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LASÓW PAŃSTWOWYCH
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1925-2020

UTWORZENIE DYREKCJI
Lasów Państwowych
w Toruniu
A.D. 1925
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. wymagało tworzenia jednolitych podstaw organizacyjnych
we wszystkich działach gospodarki państwa. Lasy państwowe na Pomorzu zostały przejęte od władz niemieckich przez administrację polską w 1920 r. W pierwszych
latach odrodzonej Polski, zarządzanie lasami pozostawało
w kompetencjach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
w ramach którego działała Dyrekcja Lasów Państwowych.
Przyjmuje się, że pierwszym zasadniczym aktem
prawnym w skali całego kraju, traktującym lasy państwowe jako oddzielną gałąź gospodarki narodowej, było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego z 30 grudnia 1924 r. w sprawie
wydzielenia lasów państwowych w odrębny pion administracji państwowej. Uzupełnieniem tego dekretu było rozporządzenie Rady Ministrów z 16 stycznia 1925 r. wprowadzające jednolity podział administracyjny lasów na
10 dyrekcji Lasów Państwowych. Jedną z dyrekcji utworzonych z dniem 1 lutego 1925 r. na mocy wymienionego rozporządzenia była Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, w skład której weszło na początku
31 nadleśnictw.
W okresie międzywojennym lasy państwowe na terenie polskiego Pomorza przechodziły kilka dużych zmian
organizacyjnych. Ostatecznie, w przededniu wybuchu
II wojny światowej Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu obejmowała blisko 318 tys. ha, na obszarze od Włocławka, przez Toruń po Hel nad Bałtykiem, i dzieliła się na
56 nadleśnictw.

Pierwszy naczelny dyrektor
Lasów Państwowych Adam Loret (w środku)
wraz z uczestnikami Zjazdu Leśników Polskich
w Toruniu,
w maju 1933 r.
Z lewej wojewoda pomorski
Stefan Kirtiklis
(w białym płaszczu), z prawej
gen. Stefan
Pasławski

Pierwszym aktem prawnym
w skali całego kraju, traktującym
lasy państwowe jako oddzielną gałąź
gospodarki narodowej, było rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisława Wojciechowskiego
z 30 grudnia 1924 r.

DYREKTORZY
TORUŃSKIEJ DYREKCJI
Lasów Państwowych
w latach 1925-1939

TEOFIL LORKIEWICZ (1885-1944)
Absolwent słynnej Akademii Leśnictwa w Tharandcie koło Drezna. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego.
W 1920 r. organizował Dyrekcję Lasów Państwowych
(DLP) w Gdańsku. W latach 1925-1932 był pierwszym dyrektorem DLP w Toruniu, a od 1932 r. do wybuchu wojny
w 1939 r. dyrektorem DLP w Poznaniu. W czasie II wojny światowej był – z nadania Rządu RP na uchodźstwie –
konspiracyjnym szefem leśnictwa polskiego. Rozstrzelany przez Niemców w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego.
JÓZEF ZAGÓRSKI (1882-1944)

Grupa nadleśniczych
z Pomorza,
ok. 1930 r.
Drugi od prawej (w ubraniu cywilnym)
Karol Brandt
- nadleśniczy
Nadleśnictwa
Przymuszewo

Absolwent Instytutu Leśnego w Petersburgu. Pracował na stanowisku państwowego nadleśniczego i inspektora na Zakaukaziu. Po powrocie do Polski w 1919 r. powołany na głównego inspektora lasów w Ministerstwie Rolnictwa. Pierwszy prezes Związku Zawodowego Leśników
Polskich i redaktor naczelny „Lasu Polskiego”. Brał udział
wraz z dyrektorem Adamem Loretem w reorganizacji administracji Lasów Państwowych. W latach 1925-1932 był
dyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Bydgoszczy,
w latach 1932-1934 dyrektorem DLP w Toruniu. Zmarł
w Starachowicach w 1944 r.
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Na zdjęciach:

1. Teo�il Lorkiewicz
- pierwszy dyrektor DLP w Toruniu
w latach 1925-1932
2. Józef Zagórski
- dyrektor DLP w Toruniu
w latach 1932-1934
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3. Władysław
Chwalibogowski
- kierował DLP w Toruniu
od 1934 r. do wybuchu II wojny
światowej w 1939 r.

WŁADYSŁAW CHWALIBOGOWSKI (1899-1955)
Absolwent leśnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej
(Hochschule für Bodenkultur) w Wiedniu. Od 1928 r. był
wicedyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Łucku,
w latach 1930-1934 dyrektorem DLP w Warszawie, a od
1934 do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. – dyrektorem DLP w Toruniu. Aktywny działacz społeczny. Po II wojnie światowej organizował Dyrekcję LP w Szczecinku. Inwigilowany przez sowieckie NKWD i komunistyczny Urząd
Bezpieczeństwa, przeniósł się do Krakowa, gdzie pracował
w miejscowej Dyrekcji LP. Zmarł w Krakowie w 1955 r.

PRACOWNICY DYREKCJI
Lasów Państwowych
w Toruniu
A.D. 1935

Pracownicy Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
przed siedzibą dyrekcji w 1935 r. Pośrodku dyrektor Władysław Chwalibogowski i dwaj leśnicy z urną zawierającą ziemię z lasów pomorskich przeznaczoną na kopiec marszałka
Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie

GMACH DYREKCJI
Lasów Państwowych
w Toruniu

W konkursie na projekt gmachu
rozpisanym przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu w 1928 r. zwyciężył architekt Kazimierz Ulatowski
(1884-1975), ówczesny naczelnik Wydziału Budowlanego Magistratu miasta Torunia.
Kazimierz Ulatowski w okresie
międzywojennym wykonał szereg projektów budowlanych dla Torunia, m.in.
budynek ubezpieczalni na ul. Uniwersyteckiej i kościoła Chrystusa Króla
przy ul. Kościuszki. W czerwcu 1939 r.
przeszedł na emeryturę i wyjechał do
Poznania, gdzie już po zakończeniu
II wojny światowej prowadził aktywną działalność dydaktyczną i publicystyczną.
Gmach dyrekcji budowano przez
dwa lata. Oddano go do użytku w październiku 1930 r. W tym czasie trwały jeszcze prace rzeźbiarskie, którymi
zajmował się znany rzeźbiarz Ignacy
Zelek (1894-1961), absolwent Akade-

Gmach Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu,
oddany do użytku w 1930 r.

mii Sztuk Pięknych w Krakowie, związany z Toruniem od 1920 r. do końca
życia. W swojej pracy artystycznej specjalizował się głównie w rzeźbie o tematyce religijnej, którą wykonywał dla
wielu kościołów na Pomorzu. W Toruniu wykonał m.in. ołtarz Matki Boskiej
w kościele Ojców Jezuitów.
Ignacy Zelek jest autorem dwóch
niedźwiedzi strzegących wejścia do
Dyrekcji Lasów. Rzeźby wykonane są
z bloków piaskowca kieleckiego. Symbolizują dziką, stabilną naturę; kojarzą
się też z siłą, nawet potęgą przypisywaną naturze.
Niedźwiedzie posadowione przed
dyrekcją są na trwałe wpisane w najnowszą historię leśnictwa kujawskopomorskiego i miasta Torunia, i dzisiaj
każdy mieszkaniec grodu Kopernika
bez trudu wskaże – dzięki tym charakterystycznym, niepowtarzalnym rzeźbom – siedzibę Dyrekcji Lasów Państwowych w swoim mieście.

