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Fot. Tadeusz Chrzanowski

Rozmowa ze
ZBIGNIEWEM
KOWALSKIM,
nadleśniczym
Nadleśnictwa
Bydgoszcz

Mam pozytywny obraz

WSPÓŁCZESNEGO
LEŚNICTWA

Po wielu latach pracy w Lasach
Państwowych, głównie na stanowisku
nadleśniczego, już za kilka miesięcy
odchodzi Pan na emeryturę. Zacznijmy od początku. Jaka była Pana droga do leśnictwa?
- W mojej rodzinie nie było tradycji
związanych z pracą leśnika. Rodzice
prowadzili gospodarstwo rolne w powiecie brodnickim. W dzieciństwie nie
było mi dane korzystanie z kolonii, czy
obozów, do czego miały dostęp dzieci
zamieszkałe w ośrodkach miejskich. Po
powrocie ze szkoły, w której miałem wybitnych nauczycieli, którzy byli nie tylko
dobrymi pedagogami, ale również troskliwymi wychowawcami, często pomagałem rodzicom w gospodarstwie. Mimo,
że byłem najstarszym synem moich
rodziców (mam dwóch braci) udało mi
się po ukończeniu szkoły podstawowej
wyrwać ze środowiska wiejskiego i rozpocząć naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Brodnicy.
Od najmłodszych lat interesowałem
się przyrodą i to było główna przyczyną kontynuacji dalszej nauki, po zdaniu
matury w 1964 r., na Wydziale Leśnym
Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.

W trakcie studiów otrzymywałem stypendium fundowane z Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu,
dlatego po ich ukończeniu, 15 sierpnia
1969 r. podjąłem pracę w Nadleśnictwie
Solec na stanowisku stażysty. Nie zdawałem sobie wówczas sprawy, że czas
tak szybko płynie, bowiem niebawem
miną 42 lata pracy zawodowej, związanej w stu procentach z leśnictwem i wyłącznie z Puszcza Bydgoską.

Na jakich stanowiskach w Lasach
Państwowych Pan pracował? Który
okres wspomina Pan z największym
sentymentem?
- Po ukończeniu stażu zostałem zatrudniony w Nadleśnictwie Solec na stanowisku adiunkta. Jest to czas bardzo
mile przeze mnie wspominany szczególnie z racji atmosfery tworzonej przez
ówczesnego nadleśniczego Zygmunta Kamińskiego, który traktował mnie
i moja żonę prawie jak członków rodziny.
Rodzina nadleśniczego i moja mieszka-

ły w siedzibie nadleśnictwa. Był to okres,
w którym miałem okazję dotrzeć do
wszystkich ważnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem nadleśnictwa,
bowiem adiunkt był wtedy traktowany
jak zastępca nadleśniczego. Przekonałem się też, jak bardzo niewystarczająca
jest wiedza zdobyta na studiach do podjęcia efektywnej pracy w zawodzie leśnika. Wielu zagadnień musiałem uczyć
się od podstaw. Jednakże młodzieńczy
zapał, pewność zatrudnienia, posiadanie mieszkania służbowego, wsparcie
żony, która podjęła pracę w Technikum
Ekonomicznym w Bydgoszczy w zawodzie nauczyciela, powodowały to, że arkana „sztuki leśnej” stawały mi się coraz
bliższe.
W tamtym czasie szczególnym utrudnieniem w realizacji zadań planowych
nadleśnictwa był brak ludzi do pracy.
Opierano się w znacznym stopniu na
pracownikach interwencyjnych, których najwięcej zatrudniano w okresie
jesienno-zimowym. Większość zadań
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w odnowieniu lasu wykonywały dzieci
i młodzież szkolna. Tymczasem, z racji
występującego powszechnie trzcinnika
piaskowego, prowadzenie odnowień
i pielęgnowanie upraw było trudne.
Okres w miarę spokojnej pracy
skończył się dla mnie z chwilą wprowadzenia reorganizacji w Lasach Państwowych W 1973 r. Nadleśnictwo Solec weszło w skład nowo utworzonego
dużego Nadleśnictwa Cierpiszewo,
którego siedziba mieściła się w Cierpicach. Dzięki rekomendacji udzielonej mi przez inspektora obwodowego
Klemensa Bartkowiaka oraz dobrej
woli p.o. nadleśniczego Daniela Jaranowskiego kierującego Nadleśnictwem
Bydgoszcz, o znacznie powiększonej
w wyniku reorganizacji powierzchni,
rozpocząłem 1 lutego 1973 r. pracę
w tym nadleśnictwie na stanowisku adiunkta technologa. Otrzymałem mieszkanie służbowe w Bydgoszczy, co było
dla mnie szczególnie ważne ze względów rodzinnych.
W 1974 r. nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz został Zygfryd Kowalski, który później, w marcu 1982 r.,
objął stanowisko dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu. Dyrektor Kowalski powierzył mi,
od 1 sierpnia 1982 r., objęcie po nim
stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz, na którym to stanowisku dane mi było przepracować 29 lat.
Był to okres wielu zmian, w tym
ustrojowych dotyczących zarówno naszego kraju, jak i Lasów Państwowych.
Zasadniczą reformę wprowadziła Ustawa o lasach z 28 września 1991 r., która
zmieniła status prawny Lasów Państwowych. Zmieniły się zasady funkcjonowania nadleśnictw. Na ten szczebel
przeszło wiele zagadnień prowadzonych dotychczas przez Okręgowe Zarządy Lasów Państwowych. Zwiększyły
się kompetencje nadleśniczego, ale
wzrosła też odpowiedzialność. Weszły
nowe zasady planowania, co było wielkim wyzwaniem dla służb finansowo
-księgowych. Był to czas, kiedy nasz
kraj wchodził w reguły gospodarki
rynkowej. Dotyczyło to również Lasów
Państwowych. Należało wnikliwie analizować wydatki, więcej wysiłku kosztowało też zdobycie odbiorców drewna.
Sytuacja finansowa nadleśnictw coraz
bardziej była uzależniona od koniunktury na rynku drzewnym, która poza
krótkotrwałymi zawirowaniami, była
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i jest dla Lasów Państwowych dobra.
Pozytywnym tego efektem była poprawa sytuacji materialnej pracowników
oraz zwiększenie wydatków na inwestycje, w których priorytetem jest modernizacja i budowa nowych osad służbowych i dróg leśnych. Na utrzymanie
dobrej kondycji finansowej Lasów Państwowych istotny wpływ miało również
utworzenie w latach 90. XX w. Zakładów
Usług Leśnych, bowiem wykonawstwo
zadań gospodarczych w systemie usługowym kosztuje nas mniej.
Do niekorzystnych dla Lasów zjawisk w ostatnim dwudziestoleciu zaliczam zbyt daleko idące zmiany kadrowe następujące po każdych wyborach,
w mojej ocenie nie zawsze oparte na
przesłankach merytorycznych; ponadto, wprowadzenie do lasów procedury
zamówień publicznych, której realizacja jest szczególnie utrudniona w przypadku zlecania podstawowych czynności gospodarczych. Uciążliwe bywa
też zbyt daleko idące uszczegółowienie
i częste zmiany programów Systemu
Informatycznego Lasów Państwowych.
Gdy chodzi o moje decyzje na stanowisku nadleśniczego, to ich ocenę pozostawiam moim przełożonym. Wspomnę jedynie, że mimo iż udawało mi się
utrzymywać dyscyplinę w zakładzie pracy, musiałem jednak przez te wszystkie
lata odwołać kilku leśniczych, co było
dla mnie zawsze osobistą porażką.
W każdym przypadku zastanawiałem
się, czy można było temu zapobiec.
Trudnymi zagadnieniami były dla mnie
zazwyczaj sprawy dotyczące awansowania i podziału premii. Chyba nie będzie przesadą, gdy powiem, że praca
na stanowisku nadleśniczego związana
jest z ciągłym podejmowaniem, głównie niełatwych decyzji.
Którzy współpracownicy najmocniej utrwalili się w Pana pamięci?
- Wobec moich przełożonych, zawsze
starałem się być lojalny i wykonywać jak
najlepiej to, co należało do moich obowiązków. Starałem się zawsze darzyć
ich należytym szacunkiem, chociażby
z racji, że byli moimi pracodawcami
i dzięki ich przyzwoleniu mogłem realizować swoje ambicje zawodowe, a dzięki wynagrodzeniu za pracę w zawodzie
leśnika mogłem utrzymać moją rodzinę.
Jestem im wdzięczny za to, że pozwolili mi dotrwać do emerytury na dotychczasowym stanowisku. Jednocześnie,

nie angażowałem się zbytnio w sprawy
dotyczące zagadnień społecznych, bowiem często wyglądało mi to na związek
z polityką, która moim zdaniem zbyt daleko weszła również do lasów.
Gdy chodzi o moich podwładnych, to
zawsze kierowałem się zasadami, które po raz pierwszy poznałem na kursie
z organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. A w skrócie było powiedziane,
że przełożony powinien być „sprawiedliwy, wymagający i wrażliwy na sprawy
ludzkie”.
Miałem szczęście pracować w znakomitej większości z dobrymi, w pełni
zaangażowanymi pracownikami. Nie
będę wymieniał ich nazwisk, żeby kogoś nie pominąć. Zrobię tylko jeden wyjątek, a mianowicie pozostaje w mojej
szczególnej pamięci mój były zastępca
Daniel Jaranowski, który najpierw przyjmował mnie do pracy w Nadleśnictwie
Bydgoszcz jako p.o. nadleśniczego.
W późniejszym zaś czasie został moim
zastępcą. Trochę obawiałem się tego
układu. Niepotrzebnie. Inżynier Jaranowski był zawsze wobec mnie lojalny. Jego fachowość i samodyscyplina
skutkowały wzorowym prowadzeniem
kierowanego przez niego działu gospodarki leśnej. On już od 10 lat przebywa
na emeryturze.
Jaki jest obraz współczesnego
leśnictwa polskiego, z perspektywy
kilkudziesięciu lat przepracowanych
w Lasach Państwowych?
- Mam bardzo pozytywny obraz
współczesnego leśnictwa. Przez te kilkadziesiąt lat znacznie poprawił się stan
upraw leśnych, młodników i starszych
drzewostanów. Pamiętam odnowienia
w Nadleśnictwie Solec w początkach
mojej pracy zawodowej. Wykonywały je
w dużej części dzieci i młodzież szkolna,
często na powierzchni po przepadłych
uprawach i po pełnej orce. Efekty były
mizerne, już we wrześniu tego samego
roku udatność wynosiła często zaledwie
70 proc. Obecnie osiągamy 95 proc.
przy poprawkach na powierzchni ok. 10
proc. Poprawił się też znacznie stan sanitarny lasów. Ma to miejsce dzięki wystarczającej ilości pracowników świadczących usługi leśne. Wzrosła znacznie
zasobność drzewostanów, podwyższył
się ich średni wiek.
Ku lepszemu zmierza również sytuacja materialna pracowników – wzrosły

Są w rodzinie następcy w leśnym
fachu? Co zamierza Pan Nadleśniczy
po przejściu na emeryturę? Będzie
więcej czasu, mniej zmartwień...
- Nie mam bezpośredniego następcy
w leśnym fachu. Moje dwie córki pracują
w zawodzie nauczyciela, natomiast syn
z racji, że jest osobę niepełnosprawną,
pozostaje na utrzymaniu moim i mojej
małżonki będącej już na emeryturze.
Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Prawdopodobnie
w większym stopniu zajmę się ogrodem, bowiem od ośmiu lat zamieszkuję we własnym domu jednorodzinnym. Zapewne więcej czasu poświęcę
wnuczkom (7 lat i 2,5 roku). Łudzę się,
że uda nam się z żoną więcej podróżować, bo w tym względzie mamy duże
zaległości. Mając 65 lat, największym
marzeniem jest posiadanie w miarę
dobrego zdrowia, reszta na pewno jakoś się ułoży.

Regionalne Obchody
ŚWIĘTA LASU
S

woje święto, będące zwieńczeniem pomyślnie przeprowadzonej akcji odnowieniowo-zalesieniowej, obchodzili leśnicy Kujaw i Pomorza. W pałacu w Lubostroniu, na terenie Nadleśnictwa
Szubin, wyróżniający się pracownicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu otrzymali odznaczenia.

Tegoroczne Regionalne Obchody
Święta Lasu rozpoczęły się 21 czerwca
Mszą św. w kościele pw. Św. Mikołaja
w Łabiszynie. Udział w niej wzięli leśnicy z terenu całej toruńskiej dyrekcji, zaś
ceremonię uświetniały poczty sztandarowe i orkiestra reprezentacyjna Lasów
Państwowych. Mszę św. odprawili kapelani myśliwych i leśników diecezji bydgoskiej, pelplińskiej i toruńskiej, wspólnie z proboszczem miejscowej parafii.
Modlitwę powszechną oraz fragmenty
Pisma Świętego czytali leśnicy, składając następnie na ołtarzu dary lasu.
Parafii przekazany został ornat, będący
wierną kopią ornatu obecnego w Watykanie podczas beatyfikacji ks. Jerze-

go Popiełuszki. Na zakończenie liturgii,
ksiądz proboszcz Krzysztof Sobieralski
powiedział: – Patrząc dziś na Was, leśników, jestem zbudowany. Żadna grupa
zawodowa nie przygotowywała się do
swojego święta tak sumiennie i starannie, jak Wy.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się do zabytkowego pałacu
w Lubostroniu z przełomu XVIII i XIX w.,
gdzie odbyła się część oficjalna obchodów oraz piknik braci leśnej. Koncert
dała orkiestra reprezentacyjna Lasów
Państwowych pod batutą Mirosława Pałczyńskiego.
Leśników swoją obecnością zaszczyciła wojewoda kujawsko-pomorski

Dar leśników dla parafii w Łabiszynie

płace, poprawił się standard osad leśnych. Dzięki dobrej koniunkturze na rynku drzewnym ponosimy znaczne nakłady na modernizację dróg, dostosowując
je do wywozu drewna pojazdami wysokotonażowymi. Dzięki dużym nakładom
na turystykę i działalność edukacyjną
udaje się nam informować społeczeństwo o bieżących problemach lasów
i leśnictwa i jak się wydaje utrzymywać
spore zaufanie do naszej profesji.
Istnieją jednakże i zagrożenia. Widmo jednego z nich udało się oddalić
w roku ubiegłym, a mianowicie zamiar
włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Czekałaby nas
sytuacja zbliżona do tej jaką przeżywają
dziś parki narodowe. Zapewne niektóre
gremia marzą również o prywatyzacji lasów. Uważam, że realizacja tych zamierzeń odbiłaby się wysoce negatywnie
na poziomie gospodarki leśnej, sytuacji
bytowej pracowników, a w nieodległej
perspektywie byłaby też niekorzystna dla
całego społeczeństwa. Dlatego, jednym
z najważniejszych przedsięwzięć decydentów naszej branży powinno być dążenie do utrzymania i utrwalenia obecnego
ustroju gospodarczego Lasów Państwowych, którego efektywności zazdroszczą
nam leśnicy innych krajów.

Uroczystości w Lubostroniu

5 pytañ do ...

Dziękuję za rozmowę!
Rozmawiał: Tadeusz Chrzanowski
Bydgoszcz – Toruń, 1 sierpnia 2011 r.
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Dyrektor Janusz Kaczmarek z grupą gości

Ewa Mes, komendanci państwowej
i ochotniczej straży pożarnej, przedstawiciele różnych instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi, w tym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
Państwowej Straży Łowieckiej, Biura
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Na
obchodach byli także przedstawiciele
Inspekcji Lasów Państwowych oraz Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku.
W krótkim wystąpieniu dyrektor RDLP
w Toruniu Janusz Kaczmarek przedstawił zagadnienia związane z prowadzoną

ODZNACZENI
wyróżnieni
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9 maja 2011 r. o nadaniu
odznaczeń za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej, Medalem Złotym Za
Długoletnią Służbę, na wniosek Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, odznaczeni zostali:
Wiesław Burdzy – leśniczy w Nadleśnictwie
Różanna
Zbigniew Kowalski – nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz
Jan Rychlicki – nadleśniczy Nadleśnictwa
Różanna
Tadeusz Wojciechowski – leśniczy w Nadleśnictwie Trzebciny
Kazimierz Jan Wrzosek – nadleśniczy Nadleśnictwa Cierpiszewo
Odznakę Honorową „Za Zasługi dla
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymali pracownicy nadleśnictw:
Ryszard Wojnarowski – leśniczy Leśnictwa
Łochowo – Nadleśnictwo Bydgoszcz
Piotr Poznański – leśniczy Leśnictwa Jankowo – Nadleśnictwo Dobrzejewice
Karol Bocian – leśniczy Leśnictwa Orli Dwór
– Nadleśnictwo Osie
Leszek Kogut – leśniczy Leśnictwa Bocianowo – Nadleśnictwo Żołędowo
Odznakę „Za Zasługi dla Lasów Kujawsko-Pomorskich” otrzymali następujący
zaproszeni goście, pracownicy biura i
nadleśnictw RDLP w Toruniu:
Marek Machnikowski – Regionalny Konserwator Przyrody w Bydgoszczy
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Odznaczenia dla leśników

gospodarką leśną w bieżącym czasie,
kończąc podziękowaniem skierowanym
do wszystkich pracowników Lasów Państwowych Kujaw i Pomorza, za ofiarną
pracę na rzecz lasów.
Wyróżniającym się leśnikom, w imieniu
Prezydenta RP wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, w asyście dyrektora Janusza Kaczmarka wręczyła odznaczenia
państwowe i resortowe. Następnie, dyrektor RDLP w asyście wojewody wręczył odznaczenia „Za Zasługi dla Lasów Kujawsko
-Pomorskich” oraz kordelasy leśnika.

Pogoda dopisała, więc po części oficjalnej był czas na wspólny poczęstunek
i długie rozmowy leśników.

Witold Pajkert – zastępca dyrektora
ds. gospodarki leśnej RDLP w Toruniu
Janusz Wilgorski – st. specjalista SL
ds. nadzoru gospodarki drewnem i brakarstwa RDLP w Toruniu
Bogdan Jędrzejewski – st. specjalista SL
ds. nadzoru gospodarki drewnem i brakarstwa RDLP w Toruniu
Hanka Czerwińska Fiszer – leśniczy szkółkarz w Nadleśnictwie Brodnica
Ryszard Bieniaszewski – leśniczy Leśnictwa Trzciniec – Nadleśnictwo Bydgoszcz
Jan Pepliński – st. specjalista SL ds. lasów
nie stanowiących własności Skarbu Państwa
– Nadleśnictwo Czersk
Barbara Landowska – st. specjalista SL
ds. użytkowania lasu – Nadleśnictwo Czersk
Ryszard Włodarczyk – leśniczy Leśnictwa
Łochocin – Nadleśnictwo Dobrzejewice
Kazimierz Stępski – zastępca nadleśniczego – Nadleśnictwo Gniewkowo
Zbigniew Cichoń – leśniczy Leśnictwa Długi
Bród – Nadleśnictwo Gołąbki
Aleksander Herman – strażnik leśny
– Nadleśnictwo Lutówko
Augustyn Mądry – leśniczy Leśnictwa
Kurzebiela – Nadleśnictwo Miradz
Bogdan Kornet – leśniczy Leśnictwa
Kadzionka – Nadleśnictwo Różanna
Józef Szopiński – leśniczy Leśnictwa Jakubowo – Nadleśnictwo Rytel
Sławomir Błażejewski – leśniczy Leśnictwa
Podole – Nadleśnictwo Skrwilno
Małgorzata Komosińska – główny księgowy – Nadleśnictwo Skrwilno
Ryszard Kupczak – inżynier nadzoru –
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Zuzanna Bytkowska – starsza księgowa –
Nadleśnictwo Toruń
Bolesław Malinowski – leśniczy Leśnictwa
Dębowiec – Nadleśnictwo Trzebciny
Zbigniew Wegner – leśniczy Leśnictwa
Żalno – Nadleśnictwo Tuchola

Adam Synakiewicz – leśniczy Leśnictwa
Sarnówek – Nadleśnictwo Zamrzenica
Anna Kobierowska – główny księgowy –
Nadleśnictwo Żołędowo

Tekst i zdjęcia:
Mateusz Stopiński
PS. Dziękujemy Panu Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Szubin Krzysztofowi Krasce
oraz wszystkim pracownikom jednostek
LP zaangażowanym w organizację Święta Lasu za doskonałe przygotowanie obchodów.

