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- Jak Pan ocenia sytuacjê ekonomiczn¹ RDLP w Toruniu i jej jednostek
po pierwszym pó³roczu 2008 roku?
- Wynik wszystkich jednostek organizacyjnych naszej dyrekcji za I pó³rocze
ukszta³towa³ siê na poziomie 245 proc.
zaplanowanego. Mo¿liwe to by³o dziêki
wytê¿onej pracy i niezwyk³ej determinacji kierownictw wiêkszoœci nadleœnictw
w zakresie sprzeda¿y drewna, oszczêdnoœci w kosztach i nie tylko. Wyzwaniem
dla Lasów Pañstwowych, w obecnych
czasach, jest poszukiwanie i wykorzystywanie innych Ÿróde³ przychodów, poza
sprzeda¿¹ drewna. Zarz¹dzamy przecie¿
nie tylko lasami, ale te¿ licznymi nieruchomoœciami, czy u¿ytkami rolnymi. Na
gruntach Lasów Pañstwowych prowadzi
siê ponadto szereg inwestycji, jak: gazoci¹gi, linie energetyczne, œwiat³owody itp.
Wystêpuj¹ te¿ na naszych gruntach cenne kopaliny. Posiadamy bazê szkó³karsk¹, gdzie leœnicy produkuj¹ po konkurencyjnych cenach bogaty asortyment
sadzonek drzew i krzewów. Wszystko to
mo¿e byæ i ju¿ jest Ÿród³em powa¿nych
dochodów, znacz¹co wp³ywaj¹cych na
wyniki ekonomiczne nadleœnictw, a co za
tym idzie poprawiaj¹cych zaplanowany
wynik finansowy. Zaœ dobry wynik - to
œrodki na inwestycje, wiêksza pula nagród dla pracowników, dodatkowe œrodki dla Funduszu Socjalnego, a nawet
bogatsze Ÿród³o darowizn na cele spo³ecznie u¿yteczne, o które do Lasów Pañstwowych, ju¿ niemal na co dzieñ, zg³asza siê szereg podmiotów.
Kilka nadleœnictw naszej Dyrekcji osi¹gnê³o s³absze wyniki za pierwsze pó³rocze, jednak przed nami drugie, w którym
mo¿na ten wynik poprawiæ. Dzia³alnoœæ
jednostek jest oceniana zasadniczo w skali
ca³ego roku i w doœæ szerokim zakresie

dzia³alnoœci. Szczegó³owe analizy ekonomiczne, jakie dostarczamy na bie¿¹co
nadzorowanym nadleœnictwom, wspomagaj¹ kierownictwo tych jednostek w ocenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej
i zapewne mobilizuj¹ do efektywnej pracy. Musimy mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e
drugie pó³rocze 2008 roku bêdzie o wiele
trudniejsze ze wzglêdu na pog³êbiaj¹ca siê
dekoniunkturê na rynku drzewnym.
- Czy móg³by Pan scharakteryzowaæ sytuacjê na rynku drzewnym regionu? Czy Lasy Pañstwowe powinny
i s¹ w stanie spe³niæ postulaty przemys³u drzewnego, co do obni¿enia cen na
drewno?
- Sytuacja na rynku drzewnym jest
trudna. W moim przekonaniu, najwiêkszy
wp³yw na pogorszenie koniunktury ma
sta³e umacnianie siê z³otego w stosunku
do euro, funta, czy dolara. Powoduje to,
¿e eksport wyrobów z drewna staje siê
dla wielu firm wprost nieop³acalny. Nie
bez znaczenia s¹ stale wzrastaj¹ce ceny
energii i paliw, które to znacz¹co podnosz¹ koszty produkcji i transportu. Wi¹¿¹cy siê z tym wzrost inflacji, a co za tym
idzie - oprocentowania kredytów - powoduje, ¿e narasta obawa przed niewyp³acalnoœci¹ firm, czy osób fizycznych.
Obecnie, eksporterzy wyrobów
z drewna, g³ównie na rynek niemiecki,
skierowali je na rynek krajowy, który nie
jest w stanie wszystkiego wch³on¹æ. Przy
nadprodukcji wyrobów z drewna, spadaj¹
na nie ceny, co jeszcze bardziej destabilizuje rynek. Tym bardziej, ¿e do Polski
nap³ywa z krajów oœciennych drewno
i tarcica, czêsto po dumpingowych cenach. Przemys³ oczekuje, ¿e Lasy Pañstwowe wezm¹ na siebie ca³y ciê¿ar niwelowania dekoniunktury, która zaistnia-

³a z przyczyn, które wymieni³em wy¿ej ,
a które s¹ niezale¿ne od dzia³alnoœci LP.
W efekcie narasta presja na obni¿kê cen surowca drzewnego z Lasów Pañstwowych.
Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e poszczególne bran¿e przemys³u drzewnego jeszcze w 2007 roku notowa³y rentownoœæ na
poziomie od 5 do nawet 10 proc. Obecnie wed³ug ró¿nych Ÿróde³ wynosi ona od
2 do 4 proc. Tymczasem, rentownoœæ
rzêdu 3 proc. na przyk³ad na rynku amerykañskim - to dobry wynik, gwarantuj¹cy firmie stabilnoœæ.
Ponadto, w gospodarce rynkowej jest
spraw¹ naturaln¹, ¿e niektóre firmy bankrutuj¹, a inne w to miejsce kieruj¹ wolny
kapita³ tworz¹c nowe podmioty gospodarcze. Lasy Pañstwowe wprowadzaj¹c
sprzeda¿ drewna poprzez portal leœnodrzewny, uzupe³niony systemem aukcyjnym "e-drewno", nie mog¹ sztucznie "reanimowaæ" firm, które na przyk³ad pope³ni³y b³¹d w swojej strategii, czy Ÿle zainwestowa³y. Na wolnym rynku wa¿ne jest,
by firma by³a przygotowana na okres nadchodz¹cej dekoniunktury. Wsparcie dla
tych podmiotów, które wpad³y w "do³ek",
by³aby potraktowana jako pomoc publiczna i to nie mo¿e mieæ miejsca.
Lasy Pañstwowe wysz³y naprzeciw
postulatom firm drzewnych wprowadzaj¹c obni¿kê cen na drewno do 10 proc.
Dotyczy³o to sortymentów, które nie znajduj¹ wielu nabywców. Moim zdaniem, to
uk³on w stronê odbiorców surowca
drzewnego. Osobiœcie jestem przeciwny
dalszym obni¿kom cen. Dalszy ich spadek nie zwiêkszy popytu na drewno, bo
s³abo sprzedaj¹ siê wyroby z drewna,
o czym mówi³em wczeœniej. Bariera popytu jest tu decyduj¹ca. Obecnie rynek
nie wch³onie owej nadprodukcji, nawet,
gdy gotowe wyroby potaniej¹. St¹d te¿,
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moim zdaniem, lepszym rozwi¹zaniem
dla Lasów Pañstwowych by³oby niewykonanie rocznego planu pozyskania
drewna, a tym samym zaoszczêdzenie
kosztów tych prac i pozostawienie drewna w lesie "na pniu". W przysz³oœci, przy
wzroœcie koniunktury mo¿na by to drewno wystawiæ na aukcje w systemie "e-drewno", odpowiadaj¹c na widoczne zapotrzebowanie rynku, co uspokoi³oby zewnêtrzne naciski na zwiêkszenie pozyskania, które zawsze pojawiaj¹ siê przy wzroœcie
koniunktury na surowiec drzewny.
My leœnicy, zdajemy sobie sprawê, ¿e
utrata czêœci przychodów, w wyniku obni¿ki
cen na drewno, skutkuje "ciêciami" w kosztach w zakresie gwarantuj¹cym realizacjê
planu finansowo-gospodarczego. Tymczasem, ca³a sfera us³ug w gospodarce leœnej
zosta³a wczeœniej rozstrzygniêta w drodze
przetargów zakoñczonych podpisaniem
umów z wykonawcami. Obecnie, oszczêdnoœci mo¿na i trzeba szukaæ w dzia³alnoœci administracyjnej i infrastrukturze. Trzeba tu wyraŸnie powiedzieæ, ¿e niewiele da
siê w tych dzia³ach zaoszczêdziæ. Dlatego
tak wa¿ne s¹ dochody z innych Ÿróde³ ni¿
sprzeda¿ drewna, o czym wczeœniej sygnalizowa³em, a które zniweluj¹ utratê przychodów z drewna.
Reasumuj¹c, uwa¿am, ¿e dalsze obni¿ki cen na drewno by³yby b³êdem.
Drewno nieodbierane obecnie przez nabywców winno byæ kierowane na aukcje
w systemie "e-drewno". Tym sposobem
rynek poka¿e za jak¹ cenê drewno mo¿e
byæ sprzedane i tak¹ sytuacjê mo¿na
uznaæ za "zdrow¹". Jeœli ceny drastycznie spadn¹, trzeba bêdzie zastanowiæ siê,
czy nie wstrzymaæ pozyskania drewna,
ograniczaj¹c plan na przyk³ad o 10 proc.
Jak na razie, na naszym rynku w systemie "e-drewno", poszczególne sortymenty w wiêkszoœci znajduj¹ nabywców i to
po satysfakcjonuj¹cych nas cenach. S¹
odbiorcy, którzy w tym systemie dokupuj¹ drewno, gdy¿ maj¹ zbyt na swoj¹
specyficzn¹ produkcjê. Podkreœlaj¹ nawet, ¿e po raz pierwszy od kilku lat mog¹
uzupe³niæ zakupy i poprawiæ swoj¹ "historiê", co bêdzie mia³o znaczenie w rokowaniach internetowych w roku 2009
i przysz³ych latach.
Wszyscy liczymy, ¿e koniunktura
w bran¿y drzewnej znacz¹co siê poprawi,
a wci¹¿ doskonalony system sprzeda¿y
na portalu leœno-drzewnym i w systemie
"e-drewno" utrwali gospodarkê rynkow¹
i ochroni Lasy Pañstwowe od pojawiaj¹cych siê co jakiœ czas niesprawiedliwych
opinii na temat sprzeda¿y drewna.
Uwa¿am, ¿e obecnie nie ma innej drogi. Dodam tylko, ¿e musi równolegle istnieæ odpowiednio du¿y rynek sprzeda¿y
detalicznej drewna, który pozwala lokalnej ludnoœci - osobom fizycznym zaspo-
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koiæ potrzeby prywatnych gospodarstw
domowych.
Sytuacja na rynku drzewnym w naszym regionie jest niezwykle dynamiczna.
Wa¿niejsze decyzje konsultujê na naradach z ca³ym korpusem nadleœniczych
z terenu naszej dyrekcji, tak by podejmowane dzia³ania by³y najkorzystniejsze. Sytuacja ta w skali kraju dodatkowo komplikuje siê, gdy¿ notowane s¹ klêski - jak na
przyk³ad w Beskidach - których ³agodzenie jest przedmiotem szczególnej troski
kierownictwa Lasów Pañstwowych. Drewno z tych nieplanowanych Ÿróde³ musi byæ
sprzedane w pierwszej kolejnoœci, by nie
dopuœciæ do deprecjacji. St¹d te¿ wszystkie regionalne dyrekcje LP musz¹ podporz¹dkowaæ siê decyzjom Dyrektora Generalnego LP. Cel nadrzêdny - dobro Lasów
Pañstwowych jako jednej du¿ej firmy musi
pozostaæ priorytetem. Skomplikowana
sytuacja na rynku drzewnym wymaga jasnej i jednolitej polityki, przedstawianej
i koordynowanej przez Dyrektora Generalnego, dlatego te¿ osobiste pogl¹dy dyrektorów RDLP, czy nadleœniczych musz¹
nieraz ust¹piæ, by ten cel nadrzêdny osi¹gn¹æ.
- Tegoroczna aura nie nale¿a³a do
korzystnych z punktu widzenia hodowli
i ochrony lasu. Z jakimi tego g³ównymi
konsekwencjami bêdziemy siê zmagaæ
w bie¿¹cym i nastêpnych latach?
- Rzeczywiœcie, póŸne przymrozki,
nawet do minus siedmiu stopni Celsjusza,
a nastêpnie d³ugotrwa³a, wiosenna susza
i wysokie temperatury spowodowa³y liczne szkody w uprawach leœnych, nawet
tych starszych 3-6-cio letnich. Na terenie
naszej Dyrekcji szkody roz³o¿y³y siê nierównomiernie. Nadleœnictwa zosta³y zobowi¹zane do ich inwentaryzacji. Wi¹¿e siê
to z planowaniem na 2009 rok. Musimy
w miarê dok³adnie okreœliæ rozmiar koniecznych uzupe³nieñ i poprawek. W ostatnich latach udzia³ poprawek w odnowieniach kszta³towa³ siê na poziomie 10-14
proc., co nale¿y uznaæ za du¿e osi¹gniêcie leœników RDLP w Toruniu. Wed³ug
mojego rozeznania w 2009 r. udzia³ ten
mo¿e dojœæ do 20 proc. Osobiœcie, nie
obawiam siê o dobre wykonanie tych zadañ, jednak musimy mieæ na wzglêdzie
dodatkowe, ponadplanowe prace - jak np.
przygotowanie gleby - do wykonania ju¿
jesieni¹ bie¿¹cego roku. A to oznacza
dodatkowe koszty, co w kontekœcie gorszej sprzeda¿y drewna i mniejszych dochodów, jest szczególnie trudne.
Jest jeszcze inny aspekt ca³ego zjawiska. Szkody w uprawach "psuj¹" nam
starannie skomponowane sk³ady gatunkowe. Poprawianie 3-6-cio letnich upraw
nie zawsze mo¿na wykonaæ gatunkami,
które by³y wprowadzane na etapie zak³a-

dania uprawy. Liczê tutaj na dobr¹ wspó³pracê na gruncie - in¿ynierów nadzoru
i zastêpców nadleœniczych z leœniczymi.
Wierzê, ¿e s³u¿by terenowe dobrze poradz¹ sobie z tym zadaniem i osi¹gniemy dobry wynik w ocenie udatnoœci
upraw, z czego toruñska dyrekcja LP od
lat s³ynie.
Jakie jest Pana zdanie na temat pomys³u utworzenia obszaru Natura 2000
Bory Tucholskie o powierzchni 322 tys.
ha. Obszar ten trafi³ ju¿ do konsultacji
spo³ecznych, choæ brak szczegó³owych
wytycznych co do postêpowania w lasach w³¹czonych w sieæ Natura 2000?
- Ustalenie obszarów sieci ekologicznej "Natura 2000" to zadanie, które ci¹¿y
na Polsce po wejœciu naszego kraju do
Unii Europejskiej. Inwentaryzacja przyrodnicza jak¹ wykonali leœnicy przy udziale ekspertów ze œrodowiska naukowego,
jak i jej weryfikacja przez zespo³y ustanowione przy Wojewodach wskazuj¹
obszary tworz¹ce tê sieæ. Trzeba zaznaczyæ, ¿e brak wyznaczenia sieci Natura
2000 mo¿e spowodowaæ zablokowanie
dostêpu do finansowania z UE wielu potrzebnych inwestycji i to ju¿ od 2009 roku.
Koñcówka br. to ostateczny termin dla
przedstawienia uzgodnionej sieci obszarów chronionych w ramach Natury 2000.
W tym kontekœcie bardzo krytycznie
oceniam propozycjê utworzenia obszaru Natura 2000 o powierzchni 322 tys. ha
na terenie ca³ych Borów Tucholskich.
Moim zdaniem jest to ogromne nieporozumienie i w tej sprawie przed³o¿y³em ju¿
negatywn¹ opiniê Dyrektorowi Generalnemu LP. Wiem, ¿e podobnie negatywne
zdanie w tej sprawie wyrazi³y lokalne samorz¹dy.
Owszem, s¹ na terenie Borów Tucholskich cenne obiekty przyrodnicze i to zarówno z punktu widzenia dyrektywy ptasiej, jak i siedliskowej, i zosta³y one wykazane we wspomnianej inwentaryzacji
wykonanej przez leœników i naukowców.
Ich powierzchnia ³¹cznie wynosi oko³o 37
tys. ha i jest ona merytorycznie uzasadniona.
Ponadto, wci¹¿ za ma³o wiemy na temat ewentualnych ograniczeñ dotycz¹cych gospodarki leœnej, wynikaj¹cych
z objêcia danego terenu "Natur¹ 2000".
Chcielibyœmy wiedzieæ, czy np. dyrektywa ptasia ograniczy nasz¹ normaln¹ dzia³alnoœæ gospodarczo-ochronn¹ zaplanowan¹ w planach urz¹dzenia lasu? Nie
wiemy te¿, kto ostatecznie bêdzie odpowiedzialny za te obszary wyznaczone na
terenie Lasów Pañstwowych? W temacie
obszarów naturowych jest zbyt wiele niewiadomych i obawiam siê, by niedobre
decyzje w tym zakresie, nie doprowadzi³y do destabilizacji Lasów Pañstwowych.

Anna i Tomasz Klinger
z Agencji Pro-Film, producenci
"Magazynu Leœnego Kujaw
i Pomorza" otrzymali tegoroczn¹
nagrodê im. Adama Loreta przyznawan¹ przez Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych.
Gratulujemy!

N

agroda im. Adama Loreta jest przyznawana od 2000 r. osobom szczególnie zas³u¿onym w rozwoju i promocji
Lasów Pañstwowych. W tym roku jury
konkursowe postanowi³o przyznaæ piêæ
nagród i piêæ wyró¿nieñ, w dwóch kategoriach. W kategorii I - za wybitne osi¹gniêcia naukowo-badawcze lub innowacyjnoracjonalizatorskie i za ca³okszta³t dzia³alnoœci na rzecz Lasów Pañstwowych oraz
w kategorii II - za prace na rzecz promocji
i kszta³towania korzystnego wizerunku Lasów Pañstwowych, popularyzacjê wiedzy
o LP oraz o misji i roli tej organizacji w dzia³aniach na rzecz polskiej przyrody.
Fina³ i wrêczenie nagród w tegorocznej VIII edycji konkursu o Nagrody im.
Adama Loreta mia³o miejsce podczas
obchodów Centralnych Dni Lasu, które
odby³y siê w Spychowie na terenie RDLP
w Olsztynie, 20 czerwca. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody pieniê¿ne, a osoby nagrodzone - tak¿e pami¹tkowe statuetki z popiersiem Adama Loreta.
Anna i Tomasz Klinger z Agencji ProFilm otrzymali nagrodê w kategorii II za

produkcjê cyklu "Magazyn Leœny Kujaw
i Pomorza", na który sk³ada siê osiem odcinków programu edukacyjnego o lasach
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu. O tym cyklu pisaliœmy
obszernie w naszym "Biuletynie", jak równie¿ na stronie internetowej w minionym
2007 roku, w czasie kiedy program by³
realizowany i emitowany w regionalnej
TVP Info Bydgoszcz. Komplet oœmiu odcinków "Magazynu" wydaliœmy te¿ na p³ycie DVD, która by³a za³¹czona do nr.
4/2007 "Biuletynu RDLP w Toruniu".
Informujemy, ¿e Anna i Tomasz Klinger kontynuuj¹ wspó³pracê z nasz¹
Dyrekcj¹. W bie¿¹cym roku realizuj¹ czteroodcinkowy program edukacyjny pt. "Sekrety lasu". Dwa pierwsze odcinki poœwiêcone problematyce leœnej w okresie
wiosny i lata by³y ju¿ emitowane w regionalnej TVP Info, dwa kolejne bêd¹ realizowane jesieni¹ i na pocz¹tku zimy tego roku.
Tadeusz Chrzanowski

Anna i Tomasz Klinger podczas realizacji
„Magazynu Leœnego”. Fot. Tadeusz Chrzanowski

- Tegoroczne kontrole w nadleœnictwach wykaza³y, ¿e jeszcze kilka tematów wymaga poprawy. Które z nich
uzna³by Pan za priorytetowe? Czy
w przysz³ym roku przewidywane s¹
szkolenia S³u¿by Leœnej?
- Kontrole prowadzone przez Inspekcjê Lasów Pañstwowych i wydzia³y merytoryczne naszej dyrekcji pokazuj¹ zakres nieprawid³owoœci i uchybieñ jakie
jeszcze wystêpuj¹ w nadzorowanych jednostkach. Muszê przyznaæ, ¿e 2007 rok
przyniós³ zasadnicz¹ poprawê w ocenie
dzia³alnoœci gospodarczej naszych nadleœnictw, a w pierwszym pó³roczu br. jest
jeszcze lepiej. Protoko³y z wielu kontroli
w³aœciwie nie stwierdzaj¹ uchybieñ i mog³em wystosowaæ do niejednego nadleœniczego pismo rozpoczynaj¹ce siê od
s³ów: "Z zadowoleniem zapozna³em siê
z wynikami kontroli...".
Przypomnê, ¿e w 2006 roku nie by³o
tak dobrze. Wówczas z przera¿eniem
stwierdzi³em powa¿ne nieprawid³owoœci
w zakresie gospodarki gruntami i stosowania prawa zamówieñ publicznych. Niezw³ocznie podjête dzia³ania, by poprawiæ
sytuacjê w tej materii, osobista odpowiedzialnoœæ naczelników naszej dyrekcji za
prowadzone przez nich sprawy - doprowadzi³y w krótkim czasie do zdecydowanej poprawy.
Gdy chodzi o dzia³ania hodowlanoochronne w gospodarce leœnej stwierdzamy obecnie tylko nieliczne b³êdy w "sztuce leœnej". W kilku nadleœnictwach stwierdzi³em braki we wdro¿eniu niektórych elementów prezentowanych i dyskutowanych podczas szkoleñ terenowych w latach 2006-2007. Te niewielkie uchybienia,
szczególnie w hodowli lasu, musz¹ byæ
wyeliminowane. Dlatego w 2009 roku
przewidujê przeprowadzenie podobnych
szkoleñ dla S³u¿by Leœnej, k³ad¹c nacisk
na tematy, które wymagaæ bêd¹ dalszych
prezentacji i omówienia po tegorocznych
lustracjach terenowych.
Z tego miejsca zwracam siê do pracowników nadleœnictw i biura RDLP
z apelem o dog³êbne zapoznanie siê
z obowi¹zuj¹cymi aktami prawnymi, wewnêtrznymi uregulowaniami Lasów Pañstwowych, bie¿¹ce dokszta³canie siê
w zakresie w³asnych obowi¹zków zawodowych, tak by praca dawa³a pe³n¹ satysfakcjê, a prze³o¿onym poczucie spokoju i pewnoœci, ¿e kontrole prowadzone czy to przez instytucje zewnêtrzne, czy
wewn¹trzleœne bêd¹ potwierdzeniem dobrej pracy nas wszystkich.
- Dziêkujê Panu za rozmowê.
Rozmawia³ Mateusz Stopiñski
1 sierpnia 2008 r.
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atyfikacja przez Polskê Konwencji Berneñskiej o ochronie europejskiej przyrody
¿ywej i siedlisk przyrodniczych z 1979
roku oraz wejœcie do Wspólnoty Europejskiej wymagaj¹ realizacji w naszym kraju Dyrektywy Siedliskowej (Habitowej) uchwalonej 21 maja 1992
roku, zmienionej Dyrektyw¹ 97/62/EWG oraz Dyrektywy Ptasiej (1979). To wi¹za³o siê z dostosowaniem do tych dyrektyw prawa krajowego, dlatego w Ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku pojawi³a siê po raz pierwszy nowa
forma ochrony - obszary Natura 2000.

6

BIULETYN RDLP W TTORUNIU
ORUNIU - 3(48)2008

Podstawowym celem Dyrektywy Siedliskowej jest ochrona
ró¿norodnoœci biologicznej na obszarze pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej. Zadanie to ma byæ realizowane poprzez:
ochronê siedlisk przyrodniczych zagro¿onych lub/i reprezentatywnych dla poszczególnych regionów biogeograficznych
zjednoczonej Europy oraz zachowanie roœlin i zwierz¹t rzadkich i zagro¿onych na terenie Wspólnoty, realizowane miêdzy
innymi poprzez wyznaczenie Sieci Natura 2000, obejmuj¹cej
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (00S) wyznaczane na podstawie Dyrektywy Habitowej i Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (0S0) powo³ywane zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Ptasiej (Herbich, red. 2004)
Wed³ug ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku
siedlisko przyrodnicze jest to "obszar l¹dowy lub wodny, natu-

W ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku jako "w³aœciwy
stan ochrony siedliska przyrodniczego" uwa¿a siê " stan, w którym naturalny zasiêg siedliska przyrodniczego i obszary zajête
przez to siedlisko w obrêbie jego zasiêgu nie zmieniaj¹ siê lub
zwiêkszaj¹ siê, struktura i funkcje, które s¹ konieczne do d³ugotrwa³ego utrzymania siê siedliska, istniej¹ i prawdopodobnie
nadal bêd¹ istnia³y oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajduj¹ siê we w³aœciwym stanie ochrony".

