Służba
wykonywaliśmy, o trzebieżach, które znaczyłam.
leśna na posterunUświadomiłam sobie, że miałam szczęście pracując
ku pracy. Drewno
w tych lasach przed klęską. Teraz nasza praca polega
przygotowane do
niemal wyłącznie na odbiórce i wydawaniu drewna.
wywozu.
Często też wracałam do sytuacji, gdy niektórzy ludzie nie widząc naszego poświęcenia, źle o nas mówili. Często obrzucali obelgami podczas zabezpieczania dróg uprzątanych
po nawałnicy. Wtedy
Uświadomiłam sobie,
zrodził się też pomysł, by
że miałam szczęście
pokazać społeczeństwu
pracując w tych lasach
naszą pracę w klęsce.
Pokazać ogrom zniszprzed klęską. Teraz nasza
czeń i niebezpieczeńpraca polega niemal
stwo czyhające na obwyłącznie na odbiórce
jętych zakazem wstępu
powierzchniach leśnych.
i wydawaniu drewna
Przecież trudno dostrzec
to zza okna przejeżdżającego samochodu. Dostałam aprobatę kierownictwa
i udało mi się zorganizować dwa spacery pod nazwą
„Przez serce klęski”, które wzbudziły wśród ludności
ogromne zainteresowanie.
Dzisiaj, z perspektywy minionego roku wiem,
że nawałnica to nie tylko zniszczone piękne niegdyś
U góry: Po opadach,
sen z oczu spędza
gwałtowne pogorszenie jakości dróg.
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Wszystko zmieniło się 11 sierpnia
2017 roku, kiedy przez teren
mojego leśnictwa przeszła
nawałnica. Po lustracji terenowej
byliśmy załamani. Ze wstępnych
szacunków wyliczyliśmy,
że powalone zostało dwie
trzecie leśnictwa, czyli około 600
hektarów lasu i blisko 200 tysięcy
metrów sześciennych drewna.
drzewostany, powalone drzewa, metry sześcienne,
odbiórki i wywozy. To przede wszystkim służba i poświęcenie człowieka.

Trudne były rozstania

Akcja edukacyjna
„Przez serce klęski”
cieszyła się dużym
zainteresowaniem
społecznym.

W wirze pracy zapomniałam o życiu prywatnym, a przede wszystkim o rodzinie. Choć przypominały mi o tym telefony ze szkoły, że nie byłam na
kolejnej wywiadówce, od ortodonty, że córka nie
była na kontroli, od dentysty, że przepadła mi wizyta itd. Często bywało tak, że po moim powrocie
z pracy dzieci już spały. Czasami pomiędzy wywozami znalazłam czas, żeby wyrwać się do domu coś
zjeść, ale szybko z tego zrezygnowałam, bo trudne
były rozstania. Przed oczami wciąż mam obrazek
zapłakanej twarzy mojego dziesięcioletniego syna
pytającego, kiedy ta klęska się wreszcie skończy.
Sytuacja naszej rodziny jest o tyle specyficzna,
że klęska pochłonęła nie tylko mnie, ale i męża,
który też jest leśnikiem, zajmuje się szkółką leśną
i lasami prywatnymi w Nadleśnictwie Rytel. Ze
względu na ogrom zniszczeń również lasów prywatnych, ciągłe odbiórki, szacowanie szkód, zbiory
nasion i pozyskanie w oddziałach należących do
szkółki, tak jak ja, nigdy nie wiedział, o jakiej porze
wróci do domu. Tłumacząc dzieciom, że to nasza
służba, a stan klęski nie będzie trwał wiecznie,
sami miewaliśmy chwile zwątpienia i bezradności.
Najgorsze jest poczucie straconego czasu, którego
się przecież nie nadrobi. Utwierdziła mnie w tym
chociażby sytuacja, którą opowiedziała mi starTłumacząc dzieciom, że to
sza córka po powrocie ze
nasza służba, a stan klęski
szkoły. Pomimo tego, że
nie będzie trwał wiecznie,
w klęsce żywiołowej nie
ucierpieliśmy materialsami miewaliśmy chwile
nie, kiedy inne dzieci pozwątpienia i bezradności...
szkodowane w nawałnicy
po raz kolejny otrzymały
pomoc, nasz syn zarzucił dorosłym niesprawiedliwość twierdząc, że to właśnie on ze swoją siostrą
są najbardziej poszkodowani, bo to im nawałnica
zabrała rodziców.
Co prawda nie jest lekko pracować w klęsce, ale
nikt z nas nie narzeka. Nie czujemy się bohaterami,
bo przecież to co robimy to służba naszym polskim
lasom.
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TEKST: Aleksander Rozanow
ZDJĘCIA: Mateusz Stopiński

L

eśniczym na Kloni jestem od ponad dwóch lat.
W pracy pomaga mi podleśniczy z 45-letnim
stażem w zawodzie, niedługo odchodzący na
emeryturę. W pierwszym roku poznawałem
tu teren, ludzi i problemy. A było ich trochę,
między innymi drzewostany świerkowe – więc
kornik drukarz, strefa ochrony bociana czarnego
– więc terminy zakazu wstępu i prowadzenia prac
leśnych. Pozyskanie drewna miałem umiarkowanie
wysokie, bo około 5-6 tys. m sześc. na rok. Szybko
zorientowałem się, że ze względu na pagórkowate
ukształtowanie terenu i położenie kompleksów
leśnych pośród pól, moje leśnictwo ma trudne
warunki do wywozu drewna.