Kordelas Leśnika Polskiego otrzymali następujący pracownicy nadleśnictw i biura RDLP w Toruniu:
Jan Krzysiak – leśniczy Leśnictwa Karbowo – Nadleśnictwo Brodnica
Barbara Matuszewska – główny księgowy – Nadleśnictwo Bydgoszcz
Stanisław Skowroński – emerytowany
inżynier nadzoru – Nadleśnictwo Dobrzejewice
Ludwik Linnetej – leśniczy Leśnictwa
Zarośle – Nadleśnictwo Jamy
Marian Budasz – leśniczy Leśnictwa
Przedbórz – Nadleśnictwo Miradz
Halina Raszke – emerytowany główny
księgowy – Nadleśnictwo Rytel
Piotr Gruchot – emerytowany leśniczy
Leśnictwa Chrośna – Nadleśnictwo Solec
Kujawski
Maria Kawala – główny księgowy
– Nadleśnictwo Szubin
Roman Łaskowski – leśniczy Leśnictwa
Wrzosy – Nadleśnictwo Toruń
Zbigniew Kesner – leśniczy Leśnictwa
Wygoda – Nadleśnictwo Trzebciny
Grzegorz Sarzyński – zastępca nadleśniczego – Nadleśnictwo Tuchola
Teresa Kacprzyk – emerytowana starsza księgowa – Nadleśnictwo
Włocławek
Jerzy Nyske – leśniczy Leśnictwa Klonia
– Nadleśnictwo Zamrzenica
Marek Wyżlic – naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej RDLP w Toruniu
Piotr Beszterda – główny specjalista SL
ds. łowiectwa, kierujący Zespołem
ds. Łowiectwa RDLP w Toruniu

M

arszałek województwa
kujawsko-pomorskiego
Piotr Całbecki i Janusz
Kaczmarek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
14 kwietnia 2011 r. podpisali
porozumienie o współpracy
w organizowaniu wspólnych
przedsięwzięć w ramach Międzynarodowego Roku Lasów.
Jednym z nich była konferencja popularnonaukowa, zorganizowana 15 czerwca
w Toruniu pod hasłem „Lasy
dla ludzi”, podczas której
mówiono o wielorakiej roli
lasów w życiu społeczeństw
oraz rozwiązaniach w leśnictwie niektórych krajów
europejskich.

Konferencję w Dworze Artusa otworzyli - marszałek Piotr Całbecki i dyrektor Janusz Kaczmarek

Konferencja w Toruniu

W konferencji, oprócz leśników i samorządowców, a także przedstawicieli
szkolnictwa i leśnych środowisk naukowych, uczestniczyli m.in. goście z Austrii
i Niemiec. Przybyłych powitał dyrektor Janusz Kaczmarek. Następnie głos
zabrał marszałek Piotr Całbecki, który
powiedział: – Chcielibyśmy, aby świadomość posiadania wspólnego dobra,
jakim są lasy województwa kujawskopomorskiego, była bardziej powszechna.
Byśmy lepiej potrafili korzystać gospodarczo i rekreacyjnie z tego dziedzictwa.
Mam nadzieję, że niebawem podejmiemy
inicjatywy związane z większym zaangażowaniem samorządu we współpracę z Lasami Państwowymi. Chodzi o lepsze wykorzystanie obszarów i zasobów leśnych
na rzecz promocji i rozwoju regionu.
W toku obrad, które prowadził prof.
kazimierz rykowski z iBl, thomas Bashny z austriackiego Federalnego ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Austrii przedstawił
światowe echa wydarzeń związanych
z Międzynarodowym Rokiem Lasów na
przykładach z Ameryki Północnej i wybranych krajów europejskich. przypomniał, że Międzynarodowy Rok Lasów
jest wydarzeniem globalnym, obchodzonym na każdym poziomie – regionalnym,
krajowym, lokalnym i osobistym. – Na
całym świecie został już zaplanowany
szeroki program zróżnicowanych imprez,
a każdego dnia przybywają nowe. Działa-

nia obejmują m.in. sadzenie drzew, zalesianie, targi leśne, konferencje oraz konkursy w zakresie sztuki i fotografii, a nawet
biegi przełajowe w lasach – mówił.

Model lasów państwowych

Model funkcjonalny lasów państwowych w niemczech, austrii, Finlandii
i Polsce porównali, wskazując na konsekwencje ekonomiczne i społeczne, profesorowie andrzej klocek z iBl i lech
Płotkowski z SGGW.
W Niemczech – mówił o tym Lech
Płotkowski – obecnie faworyzowaną formą lasów państwowych jest tzw. zakład
prawa publicznego, w ramach którego
może występować znaczne zróżnicowanie
szczegółowych rozwiązań organizacyjno
-funkcjonalnych gospodarstwa leśnego.
Rozwiązanie bawarskie zostało uznane
jako wzorcowe, z uwagi na kompleksowe
ujęcie wszystkich spraw organizacyjnofunkcjonalnych gospodarki oraz państwowej administracji leśnej. W swojej działalności przedsiębiorstwo bawarskie kieruje
się zasadą zrównoważenia własnych celów dochodowych z celami publicznymi
(pozaprodukcyjne funkcje lasu) oraz celami ekologicznymi (zapewnienie trwałości,
stabilności oraz bioróżnorodności lasu).
Znaczenie funkcji dochodowych podkreśla opinia, że jest to „mocno działające
według reguł prywatno-gospodarczych
przedsiębiorstwo”. – Formę przedsiębiorstwa – wyjaśniał dalej prof. Płotkowski

– ma również państwowe gospodarstwo leśne, jakim jest od 1994 roku fiński
Urząd Lasów Państwowych. Jego wyróżniającą cechą jest prowadzenie nie tylko sektora gospodarki leśnej, lecz także
finansowanego przez budżet państwa
sektora ochrony przyrody. Z tego tytułu
przedsiębiorstwo podlega podwójnemu
nadzorowi: ministra rolnictwa i leśnictwa
(gospodarka leśna) oraz ministra środowiska (ochrona przyrody). Do kolejnych
cech przedsiębiorstwa można zaliczyć
pionową strukturę organizacyjną, obejmującą pięć samodzielnych ekonomicznie działów gospodarki leśnej, z czego
dwa funkcjonują jako spółki akcyjne.
Na zakończenie prof. Lech Płotkowski
przestrzegł przed popełnieniem błędów
podczas planowanych reform w leśnictwie. – Należy zawsze sporządzić pełny
bilans skutków projektowanych zmian
organizacyjno-funkcjonalnych – twierdzi.

Lasy dla ludzi, czyli: ile wart
jest las?

O tym, jak wycenić wartość przyrodniczą, klimatyczną, rekreacyjną, kulturową i duchową lasu zastanawiał się
prof. kazimierz rykowski z instytutu
Badawczego Leśnictwa. Równocześnie
próbował znaleźć odpowiedź na pytanie: czy wobec coraz głośniejszych
postulatów restrykcyjnych form ochronnych należy lasy podzielić na chronione – z zanikającą funkcją gospodarczą,
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Konferencję prowadził profesor Kazimierz Rykowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa
w Sękocinie

Pośród uczestników konferencji byli również leśnicy z Niemiec

i plantacyjne – zakładane specjalnie
w celu intensywnej produkcji drewna.
– Pomiędzy leśnictwem ekosystemowym a plantacyjnym mogą się znaleźć
wszystkie możliwe modyfikacje, to znaczy modele gospodarki leśnej realizujące różne stopnie ochronności oraz użytkowania, osiągające różne ekologiczne
i ekonomiczne cele, stosownie do zróżnicowanych przestrzennie i zmiennych
w czasie społecznych preferencji – twierdzi. Dodaje: – Las w takim ujęciu stałby
się środkiem lub narzędziem do osiągania
celów środowiskowych, przyrodniczych,
społecznych i ekonomicznych. Leśnictwo
zaś jest dziedziną, która tym narzędziem
potrafi się posługiwać. Profesor Rykowski zaznaczył również, że tak rozumiane
leśnictwo wielofunkcyjne może stać się
motorem rozwoju gospodarczego terenów wiejskich, źródłem aktywności ekonomicznej ludności lokalnej, aktywną formą ochrony przyrody, szerszym otwarciem leśnictwa na potrzeby społeczne
oraz ważnym, nowym źródłem inspiracji
leśnych badań naukowych.

Las miejscem badań, edukacji
i wypoczynku

Prelegent z Austrii Thomas Bashny (z lewej) otrzymał pamiątkowy certyfikat z podziękowaniem za wystąpienie na toruńskiej konferencji
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O lesie jako miejscu badań naukowych, edukacji i wypoczynku ludzi oraz
roli lasu w edukacji przyrodniczej i leśnej społeczeństwa mówił prof. Andrzej
Grzywacz z SGGW. – Dzięki niepowtarzalnemu i skomplikowanemu przedmiotowi badań, jakim jest ekosystem
leśny, nauki leśne mogą wnosić nowe
treści do zakresu teorii i systemów ekologicznych i kierowania nimi. Z drugiej
strony rozwój nauk leśnych odbywa się
dzięki osiągnięciom i inspiracji twórczej
wielu innych dyscyplin naukowych, np.
ekologii, fizjologii, biochemii, genetyki,
botaniki, zoologii, mikologii, mikrobiologii czy biologii molekularnej, gleboznawstwa, a także dyscyplin technicznych. Poziom i tempo rozwoju tych dyscyplin oraz przygotowanie naukowców
-leśników do korzystania z ich osiągnięć
wpływają bezpośrednio na poziom nauk
leśnych – podkreślał.
Z kolei o roli lasu jako atrakcyjnego
obiektu edukacji szkolnej nie tylko z obszaru nauk przyrodniczych, lecz także
z zakresu języka polskiego, historii i plastyki mówiła Danuta Brzózka-Ciechanowicz, wizytator Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy. Na przykładzie kilku szkół
przedstawiła aktywne formy edukacji
dzieci i młodzieży związane z lasem.
– Wiadomo, że zajęcia w lesie ułatwiają
przyswojenie wiedzy, gdyż informacje
odbierane są wszystkimi zmysłami, co
umożliwia wykorzystanie indywidualnych
predyspozycji uczniów. Nie bez znaczenia jest również sama przestrzeń i jej estetyka – twierdzi. Dodaje: – Oprócz efektów dydaktycznych są i wychowawcze:

umiejętność pracy w grupie, współodpowiedzialność, właściwa komunikacja
interpersonalna. Wcielane są w życie, poznane wcześniej, zasady zachowywania
się w lesie, czy też właściwego ubioru
stosownego do pory roku i miejsca.
Na terenie Regionalnej Dyrekcji LP
w Toruniu w ramach współpracy szkół
z nadleśnictwami wykorzystywane są
ścieżki dydaktyczne (39), rezerwaty
przyrody (43), szkółki leśne (22) oraz
wiaty, pełniące rolę zielonej klasy (40).
W różnorodnych formach edukacji leśnej zaproponowanych przez RDLP w Toruniu w 2010 roku uczestniczyło ponad
100 tys. uczestników.

Dyrektor Janusz Kaczmarek (na mównicy) podczas wystąpienia na sesji sejmiku
samorządowego województwa. Fot. Mateusz Stopiński

Lasy kujawsko-pomorskie

Ewa Kwiecień
Zdjęcia: Tadeusz Chrzanowski
Patronat medialny nad konferencją
sprawował:

O LASACH
w sejmiku
P

odczas X sesji sejmiku samorządowego województwa kujawsko-pomorskiego,
dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek mówił o znaczeniu lasów dla społeczeństwa i środowiska przyrodniczego regionu.

Prezentacja „Lasy Państwowe w regionie kujawsko-pomorskim” była możliwa dzięki zaproszeniu marszałka Piotra
Całbeckiego, z którego inicjatywy sejmik
województwa, podczas swojej V sesji 21
lutego br., ustanowił rok 2011 Rokiem Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Była to odpowiedź na Rezolucję
Zgromadzenia Ogólnego ONZ powołującą Międzynarodowy Rok Lasów.
Dyrektor, witając radnych, podziękował im za tę decyzję, dzięki której mieszkańcy regionu zwrócą uwagę na lasy i lepiej zrozumieją ich znaczenie. Wystąpienie dyrektora RDLP w Toruniu było m.in.
okazją do przekazania radnym sejmiku
IV kadencji informacji na temat lasów
regionu, kondycji oraz zagrożeń drzewostanów, roli lasów w ochronie przyrody, a także wpływu lasów i leśnictwa na
ludzi, w tym na kreowanie miejsc pracy
i zwiększanie atrakcyjności turystycznej
regionu. Dyrektor Kaczmarek podkreślił

funkcje publiczne pełnione przez państwowe lasy, a także wspomniał o aktualnej walce leśników z zagrożeniem ze
strony masowo występujących owadów
liściożernych.
Miłym akcentem po prelekcji była
duża ilość dociekliwych pytań ze strony
radnych sejmiku. Pytali m.in. o boreliozę, będącą chorobą zawodową leśników, o system kształcenia leśników
i podaż chętnych do pracy w leśnictwie,
o inne przychody, poza pochodzącymi
ze sprzedaży drewna, a także o lokalizowanie pasiek w lasach, czy gospodarkę
łowiecką i gatunki chronione, takie jak
wilk, czy bóbr.
Przewodnicząca sejmiku Dorota
Jakuta na zakończenie wizyty życzyła
leśnikom i lasom, aby obecnie funkcjonujący model leśnictwa państwowego
mógł dalej zapewniać dobrą kondycję
polskim lasom.

Wizyta w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego wpisuje się w ogólnoświatowe świętowanie Międzynarodowego Roku Lasów. 14 kwietnia br. marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i dyrektor RDLP
w Toruniu Janusz Kaczmarek podpisali
porozumienie o współpracy w ramach
tego wyjątkowego roku.
Mateusz Stopiński
BIULETYN RDLP W TORUNIU 3(60)2011
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Dyrektor Janusz Kaczmarek mówił
o głównych funkcjach lasu na przykładzie lasów toruńskiej dyrekcji. Przypomniał, że gospodarcze znaczenie lasów to przede wszystkim miejsca pracy
zarobkowej w nadzorze i organizacji
gospodarki leśnej oraz wykonawstwie
prac zleconych na rzecz jednostek
organizacyjnych RDLP. Główny, gdyż
odnawialny produkt tej gospodarki to
drewno, którego pozyskuje się rocznie
w lasach kujawsko-pomorskich ponad
1,8 mln m sześc. Gospodarka leśna
i firmy bazujące na surowcu drzewnym
zatrudniają w regionie około 50 tys.
pracowników. Według danych szacunkowych kolejne 50 tys. osób czerpie
istotne korzyści ze zbioru płodów runa
leśnego, działalności agroturystycznej,
taniego pozyskania (tzw. samowyrobem) drewna opałowego.
– Istotne znaczenie ekonomiczne,
zwłaszcza dla budżetu samorządów,
mają podatki płacone przez jednostki
Lasów Państwowych, ale również przez
podmioty gospodarcze bazujące na surowcu drzewnym – zaznaczył. Dodał,
że przyrodnicze, ekologiczne znaczenie
lasów jest trudną do wyceny i zazwyczaj
niedocenianą wartością. – A jest to chociażby korzystne oddziaływanie lasu na
klimat i w konsekwencji na ludzkie zdrowie – mówił. Podkreślił, że z kolei niematerialne, kulturowe znaczenie lasów
przejawia się w zaspokajaniu trudnych
do zmierzenia potrzeb duchowych, estetycznych, emocjonalnych człowieka.
– Ich wartość, według niektórych badań
i ocen, znacznie przekracza materialną
wartość lasu.
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Stary Rynek w Toruniu pokryty
żywym dywanem z trawy
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we dla ptaków i nietoperzy. Choć namiot
leśników przechodził istne oblężenie
piknikowiczów, to udało się podołać zainteresowaniu, dzięki mocnej obstawie
edukatorów z nadleśnictw: Cierpiszewo,
Dobrzejewice, Gniewkowo, Toruń oraz
Rytel, a także biura RDLP. I nic dziwnego
– każdy ze składających leśnikom wizytę,
odpowiadając na proste pytanie, mógł
wygrać sadzonkę ze szkółek Nadleśnictwa Dobrzejewice i Żołędowo, mapę
lasów kujawsko-pomorskich, folder
nadleśnictwa, przewodniki „Bezpieczne
grzybobranie”, płyty z głosami ptaków
czy zakładki i plany lekcji. Łatwiejsze
odpowiedzi honorowane były „szyszką
szczęścia”, ołówkiem lub słodką krówką.
Stoisko Lasów licznie odwiedzili parlamentarzyści, a nawet sam wicemarszałek
Sejmu Marek Kuchciński. Tradycyjnie, nie
omieszkał leśnikom wizyty złożyć prezy-

Śniadanie NA TRAWIE
P

o raz czwarty nadleśnictwa i biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu aktywnie brały udział w festynie ekologicznym „Śniadanie na trawie”. Na 2 tys. metrów
kwadratowych prawdziwej murawy rozłożonej na Rynku Staromiejskim w Toruniu stanęło m.in. stoisko leśników przyciągające tłumy.

Prezydent Torunia Michał Zaleski
odwiedził stoisko Lasów Państwowych
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Wśród prezentujących się stoisk
obecne były m.in.: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Szkoła Leśna na Barbarce, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Zielone Płuca Polski, Towarzystwo
Przyrodnicze Alauda, Szkoła Medytacji
i Samorealizacji, Urząd Miasta Torunia
i in. Podczas imprezy można było także
posłuchać występów kilku różnych zespołów muzycznych.
Na stoisku Regionalnej Dyrekcji LP
w Toruniu, oprócz folderów poszczególnych nadleśnictw, znalazły się przywiezione z lasu owady i ich żery, nasiona,
siewki i liście różnych gatunków drzew
i krzewów leśnych, a także budki lęgo-

Mateusz Stopiński
Zdjęcia: Tadeusz Chrzanowski,
Mateusz Stopiński

Za prawidłowe odpowiedzi były nagrody
od leśników

28 maja 2011 roku od godz. 9 do 17,
zielona trawa pod ratuszem wypełniła
się rodzinami z dziećmi, wózkami, rowerami, kocami i piknikowymi koszykami z prowiantem. „Śniadanie na trawie”
w tym roku odbywało się z okazji Międzynarodowego Roku Lasów, dlatego
leśnicy szczególnie zaznaczyli swoją
obecność. Pomogły w tym rozstawione
na całym rynku sosny i brzozy w donicach, przywiezione z Nadleśnictwa Toruń. W najgęstszym młodniku znajdowało się stoisko Lasów Państwowych,
gdzie obok dwóch pokaźnych namiotów
czaił się wyposażony w agregat gaśniczy samochód terenowy Straży Leśnej.

dent Torunia Michał Zaleski. Jak zwykle,
włodarz kopernikańskiego grodu nie bał
się losować trudniejszych pytań z koszyka
dla „zaawansowanych”. I kolejny raz, podobnie jak podczas wcześniejszych edycji
„Śniadania na trawie”, odpowiedział bezbłędnie. Tym razem, za dobrą odpowiedź
na pytanie „Co to jest pierśnica?”, otrzymał
w nagrodę sadzonkę sosny.
Przez „ręce” leśników, w ciągu całego
dnia funkcjonowania stoiska, przewinęło
się kilka tysięcy osób. Mimo świetnego
efektu edukacyjnego i promocyjnego
stoiska, wciąż pozostaje wiele do zrobienia, ponieważ nie każdy wiedział, że
w Polsce lasów przybywa. Chyba jednak wszyscy odwiedzający zapamiętali
leśników, jako sympatycznych profesjonalistów, dla których las jest jednocześnie pracą i pasją.
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Wycieczka do lasu zawsze mile widziana i wspominana. Fot. Bronisław Skiba

w naszych
nadleśnictwach

Jedną z imprez edukacyjnych Międzynarodowego Roku
Lasów w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu były czerwcowe Drzwi Otwarte.

CZERSK
Wycieczki do lasów nadleśnictwa,
prelekcje w izbie edukacyjnej, zajęcia na ścieżce przyrodniczo-leśnej,
odwiedziny w siedzibie nadleśnictwa
i leśniczówkach - tak wyglądały Drzwi
Otwarte w Nadleśnictwie Czersk.
Gośćmi byli radni z Gminy Czersk,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Czerskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czersku i oczywiście uczniowie szkół
podstawowych z gminy czersk.
Po raz pierwszy gościliśmy uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Lipinkach
z gminy Osie, która otrzymała imię „Miłośników Borów Tucholskich”. Z tej okazji uczniowie odwiedzili najciekawsze
miejsca Borów, do których obok rezerwatu cisów w Wierzchlesie i muzeum
Borów w Tucholi zaliczyli Rezerwat Kręgi
kamienne w odrach.
Dziękujemy Zofii Breske, kustosz rezerwatu, za pomoc w przyjęciu młodych
gości z Lipinek. Na odwiedzających

czekali również leśnicy, którzy opowiedzieli o swojej pracy i codziennych
problemach „społecznych”, takich jak
zaśmiecanie czy pożary lasów. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się materiały promocyjne na temat Nadleśnictwa

Czersk, Rezerwatu Kręgi Kamienne oraz
ochrony lasu. Po wyczerpujących wędrówkach była okazja do odpoczynku
przy ognisku i posiłek w postaci pieczonych kiełbasek. Na wszystkich czekały
też słodycze i napoje.
Drzwi otwarte odbyły się z okazji
obchodów Międzynarodowego Roku
Lasów. Dziękujemy gościom za odwiedziny i zapraszamy jesienią na kolejne,
planowane spotkania edukacujne, które
połączymy ze wspólnym grzybobraniem
w Leśnictwie Olszyny. Miejmy nadzieję,
że dopisze pogoda i grzyby, które powoli już pojawiają się w naszych lasach.
Leszek Pultyn

Spotkanie z nadleśniczym Nadleśnictwa Czersk Ireneuszem Bojanowskim.
Fot. adam rudnik
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DRZWI OTWARTE
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Joanna Bock
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Plac zabaw dla najmłodszych. Fot. Joanna Bock

Już po raz trzeci zorganizowane
zostały w naszym nadleśnictwie Drzwi
Otwarte. Tegoroczne odbywały się w ramach programu obchodów Międzynarodowego Roku Lasów na terenie toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych.
W związku z tym, że były to dni nauki
w szkołach, na brak frekwencji narzekać
nie było można. Organizacja drzwi otwartych była inna niż w roku ubiegłym,
gdyż odwiedzający podzieleni zostali na
dwie grupy.
Pierwszy dzień zajęła grupa „starsza”, czyli uczniowie klas IV-VI i gimnazjaliści. Uczniowie odwiedzili siedzibę
Nadleśnictwa Dąbrowa. I tu czekało ich
zwiedzanie biurowca, gdzie obejrzeć
można było funkcjonowanie Punktu
Alarmowo - Dyspozycyjnego, zaznajomić się z tajnikami map numerycznych, a nawet zamówień publicznych,
dowiedzieć się co to jest transfer danych i odwiedzić gabinet nadleśniczego. Każda grupa kończyła zwiedzanie
spotkaniem w świetlicy, gdzie po prezentacji multimedialnej i rozpoznawaniu głosów zwierząt odbywa się prelekcja filmu o tematyce leśnej.
Kolejnym wydarzeniem była loteria
fantowa, w której każdy los był wygrany, oraz możliwość zakręcenia leśnym
kołem fortuny w celu sprawdzenia
swojej wiedzy przyrodniczej. Kulminacyjnym punktem wizyty było ognisko
zorganizowane na terenie Leśnictwa
Dąbrowa, gdzie przy śpiewie piosenek
i pięknym słońcu wszyscy delektowali
się kiełbaskami.
Drugi dzień należał do młodszych,
czyli klas I-III, „zerówek” i przedszkolaków. Wyglądał podobnie jak poprzedni,
jednak dodatkowo zaaranżowano „kącik leśny”, gdzie dzieci mogły obejrzeć
spreparowane zwierzęta oraz posłuchać odgłosów przyrody. Największą
atrakcją biurowca była wizyta u strażnika leśnego.
Wielką niespodzianką dla najmłodszych był plac zabaw zbudowany specjalnie na ten dzień, gdzie oprócz trampoliny, dmuchanego pałacu z kilkoma
tysiącami piłeczek, niebywałą atrakcją
była wysoka na osiem metrów dmuchana zjeżdżalnia, na której bito rekordy
prędkości.
Przez dwa dni odwiedziło nasze nadleśnictwo ponad 700 osób, a to nie koniec, bo i na kolejne dwa tygodnie umówionych jest jeszcze kilkanaście grup.
Śmiech i wesołe okrzyki zwiedzających
były poświadczeniem tego, że Drzwi Otwarte w Nadleśnictwie Dąbrowa się udały. Do zobaczenia za rok!