Ustawa nie precyzuje

Jednak ustawa o ochronie przyrody nie precyzuje jak nale¿y
gospodarowaæ na siedliskach o znaczeniu wspólnotowym. Jest
natomiast mowa o gospodarowaniu na tego typu siedliskach
w granicach obszarów Natura 2000. Zgodnie z artyku³em 32 (ustêp
4) na terenie zarz¹dzanym przez Pañstwowe Gospodarstwo
Leœne Lasy Pañstwowe znajduj¹cym siê na obszarze Natura
2000 zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleœniczy, zgodnie z ustaleniami planu
ochrony obszaru Natura 2000 uwzglêdnionym w planie urz¹dzania lasu. Ponadto w artykule 33 (ustêp I) zabrania siê podejmowania dzia³añ mog¹cych w istotny sposób pogorszyæ stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e
w istotny sposób wp³yn¹æ negatywnie na gatunki, dla których
ochrony zosta³ wyznaczony obszar Natura 2000.
Dla wykonywania zabiegów gospodarczych na obszarach
Natura 2000 istotny jest artyku³ 36 ustawy o ochronie przyrody.
Mówi siê w nim, ¿e na obszarach Natura 2000, nie podlega
ograniczeniu dzia³alnoœæ zwi¹zana z utrzymaniem urz¹dzeñ
i obiektów s³u¿¹cych bezpieczeñstwu przeciwpowodziowemu
oraz dzia³alnoœæ gospodarcza, rolna, leœna, ³owiecka i rybacka, a tak¿e amatorski po³ów ryb, je¿eli nie zagra¿aj¹ one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roœlin lub zwierz¹t ani nie wp³ywaj¹ w sposób istotny negatywnie na gatunki
roœlin i zwierz¹t, dla których ochrony zosta³ wyznaczony obszar Natura 2000.

odtworzyæ taki stan". Dzia³ania te musz¹ "uwzglêdniaæ wymogi
gospodarcze, spo³eczne i kulturowe oraz uwarunkowania regionalne i lokalne. Sieæ Natura 2000 "z³o¿ona z obszarów, na których wystêpuj¹ typy siedlisk przyrodniczych wymienione w za³¹czniku I i siedliska gatunków wymienionych w za³¹czniku II,
musi wiêc mieæ na celu zachowanie lub odtworzenie korzystnego stanu ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
bêd¹cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Wg dyrektywy siedliskowej korzystny stan ochrony (KSO) zachodzi wtedy, kiedy "jego naturalny zasiêg i powierzchnia w obrêbie tego
zasiêgu s¹ sta³e lub zwiêkszaj¹ siê" oraz gdy "specyficzna struktura i funkcje konieczne do jego d³ugotrwa³ego zachowania istniej¹ i prawdopodobnie bêd¹ istnieæ w daj¹cej siê przewidzieæ
przysz³oœci, jak równie¿ gdy stan ochrony jego typowych gatunków jest korzystny". Ponadto konieczne dzia³ania ochronne
musz¹ odpowiadaæ "ekologicznym wymaganiom typów siedlisk
przyrodniczych wymienionych w za³¹czniku I lub gatunków wymienionych w za³¹czniku II wystêpuj¹cych na tych obszarach.
Z wy¿ej wymienionej publikacji wynika, ¿e gospodarowanie w lasach w³¹czonych do Specjalnych Obszarów Ochrony
mo¿e byæ poddawane ocenie oddzia³ywania na te obszary. Podawany jest przyk³ad "komercyjne pozyskanie drewna mo¿e
stanowiæ czêœæ planu zarz¹dzania ochron¹ terenów leœnych
wyznaczonych jako SOO. W takim zakresie, w jaki komercyjne
pozyskanie nie jest konieczne do zarz¹dzania ochron¹, mo¿e
ono wymagaæ oceny.
Wytyczne Komisji Europejskiej do Dyrektywy Habitatowej nic
nie proponuj¹ jak postêpowaæ z siedliskami o znaczeniu wspólnotowym na terenach nie w³¹czonych do specjalnych obszarów
ochrony siedlisk. Równie¿ w ustawie o ochronie przyrody nie
ma o nich mowy. Dlatego na proœbê kilku nadleœnictw RDLP
w Toruniu proponujê pewne rozwi¹zania, w stosunku do nich.
Wykorzysta³em przy tym w du¿ym zakresie opracowane przeze
mnie, skonsultowane z pracownikami RDLP Wytyczne ochronne w sprawie okreœlonych siedlisk przyrodniczych podlegaj¹cych
ochronie na terenie RDLP w Toruniu (Za³¹cznik do Zarz¹dzenia
Nr 24/2003 Dyrektora RDLP w Toruniu) oraz treœæ projektu Zarz¹dzenia nr 28/2008 Nadleœniczego Nadleœnictwa Brodnica, mgr.
in¿. Henryka Kapusty, z 23.04.2008 w sprawie zasad postêpowania gospodarczego na siedliskach cennych przyrodniczo zinwentaryzowanych na terenie Nadleœnictwa Brodnica w 2007 roku.

Siedliska o znaczeniu wspólnotowym
na terenie RDLP w Toruniu

Udzia³ zinwentaryzowanych siedlisk o znaczeniu wspólnotowym w poszczególnych nadleœnictwach RDLP w Toruniu jest

Zarz¹dzanie obszarami Natura 2000

W 2007 roku ukaza³a siê publikacja "Zarz¹dzanie obszarami
Natura 2000. Postanowienia artyku³u 6 Dyrektywy Siedliskowej
92/43/EWG. Zawiera ona przet³umaczone na jêzyk polski wytyczne Komisji Europejskiej, w sprawie powo³ywania, zarz¹dzania i funkcjonowania specjalnych obszarów ochrony siedlisk.
Zgodnie z zapisami dyrektywy habitatowej. "Podejmowane dzia³ania …bêd¹ zaplanowane tak, aby zachowaæ siedliska przyrodnicze oraz gatunki dzikiej fauny i flory bêd¹ce przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w korzystnym stanie ochrony lub aby

Ols porzeczkowy
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ralny, pó³naturalny lub antropogeniczny, wyodrêbniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne. Szczególne
znaczenia maj¹ siedliska przyrodnicze bêd¹ce przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, które wystêpuj¹ na jej terenie
i spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria: s¹ zagro¿one zanikiem w swoim naturalnym zasiêgu lub maj¹ niewielki obszar wystêpowania w wyniku regresji lub uwarunkowañ naturalnych, lub s¹
doskona³ymi przyk³adami cech typowych dla regionów biogeograficznych (Herbich, red. 2004).
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ siedliska priorytetowe, za
które Wspólnota ponosi szczególn¹ odpowiedzialnoœæ a ich
przetrwanie zale¿y g³ownie od w³aœciwych dzia³añ ochronnych
prowadzonych przez kraje cz³onkowskie, gdy¿ ich zasiêg obejmuje wy³¹cznie lub prawie wy³¹cznie te kraje. Do siedlisk priorytetowych zalicza siê miedzy innymi *91D0 bory i lasy bagienne, *91I0 ciep³olubne d¹browy oraz *91E0 ³êgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (gwiazdka przy numerze siedliska wyró¿nia siedliska priorytetowe). W realizacji Dyrektywy Habitowej istotny jest stan siedliska.

bardzo zró¿nicowany. Le¿¹ one bowiem w doœæ odmiennych
mezoregionach pod wzglêdem uwarunkowañ siedliskowych.
Wiêkszoœæ nadleœnictw gospodaruje w warunkach ma³o urodzajnych gleb wytworzonych z piasków wydmowych lub sandrowych, ale du¿a czêœæ roœnie na glebach ¿yznych. Na terenie toruñskiej RDLP zró¿nicowane s¹ tak¿e uwarunkowania klimatyczne. Na przyk³ad czêœæ po³udniow¹ cechuje niedostatek
opadów atmosferycznych a w czêœci pó³nocnej opady s¹ du¿o
wy¿sze. Z klimatem zwi¹zany jest naturalny zasiêg drzew oraz
zespo³ów roœlinnych. Nadleœnictwa le¿¹ce na pó³nocy RDLP le¿¹
na granicy wystêpowania buka, natomiast w pó³nocno- wschodniej czêœci (Nadleœnictwo Skrwilno) znajduj¹ siê naturalne, wyspowe stanowiska œwierka. Po³udniowo zachodnia czêœæ RDLP
le¿y w zasiêgu gr¹du œrodkowo-europejskiego, na pozosta³ym
obszarze wykszta³ca siê gr¹d subkontynentalny.
Ró¿nic tego typu jest jeszcze wiêcej. Z tych uwarunkowañ
wynikaj¹ wiêc du¿e ró¿nice w typach siedlisk chronionych
i wielkoœci ich powierzchni w poszczególnych nadleœnictwach
a nawet obrêbach. Zaliczone do siedlisk chronionych zbiorowiska znajduj¹ siê w ró¿nym stanie naturalnoœci, który okreœlano wg nastêpuj¹cych kryteriów, opisanych w tabeli obok.
Stan A mo¿na zaliczyæ zgodnie z metodyk¹ zawart¹ w "Poradnikach ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000" do "stanu
uprzywilejowanego", którym okreœla siê stan optymalny siedliska, stanowi¹cy w pewnym sensie idealny wzorzec. Do tego
stanu zaliczono niewielk¹ czêœæ siedlisk leœnych, dodatkowo
wiêkszoœæ z nich znajduje siê w granicach rezerwatów. Wiêkszy udzia³ powierzchni ze stanem A stwierdzono wœród siedlisk
nieleœnych. Najwiêcej p³atów siedlisk leœnych znajduje siê

Rosiczka okr¹g³olistna
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Kryteria okreœlania stanu typów i podtypów siedlisk Natura 2000

w stanie C. Mieszcz¹ siê one, co prawda, w kryteriach siedlisk
chronionych, ale bardzo widoczne s¹ w nich formy degeneracji, takie jak np. monotypizacja, pinetyzacja i neofityzacja. Wiêkszoœæ z nich wymaga czynnej ochrony w postaci przebudowy
drzewostanu b¹dŸ innych dzia³añ ochronnych.
Zg³oszone przez Polskê do Komisji Europejskiej lub postulowane przez organizacje pozarz¹dowe specjalne obszary
ochrony siedlisk nie obejmuj¹ du¿ej powierzchni lasów i gruntów nieleœnych RDLP w Toruniu. Do wiêkszych nale¿¹ jedynie
"Ostoja Brodnicka", "Ostoja Nad Brd¹ i Wst¹¿k¹", "Mesy Krajeñskie" i "Wydmy Puszczy Bydgoskiej". Wynika z tego, ¿e korzystny
stan ochrony siedlisk o znaczeniu wspólnotowym wystêpuj¹cych w granicach RDLP w Toruniu jest zabezpieczony w innych regionach Polski lub w innych krajach Europy. Nie znaczy
to wcale, ¿e nie nale¿y o nie dbaæ.

Zasady postêpowania na siedliskach
chronionych

Zasad¹ g³ówn¹ postêpowania na siedliskach chronionych
powinno byæ przynajmniej zrównowa¿enie funkcji gospodarczej lasu z funkcj¹ przyrodnicz¹. Druga zasada polega na tym,
¿e wszelkie dzia³anie na siedliskach w "stanie uprzywilejowanym" powinny zmierzaæ do zachowania tego stanu. Trzecia
zasada to podniesienie w trakcie kszta³towania kolejnego pokoleniu drzew stopnia zachowania siedliska przynajmniej o jeden stopieñ. Dotyczy to szczególnie siedlisk w stanie C, których renaturalizacja bez interwencji cz³owieka mo¿e trwaæ bardzo d³ugo. I ostatnia zasada. Ca³kowicie rezygnujemy z celowego u¿ytkowania lasu na siedliskach, których iloœæ i powierzch-

Buczyna

nia w danym nadleœnictwie jest niewielka lub bardzo ma³a.
Dotyczy to zw³aszcza siedlisk skrajnie ubogich pod wzglêdem
troficznym, np. torfowisk wysokich i borów chrobotkowych.
Du¿ych korzyœci gospodarczych nie przynosz¹, a posiadaj¹
znacz¹c¹ wartoœæ przyrodnicz¹ i ochroniarsk¹. Na tych siedliskach pozyskanie drewna mo¿e byæ jednak prowadzone, przy
zabiegach ochronnych np. usuwaniu nadmiaru osobników brzozy w borze bagiennym, czy te¿ ciêciach rozluŸniaj¹cych lub
sanitarnych w borach chrobotkowych. Uwaga ta dotyczy tak¿e
d¹browy œwietlistej.
Zasadniczym celem zabiegów pielêgnacyjnych jest stworzenie najodpowiedniejszych dla danych warunków siedliskowych struktur drzewostanów, sk³adu gatunkowego, zró¿nicowania wieku, ukszta³towania koron, budowy warstwowej drzewostanów itp. Ponadto, prace pielêgnacyjne maj¹ na celu poprawê stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów zw³aszcza o niew³aœciwym sk³adzie gatunkowym (monokultury).
Nale¿y jednak stosowaæ zasadê generaln¹: zabiegi pielêgnacyjno-hodowlane prowadziæ tylko tam, gdzie procesy naturalnego rozwoju drzewostanów nie daj¹ gwarancji trwa³oœci
drzewostanów. W trakcie wykonywania prac pielêgnacyjnych
nale¿y w pe³ni uwzglêdniaæ ochronê ca³ej biocenozy leœnej.
W niektórych przypadkach ochrona elementów sk³adowych biocenozy leœnej mo¿e przewa¿aæ nad potrzeb¹ pielêgnacji samego drzewostanu. Szczególnej rozwagi wymagaj¹ decyzje
dotycz¹ce ewentualnych ciêæ rêbnych. Mog¹ one wynikaæ jedynie z potrzeb ochronnych, a nie potrzeb pozyskania drewna.
Zadaniem ciêæ rêbnych jest g³ównie stworzenie odpowiednich
warunków do powstania i rozwoju m³odego pokolenia lub wprowadzenia po¿¹danych gatunków drzew i krzewów. Po wykonanych ciêciach mo¿e zajœæ potrzeba wykonania zabiegu pielêgnacyjnego w podroœcie. Niedopuszczalne jest stosowanie zrêbów zupe³nych. Powierzchnie otwarte mog¹ zaistnieæ tylko
w wyniku dzia³ania czynników biotycznych czy abiotycznych,
które zniszczy³y drzewostan (wywroty, wiatro³omy, podtopienie lub osuszenie, po¿ary, gradacje owadów, rozwój grzybów).
Rodzaje rêbni dobieraæ nale¿y wed³ug najbardziej zbli¿onych
do naturalnych procesów rozwojowych drzewostanu.
Wykonywanie zabiegów ochronnych w drzewostanie powinno byæ planowane tak¿e wtedy, gdy wystêpuje potrzeba
dotycz¹ca jedynie czêœci drzewostanu, wybranych gatunków
a nawet poszczególnych osobników. Jest to bardzo wa¿na zasada obowi¹zuj¹ca we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu i w stosunku do ró¿nych mo¿liwych zabiegów ochronnych. Intensywnoœæ trzebie¿y nale¿y okreœlaæ wed³ug potrzeb
ochronnych.
W niektórych drzewostanach, szczególnie II i III klasy wieku
mo¿e zaistnieæ potrzeba wykonania silnej trzebie¿y np. w drzewostanie sosnowym na siedliskach LMœw (gr¹du wysokiego,
kwaœnej d¹browy), w którym trzeba stworzyæ w³aœciwy dostêp
œwiat³a dla dêbów powsta³ych w drodze naturalnej sukcesji.
Podczas wykonywania trzebie¿y nale¿y ods³aniaæ powstaj¹ce
sto¿ki odnowieniowe. Niektóre trzebie¿e trzeba wykonywaæ pod
k¹tem ochrony gatunków runa. Trzebie¿e w starszych drzewostanach powinno siê ograniczyæ do minimum, do wzglêdów
zdrowotnych i sanitarnych. Nale¿y chroniæ rodzimoœæ pochodzenia drzewostanów. Gdy zachodzi potrzeba odnowienia,
podsadzeñ czy dolesieñ lub poprawek i uzupe³nieñ nale¿y do
tego celu u¿yæ nasion pochodz¹cych z rodzimego drzewostanu lub z nich wyprodukowanych sadzonek. Nasiona i sadzonki
gatunków nie wystêpuj¹cych w tym drzewostanie powinny mieæ
pochodzenie okreœlone wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych dla Lasów Pañstwowych.
Podstaw¹ prac odnowieniowych, zalesieniowych, poprawek, uzupe³nieñ i dolesieñ powinien byæ okreœlony dla ka¿dego typu siedliskowego lasu docelowy sk³ad gatunkowy oraz
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Bór sosnowy

£êgi w starorzeczu Wis³y

Kiedy odnawiaæ?

Przy okreœlaniu czasu wykonania prac odnowieniowych nale¿y uwzglêdniæ miêdzy innymi:
- zachodz¹ce zmiany w œrodowisku, szczególnie obni¿enie
poziomu wód gruntowych, które zwykle prowadz¹ do os³abienia drzewostanu, a tym samym jego przedwczesnego obumierania,
- stan zdrowotny drzewostanu - im jest gorszy tym wczeœniej
nale¿y wykonywaæ prace odnowieniowe,
- stopieñ zwarcia - im jest wy¿sze tym bardziej mo¿na od³o¿yæ
wykonanie zabiegu w czasie,
- sk³ad gatunkowy - trzeba wczeœniej umo¿liwiæ odnowienie
gatunków krótkowiecznych, którym mo¿e zagra¿aæ ca³kowite znikniêcie z drzewostanu,
- czas powstawania nalotów i podrostów poszczególnych gatunków,
- du¿e zaawansowanie odnowienia naturalnego upowa¿nia do
wczeœniejszych prac odnowieniowych,
- stan pokrywy glebowej - im mocniej siê zachwaszcza, tym
bardziej prace trzeba przyspieszyæ.
Generalnie przyj¹æ nale¿y zasadê, ¿e nie wykonuje siê ciêæ
odnowieniowych dopóki drzewostan jest w dobrym stanie zdrowotnym a zwarcie na tyle du¿e, ¿e uniemo¿liwia odnowienie naturalne. Wprowadzanie podszytów w drzewostanach wykonuje siê
w celu uzupe³nienia sk³adu gatunkowego danego zbiorowiska
leœnego gatunkami odpowiadaj¹cymi w³aœciwemu zespo³owi.

Postêpowanie na siedliskach chronionych

wyjœciowy sk³ad gatunkowy upraw i odnowieñ przyjêty przez
Komisjê Techniczno-Gospodarcz¹ (KTG) na etapie tworzenia
planu urz¹dzenia lasu. Musi on jednak uwzglêdniaæ naturalny
sk³ad zespo³ów leœnych. Warto wiêc niekiedy przeprowadziæ
dodatkowe konsultacje ze specjalistami w tej dziedzinie. Najbardziej popierane powinny byæ gatunki d³ugowieczne, ale
zawsze w okreœlonej proporcji sk³adu gatunkowego. G³ównym wzorcem postêpowania powinny byæ drzewostany zbli¿one do naturalnych.
Maksymalne wykorzystanie procesów naturalnych w pielêgnowaniu upraw i drzewostanów jest najwa¿niejsz¹ zasad¹
ochrony siedlisk. W odnowieniach nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹c¹
kolejnoœæ postêpowania: samosiew, siew, sadzenie. Czêsto
zachodziæ bêdzie potrzeba wykorzystania w jednym drzewostanie wszystkich tych sposobów. Nale¿y zwróciæ uwagê na
mikrosiedliska i odpowiednio dobraæ do nich gatunki. Na siedliskach objêtych ochron¹ zwierzyna mo¿e spowodowaæ znaczne zaburzenia w procesie naturalnego odnawiania siê drzewostanów. W takich przypadkach nale¿y odpowiednio regulowaæ
liczebnoœæ populacji zwierz¹t w ca³ym terenie przyleg³ym do
powierzchni chronionych.
Nie tyle wiek dojrza³oœci rêbnej ale powstaj¹ce luki i przerzedzenia drzewostanu powinny okreœlaæ czas podjêcia prac
odnowieniowych np. przygotowanie gleby. Nale¿y pamiêtaæ,
aby we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu przy wykorzystaniu zabiegów pielêgnacyjnych stwarzaæ dogodne warunki rozwoju powstaj¹cym tam samorzutnie odnowieniom
naturalnym. W ten sposób uzyskuje siê zró¿nicowanie strukturalne drzewostanu.
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Z przedstawionych powy¿ej zasad postêpowania na leœnych
siedliskach chronionych oraz wskazówek hodowlanych i ochroniarskich wynika, ¿e na wiêkszoœci z nich nale¿y kierowaæ siê
nastêpuj¹cymi przes³ankami:
1) podstaw¹ prac odnowieniowych, zalesieniowych, poprawek,
uzupe³nieñ pozostaje okreœlony dla ka¿dego typu siedliskowego lasu docelowy sk³ad gatunkowy oraz wyjœciowy sk³ad
gatunkowy upraw i odnowieñ przyjêty przez KTG. Musi on
jednak uwzglêdniaæ naturalny sk³ad zespo³ów leœnych,
2) w pielêgnacji upraw preferowaæ gatunki w³aœciwe dla siedliska,
3) pielêgnacja upraw bez u¿ycia herbicydów,
4) ochrona i pielêgnacja odnowieñ naturalnych,
5) intensywnoœæ zabiegów pielêgnacyjnych i ich charakter musz¹
wynikaæ z potrzeby ochrony siedliska i zmierzaæ do ukszta³towania struktury i sk³adu drzewostanu zgodnego z siedliskiem
i charakterystycznego dla zespo³u (podzespo³u) leœnego,
6) powstaj¹ce luki i przerzedzenia nale¿y wykorzystywaæ dla
odnowienia naturalnego lub sztucznego gatunków charakterystycznych i typowych dla danego zespo³u (podzespo³u
leœnego),
7) preferowaæ naturalne odnowienie gatunków domieszkowych,
8) cenne domieszki chroniæ przy u¿yciu repelentów lub stosowaæ grodzenia,
9) nie stosowaæ zrêbów zupe³nych,
10) ciêcia odnowieniowe wykonywaæ tylko w przypadkach koniecznej przebudowy lub staroœci drzewostanu,
11) prace przy pozyskaniu i zrywce wykonywaæ stosuj¹c sortymentowy system pracy unikaj¹c zrywki wleczonej. Bez
wzglêdu na rodzaj zabiegu stosowaæ szlaki technologiczne,
12) posusz usuwaæ tylko w sytuacji zagro¿enia lasu,
13) stosowanie kruszarek do ga³êzi z uwagi na niszczenie runa
jest zabronione.
dr Wies³aw Cyzman
Zak³ad Ekologii i Ochrony Przyrody
Instytut Ekologii i Ochrony Œrodowiska
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
Zdjêcia: Mateusz Stopiñski

Targi KWF – profesjonalizm w ka¿dym calu

T

argi KWF-Tagung organizowane co cztery lata przez
niemieckie Kuratorium Prac Leœnych i Techniki Leœnej s¹ jedn¹
z najwiêkszych tego typu imprez w Europie. W tym roku ekspozycje ponad 400 wystawców
z 18 krajów odwiedzi³o ok. 50
tysiêcy zwiedzaj¹cych.

Z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Toruniu w delegacji
udzia³ wziê³y osoby z biura dyrekcji oraz
nadleœnictw: D¹browa, Go³¹bki, Osie,
Rytel, Szubin, Woziwoda i Zamrzenica.

Wzorowa organizacja

Impreza zlokalizowana w miejscowoœci
Schmallenberg na zachodzie Niemiec (Nad-

Uczestnicy targów z RDLP w Toruniu

wiêc mieszank¹ starych i nowych technologii, jednak nawet w przypadku najprostszych tradycyjnych narzêdzi, widaæ
by³o d¹¿enie producentów do ulepszenia ich konstrukcji i ergonomii oraz poszukiwanie nowych materia³ów.
Z drobniejszych narzêdzi i akcesoriów
prezentowano sprzêt do wchodzenia na
drzewa, pilarki, pi³y, siekiery, no¿e, narzêdzia do sadzenia, urz¹dzenia do pakowania choinek, dalmierze, œrednicomierze, rejestratory itd. Oprócz sprzêtu, prezentowano oprogramowanie GIS, odzie¿,
prasê i wszelkiego typu us³ugi potrzebne w leœnictwie.
PokaŸn¹ czêœæ ekspozycji poœwiêco-

renia Pó³nocna-Westfalia) odby³a siê od 4
do 7 czerwca 2008 r. Gospodarze dali upust
swoim zdolnoœciom organizacyjnym przygotowuj¹c na potrzeby ekspozycji pe³n¹ wykrotów powierzchniê pohuraganow¹. Dodatkow¹ atrakcj¹, oprócz wystawy, by³y pokazy pracy maszyn leœnych na 25 powierzchniach w terenie. Ca³oœæ ³¹czy³y w sieæ autobusy transportuj¹ce zwiedzaj¹cych. W czasie targów mia³ miejsce kongres naukowy
poœwiêcony problemom wspó³czesnego leœnictwa. Tegoroczna wystawa odbywa³a siê
pod has³em "Du¿y popyt na drewno - silny
rozwój bran¿y".

Od siekiery do harvestera

Na targach obok pilarek mo¿na by³o
obejrzeæ maszyny wielooperacyjne, zaœ
obok czepców i innych akcesoriów do
zrywki konnej - forwardery. Wystawa by³a

no energetycznym zastosowaniom drewna. W sektorze o nazwie "Bio Energy
Wood" prezentowano rêbaki, przerób
zrêbków, ³uparki do drewna, piece, brykiety itp. Targi by³y przyk³adem dynamicznego rozwoju bran¿y techniki leœnej i zapotrzebowania na nowsze, doskonalsze
i przyjaŸniejsze dla œrodowiska technologie.

Mechanizacja ponad
wszystko

Du¿y nacisk na targach po³o¿ono na
metody i sprzêt do uprz¹tania wiatro³omów i wywrotów, co okaza³o siê aktualnym tematem w obliczu ci¹gle nie zlikwidowanych skutków ubieg³orocznego huraganu Cyryl. Da³ zauwa¿yæ siê wysyp
nowych firm oferuj¹cych harvestery obok uznanych marek, sta³y maszyny

Fragment powierzchni wystawienniczej
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Czêœæ wystawy mieœci³a siê pod dachem

a terenach leœnych ko³o
N
Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie), od 4 do 6 wrzeœnia

2008 r. odbêd¹ siê 11. Targi Gospodarki Leœnej, Przemys³u
Drzewnego i Ochrony Œrodowiska EKO-LAS, organizowane
przez Targi Bydgoskie SAWO
przy wspó³pracy z Regionaln¹
Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych
w Toruniu i Stowarzyszeniem
Przedsiêbiorców Leœnych.

Targi KWF zdominowane by³y przez producentów harvesterów i forwarderów

niszowych producentów wykorzystuj¹ce
gotowe ¿urawie b¹dŸ g³owice. Ciekawostk¹ by³y kolejki linowe na bazie pojazdów do drewna do podwieszonej
zrywki surowca drzewnego, których
maszty górowa³y nad targow¹ ekspozycj¹.
Na targach KWF uderza³ trend do
mechanizowania mo¿liwie wszystkich
czynnoœci w lesie, w³¹cznie z transportem drewna opa³owego lub ga³êzi przy
pomocy samojezdnych g¹sienicowych
mini-wózków. Trend ten jest odzwierciedleniem dba³oœci o bezpieczeñstwo pracy, ale i nastêpstwem dro¿ej¹cej si³y roboczej.