Gmach
Dyrekcji Lasów
Państwowych
w Toruniu budowano
przez dwa lata.
Oddano go do użytku
w październiku
1930 r.

Projekt orła nad wejściem do budynku Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, autorstwa architekta Kazimierza Ulatowskiego
Architekt Kazimierz
Ulatowski (1884-1975),
autor projektu gmachu
Dyrekcji Lasów
Państwowych
w Toruniu

Artysta rzeźbiarz Ignacy Zelek (1894-1961),
autor niedźwiedzi usytuowanych przed wejściem do gmachu Dyrekcji LP w Toruniu

Front gmachu
Dyrekcji Lasów
Państwowych
w Toruniu (widok obecny)
i dwa niepowtarzalne niedźwiedzie pilnujące wejścia

Rzeźbiarz Ignacy
Zelek przy swoim dziele - jednym z niedźwiedzi strzegących
wejścia do budynku toruńskiej
Dyrekcji LP

WIELKIE GRADACJE
OWADÓW
w lasach pomorskich
w latach 1922-1934

Nadleśnictwo
Osiek koło Torunia,, lata
1930-te.
Użycie prasy
lepowej do napełniania węży
środkiem służącym do zakładania pierścieni lepowych przeciwko barczatce

Stan zdrowotny lasów Pomorza w okresie międzywojennym był daleki od zadowalającego. Dominujący
Leśnictwo
(92 proc.) udział sosny w drzewostanach sprzyjał masoGrzybno na
wym pojawom owadów-szkodników pierwotnych, żerująPomorzu, lata
1930-te.
cych na igłach sosny, m.in. strzygoni choinówki, brudnicy
Leśnicy wykomniszki, poprocha cetyniaka i barczatki sosnówki. Najwięnujący opylanie
drzewostacej szkód w lasach wyrządziła strzygonia.
nu przeciwko
Pierwsza gradacja strzygoni choinówki trwała trzy
szkodnikom
owadzim
lata (1922-24) i wystąpiła w całej środkowej Europie.
W Polsce objęła około 400 tys. ha. O�iarą jej padły drzeNiespełna dziesięć lat później nastąpił nawrót grawostany sosnowe we wszystkich istniejących na zachodacji strzygoni. W 1932 r. żer zupełny lub co najmniej
dzie Polski dyrekcjach lasów państwowych: poznańskiej,
prześwietlający objął w regionie kujawsko-pomorskim
toruńskiej, bydgoskiej i gdańskiej. Łącznie na całym ob12 tys. ha lasów. Za najskuteczniejsze sposoby walki z inszarze lasów państwowych Wielkopolski i Pomorza grawazją owada uznano wówczas gradacja strzygoni objęła 41 nadleStan zdrowotny lasów Pomorza
bienie ściółki oraz opylanie drzew
śnictw.
Rozmiary klęski zmusiły ad- w okresie międzywojennym był daleki od środkami chemicznymi. Pierwszy
ministrację Lasów Państwowych zadowalającego. Dominujący (92 proc.) polegał na grabieniu w wały (pryzmy) nie tylko samej ściółki, lecz
do szybkiego usuwania zniszudział
sosny
w
drzewostanach
sprzyjał
także próchnicy i górnej warstwy
czonych drzewostanów, aby nie
masowym pojawom owadówgleby, gdyż poczwarki strzygoni zidopuścić do nadmiernego rozmują w głębszych warstwach pokrymnożenia się szkodników wtórszkodników pierwotnych
cia gleby. Już jesienią 1931 r. przenych (cetyńców, korników, przyprowadzano w kilku nadleśnictwach próbne grabienie,
płaszczka). W latach 1924-26 wycięto zrębami zupełnymi
które okazało się bardzo skuteczne dlatego powtórzono je
ponad 7 tys. ha zaatakowanych przez szkodnika drzewow kolejnych latach.
stanów, a przerębowo około 3,2 tys. ha.

LEŚNICY
II Rzeczypospolitej

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości,
wszystkie działy gospodarki i życia społecznego, w tym
leśnictwo, odczuwały niedostatek fachowej kadry. W stosunkowo niedługim czasie sytuacja w lasach państwowych
uległa znacznej poprawie, gdyż każdego roku przybywało
absolwentów wydziałów leśnych zarówno polskich uczelni w Warszawie, Lwowie czy Poznaniu, jak i słynnych uczelni europejskich, kształcących leśników, np. Wyższej Szkoły Rolniczej w Wiedniu i Akademii Leśnej w Tharandcie.
Kadra szczebla średniego kończyła szkoły dla leśniczych,
w tym cieszącą się bardzo dobrą sławą Szkołę dla Leśniczych Państwowych w Margoninie.
W końcówce dwudziestolecia międzywojennego leśnicy polscy stanowili jednolitą, dobrze wykształconą również pod względem wojskowym, umundurowaną grupę zawodową, o wysokim morale i bezprzykładnym umiłowaniu lasów i ojczyzny. Te niezwykłe cechy miała już wkrótce
zwery�ikować wojna światowa i podwójna okupacja.

Odbiórka drewna
stosowego w Leśnictwie Sowi Dół na Pomorzu w 1935 r.

Marian Musiałowicz - adiunkt leśny w DLP w Poznaniu, a później
w Nadleśnictwie
Sieraków. Od 1937
do wybuchu wojny
w 1939 - nadleśniczy Nadleśnictwa
Różanna

W końcówce dwudziestolecia międzywojennego leśnicy polscy stanowili jednolitą, dobrze
wykształconą, umundurowaną grupę zawodową, o wysokim morale i bezprzykładnym
umiłowaniu lasów i ojczyzny

Uczestnicy kursu
żywicowania na terenie Nadleśnictwa
Osie w 1937 r.

Martyrologia leśników polskich
regionu kujawsko-pomorskiego
w latach 1939 -1956
Według dotychczasowych badań (2020 r.), w granicach dzisiejszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w okresie II wojny światowej
i pierwszej dekady powojennej, zginęło 149 leśników – przedstawicieli, głównie mundurowej administracji leśnej. W tej grupie znajduje się 11 pracowników
szczebla dyrekcji, 21 nadleśniczych i przedstawicieli kadry kierowniczej, 96 leśniczych i podleśniczych oraz 21 gajowych. Ich śmierć spowodowała ogromny
wyłom w kadrach nadzorujących polskie lasy w regionie kujawsko-pomorskim.
Potrzeba było dziesiątków powojennych lat, by odbudować dobrze wykształcone kadry Lasów Państwowych.