Przewodnikiem po siedzibie Nadleśnictwwa Dąbrowa i jej
otoczeniu była Joanna Bock. Fot. Aleksandra Podgórska

DĄBROWA

GNIEWKOWO
Drzwi Otwarte w Nadleśnictwie
Gniewkowo, w ramach obchodów
Międzynarodowego Roku Lasów, zorganizowaliśmy 10 czerwca br.
Nasze nadleśnictwo codziennie jest
otwarte dla wszystkich, którzy nas odwiedzają, ale w takie dni, jak piątek 10
czerwca staraliśmy się być do pełnej
dyspozycji naszych gości. Z zaproszenia skorzystały m.in. dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz młodzież z Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie.
Wszystkich gości witał sam Nadleśniczy, który jako gospodarz krótko scharakteryzował Nadleśnictwo Gniewkowo.
W dalszej części wizyty na gości czekały
m.in. eksponaty zgromadzone w izbie
edukacyjnej i historia z nimi związana.
Każdy mógł porównać drewno różnych

gatunków drzew, przyjrzeć się spale żywiczarskiej i potrzymać drewnianą klupę.
Tego dnia w posterunku Straży Leśnej chętni mogli przymierzyć kamizelkę
kuloodporną i operacyjną, obejrzeć potrzask, dowiedzieć się jak działa noktowizor i dlaczego strażnicy leśni noszą
broń palną. Odważni śmiało wyciągali
ręce, by poczuć na nadgarstkach kajdanki.
Na koniec spełnialiśmy marzenie
tych, którzy chcą lub chcieli kiedykolwiek zostać strażakiem – do dyspozycji
był agregat gaśniczy samochodu przeznaczonego do udziału w akcjach gaszenia pożarów. Trawnik, który odgrywał
rolę płonącego lasu, został tak obficie
podlany tego dnia, że z całą pewnością
będzie pięknie się prezentować przez
całe lato, nawet bardzo gorące!
Honorata Galczewska

GOLUB-DOBRZYŃ

Leśniczy Lucjan Opaliński z grupą dzieci na ścieżce dydaktycznej „Grodno”
w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń. Fot. Zbigniew Jabłoński

GOŁĄBKI
W związku z ogłoszeniem roku
2011 Rokiem Lasów w Województwie
Kujawsko-Pomorskim i przyświecającym mu hasłem „Lasy dla ludzi”,
w czerwcu gościliśmy na terenie
naszego nadleśnictwa wielu gości,
głównie młodzież szkolną.
Największym zainteresowaniem cieszyła się ścieżka przyrodniczo-leśna
„Dolina rzeki Gąsawki”, położona w Leśnictwie Oćwieka. Również niemal wszystkie pozostałe leśnictwa odwiedzane były
przez wycieczki szkolne. Każdy z odwiedzających miał okazję do uczestnictwa
w lekcji przyrody i spędzenia miło czasu
przy ognisku.
Na terenie Leśnictwa Niedźwiedzi
Kierz odbyły się w tym czasie zorga-

Spotkanie ze Strażą Leśną w Nadleśnictwie Gniewkowo. Fot. Honorata Galczewska

nizowane przez PTTK Oddział Miejski
w Toruniu, Mistrzostwa Polski w Indywidualnym Marszu na Orientację. W imprezie uczestniczyło 100 osób. Uczestnicy spotkań z przyrodą zabrali ze sobą
niezapomniane wrażenia i wyrazili chęć
odwiedzenia nas w przyszłości.
Jarosław Dłutkowski

JAMY
Na leśnej ścieżce dydaktycznej
„Białochowo” 10 czerwca tego roku
odbyło się spotkanie leśników z przedstawicielami administracji samorządowej oraz lokalnych firm pod hasłem
„Lasy dla ludzi – udostępnianie lasów
dla społeczeństwa”.
Zaproszeni zostali przedstawiciele
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w zasięgu
działania Nadleśnictwa Jamy, właściciele Zakładów Usług Leśnych oraz współpracujących zakładów przetwórstwa
drzewnego.
Po powitaniu zaproszonych gości
nadleśniczy Tadeusz Kempa przybliżył ideę ustanowionego przez ONZ
Międzynarodowego Roku Lasów.
Zastępca nadleśniczego Andrzej Tarnawski pokrótce przedstawił dzieje lasów w Polsce i na Ziemi Chełmińskiej
oraz historię Nadleśnictwa Jamy. Następnie omówił zagadnienia związane
z gospodarką leśną i działaniami leśników na rzecz ochrony przyrody.
Hanna Grudziecka przedstawiła
kwestie dotyczące ruchu turystycznego oraz edukacji przyrodniczej w lasach nadleśnictwa. Zastanawiano się
nad potrzebami oraz możliwościami
BIULETYN RDLP W TORUNIU 3(60)2011
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Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń „otworzyło drzwi” dla dzieci i młodzieży
z okolicznych przedszkoli i szkół 10
i 11 czerwca br. Ścieżkę historycznoprzyrodniczą „Grodno” zwiedzali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sławkowie i z Zespołu Szkół w Kowalewie
Pomorskim.
Leśniczy Lucjan Opaliński przybliżył zagadnienia prezentowane na trasie ścieżki,
zarówno te przyrodnicze jak i historyczne.
Dzieci grały w przygotowaną dla nich grę
planszową „Wszędobyl leśny”, którą zabrały ze sobą, aby również ich koleżanki
i koledzy mogli odwiedzić – na razie pionkiem po planszy – nadleśnictwa naszej
dyrekcji, a później, kto wie może zechcą
„na żywo” obejrzeć prezentowane w niej
atrakcje. Było również ognisko.
Najciekawsze zakątki Leśnictwa Wronie odwiedziła z kolei młodzież Zespołu Szkół we Wroniu. Dowiedzieli się oni
m.in. na czym polega racjonalna gospodarka leśna, jakie zwierzęta zamieszkują
okoliczne lasy i jakie są ich zwyczaje,
oraz w jaki sposób leśnicy chronią przyrodę. Nie mogło zabraknąć nieodłącznego elementu leśnej wycieczki – ogniska,
rozpalonego oczywiście w bezpiecznych
warunkach i pod nadzorem leśników.
Leśnictwo Płonne odwiedziła grupa
dzieci z Niepublicznego Przedszkola
„Julianek” im. Juliana Tuwima w Golubiu
-Dobrzyniu. Jak przystało na przedszkolaków interesowało ich wszystko: rośliny,
zwierzęta, praca leśniczego. Była i nauka, i zabawa, gry, ognisko, upominki
i w końcu obietnice ponownego spotkania. Wszystkie grupy, które odwiedziły
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń otrzymały
materiały edukacyjne związane z Międzynarodowym Rokiem Lasów, w tym
foldery, plakaty i gry.
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
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poszerzenia oferty turystycznej i edukacyjnej Nadleśnictwa Jamy. Poruszony został też problem nagminnego
zaśmiecania lasów oraz możliwości
współpracy nadleśnictwa w kwestii
ograniczania tego niekorzystnego
zjawiska.
6-8 czerwca 2011. W ramach obchodów Międzynarodowego Roku
Lasów, dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ścieżkę dydaktyczną „Białochowo” po raz pierwszy
odwiedziła młodzież z Gimnazjum nr 4
w Chełmnie, Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Praktycznego w Grubnie
oraz Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie.
W ciągu trzech kolejnych dni młodzi ludzie poznawali znaczenie i funkcje lasu,
a także zależności i procesy zachodzące w przyrodzie. Nie zabrakło czasu na
czynny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz tradycyjne ognisko.
8 czerwca 2011. Na terenie szkółki
leśnej w Lisnowie pojawiły się uczniowie z miejscowej szkoły podstawowej.
Spotkanie miało na celu przybliżenie
dzieciom poszczególnych etapów
życia lasu. Dzieci poznawały zasady
i sposoby zbioru oraz przechowywania nasion. Obejrzały ponad 250-letnie
dęby będące pomnikami przyrody,
a także plantację nasienną modrzewia. Próbowały również rozpoznawać
maleńkie jeszcze siewki oraz starsze
sadzonki różnych gatunków drzew leśnych. Młodzi goście byli bardzo zainteresowani zabiegami wykonywanymi
w szkółce leśnej, a największą atrakcją w ten upalny dzień był „prysznic”
z deszczowni.
10 czerwca 2011. „Las wokół nas.
Rola lasów w ochronie środowiska naturalnego” - pod takim hasłem odbyły się zajęcia terenowe w Leśnictwie
Słup, w których uczestniczyły dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Świeciu nad
Osą. Dowiedziały się między innymi: na
czym polega prowadzenie gospodarki
leśnej na podstawach ekologicznych,
jakie znaczenie, nie tylko dla lasów, ma
zwiększanie bioróżnorodności oraz jakie funkcje pełnią lasy.
Dzieci miały okazję zobaczyć coś tak
niezwykłego dla nich jak rębnię częściową i odnowienie naturalne buka.
Jako, że miejscowy leśniczy jest również myśliwym, nie zabrakło zagadnień
związanych z łowiectwem. Na przykładzie spreparowanych okazów zwierząt
łownych, młodzi ludzie poznawali cechy charakterystyczne każdego z nich.
Teraz na pewno żadne dziecko na pytanie: jak nazywa się samica jelenia, nie
odpowie… „wiem to sarna”.
Hanna Grudziecka
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LUTÓWKO
Nadleśnictwo Lutówko zorganizowalo Drzwi Otwarte dla przedszkolaków oraz uczniów miejscowych szkół
podstawowych i gimnazjum 9 i 10
czerwca tego roku. Ze względu na
duże zainteresowanie zajęcia odbywały się jednocześnie w kilku miejscach.
Główne atrakcje dla gości przygotowane zostały w Terenowym Ośrodku
Edukacji Ekologicznej „Lutówko-Młyn”.
Tam leśnicy przeprowadzili konkursy
wiedzy o lesie. Najlepsi otrzymali nagrody. Upominki były przygotowane dla
każdego. Opiekunom grup przekazano
materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych w szkole.
Niestety w czwartkowe przedpołudnie pogoda nie pozwoliła na długie wędrówki po lesie. Dzieci odwiedziły biuro nadleśnictwa, gdzie
w świetlicy odbywały się prezentacje multimedialne o tematyce leśnej.
Piątkowa aura była łaskawsza dla naszych gości. Podczas spacerów po lesie leśnicy opowiadali o swojej pracy
oraz uczyli rozpoznawać podstawowe
gatunki drzew. Po wyczerpującym dniu
pełnym wrażeń przyrodniczych, dla każdego przygotowana była kiełbaska prosto z grilla. Spora ilość atrakcji pozwoliła dzieciom i młodzieży na spędzenie
w lesie ciekawego przedpołudnia. Frekwencja dopisała, w ciągu dwóch dni
z wizytą było u nas blisko trzysta osób.
Ze względu na liczne grupy odwiedzających przygotowanie całej imprezy wymagało dużego zaangażowana załogi
nadleśnictwa. Radość i zadowolenie
w oczach dzieci wynagrodziły trud i pracę włożoną w organizację imprezy.
Nadleśnictwo Lutówko

MIRADZ
Zorganizowane grupy dzieci, przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, były głównymi odwiedzającymi Nadleśnictwo Miradz w trakcie czerwcowych „Drzwi otwartych”.
Przedwakacyjny okres z letnią pogodą sprzyjał leśnej edukacji młodych
ludzi, którzy z radością przybywali do
lasu zamiast odbywać lekcje w szkolnych ławach.
Zaplanowane na okres od 6 do 12
czerwca Drzwi Otwarte, tak naprawdę
rozpoczęły się dużo wcześniej. Podsumowując ten czas warto wspomnieć, że
dużą frekwencją cieszył się już Dzień
Dziecka. Wówczas to leśni edukatorzy
w nadleśnictwie mieli pełne ręce roboty. Większość czasu dzieci spędzały na
leśnej ścieżce dydaktycznej, gdzie najłatwiej jest przestawić pracę leśnika oraz
opowiadać o samym lesie.
Podczas leśnych wycieczek chyba
największym zainteresowaniem cieszyły
się… dzięcioły duże. Otóż dwie pary postanowiły złożyć jajka w dziuplach wykutych w drzewach rosnących tuż przy
naszej ścieżce. Jedna para gniazdowała
w dębie, druga w sośnie. Na początku
czerwca młode, siedzące w dziuplach
dzięcioły są bardzo głośne i często wyglądają z dziupli na świat. Dzieci, ale nie
tylko one, z niecierpliwością wyczekiwały, kiedy w otworze dziupli pojawi się
głowa z czerwoną czapeczką. Dzięki
tym żywym „eksponatom” można było
w bardzo ciekawy sposób przedstawić
temat dotyczący znaczenia drzew dziuplastych w lesie oraz ich ochrony w naszych lasach.
Innymi obiektami, które przykuwały
uwagę zwiedzających były daglezje zielone. Kilka okazałych drzew tego gatun-

Spotkanie w punkcie edukacji Białochowo na terenie Nadleśnictwa Jamy.
Fot. Hanna Grudziecka

ku rośnie przy ścieżce. Dzieciaki zawsze
z uwagą wysłuchiwały opowieści o tych
imponujących drzewach oraz zbierały
charakterystyczne daglezjowe szyszki.
Spotkania w lesie kończyły się ogniskiem w Zielonej Klasie oraz zabawami
młodszych dzieci na placu zabaw. Podsumowując, czerwcowy okres drzwi otwartych w Nadleśnictwie Miradz należy
uznać za udany. Odwiedziło je łącznie
ponad 250 osób.

Uczestnicy Rajdu Ekoturystycznego na pamiątkowej fotografii. Fot. Grażyna Jaszewska

Wojciech Wojtasiński

RUNOWO

Anna Lemańczyk

RYTEL i
PRZYMUSZEWO
Rajd Ekoturystyczny, organizowany z okazji Międzynarodowego Roku
Lasów, na terenie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego odbył się 10 czerwca tego roku. Dla uczestników rajdu
przygotowano dwie trasy piesze i dwie
rowerowe.
I TRASA (piesza): start w Drzewiczu
– zielonym szlakiem Zbrzycy do Laski
wzdłuż jezior: Łackie, Płęsno, Gardliczno, rezerwat Nawionek, Jezioro Zmarłe,
następnie z Laski niebieskim szlakiem
do Widna (długość 15 km).

Konkurs wiedzy o lesie prowadził leśniczy Tomir Kubicki z Nadleśnictwa Przymuszewo.
Fot. Paweł Mynarczyk

II TRASA (piesza): polegała na przejściu ścieżki przyrodniczej „Dolina Kulawy” o długości 5 km.
III TRASA (rowerowa): start z Chojnic,
przejazd czerwonym szlakiem Kaszubskim im. Juliana Rydzkowskiego do Doliny Śmierci, dalej przez Igły, Czartołomie
do Klosnowa, z Klosnowa przez Funkę,
dalej niebieskim szlakiem rowerowym
przez Małe Swornegacie, Chociński Młyn
do Swornegaci (droga asfaltowa) dalej
niebieskim szlakiem pieszym Zbrzycy,
przy Jezioro Witoczno, przez most poniżej Jeziora Śluza na Zbrzycy, następnie
wzdłuż Jez.iora Czarne do Laski, następnie z Laski niebieskim szlakiem do Widna
(długość trasy ok. 42 km).
IV TRASA (rowerowa): start z Brus,
przejazd zielonym szlakiem Zaborskim
przez Zalesie do Kręgów Kamiennych
w Leśnie, dalej do Kaszuby, następnie
niebieskim szlakiem Zbrzycy przez Rolbik do Widna (długość trasy ok. 23 km).
Łącznie, we wszystkich trasach udział
wzięło 81 osób. Wszyscy otrzymali pa-

miątkowe koszulki oraz znaczki typu button. Na trasie rajdu pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz nadleśnictw Przymuszewo i Rytel, przybliżyli
uczestnikom świat fauny i flory Parku. Na
zakończenie dla uczestników rajdu przygotowano gorący posiłek – grochówkę
i kiełbaski z grilla, była również możliwość posmakowania gorących bułeczek
i chleba wypiekanego w czynnym piecu chlebowym w Widnie. Zaborski Park
Krajobrazowy przygotował nagrody dla
najmłodszego i najstarszego uczestnika
rajdu oraz dla najbardziej licznej rodziny,
która brała udział w rajdzie. Dużym zainteresowanie wśród uczestników imprezy
cieszył się konkurs przyrodniczy z wiedzy
na temat lasów, który przeprowadził leśniczy Tomir Kubicki. W tym przypadku,
laureaci otrzymali nagrody ufundowane
przez Nadleśnictwo Przymuszewo.
Wszystkim organizatorom i uczestnikom rajdu dziękujemy serdecznie
za udział!
Mariusz Grzempa
BIULETYN RDLP W TORUNIU 3(60)2011

Międzynarodowy ROK LASÓW 2011

W związku z Międzynarodowym
Rokiem Lasów, Nadleśnictwo Runowo
zorganizowało Drzwi Otwarte, które
trwały od 6 do 10 czerwca br. Leśnicy
przygotowali specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży.
Wszyscy chętni, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o lesie i pracy
leśnika, mogli w tych dniach odwiedzić główną siedzibę nadleśnictwa w Runowie Krajeńskim, gdzie była przygotowana wystawa o tematyce leśno-przyrodniczej oraz odbywały się pogadanki
i prelekcje na tematy związane z leśnictwem. Dodatkowe atrakcje czekały na
wszystkich na terenie ośrodka w Braniczu. A były to przejażdżki bryczką po
lesie, ognisko oraz konkursy i zabawy
z nagrodami. Akcja cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem. W ciągu całego tygodnia Nadleśnictwo Runowo odwiedziło ok. 350 osób. Z przygotowanej
oferty skorzystały dzieci z przedszkola,
ze szkół podstawowych, gimnazjum,
a także licealiści. Staraliśmy się sprostać wymaganiom wszystkich, w każdym
wieku i udzielać odpowiedzi na nurtujące naszych miłych gości pytania. Zadowolone miny dzieci i młodzieży wskazywały na to, że przygotowany przez nas
program zajęć bardzo się podobał.
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RÓŻANNA
Już dawno tylu gości na raz nie
odwiedziło Nadleśnictwa Różanna.
W ramach Międzynarodowego Roku
Lasów obchodzonego w Lasach Państwowych pod hasłem „Lasy dla ludzi” zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszych
obiektów.
Podczas Drzwi Otwartych, od 9 do
11 czerwca br. odwiedziło nas ponad
500 osób. W czwartek i piątek byli to
uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych, którzy wraz ze swoimi opiekunami odwiedzili siedzibę nadleśnictwa
i szkółkę leśną. W sobotę w kąciku
edukacyjnym gościli mieszkańcy Koronowa i okolic, którzy przybyli z całymi
rodzinami. Chcieli dowiedzieć się na
czym polega praca leśników, z resztą
najczęściej ich bliższych i dalszych znajomych lub krewnych. Goście uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, spacerach i wyprawach do lasu, zwiedzali
obiekty nadleśnictwa lub po prostu
wypoczywali mile spędzając czas w naszym towarzystwie. Dzieci mogły odbyć krótką przejażdżkę samochodem
pożarniczym i wypróbować działanie
strażackiej sikawki.
Wszyscy uczestnicy imprezy zostali
poczęstowani tradycyjną kiełbaską, którą mogli sami upiec w ognisku. Inicjatywa spotkała się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców Koronowa. Już dziś
zapowiadają oni swój udział w kolejnych
tego typu imprezach organizowanych
przez nadleśnictwo.