Polacy na targach

Oœrodek Rozwojowo-Wdro¿eniowy
w Bedoniu, bêd¹cy firm¹ partnersk¹ KWF,
sprzeda³ w Polsce 700 biletów wstêpu na
targi w Schmallenbergu. Z kraju przyje-
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chali wystawcy, przedsiêbiorcy i naukowcy, jednak najwiêksz¹ grupê stanowili leœnicy pracuj¹cy w jednostkach Lasów
Pañstwowych na terenie ca³ej Polski. Towarzyszyli oni honorowym goœciom targów - Podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Œrodowiska - Januszowi Zaleskiemu oraz dyrektorowi generalnemu Lasów
Pañstwowych - Marianowi Piganowi. PGL
Lasy Pañstwowe zaprezentowa³y trzy stoiska, w tym Oœrodek Techniki Leœnej
w Jarocinie, Oœrodek Rozwojowo-Wdro¿eniowy LP w Bedoniu.
W sumie wystawia³o siê oœmiu wystawców z naszego kraju, w tym bydgoska firma Sawo, organizator Targów Gospodarki Leœnej, Przemys³u Drzewnego
i Ochrony Œrodowiska EKO-LAS. Do zobaczenia na ich kolejnej edycji EKO-LAS
2008 - w Tucholi!
Tekst i zdjêcia: Mateusz Stopiñski

Wspó³organizatorami targów s¹ równie¿ znani w Europie organizatorzy targów leœnych tj. Elmia - Szwecja i KWF Niemcy oraz Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. Patronat honorowy nad targami objêli m.in. Minister Œrodowiska i Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych.
"Eko-Las" jest najwiêksz¹ i jedyn¹
w tej bran¿y imprez¹ targow¹ w kraju, organizowan¹ w ca³oœci w lesie, a tegoroczna edycja zapowiada kolejny sukces,
bowiem dotychczas zamówiona powierzchnia wystawiennicza ju¿ przekroczy³a wielkoœæ z poprzednich targów.
Udzia³ w targach obok wystawców krajowych zg³osili równie¿ wystawcy z Niemiec, Finlandii, Danii, Szwecji, Holandii
i Czech, a kolejne firmy nadal nadsy³aj¹
nowe zg³oszenia.
Na terenie leœnym przygotowane zostan¹ stanowiska do ekspozycji oraz
przeprowadzania pokazów pracy maszyn
i sprzêtu, na których zaprezentowane
zostan¹ m.in. harwestery i forwardery,
p³ugi, frezy, wci¹garki, rozdrabniacze,
rêbaki, przyczepy do zrywki i transportu
drewna, frezarki do pni, maszyny szkó³karskie, przejezdne pilarki taœmowe, siatki, narzêdzia leœne, a tak¿e ci¹gniki, pojazdy specjalne i samochody terenowe
oraz wiele innych maszyn. Z kolei ekspozycje wystawców w hali namiotowej
zgromadz¹ ofertê m.in. sortów mundurowych, obuwia i odzie¿y, sprzêtu i narzêdzi leœnych, narzêdzi dla przemys³u
drzewnego, technologii budowy dróg leœnych, systemów informatycznych i pomiarowych, wydawnictw bran¿owych
oraz prezentacjê Lasów Pañstwowych
i ofertê gospodarczo-turystyczn¹ regionu Borów Tucholskich. Ponadto, w hali

Pod patronatem Ministra Œrodowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych

Zdjêcia z Targów EKO-LAS, które odby³y siê w 2006 roku. Fot. Tadeusz Chrzanowski

na terenie targów, pierwszego dnia, to jest
4 wrzeœnia 2008 r. o godz. 13.00 rozpocznie siê konferencje naukowo-techniczna
pt.: " Bezpieczeñstwo pracy przy maszynowym pozyskiwaniu i zrywce drewna" organizowana przez Katedrê In¿ynierii
Œrodowiska Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W programie imprez towarzysz¹cych
targom nie zabraknie akcentów sportowych. Pi¹tego wrzeœnia o godz. 10:00,
na terenach targowych odbêd¹ siê pokazy drwali, którzy reprezentowaæ bêd¹
Polskê na tegorocznych mistrzostwach
œwiata w Niemczech. Zawodnicy prezentowaæ siê bêd¹ w konkurencjach: sk³adanie pi³y, przerzynka dwustronna, okrzesywanie i r¹banie wa³ka siekier¹. Z kolei
na stadionie miejskim OSiR w Tucholi
przy ul. Warszawskiej, o godzinach od
8:30 rozpocznie siê IX Pi³karski Turniej
Nadleœnictw o puchar Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych, którego
organizatorem jest redakcja "Przegl¹du
Leœniczego". Równie¿ w tym samym dniu
o godz. 11:00 na strzelnicy sportowej
Nadleœnictwa Tuchola w Plaskoszu zorganizowane zostan¹ pi¹te, otwarte zawody strzeleckie o puchar Prezesa Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Leœnych. Ponadto, dla goœci zwiedzaj¹cych targi przygotowane bêd¹ atrakcyjne konkursy
m.in.: rzut toporkiem do celu i rozpoznawanie gatunków drewna, które zorganizuje na swoim stoisku firma Grube.
Podczas oficjalnego otwarcia "EkoLas" nast¹pi uroczyste og³oszenie wyników konkursu wyrobów prezentowanych
na tegorocznych targach, które nagrodzone zostan¹ "Z³otym Medalem" Targów

oraz wyró¿nieniami specjalnymi: Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych,
Dyrektora RDLP w Toruniu i Prezesa Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Leœnych.
Partnerami targów "Eko-Las" s¹ redakcje gazet i czasopism bran¿owych: Drwal,
Forum Przemys³u Drzewnego, Gazeta
Przemys³u Drzewnego, G³os Lasu, Kurier
Drzewny, Las Polski, Miesiêcznik Drzewny, Przegl¹d Leœniczy oraz media regionalne: Gazeta Pomorska, TVP Info Bydgoszcz, Polskie Radio PIK, a tak¿e ogólnopolskie portale internetowe, m.in.: Lasypolskie.pl, Drewno.pl, Firmylesne.pl.
Tradycyjnym borowiackim zawo³aniem - "Przyje¿d¿ajcie, las Was powita,

a ludzie ugoszcz¹"- serdecznie zapraszamy na targi EKO-LAS i imprezy towarzysz¹ce. Miejscem tegorocznych targów
bêd¹ powierzchnie leœne w Go³¹bku - na
terenie Nadleœnictwa Tuchola, w Leœnym
Kompleksie Promocyjnym „Bory Tucholskie” - po³o¿one 7 km od Tucholi, przy
drodze prowadz¹cej w kierunku Œliwic.
Targi czynne bêd¹ 4 i 5 wrzeœnia br. od
9.00 do 16.00, a 6 wrzeœnia od 9.00 do
15.00. Wiêcej informacji o targach EKOLAS na stronie internetowej www.sawo.pl.
Marek Jankowski
Targi Bydgoskie "Sawo"
tel. 052 581 11 72 lub 77, e-mail:
ekolas@sawo.pl

USTALENIA Z NARADY NADLEŒNICZYCH,
która odby³a siê w Solcu Kujawskim, 10 lipca 2008 r.
1. Projekty zaplanowane w nadleœnictwach do realizacji przy udziale œrodków
wspólnotowych bêd¹ konsultowane ze
specjalist¹ ds. Unii Europejskiej RDLP,
który przygotuje opiniê oraz wska¿e przewidziane prawem - procedury i drogê postêpowania prowadz¹c¹ do ich
pozytywnego za³atwienia.
2. Nadleœnictwa dokonaj¹ - w terminie
do koñca lipca 2008 r. - formalnej oceny
skutków wiosennych przymrozków i d³ugotrwa³ej suszy dla upraw leœnych wed³ug wzoru przygotowanego przez Wydzia³ Hodowli Lasu RDLP.
3. Nadleœnictwa maj¹ obowi¹zek monitorowaæ rozwój II generacji boreczników
sosnowych zgodnie z wytycznymi prze-

kazanymi przez Zespó³ Ochrony Lasu
w Gdañsku.
4. Zaleca siê nadleœniczym aktywne
uczestnictwo w procedurach opiniowania i uzgadniania granic obszarów NATURA 2000 projektowanych w zasiêgu
dzia³añ poszczególnych nadleœnictw.
5. W drodze g³osowania przyjêto, ¿e
koszty tegorocznych regionalnych uroczystoœci zorganizowanych z okazji
Œwiêta Lasu w równych czêœciach pokryje biuro i 27 nadleœnictw RDLP.
Janusz Kaczmarek
Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Toruniu
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³uje radê naukowo-spo³eczn¹, do której
nale¿y inicjowanie oraz ocena realizacji
dzia³añ podejmowanych w leœnym kompleksie promocyjnym.

Zarz¹dzenie nr 58 z 2008 roku

Oto obszerne fragmenty Zarz¹dzenia
nr 58 Dyrektora Generalnego LP z 14 lipca 2008 r. w sprawie Leœnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie"
§ 1.
(...) Leœny Kompleks Promocyjny
"Bory Tucholskie" obejmuje: Nadleœnictwo
D¹browa (...), Nadleœnictwo Osie (...),
Nadleœnictwo Trzebciny (...), Nadleœnictwo Tuchola (...) i Nadleœnictwo Woziwoda (...). £¹cznie powierzchnia LKP "Bory
Tucholskie" wynosi 84 140 ha.
§ 2.
1. Celem dzia³ania LKP "Bory Tucholskie" jest promocja trwale zrównowa¿onej gospodarki leœnej, ochrona zasobów
przyrody w lasach oraz edukacja leœna
spo³eczeñstwa.
2. LKP "Bory Tucholskie" jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i spo³ecznym.
§ 3.
Zobowi¹zuje siê Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu do:
1) opracowania jednolitego programu
gospodarczo-ochronnego LKP "Bory Tucholskie",
2) przekazania programu, o którym
mowa w punkcie 1: DGLP, wójtom gmin
objêtych granicami LKP "Bory Tucholskie"

Leœne kompleksy promocyjne (LKP) s¹ obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i spo³ecznym. W latach 1994 - 2007 na terenie
Polski powsta³o 19 leœnych kompleksów promocyjnych, w tym dwa na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu.

P

ierwsze kompleksy promocyjne,
w liczbie siedmiu, zosta³y utworzone
w 1994 roku na mocy Zarz¹dzenia nr 30
Dyrektora Generalnego LP. W niniejszym
artykule przytaczamy obszerne fragmenty aktów prawnych reguluj¹cych funkcjonowanie "naszego" Kompleksu Promocyjnego w Borach Tucholskich.

Ustawa o lasach z 1991 roku

W obowi¹zuj¹cej ustawie o lasach
z 1991 r. zapis o LKP pojawi³ siê dopiero
w 1997 r., kiedy przeprowadzono jej nowelizacjê. O kompleksach promocyjnych
mówi artyku³ 13b.
Art. 13b. 1. W celu promocji trwale zrównowa¿onej gospodarki leœnej oraz ochrony

zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny mo¿e, w drodze zarz¹dzenia, ustanawiaæ leœne kompleksy promocyjne.
2. W sk³ad leœnych kompleksów promocyjnych wchodz¹ lasy bêd¹ce w zarz¹dzie
Lasów Pañstwowych. Do leœnych kompleksów promocyjnych mog¹ byæ w³¹czane lasy
innych w³aœcicieli, na ich wniosek.
3. Leœne kompleksy promocyjne s¹
obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu
ekologicznym, edukacyjnym i spo³ecznym,
dla których dzia³alnoœæ okreœla jednolity
program gospodarczo-ochronny, opracowywany przez w³aœciwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych.
4. Dla ka¿dego leœnego kompleksu
promocyjnego Dyrektor Generalny powo-

Szkolenie wyjazdowe
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Zwiedzamy arboretum w Nadleœnictwie Kudypy

30

-osobowa grupa leœników - liderów
edukacji leœnej z nadleœnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Toruniu wziê³o udzia³ w wyjeŸdzie szkoleniowym na teren Warmii i Mazur,
w dniach 27-29 maja br.
W realizacji programu szkolenia pomogli nam gospodarze odwiedzanych
miejsc. W Nadleœnictwie Kudypy pod Olsztynem byli to: nadleœniczy Alfred Szlaski
i kierownik Arboretum Witold Szumarski.
Kudypskie arboretum to atrakcyjny obiekt
przyrodniczy s³u¿¹cy edukacji spo³eczeñstwa i jednoczeœnie piêkna wizytówka leœnictwa Warmii i Mazur.
Na terenie Leœnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie", w Nadleœnictwie Strza³owo zapoznaliœmy siê
z oryginaln¹, urz¹dzon¹ w dawnej stodole, izb¹ leœn¹ dzia³aj¹c¹ przy nadleœnictwie, œcie¿k¹ dydaktyczn¹ oraz... wybitnymi osi¹gniêciami pracowników nadleœnictwa w edukacji osób niepe³nosprawnych. Naszymi przewodnikami byli: Ma³gorzata B³yskun - zastêpca nadleœniczego i Barbara Kruczyk - specjalista ds.
zagospodarowania lasu i edukacji, a ponadto leœniczy Leœnictwa Krutyñ Feliks
Kaczanowski, który pokaza³ nam m.in.

- do wiadomoœci, oraz nadleœniczym nadleœnictw: D¹browa, Osie, Trzebciny, Tuchola, Woziwoda - do realizacji,
3) nadzorowania realizacji tego programu.
§ 4.
Program, o którym mowa w § 3 powinien
zawieraæ m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia:
1) ocenê rozpoznania stanu lasu,
zw³aszcza jego walorów przyrodniczych
i zagro¿eñ,
2) ocenê dotychczasowych kierunków
i metod zagospodarowania lasu pod k¹tem realizacji funkcji lasu: ekologicznych,
produkcyjnych i spo³ecznych oraz wskazanie ewentualnych zmian i korekt w tym
zakresie,
3) okreœlenie kierunków dzia³añ w celu
udostêpnienia lasu m.in. dla potrzeb edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.
§ 5.
Za³o¿enia i kierunki dzia³añ, okreœlone w jednolitym programie gospodarczo
- ochronnym LKP "Bory Tucholskie", nale¿y uwzglêdniaæ w planie urz¹dzenia lasu
nadleœnictw: D¹browa, Osie, Trzebciny,
Tuchola i Woziwoda.
(...)
Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych
dr in¿. Marian Pigan

Rada Naukowo-Spo³eczna LKP

Dyrektor generalny LP swoj¹ Decyzj¹
nr 36 z 2007 roku powo³a³ Radê Naukowo-Spo³eczn¹ LKP "Bory Tucholskie" na

Popo³udniowy sp³yw po Krutynii

wybrane obiekty zwi¹zane z ma³¹ retencj¹ i ochron¹ przyrody na terenie Nadleœnictwa Strza³owo.
Z du¿ym zainteresowaniem zapoznaliœmy siê równie¿ z interesuj¹c¹ ofert¹
edukacyjn¹ i promocyjnymi dzia³aniami
Nadleœnictwa Spychowo pod przewodnictwem nadleœniczego Krzysztofa Krasuli oraz specjalisty ds. promocji i edukacji - Urszuli Nadolnej. Przy siedzibie
nadleœnictwa funkcjonuje oœrodek edu-

kadencjê (to ju¿ czwarta od 1994 r. Rada)
2007-2009. Oto fragmenty tej decyzji:
§1
Powo³ujê Radê Naukowo-Spo³eczn¹
Leœnego Kompleksu Promocyjnego
"BORY TUCHOLSKIE", zwan¹ dalej Rad¹,
na lata 2007-2009 w nastêpuj¹cym sk³adzie: Hanne Bronke - w³aœciciel firmy "EdEko" "Zielona Szko³a" w Woziwodzie, Jacek Brygman - wójt Gminy Cekcyn, Tadeusz Chrzanowski - g³ówny specjalista SL
w RDLP Toruñ, Teresa Chirrek - nauczycielka w zespole Szkó³ Leœnych i Agrotechnicznych w Tucholi, Piotr Gawêda - kierownik Zespo³u Ochrony Lasu w Gdañsku,
Micha³ Grabski - wójt Gminy Osie, Miros³aw Knakowski - przedstawiciel przemys³u drzewnego, DREW-KON w Lêgb¹dzie,
Andrzej Kowalski - cz³onek Stowarzyszenia Bractwa Czarnej Wody, Tadeusz
Kowalski - burmistrz Tucholi, Daniel
Ko¿uch - wójt Gminy Œliwice, Dr Ewa Krasicka-Korczyñska - pracownik naukowodydaktyczny Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy, Wojciech
Kroplewski - radny powiatu tucholskiego,
Marek Machnikowski - wojewódzki konserwator przyrody w Bydgoszczy, Józef
Malinowski - przedstawiciel oœwiaty, cz³onek PTTK, Marek Skorwider - przedstawiciel przemys³u drzewnego, Mondi Packaging Paper, Œwiecie S.A., Jaros³aw Paj¹kowski - dyrektor Zespo³u Parków Krajobrazowych - Che³miñskiego i Nadwiœlañskiego, Zbigniew Przybylak - publicysta
mediów kujawsko-pomorskich, Prof. dr

hab. Andrzej Przystalski - pracownik naukowy Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu, Waldemar Wencel - prezes Stowarzyszenia "Rezler - Wielki Kana³ Brdy".
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji
dzia³añ podejmowanych w Leœnym Kompleksie Promocyjnym "Bory Tucholskie".
§3
Do zakresu dzia³ania Rady nale¿y
w szczególnoœci opiniowanie projektów:
• planów zagospodarowania przestrzennego,
• planów urz¹dzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
• objêcia ochron¹ prawn¹ nowych obiektów,
• rocznych planów gospodarczych,
• tematyki badañ naukowych i mo¿liwoœci ich praktycznego wykorzystania,
• dzia³alnoœci edukacyjnej w LKP,
• turystycznego udostêpniania terenów LKP,
• programów ochrony leœnych zasobów
genowych oraz metod zachowania tych
zasobów,
• planów realizacyjnych ma³ej retencji
oraz obszarów uwilgotnionych,
• budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni œcieków oraz innych
urz¹dzeñ in¿ynieryjno-technicznych.
Ponadto do zadañ rady nale¿y:
• propagowanie zasad trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju, wprowadzonych
w LKP "Bory Tucholskie",

W muzeum przyrodniczym w Nadleœnictwie Spychowo

kacji leœnej oraz muzeum przyrodnicze
z oryginalnym wyposa¿eniem i ciekaw¹
aran¿acj¹ plastyczn¹.
Na terenie Regionalnej Dyrekcji LP
w Bia³ymstoku odwiedziliœmy nadleœnictwa: Maskuliñskie i Pisz nale¿¹ce do Leœnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy
Mazurskie". Tutaj w realizacji programu
pomogli nam: dr Piotr Czy¿yk - nadleœniczy Nadleœnictwa Maskuliñskie i Rafa³
Sienkiewicz prowadz¹cy zagadnienia

edukacji leœnej spo³eczeñstwa. Z zainteresowaniem zapoznaliœmy siê ze specyfik¹ dzia³alnoœci nadleœnictwa, w tym
oryginaln¹ ofert¹ edukacyjn¹ opart¹
o Oœrodek "Wojciechówka", œcie¿kê dydaktyczn¹, wiatê edukacyjn¹ i historyczn¹
wy³uszczarniê nasion w Rucianem-Nidzie.
W Nadleœnictwie Pisz zapoznaliœmy siê
z histori¹ powierzchni leœnych zniszczonych
przez huragan 4 lipca 2002 roku i póŸniej
z wielk¹ determinacj¹ i profesjonalizmem,
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• wspó³dzia³anie z ekologicznymi organizacjami pozarz¹dowymi, samorz¹dami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich sprawach dotycz¹cych LKP,
• wydawanie opinii w sprawach LKP na
wniosek dyrektora RDLP w Toruniu lub
z w³asnej inicjatywy.
§4
Opinie Rady odnosz¹ce siê do planowania hodowlano-ochronnego maj¹ byæ
uwzglêdniane przez komisje technicznogospodarcze w czasie opracowywania
planów urz¹dzania lasu nadleœnictw
wchodz¹cych w sk³ad LKP "Bory Tucholskie", w obecnoœci trzech przedstawicieli
delegowanych przez radê.
§5
1. Rada spoœród swego grona wybiera przewodnicz¹cego, zastêpcê przewodnicz¹cego i sekretarza Rady.
2. Przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego i sekretarz Rady stanowi¹
prezydium Rady.
§6
Przewodnicz¹cy Rady reprezentuje j¹
na zewn¹trz, kieruje pracami, zwo³uje
posiedzenia oraz przekazuje dyrektorowi
RDLP Toruñ protoko³y posiedzeñ rady
wraz z opiniami i wnioskami.
§7
Organizacjê i tryb pracy okreœla regulamin uchwalony przez Radê na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.

W lesie ochronnym „Szast”

odnawianych przez miejscowych leœników. Ze szczególnym zainteresowaniem
obejrzeliœmy obiekty na terenie Lasu
Ochronnego "Szast" i sposób ich udostêpnienia dla potrzeb edukacji zawodowej leœników oraz edukacji przyrodniczej
spo³eczeñstwa. Naszym przewodnikiem
by³a Anna Maria Ptak.
W programie wyjazdu nie zabrak³o elementów zwi¹zanych z tradycj¹ i histori¹ regionu. Odwiedziliœmy miejsce objawieñ
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§9
Obs³ugê techniczno-biurow¹ Rady
zapewnia RDLP w Toruniu.
§ 10
Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Rady
pokrywane s¹ przez Dyrekcjê Generaln¹
Lasów Pañstwowych ze œrodków funduszu leœnego w ramach wspólnych przedsiêwziêæ Lasów Pañstwowych. (...)
Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych
mgr in¿. Andrzej Matysiak
Na posiedzeniu inauguruj¹cym
czwart¹ kadencjê, Rada wybra³a spoœród
swego grona Prezydium Rady, w sk³ad
którego weszli: Tadeusz Kowalski - przewodnicz¹cy, Hanna Bronke - zastêpca
przewodnicz¹cego i Tadeusz Chrzanowski - sekretarz.

Regulamin pracy Rady

Rada Naukowo-Spo³eczna LKP "Bory
Tucholskie" na posiedzeniu inauguracyjnym 26 czerwca 2007 roku, przyjê³a regulamin pracy. Oto obszerne fragmenty
tego dokumentu:
(...) 4. W posiedzeniach Rady uczestnicz¹ z urzêdu: dyrektor RDLP w Toruniu i
nadleœniczowie nadleœnictw: D¹browa,
Osie, Trzebciny, Tuchola i Woziwoda lub
osoby przez nich upowa¿nione.
5. W posiedzeniach Rady mog¹ braæ
udzia³, z g³osem doradczym, przedstawiciele: Ministerstwa Œrodowiska i Dyrekcji
Generalnej Lasów Pañstwowych.

6. Posiedzenie Rady zwo³uje przewodnicz¹cy lub jego zastêpca stosownie do
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³
roku.
7. Przewodnicz¹cy Rady lub jego zastêpca obowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie Rady na wniosek: Ministra Œrodowiska, Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych,Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Toruniu, przynajmniej 50% liczby cz³onków Rady.
8. Porz¹dek posiedzeñ Rady ustala jej
przewodnicz¹cy w porozumieniu z cz³onkami prezydium Rady oraz dyrektorem
RDLP w Toruniu. Porz¹dek posiedzenia
mo¿e byæ zmieniony na wniosek cz³onka
Rady przyjêty wiêkszoœci¹ g³osów.
9. Posiedzenie Rady prowadzi przewodnicz¹cy lub jego zastêpca.
10. Uchwa³y Rady zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym. Przewodnicz¹cy posiedzenia mo¿e z w³asnej inicjatywy lub na wniosek cz³onka Rady zarz¹dziæ g³osowanie
tajne. Uchwa³y zapadaj¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy co najmniej 50% obecnoœci
cz³onków Rady.
11. Z posiedzeñ Rady sporz¹dza siê
protoko³y.
12. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy i protokolant. Rada zatwierdza protokó³ na najbli¿szym posiedzeniu.
Opracowa³:
Tadeusz Chrzanowski

Wie¿a widokowa na terenie lasu „Szast”

Maryjnych w Gietrzwa³dzie, zwiedziliœmy
Starówkê Olsztyna pod wielce profesjonalnym przewodnictwem Stanis³awa D¹browskiego z biura RDLP w Olsztynie. Zaœ, na
terenie Nadleœnictwa Strza³owo odwiedziliœmy izbê pamiêci pisarza Ericha Wiecherta
leœniczego w Leœnictwie Piers³awek oraz odbyliœmy sp³yw ³odziami po rzece Krutyni.
Wyjazd szkoleniowy na teren Warmii
i Mazur by³ okazj¹ do zapoznania siê
z osi¹gniêciami leœników olsztyñskich

w dzia³aniach z zakresu edukacji leœnej
spo³eczeñstwa i wybranych tematów aktywnej ochrony przyrody. By³ te¿ okazj¹
do dyskusji i wymiany pogl¹dów. Szczególne podziêkowanie sk³adamy Annie
Bartoszewicz z Wydzia³u Ochrony Lasu
Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie, która
by³a przewodnikiem i g³ównym organizatorem pobytu naszej grupy.
Tekst i zdjêcia: Tadeusz Chrzanowski

G

³ówn¹ atrakcj¹ projektowanej œcie¿ki bêd¹
pozosta³oœci grodu
z epoki ¿elaza odkryte na pó³wyspie nad Jeziorem Grodzieñskim w pobli¿u Che³m¿y,
wraz z przylegaj¹cymi lasami.
Wszystkie prace zwi¹zane z budow¹
œcie¿ki koordynuje Nadleœnictwo GolubDobrzyñ przy wspó³pracy z Urzêdem
Gminy Che³m¿a i Polskim Zwi¹zkiem
Wêdkarskim. Œcie¿ka bêdzie ³¹czy³a
w sobie aspekt przyrodniczy z historycznym. O merytoryczn¹ poprawnoœæ tego
ostatniego zadbaj¹ naukowcy z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek uwa¿a, ¿e po okresie badañ i ustaleñ przyszed³ wreszcie czas na realizacjê pomys³u: – Jestem za tym, ¿eby tak
cenny obszar udostêpniæ spo³eczeñstwu
szybko, ale przy mo¿liwie wszechstronnej
ochronie zasobów przyrodniczych. Jest to
mo¿liwe tylko wtedy, kiedy nie poprowadzimy tam du¿ych inwestycji ingeruj¹cych
w œrodowisko naturalne.
Gor¹cym zwolennikiem projektu jest
miejscowy nadleœniczy Nadleœnictwa
Golub-Dobrzyñ, Mieczys³aw Kolañski: –
Jeszcze w tym roku œcie¿ka zostanie zagospodarowana i oznakowana. Gmina
zaoferowa³a swoj¹ pomoc w przedsiêwziêciu – zadba o naprawê drogi i wybudowanie miejsca postoju dla samochodów osobowych. Nadleœnictwo GolubDobrzyñ wyda folder, który oprócz opisu
walorów przyrodniczych kompleksu leœnego bêdzie zawiera³ sporo informacji
archeologicznych, a nawet – dziêki partycypacji Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w kosztach druku – kilka ciekawostek
o Jeziorze Grodzieñskim i zamieszkuj¹cych jego wody rybach.
Dr Jacek Gackowski z UMK w Toruniu od lat bada³ to pradawne osiedle
obronne, które niegdyœ by³o po³o¿one na
wyspie, dziœ – na pó³wyspie. Wewn¹trz
opalisadowanej przestrzeni osady wzniesiono drewniane chaty i pomieszczenia
gospodarcze. Z l¹dem ³¹czy³ je dêbowy,
70-metrowy most. Dziêki badaniom dendrochronologicznym uda³o siê precyzyj-

Widok na Jezioro Grodzieñskie

Lucjan Opaliñski, leœniczy Leœnictwa Grodno, demonstruje pomiar pierœnicy drzewa na
trasie projektowanej œcie¿ki dydaktycznej Grodno

nie ustaliæ wiek osiedla. Pochodzi z lat
733-648 p.n.e., czyli jest bliŸniakiem s³ynnej osady w Biskupinie. – Podczas badañ znaleŸliœmy mnóstwo pozosta³oœci
przejawów ¿ycia codziennego: pot³uczone naczynia, wyroby z br¹zu, poro¿a i koœci, m.in. ko³czan z poro¿a i skóry – jeden
z kilku w Europie znanych z tego okresu –
dodaje dr Gackowski. – Wci¹¿ jednak
wiele pytañ pozostaje bez odpowiedzi –
kim byli mieszkañcy osady w sensie etnicznym albo jakim jêzykiem mówili... Pod
wzglêdem systematyki Ÿróde³ archeologicznych odkrycie to ³¹czy siê z osadnictwem kultury ³u¿yckiej.