Objaśnienia skrótów stosowanych w tekście: DLP - Dyrekcja Lasów Państwowych, L. – Leśnictwo, N. - Nadleśnictwo

ZGINĘLI Z RĄK NIEMIECKICH

Andrzejewski Feliks, lat 30,
leśniczy lasów prywatnych z okolic Samostrzela
Balawelder Artur, lat 51,
leśniczy sekretarz N. Runowo
Bartol Józef, lat 50,
leśniczy L. Łochowo w N. Bydgoszcz
Belczewski Jan, lat ok. 48,
leśniczy L. Sobiny w N. Osie
Berwid Jan, lat 67,
emeryt. nadleśniczy i pracownik DLP w Toruniu
Bielowski Witold, lat 46, nadleśniczy N. Przewodnik
Bińczyk Jan, ps. Zagłoba, lat 42,
leśniczy L. Młynek w N. Laska
Bocian Konrad, lat 51,
emeryt. leśniczy admin. N. Osie
Breier Franciszek, lat 54,
leśniczy L. Sarnia Góra w N. Sarnia Góra
Ciećwierski Józef, lat 44,
gajowy z Osieka, pow. rypińskiego (lasy prywatne)
Ciesielski Józef, lat 64,
leśniczy L. Oburznia w N. Łabiszyn
Cwojda Czesław, lat 31, leśniczy sekretarz w N. Nakło

Czechowski Eugeniusz, lat 39,
nadleśniczy N. Dębowo
Czwojda Józef, lat 38, leśniczy
w lasach prywatnych koło Cichoradza
Dębicki Mieczysław,
referent w Dyrekcji LP w Toruniu
Drzazgowski Czesław, lat 30,
leśniczy L. Rosochatka w N. Lipowa
Dulski Stanisław, lat ok. 44,
leśniczy L. Nowymostek w N. Żołędowo
Dutkiewicz Norbert, lat 45, nadleśniczy
w lasach prywatnych w Kamienicy k. Tucholi
Erdman Franciszek, lat 55,
leśniczy L. Kamionka w N. Lutówko
Freitag Karol, lat 42,
nadleśniczy w lasach prywatnych k. Skrwilna
Freier Artur, lat 36,
leśniczy w N. Góra (wcześniej w N. Sarnia Góra)
Galas Henryk, lat 28, inż. leśnik,
taksator biura urządzania lasu w DLP w Toruniu
Gawin Piotr, lat 44,
leśniczy L. Chłopigost w N. Runowo
Górski Franciszek, 64 lata,
nadleśniczy lasów prywatnych w Łabiszynie

Gról Feliks, lat 46, leśniczy w lasach prywatnych
z Dobromierza, pow. Bydgoszcz
Grzenkowicz Józef, lat 45,
podleśniczy w N. Sarnia Góra
Grzonkowski Dominik, lat 45,
leśniczy L. Buczkowo w N. Ruda
Gulgowski Albin, lat 43,
leśniczy L. Rytebłota w N. Zbiczno
Hlebowicz Anatol, lat 40,
leśniczy na terenie Dyrekcji LP w Toruniu
Hlebowicz Jerzy, lat 38,
leśniczy w N. Świekatówko
Harmaciński Franciszek, lat 47,
leśniczy L. Zielonowo w N. Nakło
Idzikowski Stanisław, lat 52,
leśniczy L. Jazy w N. Kowal
Jabłoński Michał, lat 72, emeryt. leśniczy
lasów prywatnych w majątku Tupadły, pow. Nakło
Jakubowski Marceli, lat 53,
leśniczy L. Łysinin w N. Szczepanowo
Janas Leon, lat 34, gajowy L. Świdwie w N. Runowo
Jędrzejewski Mieczysław, lat 30,
leśniczy L. Rykowisko w N. Wierzchlas
Joachimiak Stanisław, lat 60,
leśniczy L. Pomianki w N. Miradz
Kaczyński Paweł, lat 22,
leśniczy sekretarz w N. Leszyce
Kalinowski Antoni, lat 39,
gajowy w Jeleńcu, pow. rypiński
Kamiński Konstanty, lat 43,
nadleśniczy N. Woziwoda
Kamiński Walenty, lat 48,
leśniczy L. Spierwia w N. Giełdon
Kandyński Izydor, lat 29,
podleśniczy w N. Szczepanowo
Karasiewicz Mieczysław, lat 56,
leśniczy L. Piwnice w N. Popioły
Kaźmierczak Wincenty, lat 57,
leśniczy L. Dąbie w N. Lutówko
Kaźmierski Józef, lat 42, leśniczy
lasów prywatnych w Radzyniu, pow. Grudziądz
Kijek Marian, lat 32,
leśniczy sekretarz w N. Dębowo
Knitter Jan, leśniczy L. Wolność
w lasach miejskich w Chojnicach
Kociemski Wincenty, lat 50,
leśniczy L. Lasek koło Oburzni (lasy pryw.)
Krakowski Jan, lat 38,
gajowy w lasach pryw. w Okalewie

Krzyżanowski Szczepan, lat 52,
gajowy w Telążnie Leśnej w N. Kowal
Kudłowicz Mikołaj, lat 37, nadleśniczy N. Giełdon
Kuligowski Stanisław, lat 33, gajowy w N. Lipno
Latawiec Marian, lat 52,
leśniczy L. Dąbki w N. Gniewkowo
Lewandowski Stanisław, lat ok. 40,
leśniczy L. Grodzyna w N. Osiek
Lorkiewicz Teo�il, lat 59,
dyrektor DLP w Toruniu w latach 1925-1932,
konspiracyjny dyrektor Lasów Państwowych
czasu wojny (1940-1944)
Lubniawski Adam, gajowy
w lasach prywatnych w Okalewie, pow. Rypin
Lux Władysław, lat 59, inspektor w DLP w Toruniu
Machuta Franciszek, lat 30,
leśniczy sekretarz w N. Konstancjewo
Majewski Bolesław, lat 49,
kierownik Gospodarstwa Łąkowego w Czersku
Makowski Stanisław, lat 32,
gajowy z Dobrzejewic w N. Lipno
Malinowski Czesław, lat 35, leśniczy sekretarz
w N. Wejherowo, wcześniej w N. Popioły
Mechliński Norbert, lat 44,
leśniczy L. Ulricy (Zarośle) w N. Jamy
Meller Franciszek, lat 26,
leśniczy w lasach prywatnych k. Samostrzela
Meller Franciszek II, lat 72, emeryt. leśniczy
w lasach prywatnych w Pęperzynie, pow. Sępólno
Mieczkowski Eugeniusz, lat 62,
leśniczy (lasów komunalnych) Bydgoszczy
Mituła Władysław, lat 45,
leśniczy L. Oćwieka w N. Gołąbki
Mlczoch Władysław, lat 43, kierownik
Działu Urządzania Lasu w DLP w Toruniu
Mrzyk Wiktor, lat 40,
leśniczy lasów prywatnych w Solcu Kujawskim
Musiałowicz Marian, lat 42,
nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna
Muszkieta Władysław, lat 27,
podleśniczy w N. Lutówko
Nagiewicz Jan, lat 47, gajowy
w lasach prywatnych w Okalewie koło Rypina
Nestrent Michał, lat 50, leśniczy
lasów prywatnych koło Solca Kujawskiego
Nowakowski Jan, leśniczy lasów prywatnych
w Kamienicy koło Tucholi
Nowosielski Stanisław, lat 42,
leśniczy sekretarz N. Włocławek