Ćwiczenia z sikawką strażacką, przy pełnej asekuracji Służby Leśnej.
Fot. Nadleśnictwo Różanna

Janusz Flies

TORUŃ
Otwarcie punktu edukacji przyrodniczo-leśnej w Leśnictwie Olek
8 czerwca 2011 r. rozpoczęło obchody
Tygodnia Leśnego w ramach Międzynarodowego Roku Lasów w Nadleśnictwie Toruń.
Wśród gości były dzieci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Świerczynkach oraz Szkoły Leśnej na Barbarce. Tematem przewodnim spotkania było znaczenie lasu dla życia
na ziemi oraz sposoby przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeniom.
Zasadniczym punktem pogadanki
były zadania leśników w ochronie
lasu oraz co dla ochrony lasów mogą
zrobić zwykli ludzie, a nawet same
dzieci. Uroczystość była świetną okazją do podsumowania wyników konkursu plastycznego „Las w oczach
dzieci” i wręczenia nagród. Pogoda dopisała, drożdżówki i kiełbaski
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Na podsumowaniu konkursów w Zespole Szkół w Górsku. Fot. Nadleśnictwo Toruń

smakowały wybornie. Takie konkursy i spotkania połączone z dyskusją
na tematy leśne i wspólnym posiłkiem to korzyść i dla lasu, i dla leśników, i dla dzieci, które zaczynają
czuć się coraz bardziej odpowiedzialne za las i otaczającą przyrodę.
Międzynarodowy Rok Lasów trwa
w Zespole Szkół w Górsku koło Torunia od początku roku.
W celu uświadomienia dzieciom i
młodzieży znaczenia lasów i przyrody
zostały ogłoszone konkursy przyrodniczo-leśne. Od początku roku szkolnego
2010/2011 dzieci brały udział w cało-

rocznym konkursie przyrodniczym. Co
miesiąc rozwiązywały pięć zadań lub
wypowiadały się na pięć różnych zagadnień przyrodniczo-leśnych. Wczesną wiosną rozpoczął się konkurs fotograficzny pod tytułem „Przyroda budzi
się do życia”. W maju zaś ogłoszono
konkurs plastyczny „Lasy dla ludzi”.
Uroczyste podsumowanie konkursów
i wręczenie nagród najlepszym miało
miejsce 9 czerwca 2011 roku. Dziękujemy dzieciom i nauczycielom i zapraszamy do tego rodzaju inicjatyw
w kolejnym roku szkolnym.
Barbara Wilmanowicz

WOZIWODA

Zakończenie roku akademickiego w amfiteatrze w Woziwodzie. Fot. Robert Piątkowski

Nauczyciele z Finlandii
Na terenie Nadleśnictwa Woziwoda
gościliśmy nauczycieli z fińskiej szkoły
leśnej. W ramach Międzynarodowego
Roku Lasów zostali oni zaproszeni do
Polski, aby zapoznać się z naszym szkolnictwem leśnym oraz prowadzoną przez
nas gospodarką leśną. Bardzo zaciekawiły ich zagadnienia edukacji społeczeństwa. W szczególności jej urozmaicone
formy oferowane przez nadleśnictwo.
Goście zwiedzili Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, fragment ścieżki dydaktycznej, akwedukt w Fojutowie oraz
obiekt Zielonej Szkoły.
Harcerze ze Szwecji
13 lipca 2011 r. odbyły się nadleśnictwie zajęcia edukacyjne dla grupy harcerzy ze Szwecji. Jest to już druga grupa obozowiczów z Białej korzystająca
z naszej oferty edukacyjnej. Uczestnikami tego obozu są dzieci Polaków mieszkających obecnie w Szwecji. Harcerze
w trakcie pobytu w Woziwodzie zwiedzili
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
oraz ścieżkę edukacyjną.
Zakończenie roku akademickiego
16 czerwca 2011 r. w Woziwodzie
odbyło się uroczyste zakończenie roku
akademickiego studentów tucholskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie zostało zorganizowane w amfiteatrze na polu namiotowym przy Zielonej
Szkole. W imprezie wzięli udział studenci, władze powiatu tucholskiego, władze
i wykładowcy Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz zaproszeni goście.
Nadleśniczy Zbigniew Grugel przeprowadził krótką prezentację multimedialną związaną z obchodzonym w tym
roku Międzynarodowym Rokiem Lasów.
Podczas spotkania każdy ze studentów

Stoisko edukacyjne Nadleśnictwa Żołędowo podczas festynu na Osiedlu Leśnym
w Bydgoszczy. Fot. Michał Wojcieszkiewicz

odebrał świadectwo ukończenia roku
akademickiego. Po zakończeniu części
oficjalnej, uczestnicy spotkania udali się
na wspólny posiłek przy siedzibie nadleśnictwa. Dodatkowo, około godz. 19,
przy amfiteatrze odbył się pokaz tucholskich karateków, a następnie zabawa
przy dźwiękach muzyki.
Robert Piątkowski

ŻOŁĘDOWO
„Czysto w lesie, czysto w mieście”
- pod takim hasłem, na bydgoskim
Osiedlu Leśnym odbyła się impreza
zorganizowana z okazji Międzynarodowego Roku Lasów.
Organizatorami tego wydarzenia
były: Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Ekologicznej, Leśny Park
Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy,
Przedszkole Niepubliczne Tęcza oraz
Nadleśnictwo Żołędowo. Na placu
zabaw przy ul. Modrzewiowej zebra-

ło się w ciągu całego dnia około tysiąca dzieci, od przedszkolaków po
gimnazjalistów. To właśnie dla nich
została zorganizowana ta impreza.
W całodziennym programie były: występy dziecięcych teatrzyków ekologicznych, konkursy przyrodniczoekologiczne, Leśna Skrzynia Skarbów,
atrakcje organizowane na stoiskach
fundacji i stowarzyszeń proekologicznych, spotkania z leśnikami na stoisku
Nadleśnictwa Żołędowo – konkursy
z drzewkiem w prezencie oraz wystawa pokonkursowa międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży pt. „Las w czterech porach
roku” i „Lasy dla ludzi”
 Organizatorzy nagrodzili prace
w konkursach „Las w czterech porach
roku” oraz „Lasy dla ludzi”. Wyróżniono
także osoby, które biorą aktywny udział
w promowaniu lokalnej przyrody.
Michał Wojcieszkiewicz
BIULETYN RDLP W TORUNIU 3(60)2011

Międzynarodowy ROK LASÓW 2011

W ramach wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Roku Lasów
Nadleśnictwo Woziwoda zorganizowało imprezę edukacyjną pod nazwą
„Drzwi Otwarte Nadleśnictwa Woziwoda”.
Przez cały weekend udostępnialiśmy
dla zwiedzających Ośrodek Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej oraz ścieżkę dydaktyczną w Woziwodzie.
Każdy, kto zawitał do nas został przyjęty przez leśników, którzy oprowadzali
gości po obiektach edukacyjnych opowiadając o miejscowej przyrodzie oraz
codziennej pracy leśników. Odwiedzali
nas okoliczni mieszkańcy oraz wielu turystów, którzy czynili to w przerwie swojej
podróży. Przez dwa dni odwiedziło Nadleśnictwo Woziwoda ponad 150 osób.
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Widok na użytki ekologiczne - jeziorka Raczek i Spaleniec.
Fot. Andrzej Tarnawski

D

uża rozpiętość terenu
Nadleśnictwa Jamy, silne
zróżnicowanie żyzności siedlisk
i bogata konfiguracja terenu powodują,
że każdy drzewostan potrzebuje
tutaj indywidualnego podejścia
hodowlanego. Prowadzenie gospodarki
leśnej wymaga od pracowników
samodzielności i wysokich kwalifikacji,
dlatego też w ostatnich latach
dołożyliśmy starań by pracownicy
posiadali wyższe wykształcenie
zawodowe, wspierając ich naukę
finansowo. Obecnie w Służbie Leśnej
pracuje 41 osób, w tym 23 inżynierów.
W systemie zaocznym w latach 20012011 dwunastu pracowników ukończyło
studia zawodowe, a jeszcze trzech
aktualnie studiuje.
Przywrócenie naturalności drzewostanów wymaga uzyskania zgodności składów gatunkowych z siedliskiem, co
powoduje konieczność prowadzenia przebudowy w ramach
rębni złożonych, ale równie ważne jest wprowadzenie wielopiętrowości poprzez podsadzenia produkcyjne złożone
z dębu, buka, lipy, czy grabu, które w zasadniczy sposób
poprawiają jakość siedlisk, jak również zwiększają produkcyjność lasu.

NADLEŚN
Duża różnorodność gatunkowa i sortymentowa surowca
drzewnego powoduje, że nadleśnictwo sprzedaje drewno
kilkudziesięciu odbiorcom (od 80 do120), co jest znacznym
utrudnieniem w handlu. Warto podkreślić, że ważnym zagadnieniem jest wyjątkowo duża sprzedaż detaliczna dla miejscowej ludności: drewna stosowego w ilości 19,5 tys. m sześc.,
drobnicy 4,3 tys. m sześc., żerdzi 650 m sześc. i drewna wielkowymiarowego około 800 m sześc. Pozwala to wielu rodzinom zabezpieczyć się w opał na zimę jak również wspiera
produkcję ogrodniczą (konstrukcje na namioty foliowe) i budownictwo indywidualne.
Wybudowane w ostatnim okresie trzy dostrzegalnie przeciwpożarowe oraz zorganizowanie punktu obserwacyjnego na
wieżowcu mieszkalnym w Grudziądzu, pozwalają na szybką
lokalizację zarzewia ognia, co zabezpiecza nasze lasy przed
większymi pożarami.
W latach 1986-2011 zalesiliśmy 838 ha gruntów porolnych
i innych, co w chwili obecnej oznacza spore nakłady finansowe na pielęgnację upraw i młodników.
Zasygnalizowane powyżej uwarunkowania, jak również
sąsiedztwo 100-tysięcznego Grudziądza sprawiają, że prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jamy
jest zadaniem trudnym, lecz daje też dużą satysfakcję przy
dobrym odbiorze społecznym leśników na terenie działania
naszej jednostki.
Tadeusz Kempa
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Pracownicy Nadleśnictwa Jamy. Fot. Krzysztof Synakiewicz

nasze nadleśnictwa

Załoga Nadleśnictwa
W Nadleśnictwie Jamy zatrudnionych jest 54 pracowników. W Służbie Leśnej pracuje 41 osób, w tym kierownictwo
jednostki, 15 leśniczych, 14 podleśniczych, dwóch strażników leśnych oraz pięciu specjalistów w działach merytorycznych
nadleśnictwa. W administracji, poza Służbą Leśną, pracę wykonuje dziesięć osób - ośmiu pracowników biura i dwóch stażystów. Ponadto, trzech kierowców jest zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

NICTWO JA MY

Prowadzenie gospodarki leśnej wymaga dobrego przygotowania zawodowego, dlatego też w ostatnich latach dołożyliśmy starań by pracownicy posiadali wyższe wykształcenie, wspierając
ich naukę finansowo.
Nadleśniczy Tadeusz Kempa. Fot. Krzysztof Synakiewicz

W jesiennej szacie. Fot. Grzegorz Gust
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Użytek ekologiczny - zarastające jeziorko Mełno. Fot. Nadleśnictwo Jamy

L

WIELKA
przebudowa

eśnictwo współczesne stanęło przed wyzwaniem,
jak wyhodować zdrowe lasy, bardziej odporne na
ujemne oddziaływanie przemysłu i rolnictwa, aby
mogły, jak dotychczas zaspakajać zapotrzebowanie na
odnawialny surowiec - drewno, a jednocześnie spełniać ochronne, rekreacyjne, kulturowe i inne funkcje,
na które szybko rośnie zapotrzebowanie społeczeństwa.

KRÓTKO O NADLEŚNICTWIE

Gospodarstwo przebudowy po raz pierwszy wyodrębnione zostało w Planie Urządzania Lasu Nadleśnictwa Jamy
na okres gospodarczy 2007-2016. W gospodarstwie tym
umieszczono przede wszystkim drzewostany o niezgodnym składzie gatunkowym, który jest wynikiem zbyt dużego udziału sosny na żyznych siedliskach lasowych (LMśw,
Lśw), których udział w ogólnej powierzchni nadleśnictwa
wynosi 62%. Ponadto, w skład gospodarstwa weszły plantacje topolowe oraz drzewostany z dużym udziałem jesionu,

Po zakończeniu I wojny światowej, w skład ówczesnego
Nadleśnictwa Jamy weszły lasy położone w miejscowościach Biały Bór, Dusocin, Jamy, Ostrów Panieński, Rudnik,
Szembruk, Wielki Wełcz i Zarośle o łącznej powierzchni
4843 ha. Po II wojnie światowej Nadleśnictwo wznowiło działalność gospodarczą 1.11.1945 r. Upaństwowiono lasy dużej
własności ziemskiej, około 4 tys. ha, powierzchnia nadleśnictwa wzrosła do 8809 ha.
Nadleśnictwo Jamy w obecnym kształcie powstało
w 1979 r. z połączenia trzech nadleśnictw: Chełmno, Jamy
i Łąkorz. Składa się z 301 kompleksów leśnych rozrzuconych
na powierzchni 1375 km2. Aktualna powierzchnia wynosi
ogółem 18,8 tys. ha w tym lasów jest 17,8 tys. ha. Nadleśnictwo dzieli się na trzy obręby leśne i 15 leśnictw. Średnia
powierzchnia leśnictwa wynosi 1258 ha. Powierzchnia lasów
prywatnych 2909 ha. Przeciętna lesistość tych terenów wynosi 16%, przy średniej krajowej 29%.
Duży zasięg terytorialny (1375 km2) sprawia, że lasy pozostające pod zarządem Nadleśnictwa Jamy położone są
na terenie wielu jednostek administracji państwowej i samorządowej: w trzech województwach, siedmiu powiatach
i piętnastu gminach. Nadleśnictwo Jamy zaliczone zostało
do dwóch krain przyrodniczo-leśnych: północna część do
Krainy Bałtyckiej, południowa do Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej.

Przebudowa drzewostanu - podrost bukowy.
Fot. Andrzej Tarnawski

Procentowy udział poszczególnych siedlisk przedstawia
się następująco: Bśw 6,1, BMśw 24,4, BMw 0,2 , BMb 0,3,
LMśw 40,5, LMw 1,4, LMb 0,3, Lśw 21,1, Lw 0,5, Lł 1,4,
OLj 2,3, Ol 1,5. Dominują gatunki iglaste ich udział procentowy przedstawia się następująco: So 70,2, Md 1,6, Św 1,1,
Db 10,5, Bk 4,6, Ol 4,7, Gb 1,2, Brz 3,9, Jś 0,9, Lp 0,7,
Tp 0,16, Kl, Jw. 0,2, Wz 0,1, inne 0,14. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 63 lata.
Najważniejsze zadania gospodarcze: pozyskanie drewna 96 tys. m3, odnowienia - 150 ha, pielęgnowanie lasu - 2500 ha.
Andrzej Tarnawski
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Przebudowa drzewostanu na gruncie porolnym - placówki dębowe.
Fot. Andrzej Tarnawski

Szkolenie Służby Leśnej na terenie
Nadleśnictwa Jamy. Fot. Tadeusz Chrzanowski

nasze nadleśnictwa

I

OCHRONA
przyrody

ntegralną częścią Planu Urządzania Lasu na lata
2007-2016 jest Program Ochrony Przyrody, który zawiera dane dotyczące oceny wartości przyrodniczych
lasów Nadleśnictwa Jamy na tle regionu i kraju, ustalenia hierarchii ważności funkcji lasów, wskazanie cennych obiektów przyrodniczych oraz określenie celów
i metod ich ochrony.

który obumiera atakowany przez grzyby patogeniczne. Nie
oznacza to jednak, że minionych latach, przed rokiem 2007,
nie dokonywano przebudowy drzewostanów – przeciwnie
były one wykonywane i to na dużą skalę.
Instrukcja Urządzania Lasu (2003), nakłada obowiązek przebudowy drzewostanów w kilku przypadkach, gdy
skład gatunkowy jest niezgodny z gospodarczym typem
drzewostanu (GTD). Ma to miejsce, kiedy udział gatunków
głównych jest mniejszy niż 50%. Gdy drzewostan jest silnie
uszkodzony (2, 3 stopień) oraz gdy drzewostan charakteryzuje się niskim zadrzewieniem i jakością techniczną.
Powierzchnia gospodarstwa przebudowy wynosi aktualnie 556 ha, z czego 325 ha musimy odnowić w latach
2007-2016. Odnowienia realizowane są przy pomocy rębni
złożonych (II a, II b, III b i IV d) – 216 ha oraz podsadzeń
produkcyjnych 108 ha. W gospodarstwie nie wyróżniono
tzw. trzebieży przekształceniowych, podczas wykonania,
których promowane są gatunki występujące w niedoborze
względem wzorca, jakim jest GTD. Należy jednak podkreślić, że przekształceniom składu gatunkowego poddane są
drzewostany na znacznie większej powierzchni niż to ujęto
w gospodarstwie przebudowy, ich szacunkowa powierzchnia wynosi kilka tysięcy hektarów.
W pierwszych pięciu latach obowiązywania operatu zainicjowano, bądź ukończono przebudowę drzewostanów na
łącznej powierzchni 364 ha, w tym z zastosowaniem rębni
114 ha i podsadzania 250 ha. Skład gatunkowy dotychczas
wykonanych odnowień, w ramach planu przebudowy przedstawia się następująco: buk 55%, dąb 19%, klon, jawor 3%,
lipa 6%, olcha 4%, wiąz 2%, grab 4%, inne (brzoza, świerk,
modrzew, sosna) 7%. Udział sosny w odnowieniach jest na
razie bardzo niski, lecz po wykonaniu cięć uprzątających
będzie on wynosił, w zależności od krainy przyrodniczo-leśnej od 40 do 60%. Porównując składy gatunkowe drzewostanów w latach 1986 i 2010. Zmniejszył się wyraźnie udział
sosny o 4,6% i brzozy o 1,1%, a zwiększył buka o 1,5%
i dębów o 3,5%.
Przebudowa lasu jest zabiegiem bardzo kosztownym,
w zależności od tego, jakie gatunki są sadzone, w jakich warunkach siedliskowych i czy uprawa musi być ogrodzona.
Przeciętny koszt założenia jednego hektara uprawy leśnej
wynosi około 10 tys. złotych. Jest to jednak przedsięwzięcie
konieczne, jeżeli chcemy zachować lasy dla następnych pokoleń. Wbrew powszechnemu mniemaniu praca leśnika nie
sprowadza się wyłącznie do wyrębu drzew. Naszym podstawowym obowiązkiem jest hodowla lasów zdrowych, spełniających oczekiwania społeczeństwa w zakresie ochrony
naturalnych warunków życia człowieka.
Andrzej Tarnawski

W zasięgu działania nadleśnictwa wyodrębniono szereg
form ochrony przyrody. Jest to dziesięć rezerwatów, w tym: rezerwat Jamy o pow. 106 ha, gdzie ochronie podlega fragment
buczyny pomorskiej i grądu subkontynentalnego, rezerwat Rogóźno Zamek o pow. 72,93 ha, chroniący wielogatunkowe lasy
liściaste o charakterze naturalnym z udziałem jarząbu brekinii
oraz bogatym runem, rezerwat Zbocza Płutowskie obejmujący
zespoły roślinności stepowej: miłka wiosennego i kłosownicy
pierzastej oraz pięciornika piaskowego i ostnicy włosowatej,
czy rezerwat Dolina Osy o pow. 662 ha utworzony w celu zachowania dolnego odcinka doliny rzeki Osy z niezmienioną
szatą roślinną buczyn i grądów.
Inwentaryzacja naturalnych siedlisk przyrodniczych została
wykonana w latach 2007-2008 i stanowi między innymi podstawę do wyboru specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura
2000. Na obszarze Nadleśnictwa Jamy rozpoznano 10 siedlisk
leśnych na łącznej powierzchni 6793 ha i 8 siedlisk nieleśnych
zajmujących powierzchnię 362 ha. Najczęściej spotykanymi
siedliskami leśnymi są: grąd subkontynentalny i łęgi olszowe,
olszowo-jesionowe i jesionowe. A wśród siedlisk nieleśnych
najwięcej jest naturalnych, eutroficznych zbiorników wodnych
i torfowisk.
Z terenu nadleśnictwa zgłoszonych zostało sześć obszarów
specjalnej ochrony siedlisk: Solecka Dolina Wisły (178,90 ha)
dla ochrony lasów łęgowych w dolinie Wisły, Zbocza Płutowskie (65,34 ha) dla ochrony siedlisk roślin kserotermicznych,
Dolina Osy (1404,48 ha) dla ochrony siedlisk w dolinie rzeki
Osa, Ostoja Brodnicka (435,66 ha), Dolina Kakaju (991,01 ha)
i Cytadela Grudziądz dla ochrony nietoperzy.