Zaprojektowana œcie¿ka przechodzi
przez urozmaicone lasy o du¿ych walorach edukacyjnych: od suchych nawydmowych borów do wilgotnych nadbrze¿nych olsów. Nauczyciele i uczniowie
z okolicznych szkó³ ju¿ dzisiaj doliczyli
siê 40 gatunków drzew i krzewów, w pobli¿u trasy znajduje siê u¿ytek ekologiczny. Œcie¿ka pozwoli realizowaæ ró¿norodne tematy z przyrody i ochrony œrodowiska, a tak¿e bêdzie okazj¹ do chwili zadumy nad histori¹ tych ziem.
Tekst i fot. Mateusz Stopiñski
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ycie Borów Pomorskich” to pierwsze powojenne czasopismo Zwi¹zku Zawodowego Leœników R.P. w Toruniu. Ukaza³y siê co najmniej
„
trzy numery tego pisma w czerwcu (nr 1/1945), lipcu (nr 2/1945) i sierpniu (nr 3/1945), co pozwala domyœlaæ siê, ¿e by³ to miesiêcznik. Redaktorem odpowiedzialnym by³ leœnik Józef Dec, pracownik Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Toruniu, jednoczeœnie sekretarz Zwi¹zku Zawodowego.
Pismo to mia³o format zeszytowy (A5) i sk³ada³o siê z 32 stron.
W treœci czasopisma dominowa³a tematyka zawodowa-leœna z zakresu hodowli, ochrony i u¿ytkowania lasu. Zdecydowanie ma³o miejsca zajmowa³y wydarzenia i sprawy bie¿¹ce, a jeœli ju¿ –
to sprawozdania z dzia³alnoœci toruñskiego Oddzia³u Zwi¹zku Zawodowego
Leœników.
W numerze 1/1945 znalaz³em informacjê na temat obchodów Dni Lasu,
w tym stwierdzenie, ¿e jeszcze w okresie
przedwojennym Œwiêto Lasu obchodzone by³o zawsze w ostatnim tygodniu
kwietnia i dlatego zaraz po wojnie leœni-

cy wrócili do tej tradycji, chocia¿ pod
zmienion¹ nazw¹ Dni lasu.
Oto sprawozdanie z przebiegu „Dnia
Lasu”, odbytego w Toruniu 29 kwietnia
1945 r. zamieszczone w pierwszym numerze „¯ycia Borów Pomorskich”:
„Z okazji Dnia Lasu Wydzia³ Propagandy
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu zorganizowa³ nastêpuj¹ce imprezy dla ludnoœci Torunia i województwa pomorskiego:
1)27 i 28 kwietnia umieszczone zosta³y
w miejscowym dzienniku „Nowy Dzieñ
Robotnika” dwa artyku³y okolicznoœciowe o znaczeniu i wartoœci naszych lasów,

Regionalne Obchody Œwiêta Lasu 2008

KRZY¯ ZAS£UGI
SREBRNY: Ludwik Szymlek – sekretarz w Nadleœnictwie Przymuszewo,
BR¥ZOWY: Ireneusz Bojanowski – nadleœniczy Nadleœnictwa Czersk.
MEDAL ZA D£UGOLETNI¥ S£U¯BÊ
Z£OTY: Teresa Kacprzyk - starsza ksiêgowa w Nadleœnictwie
W³oc³awek, Maria Kawala - g³ówny ksiêgowy w Nadleœnictwie Szubin, Roman Dobrzyñski - zastêpca dyrektora ds. ekonomicznych
RDLP w Toruniu, Mieczys³aw Cupa - leœniczy w Nadleœnictwie Przymuszewo, Gwidon Grubczak - leœniczy w Nadleœnictwie Czersk,
Edward Po³om - leœniczy ds. ³owieckich w Nadleœnictwie Zamrzenica, Adam Synakiewicz - leœniczy w Nadleœnictwie Zamrzenica,
Stanis³aw Skocz - leœniczy w Nadleœnictwie ¯o³êdowo, Andrzej
Bia³kowski - zastêpca nadleœniczego Nadleœnictwa Bydgoszcz,
Zygmunt Klimowski - in¿ynier nadzoru w Nadleœnictwie Skrwilno,
Jan Pi¹tkowski - leœniczy w Nadleœnictwie Tuchola, Andrzej Jaœtak - leœniczy w Nadleœnictwie Tuchola, Sylwester Bobkowski zastêpca nadleœniczego Nadleœnictwa Golub-Dobrzyñ, Ludwik Linettej - leœniczy w Nadleœnictwie Jamy.
SREBRNY: Teresa Chabasiñska - in¿ynier nadzoru w Nadleœnictwie W³oc³awek, Bogdan Falkowski - zastêpca nadleœniczego
Nadleœnictwa Cierpiszewo, Jaros³aw D¹browski - leœniczy w Nadleœnictwie Skrwilno, Adam Gotowalski - starszy stra¿nik leœny p.o.
komendanta Posterunku Stra¿y Leœnej w Nadleœnictwie Gniewkowo, Boles³aw Pospiech - leœniczy w Nadleœnictwie Dobrzejewice
BR¥ZOWY: Adam Wenda – nadleœniczy Nadleœnictwa Zamrzenica
ODZNAKA HONOROWA „Za Zas³ugi dla Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej”
Ryszard Nowaczyk - leœniczy w Nadleœnictwie Brodnica,
Krzysztof Stêpczyñski - leœniczy w Nadleœnictwie Dobrzejewice,
Jerzy Najdek - leœniczy w Nadleœnictwie Gniewkowo, Andrzej Obara - leœniczy w Nadleœnictwie Runowo, Miros³aw Kêdroñ - starszy
specjalista SL ds. ochrony lasu w Nadleœnictwie W³oc³awek, Zbigniew
Sikora - leœniczy w Nadleœnictwie ¯o³êdowo, Robert Paciorek -
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Drugi numer pisma z lipca 1945 roku

karty z NASZEJ HISTORII...

2)28 kwietnia trzech delegatów DLP w Toruniu wyg³osi³o w siedmiu szko³ach powszechnych na terenie miasta Torunia
aktualne pogadanki na tematy leœne,
3) 29 kwietnia zosta³ wyg³oszony przez Polskie Radio w Toruniu referat w opracowaniu in¿. Juliana Szczuki o odpowiedzialnoœci i ofiarnej pracy naszych leœników.
Józef Dec
Toruñ, 2 maja 1945 r.”
Przygotowa³: Tadeusz Chrzanowski

g³ówny specjalista SL ds. szkodnictwa leœnego i ochrony mienia
w RDLP w Toruniu.
Na Centralnych Obchodach Dni Lasu w Spychowie, 20 czerwca
2008 r. HONOROW¥ ODZNAKÊ "Za Zas³ugi dla Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej" otrzymali: Marek Pa³aszyñski - specjalista
SL ds. Stacji Oceny Nasion w Nadleœnictwie Rytel, Marek Sobczak nadleœniczy Nadleœnictwa Osie i Krzysztof Synakiewicz - leœniczy
w Nadleœnictwie Jamy.
KORDELAS LEŒNIKA POLSKIEGO
Hanna Czerwiñska-Fiszer – leœniczy w Nadleœnictwie Brodnica, Teresa Rydz-S³awomirska – specjalista SL w Nadleœnictwie
Osie, Czes³aw Klapczyñski – leœniczy w Nadleœnictwie Czersk,
Bogdan Falkowski – zastêpca nadleœniczego w Nadleœnictwie Cierpiszewo, Edward Dama – leœniczy w Nadleœnictwie Gniewkowo,
Sylwester Bobkowski – zastêpca nadleœniczego w Nadleœnictwie
Golub Dobrzyñ, Jan Kulpa – leœniczy w Nadleœnictwie Jamy, Zdzis³aw Paduch – leœniczy w Nadleœnictwie Miradz, Witold Duczyc –
leœniczy w Nadleœnictwie Przymuszewo, Mieczys³aw Szambor –
leœniczy w Nadleœnictwie Solec Kujawski, Tadeusz Wojciechowski – leœniczy w Nadleœnictwie Trzebciny.
ODZNAKA „Za zas³ugi dla Lasów Kujawsko-Pomorskich”
Wies³awa Bieñkowska – specjalista w Nadleœnictwie GolubDobrzyñ, Boles³aw Toczkiewicz – leœniczy w Nadleœnictwie Cierpiszewo, Jan Mania – leœniczy w Nadleœnictwie Czersk, Grzegorza Blij – leœniczy w Nadleœnictwie D¹browa, Jan Brzeziñski – starszy specjalista SL w Nadleœnictwie Dobrzejewice, Józef Jab³oñski
– leœniczy w Nadleœnictwie Gniewkowo, Jerzy Basiñski – leœniczy
w Nadleœnictwie Go³¹bki, Miros³aw Wujkiewicz – leœniczy w Nadleœnictwie Jamy, Marian Budasz – leœniczy w Nadleœnictwie Miradz, Lech W¹œniewski – leœniczy w Nadleœnictwie Osie, Zbigniew
Kêpa – sekretarz w Nadleœnictwie Ró¿anna, Jerzy Jaœkiewicz –
leœniczy w Nadleœnictwie Rytel, Adam Przyby³owski – zastêpcê
nadleœniczego Nadleœnictwa Skrwilno, Jakub Siedlecki – zastêpcê nadleœniczego Nadleœnictwa Solec Kujawski, Andrzej K³os –
leœniczy w Nadleœnictwie Szubin, Bogdan Klimek – leœniczy
w Nadleœnictwie Trzebciny, Adam Szwemin – g³ówny ksiêgowy
w Nadleœnictwie Tuchola, Ryszard Urban – leœniczy w Nadleœnictwie Zamrzenica oraz Alfons Biodrowski – inspektor PRI LP.

M

sza œw. w bazylice
Œwiêtych Janów
w Toruniu by³a centralnym
punktem regionalnych
obchodów Œwiêta Lasu
2008 na terenie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu, 27 czerwca
2008 roku. Uczestniczy³o
w niej ponad trzystu leœników reprezentuj¹cych biuro
Dyrekcji i 27 nadleœnictw
regionu kujawsko-pomorskiego.

Poczty sztandarowe w bazylice Œwiêtych Janów

Zagrali na toruñskiej
Starówce

Mocnym akcentem Œwiêta Lasu by³
koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Pañstwowych z Zespo³u Szkó³ Leœnych w Tucholi. Odby³ siê on na Starym
Rynku w Toruniu i wzbudzi³ du¿e, sympatyczne zainteresowanie licznych przechodniów i turystów odwiedzaj¹cych
w tym czasie Gród Kopernika.
Toruñski Stary Rynek by³ miejscem zbiórki ponad trzystu leœników reprezentuj¹cych

Wœród s³uchaczy... Miko³aj Kopernik na postumencie

Œwiêto leœników
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biuro i 27 nadleœnictw RDLP w Toruniu oraz
zaproszonych na uroczyste obchody Œwiêta Lasu goœci. Po pó³godzinnym koncercie
nast¹pi³ przemarsz uczestników spotkania
do po³o¿onej nieopodal bazyliki Œwiêtych
Janów.

¯ycie dla lasu

Mszê œw. w intencjach leœników kujawsko-pomorskich sprawowa³ ordynariusz diecezji toruñskiej ks. biskup Andrzej Suski w asyœcie kapelanów leœników – ks. Romana Cieszyñskiego i ks.
Andrzeja Kossa. Wystrój koœcio³a zdominowa³a tego dnia ¿ywa zieleñ – kilkumetrowej wysokoœci drzewka w donicach, sadzonki drzew leœnych przywiezione z podtoruñskiego Nadleœnictwa
Dobrzejewice, piêknie ozdobi³y o³tarz
g³ówny. Równie¿ oprawa liturgii by³a niezwykle uroczysta, a jej przes³anie religijne podkreœla³o przypadaj¹ce na ten dzieñ diecezjalne œwiêto Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Nawi¹za³ do tego œwiêta w swojej homilii ks. Biskup,
¿ycz¹c leœnikom i Lasom
Pañstwowym szczególnych ³ask Naszej Matki.
Podkreœli³ dramat œrodowiska naturalnego na globie
ziemskim, gdzie w wielu
miejscach jest ono bezwzglêdnie eksploatowane,
niszczone. – Dzieje siê to
zawsze tam, gdzie cz³owiek
zapomina o Bogu, gdzie
siebie – w ca³ej pysze i zarozumia³oœci – stawia na
Jego miejscu. – doda³. Biskup Andrzej Suski z uznaniem mówi³ „o znaczeniu
pracy leœników, którzy nie
tylko ¿yj¹ z lasu, ale przede
wszystkim dla lasu, a tym
samym dla ojczystego dobra i dla narodu”.

Procesja darów

Widok z wie¿y Ratusza

W procesji darów leœnicy nieœli do o³tarza wi¹zankê kwiatów polnych, kosz
z sadzonkami drzew i krzewów, które
przygotowali leœnicy z Nadleœnictwa Dobrzejewice, dary lasu – kosz pe³en borówek, kosz pe³en grzybów, miód leœny,
zio³a, a nawet ryby z borowiackiej rzeki
Brdy. Dary lasu obfite i piêknie przyozdobione zebrali i nieœli do o³tarza leœnicy
z Nadleœnictwa Czersk. Ordynariuszowi
przekazano dar dla Diecezji Toruñskiej
w postaci puszki na komunikanty oraz dobrowoln¹ ofiarê pieniê¿n¹ od leœników.
Procesjê darów zamykali leœnicy z Nadleœnictwa Gniewkowo nios¹cy chleb,
op³atek oraz ampu³ki z wod¹ i winem.
Odznaczeni, wyró¿nieni...
BIULETYN 3(48)2008

Goœcie i gospodarze na Starym Rynku w Toruniu

Wymarsz do bazyliki Œwiêtych Janów

Odznaczenia dla najlepszych

Zagrali na toruñskiej Starówce

Po Mszy œw. uczestnicy obchodów
przejechali na teren Nadleœnictwa Gniewkowo, gdzie na goœcinnej strzelnicy Polskiego Zwi¹zku £owieckiego na Glinkach
pod Toruniem odby³a siê czêœæ oficjalna
uroczystoœci i piknik leœnej Braci.
Zosta³y wrêczone dwa Krzy¿e Zas³ugi oraz 20 Medali za d³ugoletni¹ S³u¿bê
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz siedem odznak „Zas³u¿ony dla Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej” przyznane przez Ministra Œrodowiska. Dyrektor RDLP w Toruniu wyró¿ni³ jedenastu leœników Kordelasem Leœnika Polskiego oraz odznaczy³
dziewiêtnaœcie osób odznak¹ „Za zas³ugi dla Lasów Kujawsko-Pomorskich”.
Wrêczanie odznaczeñ i wyró¿nieñ
poprzedzi³o krótkie wyst¹pienie dyrektora Janusza Karczmarka, który podziêkowa³ wszystkim leœnikom Kujaw i Pomorza
za rok dobrej pracy, za znakomite efekty
uzyskane w hodowli i ochronie lasu, za
dobre wyniki ekonomiczne. „Dzisiaj wyró¿niamy najlepszych, ale s³owa uznania kierujê do wszystkich tu zgromadzonych,
a za waszym poœrednictwem do wszystkich leœników Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Toruniu” – powiedzia³ dyrektor. Zaraz jednak doda³, ¿e obecny rok
jest bardzo trudny w gospodarce leœnej,
ze wzglêdu na wiosenne przymrozki i d³ugie okresy suszy, które odbi³y siê na kondycji lasu, zw³aszcza na uprawach leœnych.
Jest te¿ trudny ze wzglêdu na dekoniunkturê na rynku drewna. Potrzeba du¿ej mobilizacji œrodowiska leœników i niema³ego
wysi³ku, aby zniwelowaæ te i inne niesprzyjaj¹ce Lasom Pañstwowym okolicznoœci.

Dary lasu przygotowano w Nadleœnictwie Czersk

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej odby³a siê biesiada. Koncert dla Braci Leœnej
wykona³a niezast¹piona Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Pañstwowych z Tucholi,
po czym przygrywa³a biesiadnikom kapela muzyczna z³o¿ona w wiêkszoœci z muzykuj¹cych leœników. By³a to okazja do
spotkañ i rozmów towarzyskich leœników
z ró¿nych czêœci toruñskiej Dyrekcji Lasów.
Uroczyste obchody Œwiêta Lasu
w Toruniu zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹
m.in.:, przedstawiciele Parlamentu RP,
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marsza³ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych, Starosty Toruñskiego, Prezydenta Torunia, Pañstwowej i Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, Wojska Polskiego, Biskup Toruñski wraz z gronem duchownych diecezji toruñskiej i pelpliñskiej.
Z okazji Œwiêta Lasu 2008 – Darz Bór!
Leœnikom Kujaw i Pomorza!
Tekst: Tadeusz Chrzanowski
Zdjêcia: Mateusz Stopiñski
Biesiada na terenie strzelnicy PZ£
na Glinkach
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ŒWIÊTO LASU w Toruniu

Biesiada na leœnej polanie

Poni¿ej publikujemy obszerne fragmenty homilii Biskupa
Toruñskiego ks. Andrzeja Suskiego wyg³oszonej podczas
Mszy œw. z okazji Œwiêta Lasu
w bazylice Œwiêtych Janów
w Toruniu, 27 czerwca 2008 r.

Ks. bp Andrzej Suski. Fot. Mateusz Stopiñski

ŒWIÊTO LASU w Toruniu

C

z³owiek stworzony na obraz
i podobieñstwo Boga otrzyma³
zaszczytne zadanie kszta³towania
œwiata wed³ug zamys³u samego Stwórcy. Od pocz¹tku Bóg powierza ludziom
to zadanie: „Czyñcie sobie ziemiê poddan¹, abyœcie panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad
wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po
ziemi”.
Co oznacza panowanie cz³owieka
nad œwiatem natury? Przede wszystkim
troska o œwiat jako wspólny dom rodziny
ludzkiej, a w szczególnoœci troska o przyrodê: roœliny i zwierzêta. Tymczasem cz³owiek wspó³czesny ogarniêty ¿¹dz¹ konsumpcjonizmu zu¿ywa w nadmiarze
i w sposób nieuporz¹dkowany zasoby
ziemi. Brak nale¿nego szacunku dla przyrody, chaotyczna eksploatacja bogactw
naturalnych oraz stopniowe pogarszanie
siê jakoœci ¿ycia prowadzi do poczucia
tymczasowoœci i niepewnoœci œwiata.
Jan Pawe³ II analizuj¹c napiêcia miedzy cz³owiekiem i natur¹ zauwa¿a w Orêdziu na XXIII Œwiatowy Dzieñ Pokoju, ¿e
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kryzys ekologiczny jest przede wszystkim
problemem moralnym. Jest on owocem
bezkrytycznego stosowania w praktyce
zdobyczy naukowych i technologicznych. Wskutek ci¹g³ego rozwoju przemys³u nastêpuje stopniowe niszczenie warstwy ozonowej. Nadto odpady przemys³owe, gazy produkowane przy spalaniu,
niekontrolowane wycinanie lasów –

wszystko to powoduje niszczenie atmosfery i œrodowiska naturalnego.
U korzeni bezmyœlnego niszczenia
tego œrodowiska tkwi b³¹d antropologiczny, czyli fa³szywa wizja cz³owieka. Dzisiejszy cz³owiek mniema, ¿e mo¿e samowolnie rozporz¹dzaæ ziemi¹ bez liczenia siê
z odwiecznym porz¹dkiem ustanowionym przez Boga. Zamiast pe³niæ rolê
wspó³pracownika Boga w dziele stworzenia, cz³owiek usi³uje zaj¹æ Jego miejsce.
Œwiadczy to o bardzo zawê¿onym spojrzeniu na œwiat, o tym, ¿e cz³owiek nie
odczytuje w rzeczach widzialnych przes³ania niewidzialnego Boga, który je stworzy³.
Kryzys ekologii wyra¿a siê równie¿
dotkliwie w wyniszczeniu niektórych gatunków zwierz¹t i roœlin. Musi te¿ niepokoiæ niekontrolowana manipulacja genetyczna oraz niepohamowane tworzenie
nowych gatunków i form ¿ycia, nie mówi¹c ju¿ o niedopuszczalnych zabiegach
podejmowanych u pocz¹tków ¿ycia ludzkiego.
Czy w tej sytuacji jeszcze mo¿na
mówiæ o cz³owieku jako wiernym rz¹dcy
Boga Stwórcy? Dzisiejsza Ewangelia stawia przed nami dramatyczne pytanie: jeœli w zarz¹dzie cudzym dobrem nie okazaliœcie siê wierni, kto wam da wasze?
Na szczêœcie w dzisiejszym œwiecie daj¹
o sobie znaæ równie¿ postawy i dzia³ania
wiernego zarz¹dzania œwiatem natury.
Ujawnia siê coraz wyraŸniej nowa solidarnoœæ ludzi na rzecz dobra œrodowiska
naturalnego. A fundamentem tej solidarnoœci jest œwiadomoœæ, ¿e „w³adanie”
œwiatem, które od pocz¹tku Bóg powierzy³ cz³owiekowi, urzeczywistnia siê
przede wszystkim w samym cz³owieku
jako panowanie nad sob¹.
Wiemy na pewno, ¿e obcowanie cz³owieka z przyrod¹ uczy szacunku dla natury, uszlachetnia cz³owieka, pozwala
odkrywaæ w piêknie œwiata stworzonego
majestat m¹droœci i dobroci samego
Stwórcy. W ciszy lasów cz³owiek ³atwiej

zdobywa siê na wyciszenie swojego serca. W bezpoœrednim kontakcie ze œrodowiskiem naturalnym uczy siê odpowiedzialnoœci za œwiat, który zosta³ powierzony jego sercu i umys³owi. Patrzy na
ten œwiat oczyma w³odarza, a nie tyrana
i samolubnego posiadacza, który zapomnia³, co znaczy nakaz „dogl¹dania raju”.
Jan Pawe³ II zachwycony piêknem
polskiej ziemi, gdzie jak mówi³ – z wyj¹tkow¹ moc¹ zdaje siê przemawiaæ b³êkit
nieba, zieleñ lasów i pól, srebro jezior
i rzek – powiedzia³ podczas ostatniej swojej pielgrzymki do Ojczyzny: „Piêkno tej
ziemi sk³ania mnie do wo³ania o jej zachowanie dla przysz³ych pokoleñ. Jeœli mi³ujecie ojczyst¹ ziemiê, niech to wo³anie nie
pozostanie bez odpowiedzi. Zwracam siê
w sposób szczególny do tych, którym
powierzona zosta³a odpowiedzialnoœæ za
ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapomnieli o obowi¹zku chronienia go przed
ekologicznym zniszczeniem. Niech tworz¹
programy ochrony œrodowiska i czuwaj¹
nad ich skutecznym wprowadzeniem
w ¿ycie. Niech kszta³tuj¹ nade wszystko
postawy poszanowania dobra wspólnego,
praw natury i ¿ycia. Niech ich wspieraj¹
organizacje, które stawiaj¹ sobie za cel
obronê dóbr naturalnych! W rodzinie
i w szkole nie mo¿e zabrakn¹æ wychowania do szacunku dla ¿ycia, dobra i piêkna”.
W tym zbiorowym obowi¹zku troski
o naturê szczególne zadanie spoczywa na
leœnikach, bezpoœrednich w³odarzach naszych lasów. To do was, w dniu 28 kwietnia 2004 roku mówi³ Ojciec Œwiêty w Rzymie na spotkaniu z pielgrzymk¹ polskich
leœników: „Niech wasza praca pomo¿e
uratowaæ piêkno polskich lasów dla dobra
naszej Ojczyzny i jej mieszkañców”.
Ciesz¹c siê tym spotkaniem, Jan
Pawe³ II pob³ogos³awi³ równie¿ ¿o³êdzie
dêbu Chrobrego. Wyhodowane i zasadzone przez leœników w ró¿nych czêœciach
Kraju, tak¿e u nas w Toruniu, nowe dêby,
dzieci Chrobrego, bêd¹ przypomina³y
nastêpnym pokoleniom papieskie przes³anie o piêknie naszych lasów, o zadaniu
ochrony tego dziedzictwa, o znaczeniu
pracy leœników, którzy nie tylko ¿yj¹ z lasu,
ale przede wszystkim dla lasu, a tym samym dla ojczystego dobra, dla narodu.
Drodzy Leœnicy,
dziœ wasze œwiêto, okazja do wspólnej radoœci. Niech ta radoœæ bêdzie nagrod¹ waszych codziennych obowi¹zków. Owocem tworzenia i przekazywania
dobra. Niech bêdzie radoœci¹ wyp³ywaj¹c¹ z powo³ania do uczestnictwa
w stwórczym dziele Boga. W mocy Ducha Œwiêtego odnawiajcie oblicze ziemi.