Balawelder Artur
(1888-1939)

Bartol Józef
(1889-1939)

Berwid Jan
(1872-1939)

Bielowski Witold
(1893-1939)

Bińczyk Jan
(1900-1943)

Bocian Konrad
(1893-1944)

Breier Franciszek
(1885-1939)

Ciechowski Feliks
(1899-1945)

Cwojda Czesław
(1913-1944)

Czwojda Józef
(1901-1939)

Dutkiewicz Norbert
(1898-1943)

Freier Artur
(1903-1939)

Gawin Piotr
(1895-1939)

Gilgenast Teo�il
(1884-1945)

Górski Franciszek
(1876-1941)

Grzenkowicz Józef
(1896-1941)

Grzonkowski Dominik
(1899-1944)

Hlebowicz Anatol
(1899-1939)

Hlebowicz Jerzy
(1904-1942)

Jabłoński Michał
(ok.1867-1939)

Jakubowski Marceli
(1887-1940)

Kaczyński Paweł
(1917-1939)

Kamiński Konstanty
(1896-1939)

Kamiński Walenty
(1896-1944)

Karasiewicz Mieczysław
(1888-1945)

Kaźmierczak Wincenty
(1882-1939)

Kijek Marian
(1907-1939)

Kiszkiel Bolesław
(1899-1939)

Kudłowicz Mikołaj
(1902-1939)

Latawiec Marian
(1892-1945)

Lewandowski Stanisław
(1904-1943)

Lorkiewicz Teo�il
(1885-1944)

Łącki Józef
(1899-1945)

Łuczak Szczepan
(1906-1940)

Łukowicz Franciszek
(1898-1945)

Machuta Franciszek
(1909-1939)

Nych Michał, lat 28, podleśniczy w N. Zamrzenica
Ohl Zygmunt, lat 35, inż. leśnik w N. Leszyce
Ostojski Stefan, lat 54,
leśniczy L. Biedaszkówko koło Bydgoszczy
Pasternacki Stanisław, lat 50,
gajowy w Cielętach koło Brodnicy, N. Mszano
Pawlicki Jan, lat 45,
gajowy w lasach prywatnych koło Zawiszyna
Pietrzak Feliks,
gajowy z L. Nowa Wieś Wielka w N. Leszyce
Polasik Wojciech,
gajowy lasów prywatnych koło Szubina
Połom Józef, lat 49,
kierownik tartaku z Wiela, pow. Chojnice
Reichelt Ludwik, lat 42, leśnik
z lasów prywatnych ze Stobna, pow. Tuchola
Rogaliński Tadeusz, lat 48,
leśniczy lasów miejskich Bydgoszczy
Rychlicki Franciszek, lat 49,
gajowy w L. Nowa Huta w N. Przewodnik
Senski Antoni, lat 40,
gajowy L. Klonia w N. Zamrzenica
Sera�in Jan, lat 53, leśniczy
w lasach prywatnych w Szczepicach koło Szubina
Sierosławski Bronisław, lat 49,
nadleśniczy N. Osie
Sobiech Stanisław, lat 46,
gajowy w majątku Okalewo, pow. Rypin
Sroczyński Teodor, lat 29,
adiunkt w Nadleśnictwie Klosnowo
Stanisławski Stanisław, lat 44,
leśniczy w majątku Potulice
Stawski Stanisław, lat 64,
emeryt. leśniczy L. Parzyn w N. Przymuszewo
Stokwisz Mieczysław, lat 34, leśniczy w N. Kowal
Szatten Jan, lat 65, emeryt.
leśniczy L. Jagodowo w N. Żołędowo
Szeleziński Klemens, lat 48,
leśniczy L. Czersk w N. Dąbrowa
Szornak Józef, lat ok. 55, leśniczy
L. Kaługa w N. Mścin
Szklarek Jan, lat 62, leśniczy lasów prywatnych
koło Kcyni, pow. Nakło
Szmolke Marceli,
leśniczy lasów prywatnych z Łęgu koło Chełmna
Szulc Stanisław, lat 46, leśniczy
sekretarz N. Warlubie
Szwaracki Leonard, lat 44,
leśniczy sekretarz N. Trzebciny

Szymanek Jan, lat 44,
leśniczy L. Stebionki w N. Runowo
Świeżyński Antoni, lat 54,
leśniczy L. Parszczenica w N. Chociński Młyn
Tchórz Józef, lat 37,
gajowy w lasach miejskich Chojnic
Tokarski Aleksander, lat 35,
gajowy z Warząchewki w N. Kowal
Tomaszek Antoni, lat 50,
nadleśniczy N. Konstancjewo
Turdischek Witold, lat 43, kierownik Oddziału
Ochrony i Odnowienia Lasów w DLP w Toruniu
Tychman Stanisław, lat 41, leśnik lasów prywatnych z Osieczek koło Inowrocławia
Vogt Oskar, lat 44, leśniczy L. Wydry w N. Szarłata
Wardyn Feliks, lat 46, leśniczy
L. Czersk w N. Czersk
Wenclewski Stanisław, lat 46,
leśniczy L. Kłodawa w N. Klosnowo
Wilgocki Marian, lat 44, nadleśniczy N. Sarnia Góra
Wojciechowski Stanisław, lat 45, gajowy
w lasach prywatnych w Zambrzycy koło Okalewa
Wroński Franciszek, lat 36, gajowy
w lasach prywatnych w Rakach koło Okalewa
Zieliński Edmund, lat 31,
podleśniczy w N. Runowo
Zimny Stefan, lat 50,
leśniczy L. Rynków w N. Przewodnik
Ziółkowski Mieczysław, lat 40,
inż. leśnik, rewident w DLP w Toruniu
Zywert Marcjan, lat 44,
leśniczy L. Podlesie w N. Gniewkowo
Żychliński Zbigniew, lat 33,
leśniczy sekretarz N. Wierzchlas

Malinowski Czesław
(1906-1941)

Mituła Władysław
(1895-1941)

Mlczoch Władysław
(1897-ok.1940)

Motała Bronisław
(1903-1945)