Użytek ekologiczny - oczko wodne Maciek. Fot. Andrzej Tarnawski
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Jarząb brekinia (brzęk). Fot. Andrzej Tarnawski
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udynek leśniczówki wpisał się w naturalny krajobraz wsi Łąkorz w roku 1882. Wzniesiony został
według określonych wzorników i katalogów z zachowaniem zasad mazurskiej architektury ceglanej - jak
wszystkie powstające w tym czasie leśniczówki.
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Według dostępnych informacji lasami na terenie Leśnictwa
Łąkorz zarządzali: do 1937 r. Michał Krajewski, od 1937 do
1945 r. Jan Gliniecki, od 1945 do 1948 r. Jan Bartkowski, od
1948 do maja 1971 r. Wacław Podzendek i od 3 maja 1971 r.
do chwili obecnej Jan Kulpa.
Do końca 1972 r. moje leśnictwo należało do Nadleśnictwa
Łąkorz, w latach 1973-1978 należało do Nadleśnictwa Iława,
a od 1 stycznia 1979 r. przeszło do Nadleśnictwa Jamy i stan
ten utrzymuje się do chwili obecnej. Leśnictwo Łąkorz umiejscowione jest w południowo- wschodniej części nadleśnictwa.
Składa się z siedmiu kompleksów leśnych. Łączna powierzchnia leśnictwa wynosi blisko 986 ha, z czego 964 ha znajduje się
w kompleksie głównym. Około 90% leśnictwa porastają lasy
sosnowe sztucznie wprowadzone dziesiątki lat temu. Obecnie
trwa intensywna przebudowa drzewostanów, której celem jest
dostosowanie składu gatunkowego do odpowiednich siedlisk.
Dominującym siedliskiem jest las mieszany świeży.
Teren Leśnictwa Łąkorz wchodzi w skład Brodnickiego
Parku Krajobrazowego oraz częściowo Obszaru Specjalnej
Ochrony Siedlisk Ostoja Brodnicka. Na terenie Leśnictwa znaj-

Leśniczy Leśnictwa Łąkorz Jan Kulpa. Fot. Grzegorz Gust

Znaczna część administrowanych przez Nadleśnictwo Jamy
lasów weszła w skład parków krajobrazowych: Chełmińskiego
i Brodnickiego. Obszary chronionego krajobrazu powołane
zostały w celu ochrony krajobrazu oraz naturalnych ekosystemów, powinny sprzyjać tworzeniu korytarzy ekologicznych
umożliwiających migracje zwierząt. W ich granicach znalazło
się 11,8 tys. ha lasów skarbu państwa.
Zespoły krajobrazowo-przyrodnicze łączą w sobie ochronę
naturalnego krajobrazu i wartości kulturowych. Na naszym terenie powołane zostały trzy zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: Oz Tymawski, Las Słupnicki i Słupski Gródek nad Osą.
Stanowisko dokumentacyjne „Białochowo” utworzone zostało na powierzchni 93 ha w celu ochrony dobrze zachowanego fragmentu wysoczyzny morenowej na styku z Basenem
Grudziądzkim, z licznymi niszami źródliskowymi, czwartorzędowymi dolinami erozyjnymi i wychodnią zlepieńców plejstoceńskich zwanych lokalnie „grudziądzkimi”, która uznana jest
za pomnik przyrody.
Użytki ekologiczne tworzy się w celu ochrony fragmentów
ekosystemów mających znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. W Nadleśnictwie Jamy tą formą ochrony przyrody
objęto 245 naturalnych ekosystemów o łącznej powierzchni
489 ha, w tym: 349 ha torfowisk, 32 ha eutroficznych jezior
i starorzeczy, 59 ha śródleśnych łąk, 14,5 ha muraw kserotermicznych, 27 ha śródleśnych oczek wodnych, 4 ha wydm
śródlądowych i 3 ha remiz.
Ponadto, na terenach leśnych administrowanych przez
nadleśnictwo za pomniki przyrody uznano 521 drzew (23 gatunki) oraz jeden głaz narzutowy, dwie wychodnie piaskowca
plejstoceńskiego i jedną niszę źródliskową.
Ochrona gatunkowa ma zapewnić przetrwanie dziko występującym, rzadkim, endemicznym okazom roślin, zwierząt
i grzybów oraz chronić ich siedliska i ostoje. Na obszarze
nadleśnictwa spośród gatunków chronionych rozpoznano 97
gatunków roślin, 22 gatunki mchów, 4 gatunki porostów, 6 gatunków grzybów i po jednym gatunku krasnorostu i ramienic.
Wśród zwierząt ochroną objęto: 48 ssaków, w tym 5 nietoperzy, 100 gatunków ptaków, 11 płazów, 5 gadów, 2 gatunki ryb
i 7 bezkręgowców.
Zarządzanie lasami, które zostały objęte tak licznymi formami ochrony przyrody i co się z tym wiąże rozlicznymi ograniczeniami, staje się coraz trudniejsze. Dodatkowo sytuację
pogarszają brak planów ochrony, nakładanie się kompetencji
i rosnąca biurokracja.
Andrzej Tarnawski
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dują się użytki ekologiczne, zajmujące 26,7 ha, siedliska chronione 3,3 ha oraz stanowiska gniazdowania bielika i bociana
czarnego, wokół których wyznaczono strefy ochronne. Objęcie ochroną strefową około 1/3 powierzchni mojego leśnictwa
czasem koliduje z wykonywaniem działań gospodarczych, np.
pierwsze koszenie można wykonywać w strefie częściowej
dopiero w sierpniu lub wrześniu. Na terenie leśnictwa wszystkie cieki wodne, włącznie z rowami, zasiedliły bobry. Szkody
w wyniku ich żerowania nie ograniczają się już tylko do drzewostanów olchowych, zalewając całe powierzchnie nad ciekami, jeziorami i rowami. „Moje” bobry upodobały sobie uprawy
i młodniki dębowe i nie przeszkadza im nawet to, że są oddalone od cieków wodnych o dobre sto metrów. Dodatkowo,
szkody wyrządzają jelenie oraz łosie, które migrują od sąsiadów, głównie w okresie zimowym.
Jestem leśnikiem w trzecim pokoleniu. Dziadek mój Stanisław, przed wojną był leśniczym w lasach hrabiego Potockiego
z Łańcuta, potem pracował w Lasach Państwowych na Wołyniu, w Dyrekcji Lwowskiej, po zakończeniu II wojny światowej
w Nadleśnictwie Iława na terenie Okręgowego Zarządu LP
w Olsztynie. Z lasami położonymi na terenie obecnej RDLP
w Olsztynie swoje życie zawodowe związał mój ojciec, również Jan, pracował na stanowisku leśniczego w Nadleśnictwie
Dobrocin, w latach 1945 - 1947, a od roku 1947 do momentu
przejścia na emeryturę, w 1991 roku, w Nadleśnictwie Tarda,
obecnie Nadleśnictwo Miłomłyn.
W Lasach Państwowych pracuję już 45 lat, w tym 40 lat na
stanowisku leśniczego Leśnictwa Łąkorz. Lubię swoją pracę i kontakt z przyrodą, w wolnych chwilach zajmuję się łowiectwem i wędkarstwem. Przez te wszystkie lata zżyłem się
z moim miejscem pracy. Razem z żoną Ewą dbamy o najbliższe otoczenie, szczególnie wiele uwagi poświęcamy ogrodowi, który dzięki wielu zabiegom nabrał swoistego charakteru.
Starania te zaowocowały nagrodami w konkursach na najładniejszą osadę leśną.
Jan Kulpa
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racę w Nadleśnictwie Jamy rozpocząłem w roku
1968, po ukończeniu Technikum Leśnego w Goraju. Zostałem zatrudniony jako kontraktowy praktykant
w Leśnictwie Zarośle. Po rocznym stażu i zdaniu egzaminu pracowałem jako podleśniczy.
Leśnictwo od początku XIX w. nazywało się Urlice, dopiero
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przyjęło nazwę od
wsi Zarośle. W 1974 roku, po przejściu na emeryturę leśniczego Bolesława Górskiego zostałem leśniczym Leśnictwa Zarośle, położonego blisko Grudziądza, gdzie pracuję do chwili
obecnej. Początki samodzielnej pracy były trudne. Mocno
uprzemysłowione miasto Grudziądz zatrudniało bardzo dużo
ludzi z okolicznych miejscowości.
W Leśnictwie Zarośle pracowało wówczas sześciu robotników stałych w tym dwóch wozaków i dwóch traktorzystów. Na
wyposażeniu leśnictwa były dwa ciągniki C-360 i para koni.
Konie i ciągniki były wykorzystywane do zrywki drewna oraz
prac hodowlanych. Dwóch pozostałych robotników miało wykonywać prace z hodowli, ochrony, pozyskania drewna, pozyskania karpiny, żywicowania, gospodarki rolnej i zbioru szy-

Słońce w lesie. Fot. Grzegorz Gust

szek z drzew stojących (WDN So). Ta sytuacja zmusiła mnie
do poszukiwania i zatrudnienia pracowników interwencyjnych
z powiatu radomskiego. Prace sezonowe takie jak odnowienia, zalesienia, pielęgnowanie szkółki, pielęgnowanie gleby
wykonywały więźniarki z zakładu karnego w Grudziądzu oraz
wojsko i młodzież szkolna. Obecnie, pod tym względem jest
dużo łatwiej. Zakład Usług Leśnych zapewnia sprzęt i ludzi do
wykonywania zadań w leśnictwie.
Granice i powierzchnia leśnictwa zmieniały się po każdym
urządzeniu lasu i reorganizacji leśnictw. Obecnie leśnictwo
obejmuje 1470 ha, przy dużym udziale siedlisk lasowych
(ok. 70%). Roczny plan pozyskania drewna oscyluje w przedziale od 7 do 9 tys. m3 z rębni częściowych i trzebieży, odnowienia 4 do 8 ha (głównie w rębniach częściowych) oraz
pielęgnowanie lasu 60 do 90 ha i kilkanaście kilometrów grodzeń upraw. Leśnictwo charakteryzuje się wysokiej jakości
drewnem sosnowym i dębowym.
Na terenie Leśnictwa Zarośle znajduje się rezerwat buczyny pomorskiej „Jamy” o powierzchni 106 ha, około 100 pomników przyrody oraz liczne użytki ekologiczne z bogatą florą
i fauną. Jedną z największych osobliwości przyrodniczych jest
jarząb brekinia – kilkanaście ponad stuletnich drzew i 1,3 ha
ogrodzonego odnowienia naturalnego. W leśnictwie są też
cztery wyłączone drzewostany nasienne: dwa dębowe, bukowy i sosnowy.
Występują tu też różne gatunki zwierzyny: łosie, jelenie,
daniele, sarny oraz dziki. Przy dużej liczebności zwierzyny
płowej bardzo trudno jest wyhodować uprawę dębową bez jej
ogrodzenia. W młodości moją pasją były konie i ich hodowla.
W okresie zimowym jeździłem do pracy saniami, w pozostałych porach roku, w siodle i motorem. Z upływem czasu przesiadłem się do samochodu.
Obecnie poza pracą zawodową swoje zainteresowania
przeniosłem na łowiectwo. Jestem członkiem Koła Łowieckiego „Leśnik” w Jamach, którego byłem współzałożycielem,
a od kilkunastu lat pełnię funkcję skarbnika. Wokół leśniczówki
znajduje się ładnie ukwiecony ogród – dzieło rąk mojej żony.
Praca w lesie, ze względu na rozmiar zadań, do łatwych
nie należy, jednak daje wiele radości i poczucie spełnienia zawodowego. Moją karierę rozpocząłem w Leśnictwie Zarośle
i myślę, że ją tu zakończę. Mam nadzieję, że trud jaki włożyłem
w wyhodowanie lasu będzie procentował dla przyszłych pokoleń leśników i ludzi korzystających z lasów.
Ludwik Linettej
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TU JEST
WSZYSTKO

u jest wszystko, tak w trzech słowach można powiedzieć o Leśnictwie Słup w Nadleśnictwie Jamy,
którym zawiaduję od 1993 roku. Malowniczo położone
w dolinie rzeki Osy obejmuje obszar 1759 ha oraz 391
ha lasów nadzorowanych, co czyni je największym leśnictwem Nadleśnictwa Jamy.
W skład leśnictwa wchodzi 16 kompleksów leśnych, a odległość między skrajnymi miedzami wynosi 40 km. W tych
okolicach praktycznie nie ma słabych gleb, dlatego las rośnie tam, gdzie topografia terenu sprawiała zbyt duże kłopoty
rolnictwu.
Z dziesięciu form ochrony przyrody wymienionych w ustawie nie ma tu tylko parku narodowego i krajobrazowego
oraz stanowiska dokumentacyjnego. Prawdziwymi perełkami są rezerwaty przyrody: „Dolina Osy” i „Rogóźno Zamek”
o łącznej powierzchni 737 ha, które różnorodnością siedlisk,
gatunków flory i fauny oraz topografią terenu robią ogromne wrażenie. Nie brakuje tu 170-letnich drzewostanów dębowych z pięknym drugim piętrem lipowo-grabowym oraz
równie wiekowych buczyn ze stuprocentowym odnowieniem
naturalnym.
Leśnictwo Słup znane jest ponadto z licznej populacji jarzębu brekinii, w której 40 osobników to pomniki przyrody.
Potwierdzeniem dobrej kondycji i bogactwa siedlisk jest fakt
ustanowienia 1404 ha Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk i włączenie 85% powierzchni leśnictwa do sieci Natura
2000.
Największym wyzwaniem dla mnie, jako gospodarza
leśnictwa, jest pogodzenie tego bogactwa przyrodniczego
z gospodarką leśną, bez szkody dla którejkolwiek ze stron.
Rozmiar pozyskania na poziomie 5 tys. m3 rocznie nie jest
wysoki, ale pozyskiwanie czy nawet odbiórka gatunków liściastych, w tak zróżnicowanym terenie do najłatwiejszych nie
należy.

Tomasz Zielaskiewicz

D

EDUKACJA
LEŚNA

ziałalność edukacyjna na terenie Nadleśnictwa
Jamy ma długą tradycję. Od pierwszych lat powojennych młodzież z okolicznych szkół uczestniczyła w sadzeniu lasu, czy zbiorach nasion głównie dębu
i buka. Była to nie tylko praca, ale również okazja do
zdobywania wiedzy o lesie. Spotkania z leśnikiem
w szkole także nie należały do rzadkości.
Od 2000 r. na terenie nadleśnictwa funkcjonuje leśna ścieżka dydaktyczna „Białochowo”. Obiekt znajduje się w pobliżu
stanowiska dokumentacyjnego „Białochowo”. Wybór lokalizacji ścieżki nie był dziełem przypadku. Oddalona od siedziby
Nadleśnictwa o 10 km, znajduje się w niezwykle urokliwym
i bogatym pod względem przyrodniczym miejscu. Zajęcia
zaczynają się zwykle na wyposażonym w tablice tematyczne
placu, następnie podczas spaceru o długości blisko 2 km, nasi
goście zapoznają się z zagadnieniami związanymi z gospodarką leśną, ochroną przyrody, ekologią.
Ze względu na dużą rozciągłość terenu Nadleśnictwa
Jamy działalność edukacyjna prowadzona jest także
w większości leśnictw. Średniorocznie w zajęciach terenowych udział bierze 2-3 tys. osób, głównie dzieci i młodzieży. Nadal chętnie odwiedzamy szkoły, przedszkola
wspierając inicjowane przez nie działania na rzecz propagowania wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Ze względu
na dużą liczbę szkół znajdujących się w obszarze działania
nadleśnictwa, a jest ich około 150, nie podejmujemy się
samodzielnej organizacji warsztatów, konkursów, czy imprez okolicznościowych, natomiast bardzo chętnie wspomagamy tego typu akcje, inicjowane przez inne podmioty.

Leśniczy Leśnictwa Słup Tomasz Zielaskiewicz.
Fot. Daniel Zielaskiewicz
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Godzenie zadań gospodarczych z ochroną przyrody nie
jest sprawą prostą. Przykładem tego typu trudności jest kwestia wyprowadzenia upraw leśnych. Dzięki żyznym glebom
uprawy „wychodzą” szybko (5-6 lat), ale z kolei pojawił się
nowy problem w postaci łosia oraz bobra, które nie pozwalają na ich rozgradzanie. Inny, nie mniej kłopotliwy „szkodnik”,
to właściciel quada lub crossa, dla którego las z tak bogatą
konfiguracją terenu jest wprost wymarzonym miejscem do
poprawy swojego ego.
Na terenie leśnictwa dzierżawi swoje obwody łowieckie aż
pięć kół łowieckich i mimo dobrej współpracy nie ułatwia to
gospodarowania populacjami zwierzyny. Sam też poluję od
26 lat i taki mam też staż sokolniczy, a wiedza z tej dziedziny
przydaje się w pracy, bo ptaków szponiastych natura mojemu leśnictwu nie poskąpiła.
Mimo wymienionych „udogodnień”, praca właśnie w opisanych warunkach daje wiele satysfakcji, a różnego rodzaju
trudności sprzyjają nawiązywaniu kontaktów z miejscową
ludnością, bez przychylności której wiele zadań wręcz nie
mogłoby być zrealizowanych. O przychylność społeczeństwa
oraz o zrozumienie roli lasów dla człowieka trzeba zadbać
jak najwcześniej, dlatego też od lat współpracuję ze szkołami
podstawowymi, znajdującymi się w zasięgu działania leśnictwa, prowadzę zajęcia terenowe oraz biorę udział w pogadankach, akcjach, czy konkursach o tematyce przyrodniczej
i ekologicznej. Efekty takich spotkań coraz częściej przekładają się na konkretne działania, jak np. uprzątnięte śmieci,
czy zebrana i dostarczona karma dla zwierzyny.
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nasze nadleśnictwa
Punkt edukacji leśnej „Białochowo”. Fot. Krzysztof Synakiewicz

Moje hobby

O

ŁOWIECTWO
moja pasja

Wygrywa ten, kto więcej wie o lesie. Fot. Hanna Grudziecka

d 43 lat pracuję w Lasach Państwowych, obecnie na
stanowisku leśniczego Leśnictwa Wąkop w Nadleśnictwie Jamy. Równie długo jestem też myśliwym.
Łowiectwo jest niejako połączone z moim zawodem
leśnika. Codzienne obcowanie z przyrodą daje wiele
możliwości jej obserwacji.

Partnerami, z którymi często współpracujemy w tej dziedzinie są Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Zespół Szkół
Publicznych w Łasinie, szkoły podstawowe w: Węgrowie,
Lipinkach, Kiełpinach koło Lidzbarka oraz Hufiec Związku
Harcerstwa Polskiego Lidzbark Welski.
W sytuacjach „awaryjnych”, jak to miało miejsce chociażby przy organizacji dużej imprezy plenerowej z okazji
Europejskiego Tygodnia Leśnego, kiedy to jednorazowo
gościliśmy prawie 500 osób, możemy liczyć na pomoc harcerzy ze Środowiskowej Wielopoziomowej Grunwaldzkiej
Drużyny Harcerskiej „Szperacze” zrzeszającej dzieci i młodzież z Grudziądza i okolic. W akcjach, takich jak sprzątanie lasu, czy „Ratujmy kasztanowce” nasze działania od lat
wspomaga młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Rogóźnie.
Mamy nadzieję, że nasze wysiłki, skierowane na uwrażliwianie młodego pokolenia na piękno przyrody, zachęcanie
do jej poznawania i zrozumienia procesów w niej zachodzących, będą owocowały w przyszłości mądrymi decyzjami i rozsądnym gospodarowaniem zasobami środowiska
naturalnego.
Hanna Grudziecka

Już jako kilkuletni chłopiec byłem wprowadzany w tajniki łowiectwa przez dawnego prezesa miejscowego Koła Łowieckiego Czesława Miśkiewicza. Od 1976 r. pełnię funkcję łowczego.
Czynności związane z zagospodarowaniem łowisk, prowadzeniem dokumentacji, organizacją polowań albo szacowaniem
szkód, czy też inne prace na rzecz Koła zajmują znaczną część
mojego prywatnego czasu. Jednak satysfakcja płynąca z kontaktu z naturą i kolegami myśliwymi, z pielęgnowania tradycji
łowieckich rekompensują zainwestowany czas.
Od wielu lat działalność społeczną na rzecz łowiectwa
sprawuję również w Okręgowej Radzie Łowieckiej, gdzie
pracuję w komisji oceny trofeum. Funkcja ta daje możliwość oglądania oraz oceniania sukcesów polowań kolegów
z różnych kół łowieckich. Jest to też okazja do wymiany doświadczeń, omówienia lokalnych problemów kół łowieckich,
a przede wszystkim do podtrzymania myśliwskich znajomości. W naszym rejonie działa Brodnickie Porozumienie Kół
Łowieckich, gdzie spotykamy się kilka razy w roku, w celu
kultywowania zwyczajów i tradycji łowieckiej.
Każde polowanie ma swoje uroki. Najbardziej lubię polowania indywidualnie, kiedy to siedząc na ambonie mogę cieszyć
się ciszą poranka i obserwować zwierzynę wychodzącą na żer.
Nie mniej urocze są wieczory i odgłosy lasu o zmroku, np.
podczas rykowiska. Swoimi pasjami zaraziłem syna i córkę.
Nasze spotkania rodzinne często okraszane są tematyką leśną
albo łowiecką. Mój dziewię- Leśniczy Tadeusz Susek.
cioletni wnuk Jakub już teraz Fot. Genowefa Susek
uważnie przysłuchuje się tym
rozmowom, być może i on w
przyszłości zasili Polski Związek Łowiecki.
Zadaniem leśników i myśliwych zawsze było i będzie
dbanie o przyrodę i przekazanie jej następnym pokoleniom w takim stanie, aby
również oni mieli szansę ją
podziwiać i czerpać z niej
radość. Za trzy lata odejdę
na emeryturę i mam nadzieję że św. Hubert pozwoli
mi w zdrowiu i sprawności
na kontakty z naturą i łowiskiem. Młodszym kolegom
leśnikom i myśliwym życzę,
aby wykonywali swój zawód
z pasją. Darz Bór!
Tadeusz Susek
BIULETYN RDLP W TORUNIU 3(60)2011
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Leśniczy Władysław Urbański, ok. 1960 r.

o kilku latach pracy
w Maruszy Ojciec
poczuł, że z poruszaniem się po trudnym
terenie radzi sobie coraz
gorzej, szczególnie po wypadku ze złamaniem nogi.
W roku 1967 podjął więc
oficjalne starania o zmianę statusu zawodowego
i przyjęcie do pracy w biurze nadleśnictwa Chełmno,
gdzie pracował do grudnia
1969, czyli do momentu
przejścia na emeryturę,
najpierw na stanowisku
instruktora technicznego,
a w ostatnim roku leśniczego służby zewnętrznej.
Zakończył swoją zawodową drogę leśnika podobnie, jak ją zaczynał w młodości, w biurze Nadleśnictwa Świt.