Rok 1931. Jan Biñczyk - leœniczy Leœnictwa M³ynek

LOSY leœnych rodzin...
Szko³a dla Leœniczych w Margoninie

Jan Biñczyk ukoñczy³ z wyró¿nieniem siedmioklasow¹ szko³ê
powszechn¹ w Borowym M³ynie. By³ zdolnym uczniem, zaproponowano mu dalsz¹ edukacjê w szkole œredniej, któr¹ sobie wybierze. Nie by³o z tym problemu, gdy¿ Jan od najm³odszych lat
by³ zdecydowany zostaæ leœnikiem. Kocha³ przyrodê, marzy³
o mundurze leœnika i zamieszkaniu w leœniczówce. Trafi³ do Pañstwowej Szko³y dla Leœniczych w Margoninie, któr¹ ukoñczy³. Pracê
rozpocz¹³ jako praktykant leœny w £¹¿ku ko³o Osia, prawdopodobnie w Nadleœnictwie Szar³ata. Tam pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê
Klarê Ko³odziejsk¹ (ur. 4 kwietnia 1901 r.), która mieszka³a w Pruskich. Ko³odziejscy mieli du¿e 60-cio hektarowe gospodarstwo,
w tym spory las. W tamtym czasie Jan uczestniczy³ w szkoleniach
zawodowych dla leœników. Zosta³ powo³any do wojska pruskiego, które ju¿ po kilku miesi¹cach opuœci³ w czasie Powstania Wielkopolskiego, wstêpuj¹c do Wojska Polskiego.
Pani Irena, która opowiada historiê swojego ojca Jana Biczyka i swojej rodziny, pamiêta sprzed wojny liczne fotografie
ojca w mundurze ¿o³nierza polskiego. Prawie wszystkie zaginê³y podczas II wojny œwiatowej.

J

an Biñczyk urodzi³ siê 26 grudnia
1900 r. w Borowym M³ynie na terenie
Nadleœnictwa Osusznica (przed
wojn¹ Dyrekcja Lasów Pañstwowych
w Toruniu, dzisiaj Dyrekcja LP
w Szczecinku). By³a to du¿a wieœ tu¿ przy
granicy polsko-niemieckiej, po³o¿ona
miêdzy Chojnicami, które by³y w Polsce,
a Bytowem, który w okresie
miêdzywojennym nale¿a³ do Niemiec.
Rodzice Jana mieli gospodarstwo rolne,
które stanowi³o podstawê utrzymania
ca³ej rodziny. Jan by³ najm³odszy poœród
rodzeñstwa. Mia³ dwóch braci
i trzy siostry. Jeden z braci Józef zgin¹³
w czasie I wojny œwiatowej. Drugi – Jakub
wyjecha³ do Berlina, gdzie pracowa³ jako
urzêdnik kolejowy.

Ma³¿eñstwo i dzieci

Jan Biñczyk o¿eni³ siê z Klar¹ Ko³odziejsk¹ w 1923 r. Klara
mia³a dziewiêcioro rodzeñstwa - cztery siostry i piêciu braci. Po
œlubie Jan i Klara Biñczykowie zamieszkali w Je¿ewnicy, w powiecie œwieckim, gdzie w 1923 r. urodzi³ siê ich pierwszy syn
Henryk. PóŸniej przenieœli siê do Zelgniewa, powiat Chodzie¿,
przy samej granicy z Niemcami, gdzie w 1926 r. urodzi³ siê ich
drugi syn Zygmunt, a rok póŸniej Irena (w 1927 r.). Po kilku
latach, rodzina Biñczyków przenios³a siê do Leœnictwa M³ynek
w Nadleœnictwie Laska. By³o to prawdopodobnie w 1930 roku.
Tu osiedlili siê na dobre.

Leœniczówka M³ynek

Leœniczówka Leœnictwa M³ynek by³a wybudowana w latach
1912-1913 r. By³ to - jak wspomina Pani Irena - wci¹¿ nowy,
dobrze zadbany budynek z piêknie zagospodarowanym otoczeniem: budynkami gospodarczymi, ogrodem pe³nym kwiatów,
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stawem. Przy leœniczówce funkcjonowa³o gospodarstwo, w którym okresowo by³o nawet dwanaœcie krów mlecznych. Wzd³u¿
brzegów jeziora P³êsno i rzeki Brdy by³y dobrze utrzymane ³¹ki
i pastwiska, które jako deputat rolny utrzymywa³ leœniczy. Przez
ca³y sezon pas³y siê tam krowy. W oborze by³a te¿ trzoda,
a ponadto leœniczy mia³ trzy konie, które by³y u¿ywane do jazdy wierzchem, bryczk¹, a zim¹ saniami. By³o te¿ pokaŸne stado kur z piêcioma kogutami, indyki, kaczki, perliczki. Podwórko by³o porz¹dkowane i zagrabiane w ka¿d¹ sobotê po po³udniu. Prace te wykonywali ch³opcy zatrudnieni jako pomoc do
gospodarstwa przydomowego.
Leœniczówka sk³ada³a siê z kilku pomieszczeñ. Z dworu
wchodzi³o siê do holu, a z niego by³o zejœcie do piwnicy, bo
ca³y dom by³ podpiwniczony. W piwnicy by³o pomieszczenie
z piecem oraz pokój mieszkalny dla s³u¿¹cego, którym by³ ch³opak z okolicznej wsi. Na parterze na wprost by³o wejœcie do
kancelarii, obok by³ ma³y pokój gdzie jada³o siê posi³ki, dalej
kuchnia. Za kancelari¹ mieœci³a siê sypialnia, dalej du¿y pokój
sto³owy. W kancelarii by³ telefon, sta³a szafa z ksi¹¿kami i druga szafa z ubraniami - mundurowymi i cywilnymi. By³a tam kanapa, rzeŸbiony stó³, biurko leœniczego, stojak na broñ myœliwsk¹ i fotel z porêczami, wyk³adany skór¹. Na œcianach wisia³y okaza³e poro¿a jeleni i parostki sarny, a na pod³odze le¿a³a skóra z dzika.
Na piêtrze leœniczówki by³y dwa pokoje, pomieszczenie
gospodarcze i strych. W jednym z pokoi na piêtrze mieszka³a
s³u¿¹ca, która pomaga³a mamie w pracach domowych. Inna
dziewczyna Stefcia, która mieszka³a razem ze s³u¿¹c¹, by³a
bardzo blisk¹ osob¹ dla rodziny Biñczyków. Mieszka³a u nich
przez szesnaœcie lat i by³a dobr¹ towarzyszk¹ dla ¿ony leœniczego i jej dzieci. Wyprowadzi³a siê z leœniczówki po przedwczesnej œmierci Klary Biñczyk w 1937 roku.
Pani Irena wspomina, ¿e ojciec zawsze chodzi³ w mundurze leœniczego, nawet w niedzielê do koœcio³a. Do lasu najpierw
jeŸdzi³ rowerem, póŸniej konno, wierzchem, wreszcie w 1938
roku kupi³ sobie motocykl, który bardzo u³atwia³ kontakty ze
œwiatem, zw³aszcza dojazd do Brus i Chojnic.
W pobli¿u leœniczówki M³ynek by³a, i do dzisiaj istnieje, osada
robotnicza, w której mieszka³y dwie rodziny - Pepliñscy i Kundowie. Pepliñscy mieli piêcioro dzieci, a u Kundów by³o ich, co
najmniej dziesiêcioro. Pepliñski i Kunda byli etatowymi robotnikami leœnymi, wykonywali wszelkie prace na terenie Leœnictwa
M³ynek. Przodownikiem brygady robotników by³ Or³owski
z Asmusa. W brygadzie pracowa³ jeszcze Matuszewski. Sezonowo leœniczy zatrudnia³ dodatkowo kilku, a nawet kilkunastu
pracowników do prac g³ównie w ochronie lasu.

Rok 1920. Jan Biñczyk (w œrodku) w Wojsku Polskim

Rok 1931. Jan Biñczyk (stoi pierwszy z prawej) z ¿on¹ Klar¹ (siedzi
pierwsza z prawej) oraz rodzina ¿ony podczas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w Toruniu

Wa¿ne wykszta³cenie dzieci

W latach szkolnych 1931 - 1934 dzieci leœniczego: Henryk,
Zygmunt i Irena mieszkali w Brusach, w wynajêtym mieszkaniu, pod opiek¹ cioci Ani, siostry ze strony mamy. Henryk chodzi³ do szko³y, natomiast dwójka m³odszych dzieci do ochronki
prowadzonej przez siostry zakonne. Henryk by³ zdolnym
uczniem. PóŸniej uczêszcza³ do gimnazjum w Toruniu, bêd¹c
o dwa lata m³odszym od kolegów z klasy. Mieszka³ u wujostwa
a¿ do 1939 r. Wybuch II wojny œwiatowej uniemo¿liwi³ mu jednak ukoñczenie czwartej klasy i zdanie matury.
W ostatnim roku przed wojn¹ leœniczy Jan Biñczyk podj¹³
starania o przeniesienie s³u¿bowe do Leœnictwa Piwnice pod
Toruniem. Uzyska³ na to zgodê Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Toruniu i z dniem 1 wrzeœnia 1939 r. mia³ siê przenieœæ do
nowego miejsca pracy. Decyzja taka by³a podyktowana g³ównie trosk¹ o wykszta³cenie dzieci, co by³o ³atwiejsze do realizacji przy zamieszkiwaniu blisko granic du¿ego miasta Torunia.
Do przeprowadzki jednak nigdy nie dosz³o, gdy¿ wybuch³a
wojna.
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Rok 1935. Leœniczy Jan Biñczyk (w mundurze) z synem Henrykiem
(pierwszy z lewej) i wujostwem na spacerze podczas wizyty w Toruniu

Brat Pani Ireny, Zygmunt hodowa³ króliki i go³êbie, z którymi mia³ sporo zajêcia. Ona zaœ, jak wspomina, mia³a trzydzieœci lalek, a to dlatego, ¿e przepada³a za ma³ymi dzieæmi i bardzo liczy³a, ¿e w jej rodzinie pojawi siê m³odsze rodzeñstwo.
Uwielbia³a odwiedziny w pobliskiej osadzie robotniczej, gdzie
by³o du¿o ma³ych dzieci. Chodzi³a tam niekiedy z mam¹ z koszem pe³nym smako³yków.
Po powrocie z ochronki w Brusach, ma³a Irena uczêszcza³a
do czteroklasowej szko³y podstawowej w Ma³ych Che³mach, oddalonych od Leœniczówki M³ynek o siedem kilometrów przez las.

Spotkania leœnych rodzin

Rok 1938. I Komunia Œwiêta Ireny i Zygmunta Biñczyków. Stoj¹ od
lewej: leœniczy Leœnictwa Drzewicz Jan Stetkiewicz z ¿on¹ El¿biet¹,
Bazyli Kaczmarek - pracownik Nadleœnictwa Rytel, p. Konarski
z Konarzyn. Siedz¹ od lewej: Marta Ko³odziejska - matka, i jej córka Marta Ko³odziejska-Biñczyk, Irena Biñczyk i Zygmunt Biñczyk
(stoj¹), leœniczy Jan Biñczyk z synem Janem Witoldem na kolanach, p. Konarska. Na pierwszym planie w pozycji le¿¹cej - Henryk
Biñczyk. Zdjêcie wykonano w pobli¿u leœniczówki M³ynek.

Rodzina Biñczyków blisko przyjaŸni³a siê z rodzinami Kopickich i Meggerów. Franciszek Kopicki by³ leœniczym Leœnictwa Asmus, a Stanis³aw Megger w Leœnictwie Czernica. Leœne
rodziny odwiedza³y siê czêsto, szczególnie w sezonie letnim
i jesiennym. Rozstawiane by³y sto³y za ogrodzeniem leœniczówki,
pod du¿ym kasztanem lub w pobli¿u mostu na drodze do Drzewicza. Ka¿da z ¿on leœniczych jad¹c w goœcinê przywozi³a jakieœ smako³yki.
Leœniczy by³ myœliwym. Od 15 lipca zaczyna³ siê sezon polowania na kaczki. Tradycyjnie polowanie to odbywa³o siê na terenie Leœnictwa M³ynek, gdzie by³o du¿o terenów nadjeziornych
z ogromn¹ liczb¹ kaczek. Przyje¿d¿a³ nadleœniczy in¿ynier Józef
Pietraszek, koledzy leœniczowie i jeszcze grupa myœliwych z okolicznych maj¹tków i tartaku. Z leœników byli to m.in.: Franciszek
Kopicki (Leœnictwo Asmus), W³adys³aw Rolbiecki (Leœnictwo
Widno), Stanis³aw Megger (Leœnictwo Czernica), Oskar Halama
(Leœnictwo Laska) i Marian Jag³a (Leœnictwo Warszyn).

Œmieræ mamy

Rok 1929. Klara Biñczyk zd. Ko³odziejska, ¿ona Jana Biñczyka

Rok 1941. Irena Biñczyk, córka Jana
Biñczyka

Przez kilka lat na stodole przy leœniczówce M³ynek bociany
budowa³y sobie gniazdo. Ma³a Irena mia³a nadziejê, ¿e któregoœ
dnia przynios¹ jej braciszka lub siostrzyczkê. W 1937 roku, dok³adnie 21 stycznia, urodzi³ siê Jan Witold, najm³odszy z braci
Biñczków. By³a wtedy mroŸna zima. S³u¿¹cy uda³ siê w nocy do
Brus po akuszerkê, jednak tej wczeœniej zamówionej nie zasta³.
W zastêpstwie przywióz³ drug¹, która mia³a z³¹ s³awê. I tym razem ta z³a opinia znalaz³a potwierdzenie. Wkrótce po porodzie
Klara Biñczyk dosta³a wysokiej gor¹czki (popo³ogowej). Mimo
pomocy lekarskiej nie uda³o siê ju¿ uratowaæ jej ¿ycia, zmar³a po
tygodniu. Leœniczy zosta³ wdowcem, dzieci pó³sierotami.
Po œmierci mamy zabrak³o gospodyni w leœniczówce i opiekunki dla dzieci. Po d³ugich konsultacjach w rodzinie Biñczyków i Ko³odziejskich, w czerwcu 1937 r., przyjecha³a do leœniczówki m³odsza siostra mamy - Marta. Na proœbê swojej matki
zrezygnowa³a z pracy i zamieszkania w Toruniu. Mia³a wtedy
zaledwie 21 lat. Zajê³a siê gospodarstwem domowym i opiek¹
nad dzieæmi. Robi³a to bardzo dobrze. W leœniczówce zawsze
by³ porz¹dek i wszystko zrobione na czas. Na tydzieñ przed
wybuchem wojny Jan Biñczyk zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Mart¹.
Ojciec Jan Biñczyk by³ dobrze zorganizowanym cz³owiekiem. By³ przy tym pracowity, wymagaj¹cy od siebie i od innych. Sta³e dochody z pracy zawodowej i dobrze prowadzonego gospodarstwa rolnego pozwala³y myœleæ o nowych inwestycjach i starannym wykszta³ceniu dzieci. Zamierza³ nawet
zakupiæ kamienicê czynszow¹ w buduj¹cej siê wówczas Gdyni. Mia³ taki plan, ¿e najstarszy z synów Henryk, który tymczasem uczêszcza³ do Gimnazjum w Toruniu i uczy³ siê bardzo
dobrze, po zdaniu matury trafi na studia do Wy¿szej Szko³y
Marynarki i wtedy zamieszka w zakupionym domu.

Wybuch³a wojna

Rok 2008. Leœniczówka Leœnictwa M³ynek - widok wspó³czesny.
Fot.Tadeusz Chrzanowski

Tymczasem, we wrzeœniu 1939 r., wybuch³a wojna. Nikt nie
wierzy³, ¿e Polska j¹ przegra. M³ode pokolenie otrzymywa³o
wówczas patriotyczne wychowanie i to zarówno w szkole, jak
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i w domu. Pani Irena wspomina, ¿e dzieci zna³y liczne pieœni
wojskowe i patriotyczne. Uczy³y siê ich g³ównie w szkole, ale
w domu ojciec te¿ kaza³ je spiewaæ. Do dzisiaj pamiêta wiele
z nich: "U³ani, u³ani", "Wojenko, wojenko", "Maszeruj¹ ch³opcy,
maszeruj¹", "Morze, polskie morze", "Na Podolu bia³y kamieñ".
Przedwojenny nauczyciel œpiewu posiada³ zawsze wykszta³cenie muzyczne, gra³ na instrumencie, najczêœciej na skrzypcach.
Dzieci chêtnie siê uczy³y tych piêknych melodii i piosenek.
Wojna pokrzy¿owa³a plany ojca zwi¹zane z przeniesieniem
s³u¿bowym do Leœnictwa Piwnice pod Toruniem. Leœnicy otrzymali zadania zwi¹zane z ewakuacj¹ na Wschód. Rodziny Biñczyków i Kopickich mia³y dotrzeæ w okolice Nieszawy. Na kilka
dni przed 1 wrzeœnia ¿ony z dzieæmi pojecha³y poci¹giem przez
Chojnice, Toruñ do Nieszawy. Leœniczowie zgodnie z poleceniem prze³o¿onych na razie pozostali na miejscu w leœniczówkach. Otrzymali zadanie zabezpieczenia i przewiezienia wozem
konnym dokumentacji i kasy pancernej Nadleœnictwa Laska.
Jednak, w okolicach Œwiecia by³y prowadzone ju¿ wówczas
intensywne bombardowania. Zginê³o wielu ludzi i konie. Zagin¹³ te¿ ca³y maj¹tek nadleœnictwa. Dwaj leœniczowie Biñczyk
i Kopicki w dramatycznych okolicznoœciach, przep³ynêli niezale¿nie przez Wis³ê, bo most by³ zniszczony. Po kilku dniach
szczêœliwie spotkali siê ze swoimi rodzinami w Nieszawie.

Pod ostrza³em niemieckich samolotów

Pani Irena wspomina, ¿e przed ewakuacj¹ leœnicy otrzymywali szeœciomiesiêczne odprawy. Pieni¹dze te przyda³y siê na
zakupy ¿ywnoœci, konia i wozu na dalsz¹ drogê ewakuacji. Obie
rodziny wyruszy³y z Nieszawy nazajutrz. Szli przez W³oc³awek
razem z t³umami ludnoœci cywilnej. Najwiêksze trudnoœci by³y
przy przeprawach przez rzekê. We W³oc³awku konia trzeba by³o
zostawiæ. Dalej pojechali poci¹giem w kierunku na Warszawê
i docelowo do… Rumunii. Jechali przez Kutno. Co jakiœ czas
obserwowali na niebie zwiadowcze samoloty niemieckie. Za
Kutnem poci¹g dojecha³ do ¯ychlina, gdy pod wieczór zacz¹³
siê ostrza³ poci¹gu z samolotów niemieckich. Wszyscy po³o¿yli siê na pod³odze. Kule gwizda³y nad g³owami, powybija³y szyby, podziurawi³y œciany. Szczêœliwie nikt z nich nie zgin¹³.
Na stacji w ¯ychlinie wysiedli z poci¹gu i biegiem dotarli do
zadrzewieñ. Na oczach rodziny bomba z samolotu trafi³a w drzewo, pod którym stali dwaj ¿o³nierze. Zginêli, zosta³a po nich
wyrwa w ziemi i jeden zakrwawiony but. Druga bomba spad³a
dwa metry od nich, nie wybuch³a, i ten nalot prze¿yli. Zbli¿a³a
siê noc. Ludzie przenieœli siê do pobliskiej, du¿ej mleczarni,
gdzie doczekali poranka. Rano kupili kolejny wóz i konia. Ruszyli wraz z wojskiem w kierunku £owicza. Prze¿yli bombardowanie £owicza. To by³ jeden wielki ogieñ. Widzieli bombardowania szpitala, s³yszeli krzyk rannych i umieraj¹cych ludzi.
W £owiczu mieszka³o wielu ¯ydów. To g³ównie oni rozpaczali, krzyczeli, nawo³ywali siê - utracili sklepy, maj¹tek. Ca³e
centrum miasta by³o spalone. Z wielkimi trudnoœciami przejechali przez zburzone miasto. Jeszcze kilka razy ukrywali siê
w zbo¿u, ziemniakach, kapuœcie przed ostrza³em z samolotów.
Dotarli do Sochaczewa, a nad ranem do Warszawy. Miasto by³o
jeszcze przejezdne. Po po³udniu dojechali do Garwolina. To
miasto by³o spalone doszczêtnie. Stercza³y tylko dopalaj¹ce
siê, czêœciowo zburzone kominy. Tu w Garwolinie zebra³y siê
t³umy uciekinierów. O zmierzchu w nieodleg³ych lasach rozgorza³a prawdziwa bitwa. Wojskowi nie udzielali ¿adnych informacji, natomiast nakazywali cywilom zawracanie z drogi na
Lublin. Niemcy w ka¿dej chwili mogli przeci¹æ im drogê ewakuacji. Tak¹ te¿ decyzjê podjêli Biñczykowie i Kopiccy. Postanowili wracaæ do domu, przez Warszawê.

Powrót przez Warszawê do M³ynka

Tabory wracaj¹ce drog¹ do Warszawy by³y wielokrotnie
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Rok 1938. Jan Biñczyk

Rok 1945. Henryk Biñczyk

w ci¹gu dnia bombardowane i ostrzeliwane z samolotów. Szlak
wyœcielony by³ trupami ludzi i zwierz¹t. Polami, bocznymi drogami, lasem wieczorem dotarli do Warszawy od strony Grochowa. Z koñmi nie wpuszczano ju¿ do miasta. Trzeba by³o
zostawiæ konia na ³¹ce. Pieszo, w rosn¹cym t³umie ludzi, doszli
do centrum miasta. Otrzymali miejsce noclegowe dla uchodŸców w budynku przy ul. Chmielnej w pobli¿u kina "Ba³tyk". By³y
to du¿e ca³kowicie puste sale, które wkrótce wype³ni³y siê ludŸmi. Z najwiêkszym trudem zdobywali ¿ywnoœæ.
W czasie pobytu w Warszawie dowiedzieli siê, ¿e Sowieci
dokonali od wschodu agresji na Polskê. To by³a przygnêbiaj¹ca wiadomoœæ. Przez najbli¿sze dni Warszawa by³a intensywnie bombardowana. Niczym deszcz i grad z nieba lecia³y bomby. Miasto p³onê³o. Po wodê chodzi³o siê do Wis³y. W³aœnie
z tamtego miejsca Pani Irena widzia³a p³on¹cy Zamek Królewski, który bombardowali niemieccy lotnicy.
Biñczykowie prze¿yli te¿ kapitulacjê Warszawy i przemarsz
niemieckich wojsk okupacyjnych przez stolicê. Jan Biñczyk
biegle zna³ jêzyk niemiecki. Okaza³o siê to bardzo pomocne
w organizacji ¿ycia pod administracj¹ niemieck¹ i póŸniej
w drodze powrotnej do Leœniczówki w M³ynku. Z ró¿nymi przygodami, ale w komplecie dotarli w Bory Tucholskie. Rodzina
zatrzyma³a siê u dziadków w Pruskich, natomiast leœniczy Biñczyk musia³ przygotowaæ leœniczówkê na zimê. Okaza³o siê bowiem, ¿e znik³y wszystkie meble, zosta³y rozkradzione. Uznano widocznie, ¿e rodzina leœniczego ju¿ nie wróci. Opustosza³y
budynki gospodarcze, trzeba by³o przygotowaæ zapasy ¿ywnoœci, opa³ i staraæ siê odzyskaæ skradzione sprzêty domowe.
W du¿ej czêœci siê to w koñcu uda³o. Leœniczy dotar³ do domu
by³ej s³u¿¹cej, u której znalaz³ sporo mebli z leœniczówki. Jednak ze zwrotem by³y problemy, musia³a interweniowaæ policja,
ju¿ niemiecka. Leœniczy jednak zabiega³ o to by za tê kradzie¿
sprawcy nie ucierpieli. To by³a wielodzietna, uboga rodzina.
Dopiero na Bo¿e Narodzenie rodzina Biñczyków w komplecie i z jako takim wyposa¿eniem przywróconym leœniczówce by³a znowu razem. Pani Irena wspomina, ¿e z nowego zwi¹zku ma³¿eñskiego jej ojca z cioci¹ Mart¹, 20 maja 1940 r., urodzi³a siê Krystyna.

Ojciec w konspiracji

Pani Irena domyœla³a siê, ¿e ojciec dzia³a w polskiej konspiracji. Przez leœniczówkê przewija³o siê wiele osób, co jednak
na pocz¹tku nie budzi³o podejrzeñ Niemców, gdy¿ interesanci
u leœniczego byli zjawiskiem naturalnym. Tu za³atwia³o siê drewno, prace w lesie, prace w gospodarstwie, ubój zwierz¹t. Pamiêta dobrze, ¿e sporo ¿ywnoœci przygotowywano dla ludzi
ukrywaj¹cych siê w lasach. Dowiedzia³a siê póŸniej od starszych braci, ¿e przy udziale ojca i jego synów wybudowano
kilka bunkrów na terenie Leœnictwa M³ynek. W bunkrach w lesie mieszka³a spora grupa partyzantów "Gryfa Pomorskiego".