Musiałowicz Marian
(1900-1942)

Muszkieta Władysław
(1912-1939)

Muszyński Antoni
(1906-1945)

Nitkowski Ignacy
(1908-1940)

Nych Michał
(ok. 1911-1939)

Pażątka-Lipiński Bernard
(1890-1945)

Piechowski Dominik
(1898-1945)

Pieczka Bolesław
(1905-1945)

Płoszyński Władysław
(ok. 1881-1945)

Reichelt Ludwik
(ok.1898-1939)

Rychlicki Franciszek
(1895-1944)

Sierosławski Bronisław
(1890-1939)

Sikorski Jan
(1922-1946)

Smoliński Franciszek
(1903-1945)

Sroczyński Teodor
(1910-1939)

Stawski Stanisław
(1878-1942)

Szwaracki Leonard
(1895-1939)

Szymkowski Stefan
(1895-1945)

Toczkiewicz Bolesław
(1895-1943)

Tokarski Aleksander
(1907-19430

ZGINĘLI Z RĄK SOWIECKICH

Błażewicz Bolesław, lat 50,
inspektor DLP w Toruniu
Bolik Wiktor, lat ok. 67,
emeryt. nadleśniczy N. Chociński Młyn
Ciechowski Feliks, lat 46,
leśniczy L. Bąkowski Młyn w N. Dąbrowa
Gilgenast Teo�il, lat 60,
leśniczy L. Borsukowo w N. Dąbrowa
Gliniecki Jan, lat 48, leśniczy L. Łąkorz w N. Łąkorz
Jankowski Emanuel, lat 54,
leśniczy L. Ustronie w N. Twarożnica

Kiszkiel Bolesław, lat 40, nadleśniczy N. Ruda
Łącki Józef, lat 46,
leśniczy L. Dobrzejewice w N. Lipno
Łuczak Szczepan Eugeniusz, lat 34,
inż. leśnik, pracownik DLP w Toruniu
i Instytutu Badawczego LP
Łukowicz Franciszek, lat 46,
leśniczy sekretarz N. Osie
Miśko Tadeusz, lat 51, inż. leśnik, nadleśniczy
lasów prywatnych w majątku Lubostroń
Motała Bronisław, lat 42,
leśniczy sekretarz N. Świekatówko
Muszyński Antoni, lat 39,
leśniczy sekretarz N. Czersk
Nitkowski Ignacy, lat 32, inż. leśnik, taksator
w Oddziale Urządzania Lasu w DLP w Toruniu
Nowak Wincenty, lat 43,
leśniczy L. Gródek w N. Osie
Pażątka-Lipiński Bernard, lat 54,
leśniczy L. Zwierzyniec w N. Jamy
Piechowski Dominik, lat 47,
leśniczy L. Mylof w N. Rytel
Pieczka Bolesław, lat 40,
leśniczy L. Odry w N. Czersk
Prądzyński Józef, lat 48,
leśniczy L. Sucha w N. Świekatówko
Roskosz Karol, lat 59,
leśniczy L. Dębowa Łąka w N. Mszano
Smoliński Franciszek, lat 41,
gajowy L. Łąkorz w N. Łąkorz
Szymkowski Stefan, lat 50,
leśniczy L. Tokary w N. Konstancjewo,
od 1943 r. leśniczy L. Szabda w N. Mszano
Toczkiewicz Bolesław, lat 48,
leśniczy L. Rejna w N. Gniewkowo
Zacher Rudolf, lat 40, nadleśniczy N. Mestwinowo
Żynda Józef, lat 43, gajowy w N. Jamy
ZGINĘLI Z RĄK FUNKCJONARIUSZY UB

Tomaszek Antoni
(1889-1939)

Vogt Oskar
(1901-1945)

Wysocki Jerzy
(1905-1946)

Zacher Rudolf
(1899-1940)

Żychliński Zbigniew
(1906-1939)

Żynda Józef
(1902-1945)

Wenclewski Stanisław
(1896-1942)

Zimny Stefan
(1894-1945)

Wilgocki Marian
(1896-1939)

Zywert Marcjan
(1895-1939)

Konieczny Antoni, lat 51,
leśniczy L. Augustowo w N. Łabiszyn
Kucharski Jan, lat ok. 21, leśniczy w N. Bydgoszcz
Płoszyński Władysław, lat 64,
emerytowany nadleśniczy N. Warlubie
Sikorski Jan Wilk, lat 24,
leśniczy L. Kuźnica w N. Warlubie
Wysocki Jerzy, lat 41,
nadleśniczy N. Zamrzenica i Solec Kujawski

WIELKIE ZALESIANIE

Lesistość Polski w 1945 r. wynosiła niespełna 21 proc.
W ciągu 75 powojennych lat wzrosła do 30 proc., to oznacza, że przybyło ponad 2,7 mln ha nowych lasów. Najintensywniejsze zalesienia odbywały się w dwudziestoleciu
1947-1966.
W regionie kujawsko-pomorskim – ze względu na wysoki udział żyznych gleb i rozległe równiny – już od wieków istnieją dogodne warunki dla rolniczego użytkowania ziemi. Słynie z tego Ziemia Chełmińska, Krajna, Kujawy
i Pałuki. Niemniej i tutaj w okresie 1947-2020 przybyło
ogółem ponad 105 tys. ha nowych lasów, a lesistość regionu sięga 26 proc.
Przyjęty w 1995 r. przez Radę Ministrów „Krajowy
program zwiększania lesistości” na lata 1995-2020 zakładał wzrost lesistości kraju do 30 proc. w 2020 r. i 33 proc.
w roku 2050. W ramach tego programu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zaplanowano 8,1 tys. ha zalesień gruntów nieprzydatnych w rolnictwie i tzw. nieużytków. To zadanie wykonano z naddatkiem, bowiem nowe lasy posadzono na 8,4 tys. ha (103 proc.
programu). Największe zalesienia wykonały nadleśnictwa:
Runowo 989 ha na Krajnie, Szubin 859 ha i Gołąbki 592 ha
– na Pałukach oraz Jamy 602 ha na Ziemi Chełmińskiej
i Dąbrowa 582 ha na Kociewiu.
W ostatnich latach podaż gruntów pod zalesienia
zmniejszyła się w całej Polsce ze względu na możliwości
uzyskania znacznie wyższych dochodów z jej rolniczego użytkowania bądź przeznaczenia pod budownictwo.
W regionie kujawsko-pomorskim wielkość zalesień (sadzenia nowych lasów) kształtuje się obecnie na poziomie
20-30 ha rocznie.