Wszystko zmieniło się 11 sierpnia

Po przepracowaniu na Kloni okrągłego roku
nabrałem przekonania, że czeka mnie tu, pomimo
wszystko, w miarę spokojne życie. Wszystko zmieniło się 11 sierpnia 2017 roku, kiedy przez teren
mojego leśnictwa przeszła nawałnica. Po lustracji
terenowej byliśmy załamani. Ze wstępnych szacunków wyliczyliśmy, że powalone zostało dwie trzecie
leśnictwa, czyli około 600 hektarów lasu i blisko 200
tysięcy metrów sześciennych drewna.
Leśnictwo zostało podzielone na 12 sektorów,
do których zostali czasowo delegowani leśniczowie
i podleśniczowie z całego Nadleśnictwa Zamrzenica. Pozyskanie w ich macierzystych leśnictwach
zostało wstrzymane. My z podleśniczym dostaliśmy sektor o powierzchni 94 hektarów, najbliższy
leśniczówki. Powalony las rósł tam na żyznych siedliskach, a średnia odległość zrywki wynosiła 800
metrów, ze względu na obecność rzeki Kamionki
i terenów bagiennych. Do pozyskania w naszym
sektorze było około 12 tys. metrów sześciennych
drewna dębowego, brzozowego, sosnowego, świerkowego i olchowego.

Tydzień z kalendarza pracy. Luty 2018 r.
Dzień 1. Szef wydał polecenie, aby zacząć wycinać zniszczony drzewostan brzozowy, ponieważ
pilnie potrzebna była dłużyca. Tego dnia zaczął

Tydzień NA KLONI
pracować nowy Zakład usług leśnych dysponujący harwesterem. Byliśmy z podleśniczym nieco
wystraszeni, bo nigdy wcześniej nie pracowaliśmy
z tego typu maszynami wielooperacyjnymi. jak się
później okazało, nie taki diabeł straszny. operator
był świetnym fachowcem, więc nasza kontrola miała charakter tylko doraźny. Gdy dojechał forwarder,
już po godzinie zaczęliśmy odbiórkę. Kładł nam sztuki dłużyc pojedynczo obok siebie, tak byśmy mogli
dokładnie je pomierzyć, następne warstwami – na
te już pomierzone. Tak powstawała ogromna mygła.
odebraliśmy ponad 300 sztuk łącznej miąższości
90 m sześc. Tego dnia zakończyliśmy pracę z przekonaniem i ulgą, że chyba… przeżyjemy, ale będzie
to wymagało ogromnego samozaparcia i wysiłku.
Dzień 2. musieliśmy się z podleśniczym rozdzielić. Każdy z nas miał swój numerator z zapasem
numerków, klupę i miarę, jednak rejestrator był
jeden. Podleśniczy wolał zapisywać swoje pomiary
do zeszytu. w tym dniu nasz drugi Zul także zrywał
drewno tartaczne, ale z innego oddziału naszego
sektora. Na koniec dnia spotkaliśmy się, żeby wprowadzić dane do rejestratora. ilość i miąższość odebranego drewna były zbliżone do tych z poprzedniego dnia.
Dzień 3. Pobudka o 4 rano, ponieważ już o 5
zapowiedziały się dwa auta po papierówkę. Kawa,
śniadanie do teczki i… do lasu. Kierowcy stawili się
punktualnie, załadunek odbył się sprawnie, droga
wywozowa okazała się dobra, ponieważ w nocy
był mróz. o godzinie 7 z minutami przyjechali pracownicy Zul-u i podleśniczy. omówiliśmy szczegóły
pracy i rozjechaliśmy się do naszych ekip.
cały dzień spędziliśmy przy odbiórce drewna
na mygłach. Do ogrzania się mieliśmy rozpalone
ognisko... ono ratowało nam życie, bo mróz trzymał cały dzień. odebraliśmy kolejne 100 m sześc.
dłużyc, nie licząc zrywanej cały czas papierówki.
w nocy przyszła odwilż.