Pani Irena nie wie, kim byli. Zna³a tylko ich imiona. Chocia¿ na
terenie Leœnictwa M³ynek funkcjonowa³o kilka bunkrów, to
o tym w domu siê nie mówi³o przy dzieciach. W czasie wojny
Pani Irena przewozi³a rowerem informacje pomiêdzy ojcem,
a innymi cz³onkami konspiracji, np. do Mêcika³u, do m³yna
w Czernicy, do Meggerów. Nie zna³a znaczenia i wagi tych przekazów, by³y szyfrowane.

Przyjechali po ojca

Pani Irena pamiêta, ¿e od pocz¹tku 1943 roku, co jakiœ czas
dociera³y informacje o wykryciu bunkrów gdzieœ na terenie
Borów Tucholskich, o przypadkach zdrady, ob³awach niemieckich, o œmierci niektórych partyzantów i osób ukrywaj¹cych siê
w bunkrach. Pamiêta dobrze 3 maja 1943 r., kiedy ojciec Jan
Biñczyk poszed³ o zmierzchu do lasu i wiedzia³a, ¿e mia³ odwiedziæ bunkry z racji przypadaj¹cego na ten dzieñ polskiego
œwiêta narodowego.
Ojciec by³ wielkim patriot¹. Œwiêta narodowe by³y uroczyœcie obchodzone w leœniczówce jeszcze w czasach pokoju.
Odwiedzi³ tego dnia partyzantów i prawdopodobnie wspólnie
œpiewano pieœni patriotyczne, podejmowano bie¿¹ce sprawy
konspiracji, omawiano plany odbudowy Polski, ju¿ wkrótce, gdy
Niemcy przegraj¹ wojnê.
W sprawy konspiracji by³a wtajemniczona Marta - ¿ona leœniczego. By³a nawet taka umowa, ¿eby w przypadku niebezpieczeñstwa otwieraæ okno na górze leœniczówki lub wejœcie
do piwnicy, b¹dŸ zostawiaæ inny uzgodniony znak. Ojciec wracaj¹c z lasu, ju¿ z daleka wiedzia³by o zagro¿eniu.
Nazajutrz, 4 maja 1943 r. oko³o godziny pi¹tej rano do leœniczówki weszli dwaj agenci gestapo. Zbudzili ca³a rodzinê i zgromadzili wszystkich w pokoju sto³owym. Zakazali zbli¿aæ siê do
okna i nawet patrzeæ w tamt¹ stronê. Spytali gdzie jest leœniczy
Jan Biñczyk. Jego ¿ona Marta odpowiedzia³a, ¿e poszed³ do
lasu. Kolejne pytanie - O tej porze do lasu? ¯ona leœniczego
by³a przygotowana na tak¹ okolicznoœæ i wyjaœni³a, ¿e ze wzglêdu na nocne kradzie¿e drewna leœniczy o ró¿nych porach nocy
patroluje teren.
Niemcy zamknêli rodzinê w pokoju na klucz wraz z umundurowanym, uzbrojonym ¿o³nierzem niemieckim. Zakazali rozmawiaæ, wychodziæ do toalety, nawet ruszaæ siê. S³u¿¹c¹ posadzili w kuchni, plecami do okna i pod groŸb¹ rozstrzelania
zakazali jakiegokolwiek ruchu. Niemcy obstawili pozosta³e pomieszczenia w leœniczówce - byli w piwnicy, na parterze i na
piêtrze, tylko na zewn¹trz siê nie ujawniali, by nie ostrzec leœniczego, który bêdzie wraca³ z lasu.
Po up³ywie oko³o dwóch godzin, za zamkniêtymi drzwiami
domownicy us³yszeli jakiœ szum, przyspieszone kroki, jakieœ szarpanie i zatrzaskuj¹ce siê drzwi, prawdopodobnie od kancelarii.
Wiedzieli, to wróci³ z lasu ojciec Jan Biñczyk. PóŸniej nast¹pi³a
cisza. I znowu g³uche uderzenia, jêki, brzêk t³uczonego szk³a.
By³a to prawdopodobnie desperacka próba leœniczego ucieczki
przez okno. W chwilê potem nast¹pi³ przyt³umiony strza³, który
domownicy odebrali jako moment zastrzelenia ojca, bo póŸniej
ju¿ wszelkie odg³osy ucich³y. Dlaczego Jan Biñczyk podj¹³ próbê ucieczki, a nie przyj¹³ postawy obronnej wyjaœniaj¹c, ¿e wraca z leœnego obchodu? Nie wiadomo. Czy wœród agentów rozpozna³ kogoœ, kto wiedzia³ o jego konspiracyjnej dzia³alnoœci?

Zabrali te¿ Zygmunta

Z tego, co widzia³a i póŸniej opowiedzia³a s³u¿¹ca posadzona na krzeœle w kuchni, po strzale w kancelarii, przyszed³
do kuchni po wodê jeden z oprawców. By³a im potrzebna do
obmycia rany postrza³owej i próby ocucenia leœniczego Biñczyka. Nastêpnie zatamowali up³yw krwi, po³o¿yli nieprzytomnego na kocu i czterej ¿o³nierze wynieœli go do samochodu,
który podjecha³ pod leœniczówkê.

Chwilê potem dwaj cywile weszli do pokoju, gdzie by³a rodzina Biñczyków. Pytali synów leœniczego o imiê i nazwisko.
Bili po twarzy. Wziêli ze sob¹ Zygmunta. Jak siê póŸniej okaza³o przez pomy³kê. By³ wy¿szy od Henryka i s¹dzili, ¿e jest starszy.
Jak tylko Niemcy odjechali spod leœniczówki zabieraj¹c Jana
i Zygmunta Biñczyków, Henryk pospiesznie ubra³ siê i uciek³
do lasu spodziewaj¹c siê, ¿e Niemcy wkrótce po niego wróc¹.
Tak rzeczywiœcie by³o. Jeden samochód wróci³ po Henryka,
ale ju¿ go nie zasta³. Marta - ¿ona leœniczego wyjaœni³a, ¿e by³
w szoku po dramatycznych wydarzeniach i pobieg³ do lasu
w niewiadomym kierunku.

Œmieræ w niemieckim szpitalu

Jana Biñczyka zawieziono do szpitala w Chojnicach, gdzie
przeszed³ dwie operacje. Po kilku dniach przewieziono go do
Stutthofu, gdzie te¿ przeszed³ operacje, wreszcie w stanie skrajnego wycieñczenia organizmu Niemcy przewieŸli go do szpitala wiêziennego na Pohulance w Gdañsku. Tam przechodzi³
ostatnie operacje polegaj¹ce na amputacji postrzelonej nogi.
Szóstej operacji nie prze¿y³, nie wybudzi³ siê z narkozy. Wed³ug Pani Ireny ojciec zmar³ 20 maja 1943 r. i zosta³ pochowany
na cmentarzu w Gdañsku. Potwierdza³ to jej brat Zygmunt, który tego samego dnia by³ kolejny raz przes³uchiwany w Gdañsku i pamiêta³ nietypowe zachowanie gestapowca, który przez
d³u¿sz¹ chwilê zakreœla³ w kalendarzu datê 20 maja, co nigdy
przedtem, ani potem siê nie zdarzy³o. Zygmunt skojarzy³ to ze
œmierci¹ ojca.
Tego¿ 20 maja 1943 r. Marta Biñczyk z Pani¹ Kopick¹, która
dobrze zna³a jêzyk niemiecki, pojecha³a do gestapo do Gdañska, by dowiedzieæ siê czegoœ o mê¿u. W tym samym czasie
do leœniczówki przyjecha³ niemiecki policjant z wiadomoœci¹,
¿e Jan Biñczyk nie ¿yje. Cia³o mo¿na odebraæ w kostnicy szpitalnej na Pohulance w Gdañsku.
¯ona Marta pojecha³a jeszcze z kilkoma kobietami (Kopick¹,
Meggerow¹ i siostr¹ Kopickiego mieszkaj¹c¹ w Gdañsku). Biñczyk by³ zmieniony nie do poznania. Znakiem charakterystycznym by³ brak lewej nogi, która by³a amputowana. W³aœciwie
tylko po tym go rozpozna³y.

List siostry zakonnej

W tym czasie okaza³o siê, ¿e przez ostatnie dni ¿ycia ojcem
opiekowa³a siê siostra zakonna. Napisa³a, jeszcze przed œmierci¹ Biñczyka, list - dla niepoznaki, prawdopodobnie na proœbê
samego Biñczyka - adresowany do Pani Joanny Meggerowej,
¿ony leœniczego z Czernicy, w którym opisa³a sytuacjê leœniczego w szpitalu. Prosi³a jednak, aby jej nie szukaæ, ani nikomu
o liœcie - poza rodzin¹ - nie wspominaæ, bo gdy siê wyda bêdzie to na ni¹ wyrok œmierci. Pani Irena przytacza z pamiêci
treœæ tego listu. "Opiekujê siê Janem Biñczykiem, leœnikiem.
Jestem siostr¹ zakonn¹. Proszê nie szukaæ ze mn¹ kontaktu.
List proszê po przeczytaniu natychmiast spaliæ. Leœniczy Biñczyk opowiedzia³ mi, ¿e przebywa³ najpierw w szpitalu w Chojnicach, póŸniej by³ przewieziony do szpitala w Stutthofie. Mia³ tam
dwie operacje, które by³y nieudane. PóŸniej trafi³ do szpitala wiêziennego w Gdañsku, gdzie mia³ kolejne operacje. Jutro ma
przejœæ szóst¹ operacjê. Ja ju¿ wiem, ¿e jej nie prze¿yje. Na
potwierdzenie, ¿e piszê prawdê Pan Biñczyk podpisuje siê na
moim liœcie." Rodzina pozna³a charakter pisma ojca. Biñczyk
dopisa³ w³asnorêcznie "Zostañcie z Bogiem. Jan Biñczyk". List
by³ celowo adresowany na Joannê Meggerow¹, aby nie wzbudziæ podejrzeñ i nie zdemaskowaæ jego zawartoœci i samego
nadawcy. Pani Irena nie wie, czy list zosta³ wówczas spalony.
Nie widzia³a go wiêcej. Po œmierci ojca Pani Irena wielokrotnie
s³ysza³a jak wieczorem klêka³ w kancelarii, opiera³ rêce o biurko i modli³ siê, jak za ¿ycia. Wtedy spokojnie zasypia³a.
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Rok 2008. Cmentarz Wojenny w Brusach

Powrót Zygmunta

Po aresztowaniu ojca i brata Zygmunta Pani Irena przez kilka
tygodni mieszka³a u rodziny Ryngwelskich. PóŸniej przenios³a
siê do Wentów w Ma³ych Che³mach. Do Ryngwelskich zaœ przyjecha³ Ksi¹dz Wrycza, który by³ duchowym przywódc¹ "Gryfa
Pomorskiego", wielkim autorytetem wœród mieszkañców Pomorza, poszukiwanym przez ca³¹ wojnê przez Niemców. Po wojnie
przes³uchiwany i inwigilowany przez NKWD i prosowiecki UB.
W koñcu lipca 1943 r. przyjecha³a do M³ynka z Niemiec bratowa nie¿yj¹cej ju¿ mamy Klary, z zamiarem zabrania Ireny do
siebie w okolice Dusseldorfu. Za³atwia³a formalnoœci z tym zwi¹zane i jeszcze musia³a wróciæ do Niemiec. W tym czasie niespodziewanie wróci³ brat Zygmunt. Przebywa³ on od 4 maja,
przez trzy miesi¹ce na gestapo w Gdañsku, gdzie by³ wielokrotnie przes³uchiwany, bity, maltretowany. Nie wyda³ nikogo.
Z Gdañska dojecha³ do Mêcika³a i nie móg³ o w³asnych si³ach
dostaæ siê do M³ynka. Biñczykowie otrzymali wiadomoœæ od
Meggerów, ¿eby po niego przyjechaæ.
Marta by³a przeciwna wyjazdowi Ireny do Niemiec, gdy¿
oznacza³o to dalsze rozbicie i rozproszenie rodziny, w której
zmar³a ju¿ matka, zgin¹³ ojciec, Henryk ukrywa³ siê w lesie,
Zygmunt, co prawda wróci³ z gestapo, ale skrajnie wyczerpany. By³ tak obola³y, ze nie móg³ spaæ w zwyk³ym ³ó¿ku, a tylko
na kocu po³o¿onym wprost na pod³odze. Zostali razem w leœniczówce, tylko Henryk ju¿ do koñca wojny ukrywa³ siê w lesie.

Ob³awa w Leœnictwie M³ynek

Leœniczówka M³ynek by³a systematycznie obserwowana.
Rodzina Biñczyków przekona³a siê o tym, gdy pewnej nocy
oko³o trzeciej nad ranem przyszed³ pod okno sypialni starszy
z braci Biñczyków Henryk i prosi³ o przekazanie do Meggerów jego ciep³ych ubrañ, po czym oddali³ siê do lasu. Po godzinie zjawili siê w leœniczówce niemieccy ¿andarmi z pytaniem "Gdzie jest Henryk?" "Nie wiemy", "By³ Henryk pod
oknem, widzieliœmy go", "To dlaczego go nie zatrzymaliœcie?".
To zdarzenie utwierdzi³o Biñczyków, ¿e leœniczówka jest pod
sta³¹ obserwacj¹.
W koñcu sierpnia 1943 r. Niemcy przeprowadzili du¿¹ ob³awê w lasach Leœnictwa M³ynek. Bra³y w niej udzia³ dwa samoloty zwiadowcze, radiostacje, które ustawiono przy leœniczówce,
wozy bojowe i du¿a grupa uzbrojonych ¿o³nierzy. Niemiecki
oficer zabra³ Zygmunta jako przewodnika po lasach otaczaj¹cych leœniczówkê. Niemcy liczyli, ¿e znajd¹ bunkry z partyzantami "Gryfa Pomorskiego" i ich zlikwiduj¹. W leœniczówce zosta³a ¿ona Biñczyka Marta z Iren¹ (15 lat), Witkiem (6 lat) i Krysi¹ (3 lata). Drugi z oficerów wzi¹³ ca³¹ rodzinê i nakaza³ wyko-

28

BIULETYN RDLP W TTORUNIU
ORUNIU - 3(48)2008

Rok 2008. Grób Jana Biñczyka na Cmentarzu
Wojennym w Brusach

panie do³u tu¿ za ogrodzeniem leœniczówki. Wskazywa³o to na
zamiary Niemców, w przypadku wykrycia bunkrów. Rodzina
bêdzie rozstrzelana. Potwierdzi³ to oficer.
Ob³awa trwa³a przez oko³o piêæ godzin. Jak wspomina³ póŸniej Zygmunt przechodzili blisko bunkrów, jednak ¿adnego
z nich nie zlokalizowali. Po po³udniu, wojsko niemieckie opuœci³o teren leœnictwa.

Obóz w Potulicach

Po kilku tygodniach, 22 wrzeœnia 1943 r., przyjechali Niemcy
po raz kolejny do leœniczówki i oœwiadczyli, ¿e ca³a rodzina ma
piêtnaœcie minut na spakowanie siê, bo bêdzie skierowana do
obozu koncentracyjnego. Poinformowano leœniczego Kopickiego z Asmusa, aby zaj¹³ siê inwentarzem, który zostaje w M³ynku.
Miejscowy robotnik otrzyma³ zadanie przewieŸæ rodzinê Biñczyków do Brus. W hali kinowej gromadzono ludzi, których potem
poci¹giem wywieziono przez Chojnice w kierunku obozu. Jeszcze nie by³o wiadomo, do jakiego. ¯ona leœniczego Kopickiego
podjê³a starania w urzêdach niemieckich w Brusach, póŸniej
w Chojnicach, aby oszczêdziæ rodzinê Biñczyków ze wzglêdu
na ma³e dzieci, jednak niczego nie wskóra³a. Poci¹g dojecha³ do
Nak³a. Dalej, do obozu w Potulicach, wiêŸniowie dotarli pieszo,
pchaj¹c skromny dobytek na podstawionych wozach.
Podczas pobytu w obozie, Zygmunt od pocz¹tku ciê¿ko
pracowa³ przy roz³adunku wêgla w Nakle. Racje ¿ywnoœciowe
by³y bardzo skromne. Pani Irena wspomina z wdziêcznoœci¹
pomoc, jak¹ uzyskiwali do Pani Kopickiej, ¿ony leœniczego
z Asmusa. Co miesi¹c przysy³a³a dwa i pó³ kilograma chleba
z t³uszczem. Tylko na tyle pozwalali Niemcy.
Z frontu przychodzi³y do obozu postrzelane wojskowe ubrania. Irena zajmowa³a siê ich napraw¹. Ciocia Marta szy³a ocieplane czapki ¿o³nierskie. Ta odzie¿ by³a kierowana na front
wschodni. Dzieci: trzyletnia Krysia i siedmioletni Witek zachorowa³y wkrótce na tyfus. Krysia po dwóch tygodniach zmar³a,
Witek szczêœliwie prze¿y³ i po szeœciu miesi¹cach uda³o siê go
nawet przekazaæ pod opiekê dziadkom do Pruskiego ko³o Osia.
Zygmunta Niemcy wywieŸli do obozu pracy do Stargardu Szczeciñskiego.
Porz¹dkowym w Potulicach by³ Karol Cebula, który po wojnie o¿eni³ siê z wdow¹ Mart¹ Biñczyk. Poznali siê w obozie. Za
funkcjê porz¹dkowego w obozie potulickim mia³ on po wojnie
du¿e k³opoty, jednak nie znaleziono zarzutów ze strony wspó³wiêŸniów, które by go obci¹¿a³y. Pani Irena mówi o nim jako
o dobrym cz³owieku, który traktowa³ j¹ jak w³asn¹ córkê, a po
latach przyczyni³ siê do odszukania grobu Jana Biczyka, ekshumacji szcz¹tków i przeniesieniu na Cmentarz Wojenny w Bru-

Trzech synów Jana Biñczyka, trzech leœników. Od lewej: Henryk, Zygmunt, Witold

sach. Obóz w Potulicach zosta³ oswobodzony 21 stycznia 1945 r.
przez Armiê Czerwon¹.

Ratunek dla Henryka

Starszy syn leœniczego z M³ynka Henryk Biñczyk do koñca
wojny ukrywa³ siê w bunkrach na terenie Borów Tucholskich.
Podczas ob³awy niemieckiej w lasach ko³o Gostycyna zosta³
ciê¿ko ranny. Zdo³a³ jeszcze uciec i przy pomocy kolegów ukryæ
siê w bezpiecznym bunkrze. Bardzo krwawi³. Otrzyma³ pomoc
lekarsk¹, jednak z dnia na dzieñ stan jego zdrowia pogarsza³
siê. Wda³a siê infekcja, mala³y szanse na prze¿ycie w warunkach ziemianki.
Pomogli Kopiccy, choæ sytuacja w tej rodzinie by³a dramatyczna. Ich córka Halina wysz³a za m¹¿ za Rolbieckiego, którego podejrzewano o wspó³pracê z Niemcami. Siostra Kopickiego wysz³a z kolei za m¹¿ za Niemca, mieszka³a w Gdañsku.
M¹¿ jej mia³ z³¹ s³awê wœród Polaków. Dla odmiany, m³odszy
syn Kopickich Leszek by³ polskim patriot¹. W³aœnie on przyniós³ informacjê, ¿e Henryk Biñczyk jest ciê¿ko ranny, umieraj¹cy w leœnym bunkrze. Zwróci³ siê do matki, aby pomogli Henrykowi.
Ojciec Franciszek Kopicki by³ leœniczym w Asmusie. Na pocz¹tku wojny, z w³asnej inicjatywy zapisa³ siê do drugiej grupy
narodowoœciowej niemieckiej. Wywo³a³o to zgorszenie wœród
Polaków. Równie¿ ¿yj¹cy jeszcze wówczas Jan Biñczyk potêpi³ takie postêpowanie. Kopiccy dziêki "drugiej grupie" byli lepiej traktowani przez okupantów, mieli wiêksze przydzia³y ¿ywnoœciowe. Jednak leœniczy Kopicki nie wykazywa³ siê specjaln¹
gorliwoœci¹ jako zaufany Niemców, by³ raczej obojêtny. Równie¿ z obojêtnoœci¹ przyj¹³ wiadomoœæ, ¿e bêd¹ przechowywaæ w swoim domu rannego Henryka. Ryzyko dla rodziny by³o
jednak ogromne. W razie wykrycia tego faktu mo¿na przypuszczaæ, ¿e wszyscy zgin¹, a co najmniej trafi¹ do obozu koncentracyjnego, co najczêœciej te¿ oznacza³o œmieræ. Ponadto, dowódca partyzantów przekazuj¹c Henryka pod opiekê Kopickich zapowiedzia³, ¿e zdrada oznacza wyrok œmierci na ca³a
rodzinê.
Kopicka i jej syn Leszek zajêli siê Henrykiem. Sprowadzili
zaufanego lekarza. Ten opanowa³ infekcjê rany. Henryk powraca³ do zdrowia. W czasie pobytu Henryka w Leœnictwie Asmus
mia³a miejsce ob³awa organizowana w okolicznych lasach przez
wojsko niemieckie. Sprawdzano równie¿ leœniczówkê, szczêœliwie nie odkryto obecnoœci rannego, który le¿a³ za drzwiami
w nieu¿ywanym pokoju pe³nym nowych mebli dla córki, która
niedawno wysz³a za m¹¿. Henryk prze¿y³. Po wojnie œwiadczy³
za Kopickimi przed s¹dem, uratowali mu ¿ycie.

Poszukiwania grobu

Grupowy z obozu w Potulicach Karol Cebula i wdowa Marta Biñczyk pobrali siê po zakoñczeniu wojny. Dla Pani Ireny
wujek Karol by³ najlepszym przyjacielem. Nie mia³ w³asnych
dzieci, za to Irenê przedstawia³ zawsze jako córkê. To on
postanowi³, ¿e odszuka grób Jana Biñczyka i przenios¹ jego
prochy na Cmentarz Wojenny w Brusach. Nie by³o to zadanie ³atwe. W pogrzebie Jana Biczyka w 1943 roku bra³a udzia³
jego ¿ona Marta oraz Janina Kopicka, siostra leœniczego
Kopickiego (¿ona Niemca z Gdañska) i Joanna Meggerowa.
Jednak w czasie póŸniejszych dzia³añ wojennych cmentarz
na Pohulance zosta³ ca³kowicie zburzony, zrównany z ziemi¹. Nie by³o jednego grobu, który by siê osta³. Wiele lat po
wojnie, po uporz¹dkowaniu, by³ wrêcz nie do poznania. Znik³o wiele grobów, a pojawi³y siê nowe. Wyros³y nowe drzewa i krzewy.
W paŸdzierniku 1972 roku zaczê³y siê poszukiwania grobu
Jana Biñczyka na cmentarzu w Gdañsku. Ksiêga cmentarna
by³a czêœciowo spalona. Niepewny te¿ by³ numer grobu. Na
podstawie informacji z ró¿nych Ÿróde³ odkopywano i zakopywano kilka grobów. Dopiero na starym cmentarzu odszukano
grób nr 67 i dwie rosn¹ce na nim trzydziestoletnie tuje, które
by³y posadzone wkrótce po pogrzebie. Odkopano grób. Brakowa³o lewej nogi. Wszystko potwierdza³o, ¿e jest to grób leœniczego Jana Biñczyka. Prochy leœniczego zebrano w ma³ej
trumnie, przewieziono do Brus, gdzie w listopadzie 1972 roku
odby³ siê pogrzeb na Cmentarzu Wojennym.

"Polska nie zapomni"

Po wojnie Biñczykowie zostali bez rodziców, bez domu, bez
œrodków do ¿ycia, nie mieli nic. Pani Irena pamiêta jak ojciec
Jan Biñczyk anga¿uj¹cy siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹,
w pomoc Polakom ukrywaj¹cym siê w bunkrach by nie s³u¿yæ
w wojsku niemieckim, b¹dŸ poszukiwanym polskim patriotom
mówi³, ¿e to obowi¹zek ka¿dego prawdziwego Polaka, mi³uj¹cego Ojczyznê. Nawet gdyby mu siê coœ sta³o, to Polska
o jego dzieciach nie zapomni - mówi³. Rzeczywistoœæ powojenna okaza³a siê ca³kiem inna.