Lesistość Polski w 1945 r.
wynosiła niespełna 21 proc.
W ciągu 75 powojennych lat
wzrosła do 30 proc.,
to oznacza, że przybyło
ponad 2,7 mln ha
nowych lasów

Grupa pracowników zatrudnionych przy
sadzeniu lasu
na terenie Leśnictwa Gajtowo pod
Toruniem

Prace przy odnowianiu lasu
na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice.
Fot. Mateusz
Stopiński

PAMIĘĆ
A.D. 2020

Współcześni leśnicy pamiętają o swoich poprzednikach,
którzy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości tworzyli
fundamenty polskiego leśnictwa, i później, przede wszystkim
w tragicznych latach wojny, walczyli o kraj i ojczyste lasy.
Jednym z pierwszych, większych upamiętnień grupy
25 pracowników Lasów Państwowych regionu kujawsko-pomorskiego zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej, jest obelisk posadowiony w 1979 r. na obrzeżu lasu w Leszycach na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski.
Przykładem indywidualnych upamiętnień leśników
w miejscu, gdzie pracowali są tablice: nadleśniczego Witolda
Bielowskiego i leśniczego Jana Sikorskiego ps. Wilk na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa, nadleśniczego Bolesława Kiszkiela i leśniczego Dominika Grzonkowskiego w Nadleśnictwie Brodnica, leśniczego Marcjana Zywerta w Nadleśnic-

twie Gniewkowo czy leśniczego Jana Bińczyka ps. Zagłoba,
komendanta powiatu chojnickiego Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Nadleśnictwie Przymuszewo.
W rezerwacie przyrody „Cisy Staropolskie” w Wierzchlesie w 2013 r. posadowiono krzyż i obelisk upamiętniający
leśników polskich, pomordowanych przez sowietów
w Zbrodni Katyńskiej. Dwunastu z nich, związanych zawodowo z lasami Kujaw i Pomorza ma tam również swoje
dęby pamięci. W gmachu Dyrekcji LP w Toruniu znajdują
się tablice upamiętniające polskich leśników i drzewiarzy,
o�iary totalitaryzmu hitlerowskiego i stalinowskiego.
W 2015 r. przy siedzibie Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu stanął obelisk pamięci wybitnego leśnika, pierwszego dyrektora toruńskiej dyrekcji, a w okresie okupacji szefa polskich lasów – Teo�ila Lorkiewicza ps. Sosnowski. Jego
imię nosi sąsiadujące z obeliskiem rondo na skrzyżowaniu
ulic Mickiewicza i Moniuszki.

Obelisk z wizerunkiem Matki
Boskiej Katyńskiej i inskrypcją poświęconą
leśnikom polskim w Wierzchlesie.
Fot. Tadeusz
Chrzanowski

Współcześni leśnicy pamiętają o swoich poprzednikach, którzy
tworzyli fundamenty polskiego leśnictwa
i później walczyli o wolny kraj i ojczyste lasy

Obelisk pamięci dyrektora Teo�ila Lorkiewicza posadowiony przy siedzibie Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu. Fot. Mateusz Stopiński

Tablica upamiętniająca leśniczego Jana
Bińczyka
ps. Zagłoba posadowiona
w sąsiedztwie
leśniczówki
Młynek.
Fot. Tadeusz
Chrzanowski

Projekt tablicy upamiętniającej leśników
i drzewiarzy,
związanych zawodowo z lasami Dyrekcji LP
w Toruniu, zamordowanych
przez sowieckie NKWD
w Zbrodni Katyńskiej 1940 r.
Tablica znajduje się w gmachu Dyrekcji
LP w Toruniu

DYREKCJA
Lasów Państwowych
w Toruniu
A.D. 2020

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
obejmuje obszar środkowo-północnej Polski o powierzchni 456 tys. hektarów. Główne kompleksy leśne zlokalizowane są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
i w południowej części pomorskiego, wzdłuż Wisły, Noteci,
Brdy i Drwęcy. Wśród nich wielkością i bogactwem przyrodniczym wyróżniają się Bory Tucholskie, lasy Pojezierza Brodnickiego, Puszcza Bydgoska i Lasy Gostynińsko-Włocławskie.
Ponieważ w regionie dominują gleby piaszczyste i niezbyt wilgotne siedliska, królową naszych lasów jest sosna zwyczajna
(80,4 proc. udziału), gatunek o niezbyt wygórowanych wymaganiach ekologicznych. W drzewostanie występują również
dęby (6,6 proc.), brzoza (5,2 proc.), olsza czarna (2,9 proc.)
i inne gatunki (4,9 proc.)
Dyrekcja w Toruniu nadzoruje pracę 27 nadleśnictw,
które prowadzą gospodarkę leśną opartą na zasadach: powszechnej ochrony lasów, trwałego utrzymania lasów, powiększania zasobów leśnych oraz zrównoważonego wykorzystywania wszystkich funkcji lasów – ochronnych, społecznych i gospodarczych.

Gospodarka leśna w Polsce opiera się
na zasadach: powszechnej ochrony lasów,
trwałego utrzymania lasów, powiększania
zasobów leśnych oraz zrównoważonego
wykorzystania wszystkich funkcji lasów
– ochronnych, społecznych i produkcyjnych

Widok na jeziora Skrzynka
i Strażym oraz
rzekę Skarlankę w otoczeniu
lasów Nadleśnictwa Brodnica. Fot. Beata
Chojęta

OCHRONA PRZYRODY

Większość obszarów prawnie chronionych na Kujawach i Pomorzu zlokalizowana jest w lasach. Znajdują się
tu m.in.: 102 rezerwaty przyrody, ponad 2200 użytków
ekologicznych, 47 obszarów Natura 2000, niemal 900 pomników przyrody a także 11 parków krajobrazowych,
33 obszary chronionego krajobrazu i 10 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Oprócz tego, w lasach regionu
schronienie znajduje wiele chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Część z nich bytuje i rozmnaża się
w ok. 100 ostojach objętych ochroną strefową – są to bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, puchacz i kania ruda.
Wśród obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie nadleśnictw toruńskiej Dyrekcji znajduje się największy w Polsce obszar specjalnej ochrony ptaków – Bory Tucholskie. Unikatową rangę rozległego kompleksu Borów
Tucholskich doceniło w 2010 r. również UNESCO, ustanawiając światowy rezerwat biosfery na powierzchni blisko
320 tys. ha. Obejmuje on m.in. lasy 13 nadleśnictw dyrekcji
toruńskiej, gdańskiej i szczecineckiej.
Ochrona przyrody w lasach realizowana jest także
poprzez proekologiczne sposoby zagospodarowania lasu,
np.: pozostawianie kęp starodrzewu do naturalnego rozpadu, pozostawianie drzew dziuplastych, zachowywanie
w lasach zwiększonej ilości martwego drewna czy staranne kształtowanie stref ekotonowych (przejściowych między różnymi ekosystemami).
Walory przyrodnicze kujawsko-pomorskich lasów
są odzwierciedleniem prowadzonej od lat zrównoważonej gospodarki leśnej, która jest praktycznym narzędziem
kształtowania różnorodności biologicznej.