ich oddziałów. Przyszło ocieplenie. widziałem, jak
z godziny na godzinę robi się problem ze zrywką.
Koleiny od ciągników i forwardera stawały się coraz
głębsze. Po pięciu godzinach pracy jeden z operatorów średniego ciągnika ugrzązł. musiał rozładować drewno i zjechać do bazy. Zostaliśmy zmuszeni
przerwać zrywkę do momentu ponownych mrozów
lub obeschnięcia terenu. Byliśmy już dość mocno
zapchani surowcem, zaczynało brakować miejsca
do składowania zrywanego drewna. Zadzwoniłem
do szefa i poinformowałem o sytuacji. Następnego
dnia mieli się zgłosić przewoźnicy. całe popołudnie
dzwonił mój telefon, kierowcy umawiali się na piątek, na wywóz zalegającego drewna.
Dzień 5. Pobudka o 4 rano, ciemność całkowita.
Kawa, śniadanie do teczki i… do lasu. 5:30 – przyjechały pierwsze trzy auta po papierówkę brzozową,
zaraz po nich po dłużycę. Podleśniczy przyjechał
na godzinę 6 i jego zadanie polegało na kierowaniu ruchem. Był ze mną w kontakcie przez telefon.
wypuszczał auta, gdy u mnie wyjeżdżało już inne,
załadowane i z kwitem wywozowym. Tego dnia
wyjechało od nas 17 aut z różnymi sortymentami.
mieliśmy też przygotowany ciągnik z operatorem
i linią, gdyby jakieś auto z drewnem nie mogło
samo wyjechać. Pod koniec dnia ciągnik faktycznie

Leśniczy Aleksander
Rozanow „wprowadza” pozyskane
i odebrane drewno
do rejestratora

Załadunek drewna
na terenie Leśnictwa Klonia

Dzień 4. rano spotkaliśmy się z podleśniczym
w leśniczówce, wprowadziliśmy dane z poprzedniego dnia do rejestratora i rozjechaliśmy się do swoŻycie lasów KujawsKo-PomorsKich
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bardzo się przydał, bo droga leśna została mocno
rozjechana i lepiej było od razu podczepić takie
auto, niż czekać, aż się zakopie na amen. Zakończyliśmy pracę w ciemnościach, po godz. 17.
Dzień 6. Zanim nastąpiła klęska, sobota w moim
leśnictwie była dniem wolnym od pracy. można
było zaplanować coś z rodziną, ze znajomymi. odpocząć. ale to się skończyło. Teraz, gdy nawałnica
położyła las, właściciel pracującego w moim leśnictwie Zul-a zdecydował, że będą pracować i w sobotę. Tym razem w zniszczonym 120-letnim drzewostanie dębowym. Ktoś musiał na bieżąco klasyfikować i odbierać dłużycę. Zdecydowałem, że nie
będę obciążał i tak zmęczonego już podleśniczego
i przyjechałem do pracy sam.
wieczorem stwierdziłem, że ten dzień miał też
swoje zalety. Nikt do mnie nie dzwonił i nie rozpraszał uwagi skupionej na klasyfikowaniu naprawdę
potężnych i cennych dłużyc dębowych. Na co dzień
trudno było o taki spokój. Zazwyczaj trzeba załatwiać kilka spraw w jednym czasie, a jeszcze o wielu
innych myśleć i pamiętać.
Dzień 7. Niedziela... i tak obudziłem się o 4 rano.
widać, że organizm już się przestawił na nowe, „klęskowe tory”. w głowie ciągłe kłębiły się myśli - jak
zorganizować pracę i co mnie czeka w… poniedziałek? czy nadążymy z odbiórkami, czy nie zrobi się
korek przy wywozie drewna... itp., itd. starałem
się bardzo, aby chociaż niedzielę spędzić spokojnie,
a czas i uwagę poświęcić dzieciom i żonie, która – muszę to przyznać – jest bardzo wyrozumiała.

Oczy się boją, a ręce zrobią

minął już rok od katastrofalnej nawałnicy. myślę,
że jesteśmy mocniejsi o te wszystkie nowe przeżycia, doświadczenia. Były chwile załamania, nawet
chęć rezygnacji, gdy całymi tygodniami nie było czasu na życie rodzinne i dom. Tymczasem, podobno
usunięcie drewna po
klęsce jest najłatwiejPodobno usunięcie
szą częścią czekającej
drewna po klęsce
nas odbudowy zniszjest najłatwiejszą
czonego lasu. co nas
zatem czeka, gdy już
częścią czekającej nas
drewno uprzątniemy?
odbudowy zniszczonego
mam pewien swój
lasu. Co nas zatem
sposób na radzenie
sobie z trudem praczeka, gdy już drewno
cy, czy szerzej patrząc
uprzątniemy?
– życiem w ciężkich
czasach, by nie zwariować. właściwie jest to swego rodzaju złota myśl,
przekazywana w rodzinie jeszcze od dziadka: „oczy
się boją, a ręce zrobią”. staram się nie wybiegać
zbyt daleko wprzód, nie myśleć za dużo o skali prac
do wykonania. skupiam się na rozplanowaniu najbliższego tygodnia, chociaż bywa, że i to za długi
okres, bo decyzje szefów potrafią zmieniać się niekiedy tak jak pogoda.
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