Zachowane W PAM
Historia rodziny leśniczego WŁADYSŁAWA

część 4.
Barłogi... jeszcze Barłogi
Najpierw ogłoszono referendum, decydujące o ustroju powojennej Polski,
na które wybraliśmy się całą rodziną wozem do Legbąda 30 czerwca 1946 roku.
Dobrze pamiętam przytłaczający nastrój
towarzyszący temu wydarzeniu. Przez
oficjalną propagandę referendum było
nachalnie propagowane pod hasłem
„Trzy razy tak”, które zawierało sugestię
takiego sposobu głosowania, jakiego
tymczasowy rząd (TRJN) i jego mocodawcy sobie życzyli. Zadane pytania
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były sformułowane zastępczo i bardzo
sprytnie: 1. Czy jesteś za zniesieniem
Senatu, 2. Czy jesteś za utrwaleniem reform społeczno-gospodarczych, 3. Czy
chcesz utrwalenia granicy zachodniej
na Odrze i Nysie Łużyckiej? Mam podstawy sądzić, że rodzice zachowali się
podobnie jak większość Polaków, którzy zgodnie z sugestią opozycji demokratycznej powszechnie odpowiadali
„nie” przynajmniej na pierwsze pytanie,
choć nie wykluczam, że odpowiedzieli
negatywnie na wszystkie trzy pytania.
Był to bowiem jedyny dostępny wtedy
sposób wyrażenia sprzeciwu nie tylko
wobec samego referendum, ale też wobec terroru politycznego i bezprawnych

aresztowań. Ojciec przeczuwał, że wyniki referendum zostaną sfałszowane. Mówił o tym w drodze powrotnej i był tak
przygnębiony, że udzieliło się to całej
rodzinie. Później ludzie opowiadali sobie o zabiegach, dokonywanych wokół
lokali i urn referendalnych. Dochodziło
do nieuprawnionych zmian w składach
komisji, w lokalach wyborczych byli
demonstracyjnie obecni funkcjonariusze MO i UB, którzy następnie aktywnie uczestniczyli w przewożeniu urn
i przeliczaniu głosów. W wojsku zaś głosowanie było jawne i odbywało się na
rozkaz. Podobne manewry w sposób
jeszcze bardziej bezczelny powtórzono
19 stycznia 1947 roku w wyborach do

karty z NASZEJ HISTORII...
Sejmu Ustawodawczego. Sfałszowanie
tych wyborów oznaczało legitymizację
tzw. „władzy ludowej” zarówno na użytek wewnętrzny, jak i wobec Zachodu.
W społeczeństwie wywołało to poczucie bezsilności, zagrożenia i nieufności.
W obliczu wszechobecnej propagandy
zdobywanie i przekazywanie sobie informacji z niezależnych źródeł było coraz
bardziej utrudnione. Czerpano je przede wszystkim z londyńskiej stacji BBC,
nadającej audycje po polsku od czasów
okupacji, a później też z Wolnej Europy
i Głosu Ameryki. Powtarzanie tych wiadomości, nazywane pogardliwie „szeptaną propagandą”, było napiętnowane

ły przez cały czas trwania PRL-u (jedno
z nich było zainstalowane w Toruniu, na
Podgórzu), a mimo to te zabronione stacje miały wielu wiernych słuchaczy.
Presja ideologiczna na inteligencję
nie ominęła oczywiście środowiska leśników, ogólnie dość odpornego na infiltrację PPR (Polskiej Partii Robotniczej),
całkowicie wówczas podporządkowanej
Sowietom. Leśnicy odnosili się do niej
nieufnie, podobnie jak do późniejszej
PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), powstałej w 1948 roku, po
wchłonięciu przez PPR resztek przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej.
Od 1945 roku do końca życia Ojciec był

szli się z nim łagodnie, ale wszyscy wiedzieliśmy, jaka to była bolesna dla niego
kara, choć trzeba przyznać, że znosił ją
mężnie, tym bardziej, że lojalni koledzy
myśliwi nie pozostawili nas bez dostaw
dziczyzny, szczególnie w okresie świąt.
Natomiast broń odzyskał Ojciec dopiero
w latach 60., kiedy pracował już w Leśnictwie Marusza koło Grudziądza.
Wbrew pozorom znaczną odporność
na indoktrynację wykazywała też młodzież szkolna, poddana szczególnej
presji ideologicznej w latach 1949-53,
w czasie, kiedy byłam w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi i mieszkałam
w internacie (obecnie w tym samym

związany z ruchem ludowym, najpierw
jako członek SL (Stronnictwa Ludowe
go), potem ZSL (Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego). Bardzo cenił sobie
niezależność, a w swojej zasadniczo
negatywnej ocenie powojennej sytuacji
politycznej w Polsce nie był odosobniony. Wśród przyjaciół nie tylko nie krył
się ze swymi poglądami, ale wyrażał je
bardzo emocjonalnie, co uchodziło mu
jakoś płazem, jednak do czasu. Szczególnie porywczy stawał się po kieliszku.
Pewnego razu, chyba w 1950 roku, popiwszy sobie z jakiejś okazji z kolegami
w gospodzie w Legbądzie, stracił chyba
instynkt samozachowawczy i zaczął się
publicznie wygrażać. Idąc główną ulicą Legbąda, wymachiwał dubeltówką
i krzyczał: Ja was, komuniści, tacy owacy, wszystkich powystrzelam! Dziś można się śmiać z takich bezsilnych demonstracji, ale tamta władza z pewnością nie
znała się na żartach, skończyło się więc
wezwaniem na przesłuchanie i odebraniem Ojcu broni myśliwskiej. Można powiedzieć, że jak na owe czasy i tak obe-

gmachu mieści się Technikum Leśne). Z wpojeniem nam niektórych „idei
socjalistycznych” szło lepiej, bo takie
hasła jak „równość dla wszystkich ludzi”
czy „powszechny i bezpłatny dostęp do
edukacji” itp. łatwo było wziąć za swoje.
Gorzej jednak było ze „światopoglądem
materialistycznym”. Mimo, że wszyscy
obowiązkowo należeli do ZMP (Związku Młodzieży Polskiej) i na pochodach
pierwszomajowych śpiewali „Wyklęty
powstań ludu ziemi”, na końcu, tzn.
w klasie maturalnej 1952/53, i tak się
okazało, że nie reprezentujemy „postępowego światopoglądu”. Wbrew zakazom cały internat wymykał się do kościoła, a pozaszkolne lekcje religii, prowadzone przez oddanego nam i mądrego
katechetę, ks. Edmunda Kosznika, czy
rekolekcje, prowadzone przez młodych
inteligentnych księży z zewnątrz, cieszyły się większym zainteresowaniem niż
potwornie nudne pogadanki ideologiczne miejscowych propagandzistów,
w czasie których zadawało się na dodatek pozornie naiwne, ale niewygodne

IĘCI ...

URBAŃSKIEGO
i karane. Stanowiły one jednak antidotum na okropne zakłamanie, które
opanowało życie publiczne i królowało
w gazetach codziennych i rozwieszanych
wszędzie hasłach propagandowych. Ojciec reagował na to alergicznie i często
powtarzał wzburzony: Nic, tylko fałsz
i obłuda! W domu było jakieś stare radio, które działało na coś w rodzaju
akumulatora, który trzeba było od czasu do czasu oddawać do ładowania (do
1954 roku w Barłogach nie było prądu).
Wieczorami Ojciec zwykle włączał je
i z uchem przy głośniku starał się wyłowić jakieś słowa, zawzięcie zagłuszane
przez przeraźliwe stuki, świsty i szumy.
Urządzenia zagłuszające odbiór działa-

Autorka wspomnień (stoi piąta od lewej) w gronie
rówieśników z Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi,
w 1953 roku

Z dzisiejszej perspektywy
widać, że młodzież w Tucholi
miała to szczęście, że w obliczu ofensywy ideowej nie została pozostawiona samej sobie. Oprócz domu rodzinnego
i paru światłych nauczycieli,
przyszedł jej z pomocą kościół. A trzeba wiedzieć,
że w tym czasie proboszczem
w Tucholi był ksiądz pułkownik Józef Wrycza, legendarny
„Śmiały”, honorowy przy
wódca „Gryfa Pomorskiego”,
wybitna osobowość i wielki
autorytet moralny.
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Pracownicy Rejonu Lasów Państwowych w Tucholi, w 1954 r.

pytania. Nie odbiło się to, co prawda na
maturze, bo mieliśmy kilku wspaniałych
nauczycieli, więc zdaliśmy ją w większości nieźle. Ukarano nas w ten sposób,
że zabroniono urządzić balu maturalnego na terenie szkoły (odbył się w auli
Szkoły Podstawowej), a ponadto, do
naszych podań o przyjęcie na studia
dołączono fatalne opinie ideologiczne
(z etykietką, że wyznajemy „reakcyjne poglądy”), co było równoznaczne
z tym, że nie dostaniemy się na studia. W istocie, większość z nas dostała
taką odpowiedź jak ja z Uniwersytetu
Warszawskiego: Egzamin zdała, ale nie
może być przyjęta z braku miejsc.

Leśniczówka Barłogi
w Nadleśnictwie Woziwoda. Widok współczesny

Życie w Barłogach nie było wyłącznie
sielanką, były też chwile dramat yczne,
mające związek z chorobą Mamy czy
wypadkami dzieci. Przypomnę, że nie
było telefonu (przedwojenne instalacje
zostały zniszczone), do najbliższego szpitala w Tucholi mieliśmy 20 km, a jedynym środkiem lokomocji był koń. Trudno też pominąć bardzo ciężką sytuację
materialną. Mimo wszystko (...) radością
napawał sam fakt, że po wojennej tułaczce odzyskaliśmy dom i dom ten tętnił
życiem. Jest więc naturalne, że Barłogi
zachowujemy w czułej pamięci, razem
z otaczającą przyrodą, ludźmi, zwierzętami, a przede wszystkim dom, który stał
się dla nas gniazdem rodzinnym.
Z dzisiejszej perspektywy widać,
że młodzież w Tucholi miała to szczęście, że w obliczu ofensywy ideowej nie
została pozostawiona samej sobie.
Oprócz domu rodzinnego i paru światłych nauczycieli, przyszedł jej z pomocą
kościół. A trzeba wiedzieć, że w tym czasie proboszczem w Tucholi był ksiądz
pułkownik Józef Wrycza, legendarny
„Śmiały”, honorowy przywódca „Gryfa Pomorskiego”, wybitna osobowość
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i wielki autorytet moralny. Jeśli chodzi
o mój indywidualny przypadek, fatalna
opinia ideologiczna najwyraźniej nie
przeszkadzała leśnikom. Ówczesny dyrektor Rejonu Lasów Państwowych w Tucholi, Franciszek Wencel, zatrudnił mnie
(prawdopodobnie na prośbę mego Ojca)
od września 1953 w Rejonie na stanowisku rachmistrza. Pracowałam tam przez
rok (do czasu podjęcia studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
w 1954 roku), otoczona życzliwością
ludzi, pod bezpośrednim kierunkiem p.
Osińskiego. Miałam tam okazję poznać
wielu interesujących ludzi. Po zlikwidowaniu Rejonów duża część z nich zna-

jagód, żurawin i grzybów, muszę osob
no wymienić niezrównaną atmosferę
świąt Bożego Narodzenia. Zaczynało
się od tego, że spędzaliśmy z Ojcem
długie jesienne wieczory wokół dużego
stołu przy lampie naftowej na robieniu
ozdób choinkowych z wydmuszek i kolorowego papieru, w czym Ojciec wyka
zywał duże mistrzostwo. Oprócz łatwych
łańcuchów nauczył nas kleić trudniejsze
ozdoby, różne dzbanuszki, dwojaki,
pajacyki, jeżyki, gwiazdy itp. Wyprawy
z Ojcem po choinkę do lasu, a potem
strojenie jej, to też był cały rytuał. Wigilię
Mama przygotowywała z zachowaniem
kresowych tradycji, np. zawsze była
u nas kutia i pleciona bułka. A po kolacji
wigilijnej i śpiewaniu kolęd szło się z Ojcem do stajni, aby obdzielić chlebem
nasze zwierzęta i posłuchać, czy nie
gadają ludzkim głosem. Przed północą
jechało się z Mamą saniami na Pasterkę
do Legbąda. Z tych wyjazdów zostało
mi w pamięci absolutne piękno spokojnej zimowej nocy, zaśnieżonego lasu
i wygwieżdżonego nieba oraz dźwięk
dzwonków przy końskiej uprzęży. Po
powrocie z Pasterki czekał na nas gorący bigos i herbata, przygotowane przez
Ojca. Na Sylwestra zaprosiłam kiedyś
kolegów z liceum i bawiliśmy się świetnie
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lazła się w Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu, m. in. Irena Fliesowa i małżeństwo Zysnarskich.
Podsumowując, Barłogi były ważnym
etapem, zarówno w życiu zawodowym
Ojca, jak też w życiu każdego z członków rodziny z osobna. Z tym miejscem
łączy się wiele niezapomnianych wspomnień. Oprócz letnich przyjemności,
takich jak kąpiele, polowania, miodobranie, łowienie ryb czy obfitość poziomek,

przy wypożyczonym od Czerwińskich
z Rzepicznej starym gramofonie.
Oczywiście, życie w Barłogach
nie było wyłącznie sielanką, były też
chwile dramatyczne, mające związek
z chorobą Mamy czy wypadkami dzieci, których najwięcej miał Janusz. Przypomnę, że nie było telefonu (przedwojenne instalacje zostały zniszczone), do
najbliższego szpitala w Tucholi było 20
km, a jedynym środkiem lokomocji był
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Opuścić Barłogi?

Mimo przywiązania do Barłóg myśl
o zmianie leśnictwa zaczęła kiełkować
dość wcześnie, a od początku lat 50.
potrzeba ta stawała się coraz pilniejsza,
głównie z dwu powodów: poważnej
choroby Mamy i konieczności kształcenia dzieci. W Rzepicznej była tylko czteroklasowa Szkoła Powszechna, w której
lekcje odbywały się w jedynej szkolnej
sali, gdzie jeden nauczyciel (na początku pan Daleki) uczył równocześnie dwie
łączone, choć niezbyt liczne klasy. Każda obejmowała dwie grupy wiekowe,
z których jedna odpowiadała I i II klasie,
druga zaś klasom III i IV. Nauczycielowi
trudno było w tych warunkach nauczyć
porządnie czegokolwiek, choćby ortografii. Tymczasem rodzeństwo zaczęło
dorastać do wyższych etapów edukacji.
Od 1947 roku rodzice opłacali już stancję starszego brata w Chojnicach, potem jego internat w Bydgoszczy, gdzie
chodził do średniej Szkoły Rolniczej.
W 1949 ja też wybierałam się do liceum po skończeniu dwu ostatnich klas
szkoły powszechnej w Zaklikowie na lubelszczyźnie, gdzie mieszkałam u babci Anny Urbańskiej. Utrzymanie poza
domem kolejnych dzieci przekraczało
możliwości domowego budżetu. Ojciec
zaczął się więc starać o leśniczówkę
położoną na tyle blisko miasta, żeby
młodsze rodzeństwo mogło z domu
dojeżdżać do miejskich szkół. Występował z wnioskami o przeniesienie

a obecnie proszę gorąco o uwzględnienie mojej prośby, bo znajduję się w takiej
ciężkiej sytuacji, że wychodzę z siebie
i sam nie umiem zaradzić mojej biedzie.
Więc pokładam całą nadzieję w osobie
Pana Dyrektora z prośbą o przeniesienie
mnie do Nadleśnictwa Chylonia. Pozostaję z głębokim szacunkiem, Władysław
Urbański, leśniczy.” Nie wiem, jak można
było odmówić takiej prośbie.

m. in. do Chylonii, Lęborka, Kościerzyny, Terespola itd. Początkowo spotykał
się z odmową, motywowaną różnymi
przyczynami, raz sam zrezygnował
z powodu nieodpowiednich warunków
mieszkaniowych.
Ojciec miał też pewną cechę, która
nie ułatwiała mu realizacji tych zamiarów.
Bardzo nie lubił o nic prosić, a szczególnie źle się czuł w sytuacji petenta
w urzędach. Nie dotyczyło to oczywiście Nadleśnictwa Woziwoda, które było
znajome i chciało pomóc, szczególnie
nadleśniczy Jan Mrozowski, który popierał na piśmie podania Ojca. Osobista
wizyta w urzędzie była dla Ojca torturą,
wobec czego na ogół po złożeniu drogą
służbową podania, pozostawiał sprawę
swemu, zwykle leniwemu, biegowi. Jeśli już koniecznie trzeba było stawić się
osobiście, wysyłał w zastępstwie Mamę,
a i ja podczas studiów w Toruniu bywałam czasem w jego imieniu w toruńskiej
Dyrekcji Lasów, gdzie spotykałam się
zawsze z uprzejmością i życzliwością.
Z treści listu, wysłanego przez Ojca do
Dyrektora Lasów Państwowych Okręgu
Gdańskiego w Sopocie z 22 sierpnia
1946 roku wynika, jak paląca była potrzeba przeniesienia i jak wielka musiała

Ostatecznie przeniesienie służbowe Ojca z Barłóg do Leśnictwa Rudnik
w Nadleśnictwie Chełmno nastąpiło na
mocy decyzji dyrektora Bydgoskiego
Okręgu Lasów Państwowych w Toruniu, o czym Ojciec został zawiadomiony pismem z 17 listopada 1954 roku.
Leśniczówka, położona w odległości
ok. 8 km od Grudziądza, spełniała
oczekiwania rodziny, bo w oddalonym
o 2 km Mniszku była kompletna Szkoła
Podstawowa, a z miastem była dobra
i częsta komunikacja autobusem i pociągiem. Samo położenie leśniczówki,
jak i budynki nie odznaczały się specjalną urodą, za to był telefon i elektryczność, choć w domu nie było ani
wody, ani kanalizacji. Na siedzibę leś-

być determinacja Ojca, skoro podyktowała mu następujące słowa: „Już od
kilku miesięcy staram się o przeniesienie
mnie z Nadleśnictwa Woziwoda do innego nadleśnictwa, abym mógł kształcić
swoje dzieci i leczyć ciężko chorą żonę,
która już przeszło pół roku choruje po
nieudanej operacji [...] Pismo w sprawie
przyjęcia mnie na sekretarza Nadleśnictwa Chylonia przedłożyłem już w Biurze
Osobowym do decyzji Pana Dyrektora,

nictwa zostało prawdopodobnie zaadaptowane dawniejsze gospodarstwo
rolne, z którego pozostawiono w pobliżu kawałek deputatowego pola i łąki,
a tuż przy domu był dobrze utrzymany
sad ze starymi jabłoniami. Obok leśniczówki, od strony zachodniej biegła
szosa łącząca Stolno z Grudziądzem
i równoległe do niej tory kolejowe. Od
wschodu zaś znajdowało się kilka małych
gospodarstw, za którymi zaczynał się

Leśnictwo Rudnik

Leśniczówka Rudnik w Nadleśnictwie Chełmno, w 1954 r.

koń. Trudno też pominąć bardzo ciężką
sytuację materialną. Żeby zilustrować,
w jakim żyliśmy niedostatku, zacytuję
fragment podania o zmianę leśnictwa,
skierowanego przez Ojca 1 grudnia
1947 roku do Dyrektora Okręgu Lasów
Państwowych w Sopocie, w którym ze
wzruszającą szczerością pisze: „Przez
okupanta zostałem wygnany do tzw.
Gubernii, gdzie się z rodziną tułałem;
powracając po działaniach wojennych
na swoje miejsce służbowe, zupełnie
zrujnowany, i dziś jest mi bardzo trudno
wydźwignąć się, tembardziej iż dzieci
tak dużo kosztują, a o ubraniach i innych rzeczach koniecznych dla dzieci
niemożliwem jest nawet pomyśleć.”
Mimo wszystko, w ogólnym rozrachunku okres ten wspominamy jednak
dobrze. Radością napawał sam fakt,
że po wojennej tułaczce odzyskaliśmy
dom i dom ten tętnił życiem. Jest więc
naturalne, że Barłogi zachowujemy
w czułej pamięci, razem z otaczającą
przyrodą, ludźmi, zwierzętami, a przede
wszystkim dom, który stał się dla nas
gniazdem rodzinnym.
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Ślub Marii i Jana Szupryczyńskich w 1958 roku