Krajobraz rolniczo-leśny
z zakolami
Brdy na terenie Światowego Rezerwatu
Biosfery Bory
Tucholskie.
Fot. Beata
Chojęta
Rezerwat
przyrody Dury.
Fot. Piotr
Szumigaj

Bociany czarne. Fot. Piotr
Szumigaj

Walory przyrodnicze kujawsko-pomorskich
lasów są odzwierciedleniem prowadzonej od
lat zrównoważonej gospodarki leśnej, która
jest praktycznym narzędziem kształtowania
różnorodności biologicznej
Rzekotka
drzewna.
Fot. Tomasz
Stasiak

ZAGROŻENIA LASÓW

Lasy w Polsce należą do najbardziej zagrożonych na
kontynencie europejskim. Dotyczy to także lasów regionu
kujawsko-pomorskiego. Przesądzają o tym zarówno klimat, niedostatek opadów atmosferycznych, dominacja łatwopalnych borów sosnowych, jak i zagrożenia związane
z działalnością człowieka.
Osłabione długotrwałą suszą drzewostany stają się łatwym łupem owadów szkodliwych dla lasu. Z lat powojennych, najbardziej znane są katastrofalne w skutkach gradacje (masowe występowanie) brudnicy mniszki, strzygoni choinówki czy boreczników żerujących na igłach sosny
i doprowadzających drzewa do choroby lub śmierci. Groźne dla lasu mogą być też owady żerujące pod korą drzew,
jak cetyńce, korniki czy przypłaszczek granatek. Przyczyną
chorób drzew są też grzyby pasożytnicze. Z kolei nadmierne zagęszczenie dużych zwierząt roślinożernych, w tym
zwłaszcza łosi, jeleni i danieli jest przyczyną szkód głównie w młodych drzewostanach.
Niezwykle ważnym w ochronie lasu zadaniem leśników jest wyprzedzające wykrywanie wielorakich zagrożeń, odpowiednia pro�ilaktyka i zapobieganie dotkliwym
stratom przyrodniczym i gospodarczym. Polscy leśnicy są
dobrze przygotowani do prowadzenia działań ochronnych
w lasach. Świadczy o tym dobra kondycja zdrowotna naszych lasów.

Osłabione długotrwałą suszą drzewostany stają się
łatwym łupem
dla szkodliwych owadów.
Na zdjęciu widoczne rude
korony sosen
zasiedlonych
przez kornika
ostrozębnego.
Fot. Kamila
Czajka

Zadaniem leśników jest wykrywanie
zagrożeń, pro�ilaktyka i zapobieganie
stratom przyrodniczym i gospodarczym w lasach. Polscy leśnicy są dobrze przygotowani do prowadzenia
działań ochronnych w lasach

Ważnym zadaniem Służby Leśnej jest stałe
monitorowanie
liczebności owadów, które mogą
zagrozić lasom.
Fot. Łukasz
Gwiździel

HURAGAN STULECIA
A.D. 2017
Do wielkich zniszczeń w lasach mogą doprowadzić:
pożary, susza i powodzie, okiść i huraganowe wiatry. W ciągu roku, zależnie od aury, w lasach kujawsko-pomorskich
odnotowuje się np. od 200 do 300 pożarów lasu. Dzięki nowoczesnemu systemowi ochrony przeciwpożarowej oraz
dobrej współpracy leśników z jednostkami Straży Pożarnej, straty wyrządzone przez ogień są od lat skutecznie minimalizowane.
W ostatniej dekadzie przyczyną ogromnych strat
przyrodniczych i gospodarczych w lasach są gwałtowne
zjawiska atmosferyczne, szczególnie huraganowe wiatry. Taka nawałnica wystąpiła w Polsce w nocy z 11 na
12 sierpnia 2017 r. Huraganowe wiatry zniszczyły i uszkodziły dziesiątki tysięcy hektarów lasów w pasie od Dolnego Śląska, przez Kujawy, Pomorze, aż do wybrzeża Bałtyku. Wydarzenie to przeszło do historii pod nazwą „huraganu stulecia”.
Największe szkody huragan stulecia wyrządził w regionie kujawsko-pomorskim, gdzie zniszczył całkowicie
blisko 18 tys. ha lasów, najwięcej w nadleśnictwach: Rytel, Czersk, Przymuszewo, Runowo i Szubin. W celu dobudowy lasów, leśnicy najpierw uprzątnęli 5,2 mln m sześc.
wiatrołomów, równocześnie przygotowali w szkółkach leśnych ponad 120 mln sadzonek drzew różnych gatunków,
które sadzą na terenach dotkniętych klęską. Muszą też odtworzyć leśną infrastrukturę drogową, gospodarczą i turystyczną. Działania te planują zakończyć do 2022 r. Sumaryczny koszt odbudowy lasów sięga miliarda złotych.
Lasy Państwowe w Polsce są organizacją samo�inansującą swoją działalność, w tym usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w lasach oraz ich odbudowę i utrzymanie.
Działalność ta służąca całemu społeczeństwu, nie obciąża
ani budżetu państwa, ani podatnika.

Krajobraz po przejściu huraganu stulecia w lasach Nadleśnictwa Rytel
w sierpniu 2017 r. Fot. Daniel Klawczyński
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Sadzenie drzewek z zakrytym systemem korzeniowym. Fot. Paweł
Grabowski

#SadziMY LAS
dla przyszłych pokoleń

26 kwietnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda z małżonką, minister środowiska Henryk Kowalczyk, dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej
Konieczny, żołnierze, strażacy, samorządowcy, harcerze, młodzież, wolontariusze, leśnicy, łącznie blisko 1300 osób sadziło las w Nadleśnictwie Rytel na terenach zniszczonych przez
„huragan stulecia” w sierpniu 2017 r. Przez dwa dni na powierzchni 100 ha posadzono blisko 300 tys. sadzonek drzew
i krzewów leśnych. Był to ważny dla leśników akt solidarności społecznej w wielkim, odpowiedzialnym i długoletnim
zadaniu odbudowy zniszczonych lasów.
W ten sposób zainaugurowano ogólnopolską akcję
„sadziMY”. Jej inicjatorem jest prezydent Andrzej Duda.
Ponadto w ramach akcji 26 kwietnia 2019 r. leśnicy w 430
nadleśnictwach i 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w całym kraju wydali zainteresowanym osobom,
rodzinom, instytucjom ponad 120 tys. drzewek, które później posadzono w ogrodach, parkach, alejach i innych przeznaczonych pod nasadzenia strefach zieleni.
Podczas wspomnianego spotkania z uczestnikami sadzenia lasu w Nadleśnictwie Rytel prezydent Andrzej Duda
wyraził życzenie: „Chciałbym, aby akcja #sadziMY nie miała
jednorazowego charakteru (…), chciałbym, żeby kolejne pary
prezydenckie, w kolejnych kadencjach, ze wszystkimi chętnymi sadziły las…”
Akcja „#sadziMY” jest kontynuowana. W 2020 r. leśnicy
z Lasów Państwowych, w jej ramach, wydali społeczeństwu
blisko milion sadzonek. Lasów i drzew w Polsce przybywa!