Trzech synów, trzech leœników

Pani Irena jako m³odociana nie mog³a zaraz po wojnie pracowaæ zarobkowo. Pracowa³a na czarno w mleczarni, póŸniej
na poczcie w Nakle, za samo utrzymanie. Po ukoñczeniu osiemnastu lat otrzyma³a zatrudnienie za skromn¹ pensjê, na poczcie
w Potulicach. Mieszka³a u wujostwa. PóŸniej przenios³a siê do
Bydgoszczy, wysz³a za m¹¿. Mieszka tam do dziœ.
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Rok 2007. Irena Hunker zd. Biñczyk opowiedzia³a
historiê swojej rodziny

Witold Biñczyk, najm³odszy z braci, po wojnie ukoñczy³ liceum. Zaczyna³ studia leœne w Warszawie, a skoñczy³ je w Poznaniu. W latach 1958-1989 pracowa³ na terenie Okrêgowego
Zarz¹du Lasów Pañstwowych w Szczecinku. Najpierw w Zespole Sk³adnic w Miastku, póŸniej na stanowisku podleœniczego i leœniczego w Nadleœnictwie Warcino. Nastêpnie by³ instruktorem ds. techniczno-leœnych w Nadleœnictwie Goœcino, a od
1981 do 1989 r., a¿ do przejœcia na rentê inwalidzk¹, adiunktem w Nadleœnictwie Bia³ogard. Zmar³ 17 kwietnia 2008 roku.
Zygmunt Biñczyk poszed³ do pracy w lesie zaraz po zakoñczeniu wojny, najpierw jako praktykant leœny w Nadleœnictwie
Sartawice. Trafi³ do leœniczego Lewica ko³o Nowego w powiecie œwieckim. O¿eni³ siê z jedn¹ z jego córek. Przeniós³ siê na
teren Okrêgowego Zarz¹du Lasów Pañstwowych w Szczecinku. Ukoñczy³ Technikum Leœne w Warcinie. Pracowa³ jako podleœniczy potem leœniczy w nadleœnictwach Wiatro³om, Gumieñce, Polanów i Warcino. W 1983 r. przeszed³ na emeryturê. Mieszka w miejscowoœci Kr¹g na terenie Nadleœnictwa Polanów niedaleko Koszalina.
Henryk po wojnie, po rozwi¹zaniu "Gryfa Pomorskiego"
wyszed³ z lasu. Szuka³ pracy w leœnictwie. By³ zakochany
w lesie. Przez pó³ roku pracowa³ jako podleœniczy na terenie
Nadleœnictwa Laska. Zaproponowali mu leœniczówkê M³ynek,
jednak on nie chcia³ tam wracaæ. Wspomnienia wojenne by³y
zbyt œwie¿e i bolesne. Przyj¹³ propozycjê pracy w lasach OZLP
w Szczecinku. Tam siê o¿eni³. Ukoñczy³ Technikum Leœne
w Warcinie. Od 1946 r. - do przejœcia na emeryturê w 1987 r.
pracowa³ na stanowisku leœniczego Leœnictwa Barnowiec
w Nadleœnictwie Wiatro³om (po reorganizacji w 1975 r. Nadleœnictwo Dretyñ), Namawiali go na studia i do pracy w ministerstwie w Warszawie. Nie chcia³, wybra³ zawód leœniczego, na
ca³e ¿ycie. Henryk Biñczyk zmar³ w 2006 roku.
Spisa³ na podstawie opowiadania Ireny Hunker,
córki leœniczego Jana Biczyka
Tadeusz Chrzanowski
Bydgoszcz, 7 listopada 2007 roku i 13 czerwca 2008 r.
Zdjêcia archiwalne z albumu rodzinnego
Ireny Hunter zd. Biñczyk
PS. Sk³adam serdeczne podziêkowaniu Panu Jerzemu Zagórowskiemu, naczelnikowi Wydzia³u Organizacji i Kadr w RDLP
w Szczecinku za przygotowanie dla redakcji "Biuletynu" informacji i dokumentów na temat pracy zawodowej Witolda, Zygmunta i Henryka Biñczyków.
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Oœwiadczenia synów leœniczego
Jana Biñczyka
Fragmenty oœwiadczenia Henryka Biñczyka ps. „Aneczka” (1923-2006), syna leœniczego Jan Biczyka, z³o¿onego w Kancelarii Notarialnej Krystyny Klimkiewicz w Bytowie, 27
czerwca 2000 roku.
Mój ojciec Jan Biñczyk ps. „Zag³oba” by³
komendantem powiatowym „Gryfa” na powiat
Chojnice. By³ leœniczym w M³ynku gmina Leœno. Na jego terenie by³o szereg bunkrów. To
wed³ug ojca projektu powsta³ ten system ziemnych schronów bojowych i magazynów dla partyzantów „Gryfa”
i osób zagro¿onych aresztowaniem (…)
Jedno zebranie Rady Naczelnej odby³o siê u nas, w naszym
mieszkaniu w leœniczówce w M³ynku. Ja osobiœcie s³ucha³em tych
rozmów, prowadzi³ je mój ojciec Jan Biñczyk. Obecni byli: „Jur” –
J. Dambek, „Ryœ” – J. Gierszewski, J. Kukliñski, J. Kosza³ka, L. Kleinschmidt i inni. (…)
Ca³a nasza rodzina nale¿a³a do „Gryfa”, ojciec mój, brat (Zygmunt) i ja. Ojciec by³ w „Gryfie” od pocz¹tku jego powstania, natomiast ja by³em od 1941 r. do koñca wojny. (…)
Henryk Biñczyk
Bytów, 27.06.2000 r.

Z oœwiadczenia Zygmunta Biñczyka ps.
„Longinus” (ur. 1936 r.), syna leœniczego Jana
Biczyka, z³o¿onego w miejscowoœci Kr¹g, 27
lipca 2000 r.
(…) W naszej leœniczówce odbywa³y siê
czêsto zebrania powiatowe i w³adz naczelnych,
doje¿d¿ali do nas przewa¿nie na rowerach, nieraz by³o 20 i wiêcej rowerów, które musia³em
ukrywaæ w naszych zabudowaniach.
4 maja 1943 r. o godzinie szóstej rano Niemcy po cywilnemu przyszli do naszej leœniczówki i pytali o ojca. Natomiast mundurowi otoczyli leœniczówkê oraz teren wokó³. Ojciec nie
przeczuwaj¹c niebezpieczeñstwa przyszed³ z bunkra „Szadok” –
gdzie nocowa³ – do domu. Natychmiast po zorientowaniu siê, ze
jest zasadzka podj¹³ desperack¹ obronê. Przy próbie ucieczki (…)
zosta³ ciê¿ko ranny w udo. Bito go i torturowano. W ogólnie ciê¿kim
stanie zdrowia, w kocu wniesiono go do samochodu. (…)
Mnie równie¿ gestapo aresztowa³o i wsadzi³o do samochodu,
w którym ju¿ wczeœniej byli umieszczeni moi koledzy partyzanci
„Gryfa” Oskar Halama (leœniczy Leœnictwa Laska) i Cyryl Zalewski.
Mnie skuli w kajdany razem z Cyrylem Zalewskim. Aresztowaniem
tym kierowa³ gestapowiec Sasse.
(…) W œledztwie by³em przes³uchiwany dziewiêæ razy. Szeœæ
razy by³em torturowany do nieprzytomnoœci. Chwytano mnie za w³osy
i uderzano g³ow¹ w mur, przez co nast¹pi³o pêkniêcie górnej ¿uchwy
oraz czaszki nad prawym okiem. Do niczego siê nie przyzna³em.
(…) Mnie przewa¿nie przes³uchiwa³ Blum, Jan Kaszubowski (wspó³pracownik Aleksandra Arendta), tak¿e Sasse.
Po zakoñczeniu œledztwa mimo, ¿e do niczego siê nie przyzna³em, niczego nie zdradzi³em, ca³¹ nasz¹ rodzinê we wrzeœniu 1943 r.
wywieziono do Potulic. Tam zmar³a nasza siostra Krysia, a my do¿yliœmy koñca wojny. Natomiast brat Henryk uciek³ do lasu, do partyzantki „Gryfa”, gdzie dalej kontynuowa³ walkê z wrogiem do koñca
wojny.
Zygmunt Biñczyk
Kr¹g, 27.07.2000 r.

Z

dajê sobie sprawê, ¿e dla wiêkszo
œci osób du¿y lataj¹cy po niebie
ptak z zakrzywionym dziobem to jastrz¹b, a w najlepszym wypadku myszo³ów. Przyznajê, kiedyœ równie¿ nale¿a³em do takich osób. Potem uzna³em jednak, ¿e warto wiêcej wiedzieæ o wspania³ej grupie ptaków drapie¿nych.
Ca³kiem niedawno zapyta³em moich
zacnych znajomych leœników, o wiele bardziej wtajemniczonych w sekrety wszystkich ptaków, jak rozró¿niaj¹ b³otniaki – s¹
przecie¿ trzy gatunki: stawowy, ³¹kowy
i zbo¿owy. Wa¿ne dla mnie by³y przede
wszystkim informacje dotycz¹ce rozpoznawania ptaków w locie, gdy¿ takie najczêœciej spotykamy. Znajomi leœnicy dowcipnie wybrnêli z k³opotliwego tematu, sugeruj¹c sprawdzenie, nad czym akurat leci
b³otniak i na tej podstawie identyfikacjê.
¯arty na bok. Najwa¿niejsze, aby po
dzisiejszych wiadomoœciach czytelnicy
w ogóle wyró¿niali tak¹ grupê od pozo-

sta³ych lataj¹cych drapie¿ników. Na potrzeby tego artyku³u wykona³em w ostatnim czasie zdjêcia b³otniaka stawowego.
Jednak teraz wska¿e wy³¹cznie cechy
wspólne dla wszystkich trzech gatunków.
Jedn¹ z najbardziej charakterystycznych
rzeczy jest uk³ad cia³a podczas lotu,
a szczególnie linia skrzyde³ wygiêtych delikatnie w kszta³cie litery V. W porównaniu do jastrzêbia skrzyd³a s¹ d³u¿sze
i zachodz¹ u siedz¹cego ptaka prawie do
koñca ogona. Wszystkie b³otniaki, maj¹ charakterystyczny promieniowy uk³ad piór
wokó³ oczu zwany szlar¹. Kolejnym wyró¿niaj¹cym elementem jest wê¿szy
i d³u¿szy ogon ni¿ w przypadku myszo³owa. Pozosta³e cechy s³u¿¹ce do rozpoznania poszczególnych gatunków b³otniaków
takie jak: jasna g³owa, smuga na skrzyd³ach,
bia³a plama na ogonie, dwie poprzeczne
prêgi pozostawmy moim szacownym znajomym, dla których s¹ to rzeczy oczywiste.
Na zakoñczenie jeszcze jedna wskazówka. Nie starajmy siê na silê poszuki-

P

odczas jesiennych spacerów czê
sto mo¿na us³yszeæ dolatuj¹ce
z góry, nieprzerwanie brzmi¹ce „krrruur rir krrur rirr”. Jest to klangor, czyli
hejna³ ¿urawi lec¹cych na zimowiska.
Kiedy podniesiemy g³owê zobaczymy
na niebie stado ptaków tworz¹cych
klucz w kszta³cie litery V.
¯urawie odlatuj¹ od nas jako jedne
z ostatnich. Kiedy ucichnie klangor ostatniego klucza ¿urawi, ucichnie ca³a nasza
polska przyroda - nastanie czas zimowego spoczynku. Dopiero hejna³ przylatuj¹cych wczesn¹ wiosn¹ ¿urawi „obudzi”
skowronki i obwieœci wszem, ¿e nadszed³
czas budzenia siê do ¿ycia wszelkiego
stworzenia.
¯uraw jest naszym najwy¿szym ptakiem. Wy¿szym od bociana – od ziemi
do czubka g³owy ma jeden metr i 20
centymetrów. Charakterystyczny u
¿urawia czerwony berecik na g³owie to
nie s¹ czerwone piórka, lecz go³a skó-

ra, czyli ³ysina. M³ode maj¹ ca³¹ g³owê
i czêœæ szyi pokryt¹ br¹zoworudymi piórami.
S¹ to ptaki zwi¹zane z terenami bagiennymi. Gniazdo zbudowane jest na
niedostêpnych bagnach, na suchym
skrawku otoczonym wod¹. W czasie,
gdy samica wysiaduje jajka, samiec czuwa obserwuj¹c okolicê (a wzrok ma doskona³y). Kiedy zauwa¿y zbli¿aj¹ce siê
niebezpieczeñstwo w postaci cz³owieka

waæ gniazda b³otniaków. Nawet, jeœli zlokalizujemy takie gniazdo nie d¹¿my do
spotkania. Jeden z bardziej znanych badaczy ptaków w Polsce, Andrzej Kruszewicz w swojej ksi¹¿ce pt. „Ptaki Polski”
okreœla je mianem „diabelców”, przyjmuj¹cych przemyœlne techniki obronne podczas prób obr¹czkowania. Dlatego polecam obserwacjê bez konfrontacji. Byæ
mo¿e bêdziemy mieli szczêœcie i zobaczymy tego wspania³ego ptaka drapie¿nego.
Tekst i fot. Daniel Kruczkowski

lub jakiegoœ drapie¿nika, podnosi alarm.
Rozlega siê wtedy po okolicy jego donoœny klangor. Wówczas samica chy³kiem, po cichu schodzi z gniada i ukrywa siê. Samo gniazdo jest bardzo trudno zauwa¿alne.
W czasie toków, czyli ptasich godów,
¿urawie-samce paradnie chodz¹ wyci¹gaj¹c wysoko szyjê. W pewnym momencie po wydaniu swojego hejna³u krruuuur
rirr rirr, potrz¹saj¹ wszystkimi swoimi piórami, jak tancerka spódnic¹, robi¹ nag³y
sk³on, chwytaj¹ w dziób kêpê trawy, wyrzucaj¹ j¹ do góry, poczym podskakuj¹
jakby chcia³y j¹ z³apaæ w powietrzu. Za
chwilê znowu potrz¹saj¹ piórami, krêc¹
siê w kó³ko jak w piruecie i znów wyskakuj¹ w górê. Podobnie tañcz¹ afrykañskie
strusie.
Kiedy m³ode ¿urawie naucz¹ siê lataæ, rodzice ze swoim przychówkiem
³¹cz¹ siê z innymi rodzinami w du¿e stada. W ci¹gu dnia razem ¿eruj¹ na polach zbieraj¹c resztki ziarna zbó¿ lub
ziemniaki. Wieczorem odlatuj¹ nad jeziora, gdzie stoj¹c w wodzie spêdzaj¹
noc.
Tekst i fot. Tomir Kubicki
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M

o¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e czêœæ
przekazów ludowych i literackich
zwi¹zanych z przyrod¹ czêsto mija siê
z prawd¹. Przekazywane z pokolenia
na pokolenie informacje dotycz¹ce
tego, czy innego zjawiska lub rzeczy
oparte s¹ na subiektywnym os¹dzie.
Najczêœciej przek³amania dotycz¹ zjawisk lub cech o wydŸwiêku negatywnym. Jaka jest przyczyna takiego stanu? Z leœnego punktu widzenia – zwyczajna niewiedza!

J

est to jedyny, naturalnie wystêpuj¹cy w Polsce w¹¿ jadowity. W bie¿¹cym roku, czêœciej ni¿ w latach poprzednich, s³ychaæ by³o o spotkaniu ze
¿mijami w lesie.
Warto wiêc wiedzieæ trochê o tym
zwierzêciu, o skutkach jego uk¹szenia
oraz sposobie postêpowania w wypadku uk¹szenia.
Doros³a ¿mija zygzakowata dorasta
do 70-80 cm d³ugoœci. Ubarwienie jej jest
zmienne. Wyró¿nia siê trzy podstawowe
formy ubarwienia: br¹zow¹ (zwan¹ dawniej miedziank¹), popielat¹ i czarn¹.
Charakterystycznymi cechami s¹:
sercowata g³owa, przy nasadzie wyraŸnie odró¿niaj¹ca siê od tu³owia, na g³owie plama zbli¿ona kszta³tem do litery X,
na grzbiecie ciemny, zygzakowaty pas
(tzw. wstêga kainowa). U odmiany popielatej plamy i zygzak na grzbiecie jest czarny. Odmiana br¹zowa, której cia³o mo¿e
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Taki typ postrzegania rzeczywistoœci
spotka³ jedno z naszych najpopularniejszych zwierz¹t leœnych – lisa. Szczególnie wœród ludnoœci obszarów wiejskich
lis kojarzony jest wy³¹cznie ze szkod¹,
wrogiem i zagro¿eniem dla ca³ego gospodarstwa. Dusi kury, bezmyœlnie morduje wszystkie ptaki i na dodatek roznosi groŸne choroby. Jaka jest prawda
o zwierzêciu? Przyjrzyjmy siê faktom.
Lis jest zwierzêciem drapie¿nym zamieszkuj¹cym najchêtniej kompleksy
leœne, zadrzewienia œródpolne, a w du¿ych kompleksach leœnych wybiera
obrze¿a z dostêpem do pól i ³¹k. Tutaj
w wykopanych przez siebie norach ¿yje
samotnie, w parach lub grupach socjalnych z³o¿onych z dominuj¹cej samicy
i samca oraz podporz¹dkowanych samic. Podstawowym po¿ywieniem lisów
s¹ gryzonie i owady. Wielokrotnie widzia³em podczas obserwacji zwierzyny
z ambon myœliwskich jak lisy przetrz¹saj¹ ka¿dy stary pniak na uprawie w po-

szukiwaniu larw owadów. Dopiero w nastêpnej kolejnoœci po¿ywienie stanowi¹
p³azy, padlina, ptaki, gady i owoce. To
przede wszystkim z tego powodu nie
zamieszkuj¹ g³êbi kompleksów leœnych
– najwiêcej gryzoni znajd¹ na polach.
Od niedawna spotykam lisi¹ rodzinkê, któr¹ prezentujê na zdjêciu. Znaczna
czêœæ ich ¿ycia sk³ada siê z polowañ na
przyleg³ej do nory ³¹ce, na ró¿nego rodzaju owady i gryzonie. Mo¿na godzinami przygl¹daæ siê zabawom maluchów.
Jedynym mankamentem jest brak z ich
strony akceptacji odg³osu migawki aparatu fotograficznego, po którym natychmiast uciekaj¹ do swojej nory. Ta beztroska jest niestety œmiertelnie dla nich niebezpieczna. Lis nie jest na szczycie piramidy konsumenckiej. Najwiêkszym zagro¿eniem dla niego s¹ bezpañskie psy,
potem dopiero wilki, or³y i bieliki – pamiêtajmy o tym podczas spacerów z psem
na obszarach leœnych.
Kolejn¹ „z³¹” wiadomoœci¹ jest infor-

mieæ ró¿ne odcienie br¹zu, wzory ma
ciemnobr¹zowe. Natomiast u odmiany
czarnej zygzak i plamy s¹ niewidoczne.
U ¿mii brak jest jasno¿ó³tych plam tu¿ za
g³ow¹ - cechy charakterystycznej dla niejadowitego zaskroñca.
¯mija wystêpuje zarówno na polach
uprawnych jak i w lasach, na torfowiskach,
wrzosowiskach i w s¹siedztwie zbiorników
wodnych. Poluje na drobne gryzonie, ryjówki, ¿aby czy jaszczurki. Jako kryjówki
¿mije wykorzystuj¹ nory gryzoni, zwa³y
drewna, wykroty lub sterty kamieni. Najwiêksza ich aktywnoœæ przypada na godziny poranne i wieczorne.
¯mija raczej unika cz³owieka, atakuje
tylko w razie bezpoœredniego zagro¿enia
np. podczas próby schwytania jej lub nieumyœlnego nadepniêcia. Te ostatnie s¹
najczêœciej przyczyn¹ przypadków pok¹sania. Jad ¿mii sk³ada siê z wielu toksyn
bia³kowych i enzymatycznych. Uszkadza
uk³ad nerwowy oraz powoduje martwicê

tkanek. Zaburza krzepliwoœæ krwi, dynamikê serca oraz uszkadza drobne naczynia krwionoœne.
Objawy uk¹szenia: w miejscu uk¹szenia widoczne s¹ dwa œlady po zêbach jadowych, silny, piek¹cy ból i rosn¹cy
w oczach obrzêk przebarwiaj¹cy siê w czerwonosiny odcieñ. Je¿eli nie zastosuje siê
œrodków zapobiegawczych, po przedostaniu siê jadu do krwioobiegu wyst¹pi¹
objawy ogólne w postaci z³ego samopoczucia, gor¹czki, nudnoœci, wymiotów.
Rzadko dochodzi do zaburzeñ w uk³adzie

Tekst i fot. Daniel Kruczkowski
Wykorzystane Ÿród³a informacji:
www.wikipedia.pl, www.lowiecki.pl

kr¹¿enia, zaburzeñ œwiadomoœci i drgawek.
Postêpowanie: za³o¿yæ opaskê elastyczn¹ powy¿ej uk¹szenia, uspokoiæ poszkodowanego i ograniczyæ ruchy w celu
niedopuszczenia do szybszego kr¹¿enia
krwi, je¿eli jest do dyspozycji aparat ss¹cy - wskazane jest odessaæ jad (nie wolno tego robiæ ustami), jak najszybciej dostarczyæ chorego do punktu gdzie mo¿e
otrzymaæ antytoksynê neutralizuj¹c¹ jad.
Zapobieganie: udaj¹c siê do lasu
nale¿y: zak³adaæ odpowiednio wysokie
buty, patrzeæ pod nogi, zawsze lepiej iœæ
w towarzystwie co najmniej jednej osoby, nie wk³adaæ rêki pod wykroty, omijaæ
zaroœla przy zbiornikach wodnych.
Tekst i fot. Tomir Kubicki

J

ako leœnik, taki stary "borus"
imyœliwy mia³em w ¿yciu
niezliczone okazje spotkañ
z nasz¹ faun¹ ³own¹ w ró¿nych
porach roku, w dzieñ i w nocy,
w kniei i poza lasem. Ka¿de takie spotkanie zostawa³o w pamiêci, ka¿de ró¿ni³o siê od poprzednich, a zwierzyna zwykle
reagowa³a na moj¹ obecnoœæ
w sposób w³aœciwy dla danego
gatunku i okolicznoœci.
Bywa³y jednak wyj¹tki i o tym chcê
kolegom opowiedzieæ. O tym, jak niekiedy, w sposób nieoczekiwany i wrêcz zaskakuj¹cy spotkany zwierz sw¹ reakcj¹
odbiega³ od normalnych dla danej sytuacji zachowañ. Nie ma tu mowy, oczywiœcie o jakichkolwiek zaczynaj¹cych siê
obecnie pojawiaæ "wynaturzeniach"
w rodzaju przymiejskich dzików "œmietnikowych", ³osi w ogródkach dzia³kowych itp.
Wówczas zwierz ¿y³ w swym naturalnym
œrodowisku zdrowo i cz³owieka traktowa³
jako zagra¿aj¹cego mu intruza, którego
trzeba siê strzec, a przynajmniej unikaæ.

Na pocz¹tek historyjka
z zaj¹czkiem

By³o to w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. W mroŸny grudniowy dzieñ
polujemy w Leœnictwie Bruchniewo
w Nadleœnictwie Œwiekatówko na zaj¹ce.
Œwie¿y œnieg, obfita okiœæ, zwierzyna
dopisuje. W którymœ z pêdzeñ wypad³o
mi stanowisko na przebiegaj¹cej przez
las szosie. Za przydro¿nym rowem gê-

sty m³odnik sosnowy. Sta³em na poboczu szosy oddzielony od m³odnika szerokoœci¹ rowu, tak oko³o pó³tora metra.
W pewnej chwili spoœród obwieszonych
okiœci¹ drzewek wykica³ wprost na mnie
zaj¹czek i przysiad³ obserwuj¹c otoczenie. Musia³em siê nieznacznie poruszyæ,
bo w tej¿e chwili zaj¹c potê¿nie odbi³ siê
skokami i przeskoczy³ mi nad g³ow¹ l¹duj¹c poœrodku szosy. By³em jeszcze
wówczas "s³usznego wzrostu", a skok
musia³ siêgn¹æ co najmniej o g³owê wy¿ej, czyli ponad dwa metry, zaœ oddany
zosta³ "bez rozbiegu". Zbarania³em tym
wyczynem rekordzisty, a gromki œmiech
kolegów z s¹siednich stanowisk potwierdzi³ to niecodzienne zachowanie siê kota.
O strzale oczywiœcie nie mog³o byæ mowy
- taktyka owego zaj¹czka uratowa³a mu
smu¿ek.

Z dzikami nietypowych
spotkañ mia³em wiêcej

W paŸdzierniku 1948 roku wracaj¹c
z jakiegoœ kursu zawodowego wysiad³em
na œródleœnej stacyjce kolejowej Bruchniewo w Borach Tucholskich sk¹d mia³em jeszcze szeœæ kilometrów pieszej drogi do domu w Œwiekatówku. By³ póŸny
wieczór. Ksiê¿yc za chmurami, ale po
"rozpatrzeniu siê" widocznoœæ by³a niez³a. Moja droga wiod³a przez las, by³a
obsadzona starymi dêbami rosn¹cymi na
jej koronie.
W tamtych stronach wówczas bytowa³o w lasach bardzo wiele dzików. Mówiono, ¿e jest to zwi¹zane z dzia³aniami
wojennymi w okolicy, w zimie 1945 roku.
Podobnie¿ dzik, jak i wilk lubi iœæ za frontem - jak twierdzili ¿yj¹cy jeszcze wtedy
weterani "pierwszej wojny".

BIULETYN RDLP W TTORUNIU
ORUNIU - 3(48)2008

33

Dzik. Fot. Kazimierz Stañczak

macja o roznoszeniu przez lisy niebezpiecznej choroby – wœcieklizny. Tymczasem, dzisiaj to historia. Corocznie wykonywane s¹ szczepienia lisów, szczepionk¹ podan¹ w plastrach miêsa, zrzucanych w kompleksach leœnych z samolotu.
Ostatni¹ informacj¹ dotycz¹c¹ naszego zwierzaka jest przenoszenie w wydalanym kale jaj b¹blowca, groŸnej choroby dla cz³owieka. W tym miejscu k³ania
siê mycie owoców zebranych w lesie.
Mycie skutecznie zapobiega tej chorobie.
Ta choroba by³a od zawsze a ludzkoœæ
jakoœ ca³y czas istnieje. Podsumowuj¹c,
lis swoim dzia³aniem jest swoistym regulatorem okreœlonych populacji zwierz¹t,
a dodatkowo pe³ni rolê sanitariusza œrodowiska.
Myœlê, ¿e teraz po tym krótkim opisie, bajki, w których lis wychodzi z kurnika z dwiema kurami pod pach¹ na zawsze pozostan¹ bajkami.

Lis. Fot. Karol Bocian

szy - musia³em odepchn¹æ go nog¹. Lochy nie zauwa¿y³em, by³a gdzieœ z boku,
a ja widzia³em tylko to, co oœwietla³ reflektor, noc by³a bowiem ciemna. Tym razem
nie czu³em strachu - dozna³em natomiast
niezwyk³ego wra¿enia: zwierzyna unikaj¹ca cz³owieka, uciekaj¹ca przed lada zagro¿eniem, z natury ostro¿na, wyczulona
na wszystko wokó³ - nie zdradza najmniejszych oznak niepokoju wobec ha³aœliwej,
œmierdz¹cej wrêcz maszyny zjawiaj¹cej
siê nagle i niespodziewanie. Mo¿e to zachowanie spowodowane zosta³o w³aœnie
tym nag³ym zaskoczeniem, brakiem czasu na reakcjê? Bo przecie¿ chyba nie a¿
tak zach³annym apetytem na ¿o³êdzie.