Leśniczy Władysław Urbański z żoną i dziećmi,
przed leśniczówką Rudnik w 1957 roku

Pierwsza Komunia Święta Bożeny
w 1956 r. Stoi z rodzicami

należący do leśnictwa las. Skrajne położenie leśniczówki w stosunku do
kompleksu leśnego i jego dość duże
oddalenie było sporym utrudnieniem
w codziennej pracy leśniczego. Co gorsza, w praktyce leśnictwo okazało się
znacznie trudniejsze niż Barłogi, a praca w nim przysparzała Ojcu wielu zgryzot. Po pierwsze, bardzo trudno było
o robotników, gdyż pobliskie miasto,
a szczególnie usytuowana w podmiej
skim Mniszku Pomorska Odlewnia
i Emaliernia wchłaniała całą okoliczną
siłę roboczą, tym bardziej, że oferowała lepsze płace. W tym stanie rzeczy pozyskanie robotników wymagało
wiele zachodu, a kandydaci do pracy
w lesie często nie spełniali oczekiwań
Ojca, więc w konsekwencji stan zatrudnienia był bardzo niestabilny. Po drugie, na terenach podmiejskich częściej
zdarzają się kradzieże drewna, przed
którymi bardzo trudno upilnować las.
Ponadto, pozycja środowiskowa leśniczego nie była tu już tak mocna jak
w Barłogach, a związki z pracownikami
leśnymi luźniejsze i bardziej formalne.
Z tych powodów Ojciec czuł się tu gorzej. Starał się jednak pracować równie ofiarnie, a że leśnictwo było bardzo
intensywne, w istocie musiał podwoić
wysiłki, co nie było łatwe, bo zaczął już
wtedy poważnie chorować.
Praca Ojca w nowym miejscu była
oceniana dobrze. Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełmno Leon Kisielewski
pisał w swoich opiniach, że jest on
bardzo dobrym fachowcem, sumiennym, uczciwym i zdyscyplinowanym,
i nie tylko dobrze prowadzi własne in
tensywne leśnictwo, ale także chętnie
pomaga młodszym kolegom. W związku z tą uwagą przypomina mi się młody
adept zawodu leśnika Andrzej Chmielewski, którego moi rodzice przez pół
roku kwaterowali w leśniczówce (z wyżywieniem). Mimo serdecznej opieki Ojca nie udało się jednak zrobić
z niego leśnika. W czasie dozorowania
zimą prac leśnych trudno mu było na
przykład wytrzymać kilka godzin na
mrozie, ale przede wszystkim miał on
całkiem inne zainteresowania. Dziwnym zrządzeniem losu później to właśnie mnie przyszło uczyć go polskiej
gramatyki, gdyż po skończeniu u Ojca
praktyki leśnej zgłosił się na studia polonistyczne na UMK, które z powodzeniem ukończył.
Natomiast spośród współpracujących z Ojcem bezpośrednio leśniczych
z sąsiednich leśnictw, pamiętam najmłodszego jego kolegę Mieczysława Maślankę, wówczas leśniczego
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w Łunawach, który dość często bywał
w Rudniku, oraz Zenona Kubackiego
z Leśnictwa Biały Bór. Później w zabudowaniach tego leśnictwa (już po jego
likwidacji) mieszkał mój najmłodszy
brat Władysław Urbański junior, zatrudniony wtedy jako leśniczy lasów prywatnych na terenie Gminy Grudziądz.
Mile widzianym gościem w Rudniku był
szkolny kolega i przyjaciel Ojca, Kazimierz Szlachetko, który w 1954-1958
był bezpośrednim przełożonym Ojca
jako nadleśniczy w Nadleśnictwie Chełmno; później pracował jako kierownik
Wydziału Leśnictwa w Powiatowej Radzie Narodowej w Chełmnie. Młodsze
rodzeństwo zapamiętało go jako bardzo wesołego pana, który lubił dowcipy i chętnie żartował z dziećmi. Po
opublikowaniu fotografii absolwentów
rocznika 1926 Szkoły dla Leśniczych
w Bolechowie (w 1. części moich wspomnień, zob. Biuletyn RDLP w Toruniu,
nr 4/57, październik-grudzień 2010, rok
XII, s. 24), zwrócono mi uwagę, że na
tym zdjęciu znajduje się też Kazimierz
Szlachetko, co potwierdziła jego rodzina. Przed wojną Ojciec gościł Kazimierza Szlachetkę w rodzinnym Skolem,

o czym świadczą inne zachowane zdję
cia. Jak sądzę, oprócz wspólnych korzeni kresowych i wspomnień z młodości obu panów musiała też łączyć pasja
myśliwska.
W Leśnictwie Rudnik Ojciec pracował siedem lat, od 1954 do 1961.
W tym czasie nie byłam już codziennym
uczestnikiem życia w leśniczówce, bo w
latach 1954-58 studiowałam w Toruniu
i bywałam w domu już tylko gościem
w czasie świąt i wakacji. Pamiętam jednak różne ważne wydarzenia z tego
okresu. Obchodziliśmy tu szereg uroczystości rodzinnych, m. in. przyjęcia
do Komunii św. młodszego rodzeństwa.
Szczególnie obfity pod tym względem
był rok 1958: Srebrne Gody rodziców
świętowaliśmy 30 maja 1958, w czerwcu moje magisterium, pod koniec wakacji, 23 sierpnia 1958, odbył się mój
ślub z Janem Szupryczyńskim w małym
kościółku w Mniszku, a w leśniczówce
rodzice przyjmowali licznych gości weselnych. Później, po przyjściu na świat
w 1959 roku naszej córki Doroty, nadal
korzystaliśmy z gościnności rodziców
i często bywaliśmy w Rudniku, nie tylko
w czasie wakacji.

Leśnictwo Marusza

Następnym, a zarazem ostatnim leśnictwem, które Ojciec objął w 1961 roku,
mając 57 lat, była Marusza. Znajdowało
się ono na wschód od Grudziądza, też
w odległości ok. 8 km od miasta, tak
że do szkół średnich rodzeństwo dojeżdżało codziennie autobusem, z wyjątkiem Anny, która uczyła się w Technikum
Ogrodniczym w Pruszczu Gdańskim,
gdzie mieszkała w internacie. Podobnie
jak w Rudniku, zabudowania Leśnictwa
Marusza sprawiały wrażenie, że było
to kiedyś gospodarstwo rolne, ale jego
położenie było ładniejsze. Otaczały je
stare drzewa, miało uroczy staw i sad,
a okoliczny krajobraz był niezwykle urozmaicony. Dom był obszerny i wygodny,
więc bardzo mile wspominamy spędzane tam wakacje, później już z dwiema
córkami, bo w 1964 urodziła się Bogna,
której chrzciny obchodziliśmy właśnie
w Maruszy. Przyjeżdżał tam też z rodziną
najstarszy brat Henryk, osiadły na stałe
w Świdwinie. Dzieci dobrze pamiętają zabawy w ogrodzie, długie spacery i przejażdżki bryczką. Wielką atrakcją był dla
nich koń, drobna klacz o imieniu Baśka,
która nie miała zbyt dużo obowiązków,

Jadwiga i Władysław Urbańscy z „Baśką” w okresie pracy w Leśnictwie Marusza, w 1963 roku
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Władysław Urbański z córką Marią i wnuczką w 1964 roku

a że była dość samowolna, więc chodziła sobie samopas po okolicy, niekrępowana przez nikogo. Kiedy urodziła małego źrebaczka, radości nie było końca.
W tym czasie pobliska miejscowość
Marusza nie była jeszcze tak znana jak
dziś. Stało się o niej głośno po odkryciu
tam bogatych zasobów gorących wód
mineralnych i pobudowaniu nowoczesnych urządzeń balneologicznych.
Początkowo wydawało się, że Leśnictwo Marusza jest łatwiejsze niż Rudnik i że nadaje się doskonale na okres
przedemerytalny dla starszego leśniczego o nadwerężonym zdrowiu. Po
wstępnym okresie entuzjazmu okazało
się jednak, że należący do leśnictwa
teren rozciąga się w kształcie długiej
kiszki aż pod Radzyń, co zmuszało Ojca do pokonywania codziennie
wielkich odległości. Na dodatek to, co

wiązanych całymi dniami do biurka
i komputera, ma skłonność do egzaltacji i zachwytów. Zajęcie to wydaje się
takie romantyczne. Przecież leśnicy
robią w ramach swych codziennych
obowiązków to, co każdy z nas może
robić tylko w czasie krótkich wakacji,
tzn. włóczy się cały dzień po lesie,
ogląda piękne widoki, spotyka dzikie
zwierzęta, wdycha balsamiczne powietrze, ma ogorzałą cerę, nawet sam
nie wie skąd, a jeszcze mu za to płacą.
Tak jest rzeczywiście, ale to tylko jedna
strona medalu i pewno rzeczywiście,
m. in. z tych powodów oni tak kochają
swoją pracę. Nie zapominajmy jednak,
że w dni robocze leśniczy właściwie
tylko wieczory i noce spędza pod dachem, a od wczesnych godzin rannych wystawia się godzinami na wiatr,
deszcz, mróz, śnieg, i to bez możliwości schronienia się w tzw. pomieszczeniach socjalnych, jak to bywa np. na
budowach. Współczesny leśniczy ma
przynajmniej do dyspozycji samochód
terenowy i wolne soboty. Mój Ojciec
przez większość swego życia zawodowego nie miał wolnych sobót, wstawał
o świcie, chodził po lesie pieszo lub
jeździł rowerem, dopiero w Rudniku
dorobił się dość prymitywnego motocykla SHL. Na ogół nie jadał regularnie posiłków i nieraz wracał do domu
całkiem przemoczony i zziębnięty do
szpiku kości, co nie mogło nie zaważyć na jego zdrowiu.

Ostatni etap

Po kilku latach pracy w Maruszy Ojciec poczuł, że z poruszaniem się po
trudnym terenie radzi sobie coraz gorzej,
szczególnie po wypadku ze złamaniem
nogi. Wydawało się, że w tej sytuacji
najlepszym wyjściem będzie rezygnacja
z pracy na stanowisku czynnego leśniczego w terenie i podjęcie pracy biurowej w Nadleśnictwie Chełmno, gdzie
wszystkich dobrze znał i czuł życzliwą
dla siebie atmosferę. W roku 1967 podjął
więc oficjalne starania o zmianę statusu
zawodowego i przyjęcie do pracy w biurze nadleśnictwa. Równocześnie rodzice
zaczęli powoli likwidować gospodarstwo
i przygotowywać się do opuszczenia leśniczówki Marusza. Wcześniej nabyli kawałek gruntu w pobliżu Leśnictwa Rudnik i zaczęli tam budować niewielki dom
z myślą o emeryturze. W chwili, gdy trzeba było opuścić leśniczówkę, dom był już
gotowy. Rodzice przenieśli się do niego
jakiś czas po otrzymaniu z Okręgowego
Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu
oficjalnego pisma (z datą 19 września
1967), potwierdzającego zatrudnienie

Jadwiga i Wadysław Urbańscy z rodziną w 1964 roku
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mogło być atrakcją z punktu widzenia
turystycznego, tzn. silnie pofałdowany
i malowniczo porzeźbiony teren, było
męczące w codziennej pracy. Do jego
obowiązków należało dodatkowo czuwanie nad lasami prywatnymi znajdującymi się w gminie Okonin i Piaski.
Mimo tych trudności przez pierwszych
pięć lat radził sobie dobrze i był zadowolony. W tym czasie odzyskał też
broń myśliwską, więc cieszył się i zaczął trochę polować. Mój mąż i bracia wspominają wyprawy myśliwskie
w Maruszy jako duże przeżycie. Jednak z upływem lat Ojciec zaczął tracić
siły i zdrowie, wyraźnie nadwerężone
przez wieloletnią pracę w lesie.
Tutaj pozwolę sobie na małą dygresję. Zwykle, kiedy mowa o zawodzie
leśniczego, większość z nas, mieszkańców miast, a zwłaszcza tych przy-
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Załoga Nadleśnictwa Chełmno w 1968 roku.
Pierwszy z lewej siedzi Władysław Urbański

Pracę w zawodzie leśnika kontunuują: syn Władysław
Urbański junior i wnuczka Monika - pracownicy Służby
Leśnej w Nadleśnictwie Jamy

karty z NASZEJ HISTORII...

Ojca w biurze Nadleśnictwa Chełmno,
brze. Wieczorem towarzyszył nam przy
dość częste zwolnienia lekarskie. Mimo
gdzie pracował do grudnia 1969, czystole, kiedy rozmawialiśmy, śmialiśmy
że chodził do lekarza, zachowywał zwyli do momentu przejścia na emeryturę,
się, graliśmy z rodzeństwem w karty
kłą pogodę ducha, był czynny, nigdy się
najpierw na stanowisku instruktora techitp. Był jednak bardzo wyciszony, janie skarżył i nie mówił o swoim zdronicznego, a w ostatnim roku leśniczego
koś wewnętrznie skupiony. Pamiętam,
wiu, więc nie zdawaliśmy sobie sprawy,
służby zewnętrznej. Zakończył więc swoże miał w ręku książkę i mało się odw jak bardzo złym jest stanie. Emerytują zawodową drogę
zywał. Zaraz po świętach, 29 marca
rą cieszył się tylko 3
leśnika podobnie, jak Emeryturą cieszył się tylko miesiące. Pierwszym
pożegnaliśmy się z rodzicami i wróją zaczynał w mło- 3 miesiące. Telefon o jego dniem emerytury był
ciliśmy do Torunia, niczego złego nie
dości w biurze Nadprzeczuwając. Telefon o jego śmierci
1
stycznia
1970
roku.
śmierci otrzymaliśmy od
leśnictwa Świt. Mimo
otrzymaliśmy od Mamy następnego
Zima tego roku była
konieczności codzien- Mamy 30 marca 1970 roku bardzo długa i ciężdnia, 30 marca 1970 roku po południu.
nych dojazdów pocią po południu. Zmarł nag- ka. Kiedy przyjechaZmarł nagle na piaszczystej dróżce,
giem lub autobusem le na piaszczystej dróż- liśmy do rodziców
obrzeżonej dekoracyjnie wierzbami,
do Chełmna (na dyw pobliżu domu, wracając rowerem
na Wielkanoc, która
ce, obrzeżonej dekoracyjstansie ok. 20 km)
od sąsiadów. Trudno było w to uwiewypadła w tym roku
w pracy tej czuł się bar- nie wierzbami, w pobliżu wcześnie, bo 27-28
rzyć. Wśród żegnających oprócz żony,
dzo dobrze, w czym domu, wracając rowerem marca, wszędzie leżał
dzieci i wnuków była jego matka, brana pewno jest duża od sąsiadów...
cia i siostry oraz sąsiedzi. Nie zabrakło
jeszcze dość głębozasługa kolegów z biuprzyjaciół leśników, którzy nieśli jego
ki, stwardniały śnieg.
ra, którzy przyjęli go bardzo dobrze. Patrumnę. Został pochowany na cmentaDrugiego dnia Świąt Ojciec poszedł
miętam pewien drobny szczegół, który
rzu w Grudziądzu.
z nami wszystkimi na długi spacer do
to potwierdza. 27 czerwca 1968 roku, jalasu, w czasie którego przerzucał się
Maria Szupryczyńska
dąc do rodziców do Rudnika, wysiadłam
z moim mężem łacińskimi nazwami
na dworcu w Mniszku i spotkałam Ojca
Zdjęcia z archiwum rodzinnego autorki
drzew, a pamiętał je nad podziw dowracającego z Chełmna, więc poszliśmy
razem do domu (jeszcze ok. 2 km). Miał
Podziękowanie
w ręku bukiet kwiatów i opowiadał mi, że
Powyższy tekst nie powstałby bez życzliwości i pomocy wielu osób, którym chciakoledzy urządzili mu z okazji jego dzisiejłabym tu wyrazić moją wdzięczność. Serdeczne podziękowanie kieruję przede wszystszych imienin małą uroczystość. Widać
kim do Redaktora Biuletynu RDLP w Toruniu, Tadeusza Chrzanowskiego, za udobyło, jaką wielką mu to sprawiło przyjemstępnienie mi wielu materiałów archiwalnych, w tym kopii dokumentów służbowych
ność, bo przecież wcześniej, w lesie niOjca, za stałą gotowość pomocy i jej skuteczność oraz za zaproszenie do publikacji
gdy czegoś takiego nie doświadczył. Był
w Biuletynie, a także dyskretne czuwanie nad realizacją tematu. Mojemu rodzeństwu,
tak przejęty, że dopiero po dłuższej chwili
a także rodzeństwu Ojca, dziękuję za współudział w poszukiwaniu starych fotografii
przypomniał sobie, że ja tego samego
i wydobywaniu z pamięci różnych zapomnianych szczegółów. Waldemarowi Wendnia rano miałam w Toruniu na UMK
clowi, zastępcy nadleśniczego z Woziwody, który obecnie mieszka z rodziną w Barłoobronę swojej pracy doktorskiej. Był ze
gach, dziękuję za zgodę na publikację jego pięknych zdjęć, które wzbogaciły materiał
mnie dumny i gratulował mi „doktoratu
ilustracyjny. Andrzejowi Tomczakowi, profesorowi UMK w Toruniu, Marzenie Kruk
w kieszeni”.
z IPN w Gdańsku oraz Paniom z Fundacji Generał Zawackiej w Toruniu dziękuję za
W ostatnim roku pracy w Chełmnie
konsultację historyczną, a mojemu mężowi, córkom i wnukom za wierne kibicowanie
Ojciec osiągnął wiek emerytalny, 17 paźtemu przedsięwzięciu.
dziernika 1969 roku skończył 65 lat. WteMaria Szupryczyńska
dy już sporo chorował, o czym świadczą
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Uczestnicy Rajdu podczas zgrupowania w Trzebcinach

IX Rajd Szlakiem Żołnierzy 5. Brygady AK

ZGRUPOWANIE
w Trzebcinach
W

czerwcu 2011 r. lasami borowiackich nadleśnictw należących
do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu maszerowali uczestnicy Rajdu Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Łupaszki. To już dziewiąta odsłona tego rajdu
organizowanego przez Stowarzyszenie Historyczne im. 5. Wileńskiej Brygady przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum
II Wojny Światowej.

W tym roku do współpracy włączyła
się Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu,
ponieważ to właśnie leśnicy wspierali
partyzantów w ich walce o niepodległą
Polskę. Oddziały leśne zatrzymywały się
w leśniczówkach a wśród pracowników
Lasów Państwowych miały oddanych

Pierwszy z lewej Józef Bandzo ps. Jastrząb
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przyjaciół. Tak było między innymi w leśniczówce Błędno, czy Bartel Mały.
– Uczestnicy Rajdu podobnie jak
szwadrony mjr. Łupaszki wędrowali lasami mając do pokonania kilkadziesiąt
kilometrów. Trasy ułożone zostały tak,
aby młodzież wędrowała przez miejsca

historycznie związane z działalnością
5. Brygady – mówi Robert Jamroz, odpowiedzialny od lat za trasy rajdowe.
– Uczestnicy odwiedzają miejsca potyczek, koncentracji i pobytu szwadronów.
We wszystkich tych miejscach zbierają
informacje i rozmawiają z ludźmi, którzy pamiętają wydarzenia sprzed 60 lat.
W tym roku grupy młodzieży spotykały
się także na koncentracjach wzorowanych na tych partyzanckich.
Jednym z takich miejsc zgrupowań
młodzieży były Trzebciny. Tu na terenie
nadleśnictwa spotkały się trzy grupy
młodzieży. Młodzi ludzie wzięli udział
w „manewrach wojskowych” zorganizowanych przez Trójmiejską Grupę
Rekonstrukcji Historycznych, poznali
charakterystyczne uzbrojenie i umundurowanie wojsk niemieckich, Armii
Czerwonej oraz żołnierzy mjr. Łupaszki. Patrole przeszły również szkolenie
w rzucie granatem i strzelaniu z wiatrówki. Wieczorem wszyscy spotkali się przy
ognisku, na które przybył także jeden
z nielicznych żyjących żołnierzy mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” Józef
Bandzo ps. Jastrząb. Nie zabrakło także przedstawicieli Lasów Państwowych
z Januszem Kaczmarkiem - dyrektorem
RDLP w Toruniu i nadleśniczym Nadleśnictwa Trzebciny Piotrem Kasprzykiem
na czele.
Z Trzebcin młodzież wyruszyła w dalszą drogę by ostatecznie osiągnąć Lubichowo, gdzie Rajd się zakończył. Warto dodać, że Regionalna Dyrekcja LP
w Toruniu nie jest jedyną dyrekcją, która
wspiera podobne inicjatywy. Bliźniaczy
Rajd od dwóch lat wraz z Regionalnym
Komitetem Obrony Pamięci Narodowej
w Hajnówce współorganizuje RDLP
w Białymstoku. W tym roku odbędzie się
3. taki rajd, którego szlak wiedzie przez
Puszczę Białowieską.
Marta Chmielińska
Fot. Tadeusz Chrzanowski

Dyrektor Janusz Kaczmarek i nadleśniczy Piotr Kasprzyk w rozmowie
z organizatorami Rajdu

Z TECHNIKUM LEŚNEGO...