Dobry przykład buduje.
Służba Leśna sadzi las
na terenach zniszczonych
przez nawałnicę z sierpnia 2017 r.
Fot. Łukasz Gwiździel

Uczestnicy akcji
#sadziMY
w Nadleśnictwie
Rytel w dniach
26-27 kwietnia
2019 r. posadzili na 100 ha blisko 300 tys. sadzonek drzew
i krzewów leśnych.
Fot. Łukasz
Gwiździel

Para Prezydencka posadziła
w Nadleśnictwie Rytel ponad 100 dębów.
Fot. Jakub
Szymczuk

W odbudowie lasów
na terenie Nadleśnictwa
Szubin uczestniczą dzieci
i młodzież z lokalnych
drużyn harcerskich.
Czuwaj!
Fot. Paweł Dobies

„Chciałbym, aby akcja #sadziMY
nie miała jednorazowego charakteru (…), chciałbym, żeby kolejne
pary prezydenckie, w kolejnych
kadencjach, ze wszystkimi
chętnymi sadziły las…”

Dyrektor generalny
Lasów Państwowych
Andrzej Konieczny
(z lewej) i dyrektor Dyrekcji LP w Toruniu
Bartosz Bazela (z prawej)
podczas akcji „sadziMY”
w Nadleśnictwie Rytel
dziękowali prezydentowi
Andrzejowi Dudzie za
wsparcie leśników polskich w trudnym czasie
odbudowy lasów po
huraganie stulecia.
Fot. Jakub Szymczuk

ODPOWIEDZIALNE
GOSPODAROWANIE
zasobami przyrody

DREWNO
JEST Z LASU

Drewno należy do najstarszych materiałów o wszechstronnym zastosowaniu, używanych przez człowieka.
Pierwotnie stosowane było jako opał oraz podstawowy
materiał do budowy domów, obiektów gospodarczych,
kościołów, mostów a także budowli obronnych. Przez tysiąclecia budowano z drewna ściany, stropy i dachy. Używano drewno do wykonywania mebli, sprzętów domowych, naczyń i narzędzi, w tym również broni. Z drewna
budowano środki transportu: łodzie i okręty, wozy i sanie.
Obecnie drewno stosowane jest głównie jako materiał konstrukcyjny oraz wykończeniowy. Swoją popularność zawdzięcza lekkości i wystarczającymi do wielu zastosowań własnościami wytrzymałościowymi. Stosuje
się je jako materiał na podłogi, boazerie, do wykonania
więźb dachowych budynków, altan, wiat, ogrodzeń i pergoli, mebli i zabawek. Drewno jest podstawowym surowcem do produkcji celulozy i papieru, bez którego współczesny człowiek i stworzona przez niego cywilizacja nie
potra�ią się obejść.
Z ekologicznego punktu widzenia, najważniejszą cechą drewna jest fakt, że ten uniwersalny surowiec wytwarzany jest w naturalnym procesie fotosyntezy, bez dodatkowych nakładów energii obciążających środowisko. Jest
to surowiec odnawialny, pod warunkiem racjonalnie prowadzonej gospodarki leśnej i odpowiedzialnego traktowania zasobów przyrody. Te warunki spełnia leśnictwo
polskie wykorzystujące jedynie część bieżącego przyrostu drewna. Drewno jest pozyskiwane a jednocześnie jego
zasoby w lasach rosną.

Drewno jest z lasu. Fot. Mateusz Stopiński

Drewno jest wielkim i odnawialnym bogactwem polskich lasów.
Fot. Łukasz Gwiździel

Drewno to surowiec odnawialny,
należy do najstarszych materiałów
o wszechstronnym
zastosowaniu,
używanych przez
człowieka

Dom z drewna. Fot. Mirosław Sobkowiak

Jeszcze jeden walor drewna jest wart podkreślenia.
Po zużyciu, elementy drewniane podlegają rozkładowi
i mogą wrócić do naturalnego obiegu materii. Tymczasem,
substytuty drewna, takie jak metal, plastik czy beton wytwarzane są przy ogromnym nakładzie energii i z zastosowaniem technologii uciążliwych dla środowiska. Ich rozkład i utylizacja są długotrwałe, energochłonne i bardzo
kosztowne.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
posiada od szeregu lat międzynarodowe certy�ikaty odpowiedzialnie prowadzonej gospodarki leśnej przyznane
w dwóch ogólnoświatowych systemach Forest Stewardship Council (FSC) i Programme for the Endorsement of
Forest Certi�ication (PEFC). Dokumenty te potwierdzają,
że lasy kujawsko-pomorskie są zarządzane poprawnie na
każdym etapie ich życia, od wysiania nasion w szkółkach
leśnych, przez nasadzenia lasów, zabiegi hodowlane prowadzone w drzewostanach, do wycinki i sprzedaży drewna włącznie.
Przedmiotem corocznej oceny audytorów są, oprócz
gospodarki leśnej, zagadnienia z zakresu ochrony przyrody i środowiska, udostępnienia lasów dla społeczeństwa,
praw pracowniczych, planowania i dokumentowania działalności, relacji z lokalnymi społecznościami i inne.
Certy�ikat odpowiedzialnej gospodarki ma również
duże znaczenie dla odbiorców surowca drzewnego pochodzącego z lasów państwowych Kujaw i Pomorza, gdyż ułatwia sprzedaż wyrobów na rynkach europejskich i światowych.

Lasy kujawsko-pomorskie są zarządzane
poprawnie na każdym etapie ich życia,
od wysiania nasion w szkółkach,
przez nasadzenia, zabiegi hodowlane,
do wycinki i sprzedaży drewna włącznie

Kwitnący krzew wawrzynka wilczełyko. Fot. Piotr Szumigaj

LASY DLA LUDZI

Lasy państwowe w Polsce są szeroko udostępnione dla
społeczeństwa. W zasięgu działania toruńskiej dyrekcji, wyznaczono ponad 150 szlaków pieszych o łącznej długości
1260 km oraz 80 tras rowerowych o długości ponad 850 km.
Nowymi formami rekreacji w lasach są: geocaching czy nordic walking. Powszechne stają się imprezy biegowe oraz rekreacja konna na terenach leśnych.
Do społeczeństwa skierowana jest również bogata oferta edukacyjna Lasów Państwowych. W nadleśnictwach regionu kujawsko-pomorskiego działają trzy ośrodki edukacji,
20 izb leśnych, 40 wiat edukacyjnych oraz 44 leśne ścieżki
dydaktyczne.

Na szlaku
turystycznym
w Borach
Tucholskich.
Fot. Mateusz
Stopiński

Lasy państwowe w Polsce są szeroko
udostępnione dla społeczeństwa, są miejscem
rekreacji, wypoczynku i edukacji przyrodniczej
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