Dzień Patrona Szkoły
P

o raz pierwszy w historii
Zespół Szkół Leśnych w Tucholi obchodził Dzień Patrona.
6 czerwca 2011 r. uczniowie,
grono pedagogiczne na czele
z dyrektor Anielą Czyżyk oraz
zaproszeni goście uczcili pamięć Adama Loreta, którego
imię nadano szkole w ubiegłym roku.

Nagrody dla najlepszych

Obchody rozpoczęły się uroczystym
przemarszem społeczności szkolnej
oraz gości do kościoła pw. Bożego Ciała
w Tucholi. O oprawę Mszy św. w intencji
Adama Loreta, celebrowanej m.in. przez
ks. prałata Andrzeja Kossa - kapelana
leśników i myśliwych diecezji pelplińskiej, zadbali sygnaliści ze szkolnego
Koła „Jenot”, a także Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych. Podczas kazania ks. proboszcz Ireneusz
Kalf przypomniał biografię Adama Lore-

Piknik na świeżym powietrzu

Europejska czołówka
D

rużyna Zespołu Szkół
Leśnych w Tucholi pokazała klasę w umiejętnościach
leśnych. Ekipa młodych pilarzy
zdobyła trzecie miejsce na X
Mistrzostwach Europy. Zespoły, reprezentujące 16 państw,
rywalizowały od 25 do 28 maja
2011 r. w Goraju.

Zawody po raz pierwszy w swej
dziesięcioletniej historii odbyły się
w Polsce. Wzięło w nich udział szesnaście drużyn z: Austrii, Belgii, Republiki
Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Litwy, Luksemburga, Norwegii, Rumunii, Słowenii
oraz Szwecji.
Po uroczystym otwarciu mistrzostw,
które odbyło się na rynku w Czarnkowie, rozpoczęto zawody drwali
w czterech konkurencjach: zmianie
łańcucha, przerzynce precyzyjnej,
przerzynce kombinacyjnej i okrzesywaniu. Rywalizacja była wyrównana,
sędziowie sprawiedliwi, choć bardzo
skrupulatni.

ta, będącego wzorem patriotyzmu oraz
mądrej troski o dobro narodowe, jakim
są lasy.
Dalsza część uroczystości przebiegała już w murach szkoły. Podczas
akademii dyrektor Aniela Czyżyk oraz
zaproszeni goście, w tym Janusz Kaczmarek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu oraz
Tomasz Stybaniewicz – zastępca burmistrza Tucholi, wygłosili okolicznościowe
przemówienia, nawiązujące do postaci
patrona szkoły jako wielkiego miłośnika
polskiej przyrody oraz doskonałego leśnika. Na obchody Dnia Patrona przybyli

Także drugi dzień zawodów przyniósł wiele sportowych emocji zarówno zawodnikom, jak i kibicom. Od

rana uczestnicy przystąpili do ścinki
drzew na przygotowanej powierzchni
zrębowej w Nadleśnictwie Sarbia. Po
południu natomiast, na terenie wokół
szkoły, podczas terenowego „Biegu leśnika”, rozpoczęto rywalizację

Drużyna Zespołu Szkół Leśnych z Tucholi zajęła 3. miejsce na tegorocznych
Mistrzostwach Europy. Fot. Zespół Szkół Leśnych
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Dokończenie ze str. 35

także Hanna Bronke – kanclerz Wyższej
Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Remigiusz Popielarz – dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz
nadleśniczowie nadleśnictw Runowo,
Zamrzenica, Trzebciny i Osie.
W trakcie akademii nastąpiło uroczyste
wręczenie nagród w trzech konkursach,
zorganizowanych przez Zespół Szkół
Leśnych w Tucholi. Powędrowały one
w ręce laureatów rywalizacji w czytelnictwie prasy leśnej, konkursu plastycznego „Czas na las” oraz „I Konkursu Poezji
Leśnej o Laur Adama Loreta”. Zwycięzcy
tego ostatniego zaprezentowali swoje
umiejętności w czasie uroczystości.
Ostatni etap Dnia Patrona odbywał
się już na świeżym powietrzu. W plenerze odbył się piknik, w ramach którego
na uczniów czekały rozmaite atrakcje.
Można było wziąć udział w konkursie
wbijania gwoździ, obejrzeć pokaz mody,
a także sprawdzić swoje umiejętności
w grze w scrabble, czy szachy. Dużo
emocji budziły także mecze w piłkę nożną oraz w siatkówkę, gdzie naprzeciwko
siebie stanęły ekipy reprezentujące uczniów oraz nauczycieli. Na głodnych wrażeń i nie tylko czekały natomiast pyszności z grilla oraz gar pełen bigosu.
Alicja Kaczmarek

Dokończenie ze str. 35

Fot. Zespół Szkół Leśnych w Tucholi
w umiejętnościach leśnych. Na szesnastu stanowiskach, przygotowanych
w terenie, zawodnicy sprawdzali swoją wiedzę w rozpoznawaniu drzew,
szacowaniu ich wysokości, rozpoznawaniu chorób i uszkodzeń itp.
Medalowy zespół z Tucholi reprezentowała drużyna w składzie: Cezary
Borta, Jędrzej Lorbiecki, Zachariasz
Mąkosa, Piotr Oman i Dariusz Malinowski. Złoto powędrowało do reprezentacji Austrii, srebro zdobyła ekipa
z Niemiec. Opiekunami tucholskiej
drużyny byli: Leszek Suwalski (konkurencje techniczne), Teresa Chirrek
(bieg leśnika) i Piotr Marciniak (koordynator). Zawodnicy z Tucholi potwierdzili swój mistrzowski poziom także
podczas konkurencji indywidualnych.
Osiągnięcia drużyny to: trzecie
miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz
drugie miejsce w terenowym biegu
leśnika. Gdy chodzi o sukcesy indywidualne też jest się czym pochwalić.
Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Europy w ścince drzew zdobył Zachariasz
Mąkosa. Ten sam reprezentant naszej
szkoły zajął trzecie miejsce w konkurencji - zmiana łańcucha na czas.
Teresa Chirrek
Fot. Zespół Szkół Leśnych w Tucholi
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SZKOLENIE WYJAZDOWE Z EDUKACJI LEŚNEJ

NOWE doświad
E

dukatorzy z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu uczestniczyli w dwudniowym, od 7 do 8 lipca
2011 r., wyjeździe szkoleniowym na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”. Leśnicy z nadleśnictw
Gdańsk i Wejherowo mają się czym pochwalić w swojej działalności
edukacyjnej. Niektóre pomysły już kupiliśmy.

Siedziba Nadleśnictwa Gdańsk, jak
to w Trójmieście bywa, znajduje się w...
Gdyni, ale przynajmniej stąd blisko jest
nie tylko do centrum miasta, ale i do
lasu. Takie jest właśnie pierwsze wrażenie, gdy chodzi o lasy Nadleśnictwa
Gdańsk, że graniczą one wysoką ścianą
bezpośrednio z ludnymi osiedlami Trójmiasta. Trudno to nazwać sytuacją komfortową, bowiem parcie cywilizacyjne na
lasy jest ogromne, a i dzika zwierzyna
już oswaja się z osiedlowymi placami
zabaw.
Leśnicy Nadleśnictwa Gdańsk bardzo szerokim frontem komunikują się
ze społeczeństwem Trójmiasta. Pierwsze piętro, kilka pomieszczeń, w siedzibie przy ul. Morskiej 200 w Gdyni jest
w całości zagospodarowane na potrzeby prowadzenia edukacji leśnej. Są tu
ekspozycje, eksponaty, tablice, modele,
meble, urządzenia, ale też stolik (kiosk)
multimedialny i salka gdzie prowadzone
są prelekcje, wyświetlane filmy i prezentacje. Gospodarzem tej części nadleśnictwa jest Witold Ciechanowicz, główny
edukator leśny Gdańska. Atrakcyjną
alternatywą dla izby edukacyjnej jest

park przy siedzibie nadleśnictwa, gdzie
zgromadzono wiele gatunków drzew
i krzewów, a ponadto wytyczono i zagospodarowano ścieżkę dydaktyczną, na
której podejmowane są co ważniejsze
tematy tyczące życia lasu.
Skoro mowa o szerokim froncie komunikacyjnym, to warto przypomnieć,
że nie kto inny, ale Witold Ciechanowicz wiedzie prym w polskich Lasach
Państwowych, gdy chodzi o aktywność
edukacyjną w internecie, a zwłaszcza na
portalu społecznościowym FACEBOOK.
Na ten temat mieliśmy okazję wysłuchać
opowieści ilustrowanej prezentacją multimedialną w sali narad nadleśnictwa.
A zacząć trzeba o tego, że pod nieobecność szefa, naszą grupę przywitał
i fachowo w temat nadmorskich lasów
wprowadził zastępca nadleśniczego
Marek Zeman.
Aby mieć możliwie kompletne wyobrażenie o skali działalności edukacyjnej
nadleśnictwa, nasza grupa odwiedziła
jeszcze leśną ścieżkę edukacyjną „Lasy
Chylońskie”, która wiedzie – naszym
zdaniem – przez teren przypominający konfiguracją i składem gatunkowym

Uczestnicy szkolenia przed siedzibą
Nadleśnictwa Gdańsk w Gdyni

we i praktyczne zagospodarowanie i wyposażenie obiektów dobrze tym celom
służy. Nasi edukatorzy z zaciekawieniem
zapoznali się z pluszakami siedzącymi
w budkach lęgowych, a robiącymi za
różne gatunki ptaków żyjących w naszych lasach. Każdy z nich wydawał
dźwięki przypominające cechę gatunkową, chociaż najbardziej uzdolnieni muzycznie spośród nas twierdzili,
że wilga zbytnio zaciąga. A mówiąc nieco poważniej, pluszaki te, w cenie 30
zł za jeden, są niewątpliwie atrakcyjną
pomocą dydaktyczną do prowadzenia
edukacji leśnej najmłodszych.
Dzięki gospodarzom mogliśmy jeszcze zwiedzić najciekawsze zakątki Wejherowa, poznać historię tego miasteczka, a nawet odwiedzić fragment słynnej
Wejherowskiej Kalwarii.
W drodze powrotnej, ale to już naprawdę w pośpiechu, odwiedziliśmy
piękne Arboretum w Wirtach, na terenie
Nadleśnictwa Kaliska. Mimo, że autobus

znacznie się spóźnił nasz przewodnik inżynier Włodzimierz Wałaszewski, przyjął
nas z uśmiechem i profesjonalnie oprowadził po najciekawszych zakątkach
tej prawdziwej przyrodniczej perły Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Gdańsku. Tak sami leśnicy gdańscy
ten obiekt nazywają. I słusznie!
Wizyta w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”
i Arboretum Wirty była pożyteczną lekcją z zakresu prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa, w terenie niełatwym,
bo graniczącym z ogromną aglomeracją Trójmiasta. Była okazją do poznania
i wymiany doświadczeń w interesującej
nas dziedzinie działalności zawodowej
i czasem społecznej. W ostatnim zdaniu
dziękujemy naszym Kolegom Leśnikom
Gdańskim za gościnę, miłe przyjęcie
i dzielenie się własnymi doświadczeniami. Darz Bór!
Tekst i zdjęcia:
Tadeusz Chrzanowski

SPOŁECZEŃSTWA

lasów, bardziej Bieszczady niż Pomorze.
Na końcu ścieżki zlokalizowana jest obszerna wiata edukacyjna, co do której
leśnicy gdańscy mają plany rozwojowe,
bo i obiekt i okolica są jakby do tego
stworzone.
W godzinach popołudniowych – już
po szkoleniu – odbyliśmy krótki spacer
najpiękniejszą trasą przez gdańską Starówkę. Naszym profesjonalnym przewodnikiem był Pan Jerzy Pych, niegdyś
pracownik biura Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Gdańsku. Prawdziwa skarbnica wiedzy o historii Gdańska i nie tylko.
Drugim dzień szkolenia wyjazdowego zaczęliśmy od siedziby Nadleśnictwa
Wejherowo, gdzie przywitał nas i ugościł nadleśniczy Janusz Mikoś. Pokrótce
przybliżył specyfikę lasów wejherowskich, którym natura nie skąpi bogactwa
przyrodniczego, krajobrazowego i w ogóle urody. Oprócz sosny, poważny jest
udział i buka, i dębu, i jeszcze kilku pomniejszych gatunków drzew, a to dopiero stwarza pole do działania leśnikom.
Czasu jest zawsze za mało, więc od
razu zajęła się nami Izabela Pleskot –
lider edukacji leśnej w nadleśnictwie.
Poznaliśmy plany dotyczące dalszego
zagospodarowania parku przy siedzibie
nadleśnictwa na potrzeby edukacji i odwiedziliśmy zlokalizowany w środku lasu
urokliwy Ośrodek Edukacji „Muza”. Są
tu wszelkie warunki do prowadzenia terenowej i kameralnej edukacji. Pomysło-

edukacja leśna

czenia

Ośrodek Edukacji Leśnej Muza w Nadleśnictwie Wejherowo

Spacer z przewodnikiem Włodzimierzem Wałaszewskim po Arboretum w Wirtach
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Nowa elewacja biurowca jak spod igły

Biurowiec Nadleśnictwa Osie po remoncie

szczenia zaadaptowane ze strychu (jest
to pokój dla leśniczych i pomieszczenie
socjalne przy sali narad). Nasza świetlica w niczym nie przypomina dawnej,
jest przestronna, wyposażona w system
klimatyzacji i wentylacji, z nowoczesną
aparaturą multimedialną. Przestronna
klatka schodowa (odpowiadająca przepisom ppoż.) prowadzi do powiększonych i doświetlonych wmontowanymi
oknami dachowymi pomieszczeń na
piętrze. Obecnie zagospodarowujemy
obejście, aby odnowioną elewację budynku, opatrzoną zgodnym z wizualizacją Lasów Państwowych logiem naszej
firmy wkomponować w kolory przyrody.
Wspólna praca przyniosła oczekiwane
efekty. Bardzo się cieszymy, że mamy to
już za sobą, ale trzeba przyznać, że było
warto się potrudzić.

Siedziba JAK NOWA
P

racownicy Nadleśnictwa Osie pracują w wyremontowanym biurowcu. Po trwającej osiem miesięcy modernizacji i rozbudowie
siedziby Nadleśnictwa Osie, pracownicy wykonują swoje obowiązki
w nowocześniejszych, bardziej funkcjonalnych pomieszczeniach.

Plany i marzenia o remoncie sięgają
lat 2008, 2009, kiedy to doszliśmy do
wniosku, że standard naszego miejsca
pracy pozostawia wiele do życzenia,
a z trudem domykające się okna, brak
powietrza podczas narad na świetlicy,
wąskie korytarze i uwagi do protokołów, że biurowiec nie spełnia przepisów
przeciwpożarowych, coraz bardziej da
-je się we znaki. Oczywiście było wiele
za i przeciw. Obawialiśmy się trudów,
jakie niesie ze sobą przeprowadzenie
tak dużej inwestycji przy jednoczesnej
pracy biura. Nadleśniczy Marek Sobczak był najbardziej zdeterminowany
do podjęcia wyzwania. Dzięki przychylności dyrektora RDLP w Toruniu
uzyskaliśmy zgodę i część środków

W sali narad jest teraz czym oddychać
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na wykonanie zamierzeń. Po kilku miesiącach prac nad projektem i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji,
a następnie wyłonieniu wykonawcy
w drodze przetargu publicznego, we
wrześniu 2010 roku pojawiła się ekipa
budowlana. Kto tego nie przeżył, ten
nie zrozumie. Życie pracowników podczas hałaśliwych i pełnych pyłu robót
budowlanych nie było łatwe. Trzeba
było trochę zmarznąć, trochę strzepnąć kurzu i z ubrania, i z dokumentów
na biurku, ale daliśmy radę.

Mamy lepiej

Ekipa remontowa wyjechała w maju
i obecnie spokojnie pracujemy na 570 m
kwadratowych. Zyskaliśmy dwa pomie-

Uroczyste otwarcie

8 lipca 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie odremontowanej siedziby nadleśnictwa z udziałem większości pracowników oraz szacownych
gości. Poświęcenia budynku dokonał
kapelan leśników diecezji pelplińskiej
ksiądz Andrzej Koss, usłyszeliśmy
słowa uznania od dyrektora Janusza
Kaczmarka, miłe słowa popłynęły z ust
dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego Stefana Łyska oraz dyrektora
Domu Kultury Andrzeja Kowalskiego.
Przy tej okazji nadleśniczy wyraził podziękowania dyrektorowi za
poparcie tej inicjatywy, pracownikom
za cierpliwość i za pracę włożoną
w wykonanie niełatwego zadania.
Przebrzmiały fanfary, teraz skupimy
się na pracy, bo zadań do wykonania
ciągle przybywa.
Jadwiga Ginter
Fot. Zbigniew Marek

Grafika na ścianę od dyrektora Janusza Kaczmarka

O Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu

stołowego
W

Najlepsi zawodnicy
w turnieju deblowym. Fot. Bronisław Skiba

-VI Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu po kolejne zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej sięgnął reprezentant Nadleśnictwa Lutówko Piotr Rogowski. Drużynowo najlepsza była ekipa
Nadleśnictwa Różanna.

Od 4 do 5 czerwca 2011 roku w obiektach sportowych MLKS „Krajna” Sępólno Krajeńskie odbył się VI Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu. W zawodach wystartowała
rekordowa liczba 42 zawodników reprezentujących biuro oraz 11 nadleśnictw
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Ogółem w turnieju indywidualnym i deblowym rozegrano blisko
200 emocjonujących spotkań.
W turnieju indywidualnym zwyciężył
reprezentant gospodarzy – Nadleśnictwa Lutówko Piotr Rogowski, przed Miłoszem Nenczakiem (Nadleśnictwo Różanna), Mariuszem Maliszewskim (Nadleśnictwo Woziwoda) oraz Krzysztofem
Kowalskim (Nadleśnictwo Różanna).
Dominacja reprezentanta Lutówka trwa
już nieprzerwanie od sześciu lat. Wymieniona czwórka zakwalifikowała się do
reprezentacji naszej RDLP na coroczne
Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów
Państwowych, które w bieżącym roku
odbędą się na terenie RDLP w Łodzi.
W turnieju deblowym zwyciężyła para
Nadleśnictwa Różanna Krzysztof Kowalski – Miłosz Nenczak, kolejne miejsca
na podium zajęły pary Piotr Rogowski
(Nadleśnictwo Lutówko) – Mariusz Maliszewski (Nadleśnictwo Woziwoda)

oraz Marcin Gałązka – Łukasz Gwiździel
(obaj Nadleśnictwo Lutówko).
W klasyfikacji drużynowej, po zaciętej
rywalizacji, jednym punktem zwyciężyło
Nadleśnictwo Różanna (Miłosz Nenczak,
Karol Kornet, Krzysztof Kowalski) przed
Nadleśnictwem Lutówko (Piotr Rogowski, Łukasz Gwiździel, Marcin Gałązka).
Ostatnie miejsce na podium zajęło Nadleśnictwo Woziwoda (Mariusz Maliszewski, Jan Mania i Waldemar Kamiński).
Przyznano również wyróżnienia dla
najstarszego debiutanta turnieju (Tadeusz Kempa – nadleśniczy Nadleśnictwa
Jamy) oraz objawienia turnieju (Jerzy
Bargiel – biuro RDLP w Toruniu).
Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody uczestnikom wręczał Janusz
Kaczmarek, dyrektor RDLP w Toruniu
oraz Ryszard Zambrzycki, nadleśniczy
Nadleśnictwa Lutówko.
Zawody odbyły się w bardzo miłej
atmosferze i były jednocześnie idealnym miejscem dla integracji braci leśnej
uczestniczącej w turnieju. A turniej ten
z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Liczymy na to,
że w następnych latach grono nadleśnictw, biorących w nim udział, będzie
stale rosnąć.
Piotr Rogowski
Łukasz Gwiździel

DROZD i
KULICZEK
z Toronto

Drozd wędrowny
(Turdus migratorius)
jest zapewne najbardziej rozpoznawalnym ptakiem spośród awifauny kanadyjskiej. Stanowi o tym jego
wszędobylskość w miastach i to, że
bardzo chętnie gniazduje tuż przy
ludzkich domostwach. Jest zatem gatunkiem typowo synantropijnym. Dla
Kanadyjczyków jest przede wszystkim niekwestionowanym zwiastunem
wiosny. Populację drozda wędrownego w Ameryce Północnej ocenia się na
320 milionów osobników.
Zdjęcia wykonałem w maju i lipcu
2010 w dwóch torontońskich parkach:
Humber Bay Park East, Eglinton Flats
Park.

Kuliczek plamisty
(Actitis macularia)
jest najbardziej rozpowszechnionym brodźcem w Ameryce Północnej.
Jego populację szacuje się na 150
milionów osobników. Jest gatunkiem
poliandrycznym, samica broni terytorium i kopuluje z kolejnymi samcami,
a samiec wysiaduje jaja i wychowuje
młode.
Zdjęcia wykonałem w czerwcu
2011 r. 250 km na północ od Toronto
w Haliburton Highlands.
Tekst i zdjęcia: Jacek Pawlikowski
PS. Ptaki fotografuję Nikonem
D200, obiektyw Sigma DG 150-500,
1:5-6.3 APO HSM
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Ptaki na zdjęciach Jacka Pawlikowskiego prezentujemy w naszej Galerii na str. 40

TURNIEJ TENISA
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DROZD i
KULICZEK
z Toronto
fotografował

jacek
pawlikowski