Opowiada³ mi kolega

nadleœniczy z Borów Tucholskich, jak
raz wybra³ siê na nocn¹ zasiadkê na dziki czyni¹ce szkody w polu. Gdy mu siê
zimno zrobi³o wsiad³ do pozostawionego na skraju pola samochodu i tam siê
zdrzemn¹³. Obudzi³ siê ju¿ o jasnym œwicie i zasta³ dok³adnie i œwie¿o przebuchtowany kawa³ ugoru wokó³ swego pojazdu. Te¿ nietypowe spotkanie.
Myœl¹c o tym i owym beztrosko maszerowa³em ku domowi marz¹c o dobrej
kolacji i ciep³ym ³ó¿ku, gdy ko³o przysió³ka KoŸliny dojrza³em przed sob¹ ciemne
sylwetki dzików krz¹taj¹ce siê po szosie.
Omin¹æ nie by³o jak - z obu stron gêste
chaszcze. Czekaæ, a¿ ust¹pi¹? Kto wie,
jak d³ugo jeszcze zechc¹ siê tu opychaæ
¿o³êdziami? A wiêc, œmia³o, prosto, œrodkiem drogi na nich! Wszak musz¹ mnie
poczuæ i siê sp³oszyæ. Nic takiego siê nie
sta³o. Dos³ownie wszed³em w dzicz¹ gromadê, a jedynym ustêpstwem z ich strony by³o zrobienie mi przejœcia. Niektóre
uprzejmie zesz³y do rowu, inne tylko na
pobocza. Zosta³em ca³kowicie zignorowany, ani ¿aden nie fukn¹³, czy chrz¹kn¹³
lub siê zaniepokoi³. Ja, natomiast mia³em potê¿nego stracha - jak nigdy dot¹d.
Spocony z wra¿enia, "z dusz¹ na ramieniu" przeszed³em miêdzy towarzystwem
krocz¹c sztywno wœród tego bractwa.
A dziczki by³y wszystkie takie wiêksze,
dobrze wyroœniête. Przygoda skoñczy³a
siê dla obu stron bezkolizyjnie - nikt nie
musia³ siê broniæ, ani atakowaæ.

Innym razem,

kilka lat póŸniej, te¿ w paŸdzierniku
zdarzy³o mi siê noc¹ w Leœnictwie Sucha
(lasy œwiekatowskie) wjechaæ motocyklem w ¿eruj¹c¹ pod przydro¿nymi dêbami dzicz¹ rodzinkê. Ani œwiat³o reflektora, ani warkot silnika, ani sw¹d spalin
nie przeszkodzi³y dziczkom w ¿erowaniu.
Jecha³em bardzo wolno wœród warchlaków. Nie przestawa³y szukaæ ¿o³êdzi. Tak
by³y tym zajête, ¿e jeden z nich wprost
wpakowa³ mi siê pod ko³o i - przystan¹w-
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Jako leœnik

mieszkaj¹cy w terenie mia³em szczêœcie obcowania z lasem praktycznie stale. Dnie zajmowa³y na ogó³ zajêcia zwi¹zane z prac¹ zawodow¹. Noce natomiast
szczególnie polubi³em jako czas pieszych
wêdrówek w najbardziej urocze, czêsto
doœæ odleg³e miejsca nawiedzane przez
zwierzynê. Nie chodzi³o przy tym o sukcesy ³owieckie, jeno o smak uroku nocy,
tej ciszy, tej gêstwy cieni, tego - mo¿e
nieco atawistycznego - wra¿enia bezpoœredniej bliskoœci z woln¹ przyrod¹. Broñ
mia³em zawsze z sob¹, jej obecnoœæ
wspiera³a samopoczucie w pe³nej tajemnych mroków atmosferze leœnej nocy.
Szczególnych wra¿eñ dostarcza³y
spotkania z dzikami w ksiê¿ycowe noce.
Kiedyœ, w Nadleœnictwie Ruda (ko³o Górzna na Pojezierzu Brodnickim) w koñcu listopada natkn¹³em siê w swej nocnej
wêdrówce na wiêksz¹ watahê czarnego
zwierza. Ha³asy, trzaski, fukania i kwiki
s³ychaæ ju¿ by³o z daleka. Wszak to huczka! Poœpieszy³em na prze³aj na spotkanie tego zgromadzenia, nawet nie staraj¹c siê cicho podchodziæ. Drzewostan by³
mieszany ze znacznym udzia³em dêbu i
buka. Œwiat³o ksiê¿yca dociera³o wiêc do
dna lasu poprzez pozbawione ju¿ liœci
korony drzew. Widocznoœæ zdawa³a siê
byæ wystarczaj¹c¹ dla bliskiego strza³u.
Ca³e dzicze wesele szumnie kr¹¿y³o
wokó³ i w pewnej chwili stwierdzi³em, ¿e
znajdujê siê w samym centrum imprezy. I
znowu dziki nie raczy³y mnie zauwa¿yæ!
Krêci³y siê swobodnie, niepokoj¹co blisko
mnie. Jedynie g³ówni aktorzy pozostawa-

li ukryci nieco g³êbiej. Ich zaloty by³y tak
g³oœne, a rodzaje i natê¿enia dŸwiêków tak
niesamowite, ¿e - dos³ownie - w³osy je¿y³y mi siê pod czapk¹. W scenerii nocnego lasu i ksiê¿ycowej poœwiaty, te piekielne chichoty sprawia³y iœcie czarcie wra¿enie. Mimo trzymanego w garœci sztucera by³em zdjêty strachem i œwiadomoœci¹
swej nicoœci wobec tego otoczenia. Tego
nie sposób opisaæ, to trzeba prze¿yæ!
W koñcu napiêcie dosz³o do zenitu. Musia³o nast¹piæ roz³adowanie. Gdy najbli¿szy krzak ja³owca zako³ysa³ siê i przybra³
sylwetkê dzika - strzeli³em. Ca³y las za³omota³ echem strza³u i huraganem uchodz¹cej watahy. Nasta³a cisza, a¿ dzwoni¹ca po uprzednim ha³asie. Dobre kilkanaœcie minut usz³o, nim powróci³ mi spokój.
A dziczek zosta³.
Ta pierwsza tego rodzaju przygoda
da³a mi tyle emocji i najsilniejszych wra¿eñ (teraz siê mówi "adrenaliny"), ¿e potem ju¿ corocznie w okresie huczki szuka³em spotkania z dzikami w ksiê¿ycowe noce. Udawa³o siê to nader rzadko.
Na powodzenie musia³o siê sk³adaæ zbyt
wiele czynników (pogoda, œwiat³o, miejsce w lesie, teren, itp.). Tylko dwukrotnie
jeszcze Œw. Hubert obdarzy³ mnie ³ask¹
takiej przygody.
Uwielbiam silne wra¿enia towarzysz¹ce ³owom na dziki "spod psa". A jednak
spotkania z tym zwierzem w scenerii leœnej nocy przysparzaj¹ niecodziennych
emocji o wiele wiêcej.
Do osobliwych, niezwyk³ych zachowañ
nie zaliczam agresji rannej zwierzyny wobec cz³owieka. To normalna reakcja obronna na zagro¿enie ¿ycia. Mo¿na j¹ przewidzieæ. By³em niejednokrotnie atakowany
przez ranne dziki, wiem wiêc jakich emocji
takie sytuacje dostarczaj¹, w tym nie ma³ych porcji strachu! Te¿ zdziwienia determinacj¹ i mêstwem zwierza - normalnie
uchodz¹cego przed cz³owiekiem. To budzi³o we mnie zawsze podziw i szacunek.

Osobliwa historyjka
z kozio³kiem

W latach szeœædziesi¹tych ub. wieku
pracowa³em w centrum masywu Borów
Tucholskich. Nad tym s³abo zaludnionym
obszarem ustawicznie lata³y "sojusznicze"
samoloty odrzutowe przekraczaj¹c barierê dŸwiêku. Towarzyszy³y temu potê¿ne
grzmoty - nieraz a¿ ziemia dr¿a³a i drzwi
siê w mieszkaniu otwiera³y. Dosta³em od
miejscowego ko³a ³owieckiego zezwolenie na odstrza³ rogacza i zaj¹³em siê jego
realizacj¹. Któregoœ wieczoru - po dniu,
jak zwykle pe³nym samolotowych grzmotów - podszed³em w Leœnictwie K³odawa,
Nadleœnictwa Klosnowo ¿eruj¹cego na
zrêbie rogacza i zdecydowa³em siê na
strza³. Ani drgn¹³, ¿erowa³ dalej! Prze³adowa³em dryling - i tym razem to samo -

jakby nie do niego! Po trzecim strzale
podniós³ g³owê, rozejrza³ siê i powróci³
do skubania trawki.
Mia³em ju¿ tego doœæ, splun¹wszy
wróci³em do domu. Okaza³o siê, ¿e luneta by³a rozregulowana (chyba krasnoludki siê do niej dobra³y!) A brak reakcji na
strza³ ze strony rogacza wynik³ - jak przypuszczam - z oswojenia siê zwierzyny
z hukiem przelatuj¹cych samolotów. To,
jak¿e nietypowe zachowanie siê jest
dowodem mo¿liwoœci dostosowywania
siê zwierzyny do zmieniaj¹cych siê warunków œrodowiska.
Twierdzê równie¿, ¿e owe wstrz¹sy
akustyczne zniszczy³y resztki populacji
g³uszca w Borach Tucholskich. Doprowadzi³y bowiem do zag³uszania lêgów tego
ptaka gniazduj¹cego na ziemi. Zdanie
to podzielali tamtejsi starzy, doœwiadczeni
leœnicy terenowi. Swego czasu pisa³em
o tym do redakcji "£owca Polskiego".
Uwagi moje pozosta³y bez echa. A g³uszców tam od dawna ju¿ nie ma.

Z liskiem te¿ mia³em
osobliwe spotkanie

Mieszkaliœmy swego czasu w osiedlu
Nadleœnictwa Klosnowo, ko³o Chojnic.
Nasz dom oddziela³a od leœnej uprawy
szeroka, wiejska ¿wirowana droga. Hodowane przez ¿onê kury uwielbia³y buszowaæ w tej, doœæ ju¿ wyroœniêtej uprawie, na drodze zaœ wyszukiwa³y potrzebnych im do trawienia kamyczków.
Pewnego dnia - by³o to letnie przedpo³udnie - wychodz¹c z domu spojrza³em na stadko kur, jak zwykle krz¹taj¹cych siê na drodze. Wœród spokojnie
zachowuj¹cych siê kurek biega³o jakieœ
rude "zwierz¹tko". Rozpozna³em lisa, który zachowywa³ siê tak, jakby wybiera³

sobie tê najsmaczniejsz¹. Gdy zakrzykn¹³em, lisek znik³ jak zdmuchniêty, a kury
- dopiero teraz przestraszone - z ha³asem,
na skrzyd³ach rzuci³y siê w stronê podwórza. Do dziœ nie mogê poj¹æ, jak to ów
lisek zrobi³, ¿e nie przestraszy³ kurzego
stadka i kr¹¿y³ wœród drobiu jakby
w czapce - niewidce.
Z lisami i drobiem czêste bywa³y k³opoty w naszych leœnych osadach, by³y
to jednak epizody - rzec mo¿na - normalne, w³aœciwe dla chytrej lisiej natury i drobiowej naiwnoœci.
W ostatnich latach - ju¿ jako emeryt gdy "duch ochoczy", ale nogi staj¹ siê
coraz ciê¿sze - polubi³em zasiadki na
ambonie. I wiele uciechy mia³em, gdy
w ³owisku naszego Ko³a w Za³achowie obserwowa³em letnim wieczorem jak lisek
na ³¹ce usi³owa³ zjeœæ ¿abê. Jak bra³ j¹
do pyska, wprost krzywi³ siê ze wstrêtu,
trz¹s³ g³ow¹, wypluwa³. ¯abka odskakiwa³a - ³apa³ j¹ ponownie i znowu nie móg³
skonsumowaæ. Na niedalek¹ odleg³oœæ,
przez silne szk³a widzia³em jego "wyraz
twarzy" pe³en obrzydzenia i bezradnoœci.
Nie wiem, jak siê to skoñczy³o bo odskakuj¹ca ¿abka odprowadzi³a lisa za kêpê
krzaków. Mia³em pouczaj¹c¹ ilustracjê do
znanego powiedzenia o kimœ kto nabroi³
i teraz musi "tê ¿abê zjeœæ".
Ma³a dygresja. D³ugoletnie obserwacje zwierzyny w ró¿nych ³owiskach pozwoli³y mi na sformu³owanie paru empirycznych teorii odnoœnie do wystêpowania, roli czy udzia³u poszczególnych gatunków ³ownych w biocenozie. Gdy chodzi o lisa, moja teoria brzmi: "Jak w ³owisku nie widaæ lisów w ogóle, to faktycznie jest ich tyle, ile tam potrzeba dla "bioró¿norodnoœci" (modne okreœlenie). Ka¿da nadwy¿ka poza tym, na ogó³ niewi-

docznym "¿elaznym zapasem" szkodzi
pozosta³ej zwierzynie i nale¿y j¹ usuwaæ
z ³owiska - o ile chcemy siê doczekaæ
powrotu zajêcy i kuropatw. I tu wskazany jest poœpiech, gdy¿ moja kolejna teoria g³osi: "Gdy populacja któregoœ gatunku spadnie poni¿ej pewnego progu, odrodzenie siê tej populacji ju¿ samoistnie
nie nast¹pi." Grozi nam wiêc wpisanie np.
zaj¹ca do "Czerwonej Ksiêgi" o ile jeszcze w porê mu nie pomo¿emy.

Na koniec o jeleniu

Ów szlachetny zwierz zawsze zadziwia³ mnie sw¹ inteligencj¹ i dobrze zorganizowanym trybem ¿ycia. Poznawszy
jego obyczaje nietrudno mo¿na przewidzieæ np. kierunek ci¹gu chmary, wybór
ostoi dziennej, porz¹dek szyku w chmarze itp. Do tego najbardziej wyostrzone
zmys³y. I jakiœ specyficzny instynkt samozachowawczy. Przyk³adowo opowiem,
jak w pewnym okresie, w lasach powiatu
œwieckiego (Nadleœnictwo Œwiekatówko),
gdzie wówczas pracowa³em, nadmiar jeleni okaza³ siê gospodarczo nieznoœny
i w³adze zarz¹dzi³y radykaln¹ redukcjê
populacji. Jelenie sta³y siê wiêc przedmiotem intensywnych polowañ. Wkrótce
gdzieœ znik³y i ³owy nie przynosi³y oczekiwanych rezultatów. Œlady na œniegu
wskazywa³y jednak, ¿e s¹!
Okaza³o siê niebawem, ¿e wybra³y sobie dzienne schronienie w odosobnionej
kêpie m³odego samosiewu sosnowego po³o¿onej poœrodku du¿ego kompleksu ³¹k.
Na tej kêpie o powierzchni nie wiêkszej ni¿
pó³ hektara bytowa³o oko³o 20 ³añ z przychówkiem. Nocami jedynie opuszcza³y ten
azyl, daj¹c przy tym ma³o œladów. Nie
o tym jednak chcia³em opowiedzieæ.

Dzia³o siê to 6 stycznia
1969 roku

w lasach Leœnictwa G³êboczek, Nadleœnictwa Go³¹bki na Ziemi Pa³uckiej.
Œwiêto Trzech Króli, nastrój jeszcze œwi¹teczno - noworoczny. Po odwiedzinach
w zaprzyjaŸnionej leœniczówce wracamy
póŸnym wieczorem do domu. Œnieg,
mróz, ksiê¿yc - œwiat piêkny i odœwiêtny.
A na zrêbie niedaleko osady leœniczego
ryczy byk! Potê¿ny ryk rozlega siê na
"ca³y œwiat"! Namiêtnie, porywczo, têsknie, groŸnie! Ca³a gama uczuæ zawarta
w tej wypowiedzi zwierza. S³uchaliœmy,
pocz¹tkowo zdziwieni, potem oczarowani
tym koncertem. Zaryzykowa³em podejœcie i przez moment uda³o mi siê dojrzeæ
sylwetkê ksiêcia kniei. Nie zauwa¿y³em
zwyk³ej dla celebry rykowiska asysty ³añ,
ani ch³ystów. I nie wiem co by³o przyczyn¹
tego zachowania. Zaiste! Nie sposób
przewidzieæ leœnych niespodzianek!
Sarny. Fot. Mateusz Stopiñski

Micha³ Soko³owski
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Redaktor Pawe³ M³ynarczyk i leœniczy
Tomir Kubicki w trakcie nagrywania audycji
o lesie. Fot. Joanna Kubicka

z NADLEŒNICTW

D

wa razy w tygodniu, w niedzielê
o godzinie 11.40 oraz we wtorek
o godzinie 14.40 na antenie Radia
Weekend z Chojnic pracownik naszego Nadleœnictwa, leœniczy Leœnictwa
Kokoszka Pan Tomir Kubicki opowiada szerokiemu gronu s³uchaczy „Dlaczego las szumi”.
Audycje z cyklu o takim w³aœnie tytule przygotowuje redaktor Pawe³ Piotr My-

narczyk. Obaj panowie z poœwieceniem,
nie zwa¿aj¹c na zmiennoœæ aury, nagrywaj¹ w terenie materia³ do kolejnych audycji. Dziêki temu w tle s³ychaæ odg³osy
przyrody: œpiew ptaków i szum wiatru bêd¹ce wspania³ym podk³adem dla pogadanek o lesie.
Tomir Kubicki opowiada z pasj¹ o leœnictwie i przyrodzie. Tematyka jest ró¿norodna, audycje dopasowane s¹ tematycznie do zmieniaj¹cych siê pór roku
oraz prowadzonych aktualnie prac w lesie. Zim¹ by³y audycje o tym, jak radz¹
sobie zwierzêta w tej niesprzyjaj¹cej porze roku, jak nale¿y je dokarmiaæ, co to
s¹ remizy. Odwiedzono te¿ kuŸniê dziêcio³a. Z nadejœciem wiosny mieliœmy
mo¿liwoœæ wys³uchaæ programu o zak³adaniu gniazd przez ptaki, zagro¿eniu
po¿arowym w lesie, przypomniano tak-

W

sobotê 7 czerwca 2008 r. wiele
dzia³o siê w nakielskich £azienkach w ramach I Festynu HistorycznoEtnograficznego. Jak donosi³a lokalna prasa „du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê rejsy £okietkiem i przygotowany przez Nadleœnictwo Szubin – leœny
zak¹tek”.
Imprezê rozpocz¹³ Wielobój Rzeczny.
Po zmaganiach sportowców Nadleœnictwo Szubin zaprosi³o uczestników festynu do swojego stoiska. Podczas ca³ego
festynu przewinê³o siê przez nie blisko
dwa tysi¹ce osób. Rozdaliœmy 1000 drzewek w doniczkach, kilkaset broszurek
promuj¹cych lasy nadleœnictwa, mnóstwo s³odyczy i drobnych upominków dla
najm³odszych.
Nasze stoisko przyci¹ga³o zwiedzaj¹cych œpiewem ptaków i odg³osami prosto z lasu. Wœród najm³odszych dzieci
cieszy³o siê ogromn¹ popularnoœci¹.
Odwiedzaj¹cy je ludzie mówili, ¿e czuæ
tu atmosferê lasu, a dzieci z wielkim zainteresowaniem s³ucha³y opowieœci o ró¿nych eksponatach i z upodobaniem „czêstowa³y siê szyszkami szczêœcia”, których
rozdaliœmy kilka koszy.
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Oficjalnego otwarcia Festynu dokonali wspólnie Starosta Nakielski Andrzej Kinderman, Burmistrz Miasta i Gminy Zenon
Grzegorek oraz Wicemer francuskiego
Freyming-Merlebach Jean Louis Lewandowski. Na pami¹tkê pierwszej wspólnie
zorganizowanej imprezy, zasadzili Panowie pod fachowym okiem zastêpcy nadleœniczego Kazimierza S³omy, pami¹tkowy d¹b przygotowany przez nasze nadleœnictwo. Dokonali równie¿ oficjalnego

¿e zasady zachowania siê w lesie. Z tematów typowo zwi¹zanych z gospodark¹
leœn¹ nasz leœniczy t³umaczy³ s³uchaczom potrzebê wykonywania zabiegów
trzebie¿owych, wyjaœnia³ pojêcie rêbni
oraz sposób wyliczenia etatu ciêæ.
Czêœæ audycji poœwiêcona jest przyrodniczym ciekawostkom. By³y audycje
o mchach i porostach, o leœnych zwierzêtach: lisie, zaj¹cu i dziku. Audycje emitowane s¹ od paŸdziernika 2007 roku i ca³y
czas powstaj¹ nowe. Zapraszamy do s³uchania.
Radio Weekend odbieraæ mo¿na na
nastêpuj¹cych czêstotliwoœciach: 99,30
MHz – Chojnice, 105,80 MHz – Bytów,
100,70 MHz – Koœcierzyna, 92,60 MHz Sêpólno Krajeñskie.
Bartosz Czarnecki

otwarcia szlaków rowerowych, przebiegaj¹cych przez malownicze tereny Nadleœnictwa Szubin.
Nastêpnie, mo¿na by³o obejrzeæ pokazy walk rycerskich, pos³uchaæ wystêpów szkockich dudziarzy, szant i piosenek w wykonaniu zespo³u klezmerskiego. Swoje umiejêtnoœci zaprezentowali
stra¿acy i p³etwonurkowie, policja,
a cz³onkowie Sfory Nakielskiej zaprezentowali swoje psy.
Pod koniec festynu wspólnie ze starostwem przeprowadziliœmy quiz wiedzy
leœnej, w którym wziê³a udzia³ grupa chêtnych osób, wygrywaj¹c atrakcyjne nagrody. Festyn zakoñczy³a tradycyjna zabawa taneczna.
Nadleœnictwo Szubin by³o wspó³organizatorem pierwszej tak du¿ej imprezy na terenie powiatu nakielskiego. Organizatorzy osi¹gnêli swój cel, poprzez
formê festynu: przypomnieli co region
zawdziêcza rzece, wskazali jej znaczenie gospodarcze i jak korzystaæ z tego
dorobku. Uwypuklili walory leœno-przyrodnicze, turystyczne i kulturowe regionu.
Tekst i fot. Kamil Walenciuk

Fot. Tadeusz Chrzanowski

P

o sukcesie ubieg³orocznej,
pierwszej edycji „Leœnych impresji” postanowiliœmy kontynuowaæ konkurs wpisany w plan dzia³alnoœci edukacyjnej Nadleœnictwa
Szubin. Cel jaki postawiliœmy naszemu konkursowi zak³ada³ przede
wszystkim popularyzacjê walorów
przyrodniczych naszego regionu, rozpoznawanie gatunków roœlin i zwierz¹t, dostrzeganie piêkna i ró¿norodnoœci przyrody, która nas otacza.

Fot. Piotr Siuda

Po przeanalizowaniu ró¿nych pomys³ów nadleœniczy przedstawi³ nastêpuj¹c¹ koncepcjê II edycji - przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac
w jednej z trzech kategorii: malarstwo
i grafika, forma przestrzenna lub poezja, z sugesti¹ wykorzystania materia³ów i tematów znalezionych w lesie.
Motto przewodnie prac brzmia³o „kto
dziœ tak umie las pokochaæ…”
„Leœne impresje” to druga edycja
konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Nadleœnictwo Szubin
dla dzieci i m³odzie¿y z 76 szkó³ znajduj¹cych siê na naszym terenie.
Pierwszym etapem konkursu by³a
wizyta leœników szubiñskich w szko³ach (na prze³omie stycznia i lutego
br.), aby osobiœcie wrêczyæ dyrektorom szkó³ zaproszenia do udzia³u
w naszym konkursie. W przygotowanych plakatach zachêcaliœmy dzieci
i m³odzie¿ do aktywnoœci, pisz¹c:
Wybierzcie siê na spacer po lesie,
pomyœlcie, zastanówcie siê, a na

pewno wyobraŸnia podpowie Wam,
co mo¿ecie stworzyæ z zebranych materia³ów...
Szko³y deklarowa³y swoje uczestnictwo a nastêpnie przekazywa³y prace konkursowe do 15 maja. £¹czna iloœæ prac,
które dotar³y do nadleœnictwa i zosta³y zakwalifikowane to 286 dzie³ z 28 szkó³.
Iloœæ uczestników oraz kunszt prac po raz
kolejny nas zaskoczy³ i zarazem utwierdzi³ w przekonaniu, ¿e koncepcja konkursu jest s³uszna.
Ocen¹ eksponatów i wytypowaniem
zwyciêzców zajê³a siê Komisja konkursowa w sk³adzie: Alina Gordon - dyrektor
Szubiñskiego Domu Kultury, Maciej Jeliñski - plastyk z Szubiñskiego Domu Kultury oraz Kazimierz S³oma, Andrzej Rutkowski i Kamil Walenciuk z Nadleœnictwa
Szubin. Uroczyste wrêczenie nagród laureatom oraz otwarcie wystawy przy udziale lokalnych mediów i zaproszonych goœci odby³o siê 17 czerwca w Szubiñskim
Domu Kultury.
Nagrody dla laureatów zakupiono
przy udziale œrodków pozyskanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dzieci nie kry³y zadowolenia. Laureaci otrzymali: markowe œpiwory, namioty
lub plecaki. W sumie wrêczono 42 wartoœciowe nagrody. Zosta³a te¿ przyznana nagroda specjalna Nadleœniczego
Nadleœnictwa Szubin – plecak turystyczny. To rzeczy przydatne, szczególnie
przed zbli¿aj¹cymi siê wakacjami.
O artystyczn¹ oprawê konkursu zadba³y dzieci ze Szko³y Podstawowej nr
2 w ¯ninie i Zespo³u Szkó³ w Kowalewie,
prezentuj¹c licznie zgromadzonym goœciom przedstawienia o tematyce przyrodniczej. Nadleœniczy Nadleœnictwa
Szubin Krzysztof Kraska zapowiedzia³,
kolejn¹ edycjê konkursu oraz podziêkowa³ dzieciom i nauczycielom oraz wszystkim zgromadzonym za przybycie i liczny
udzia³ w imprezie. Na zakoñczenie uroczystoœci rozdano uczestnikom spotkania drzewka w doniczkach wyhodowane w naszej szkó³ce, s³odkoœci oraz materia³y promocyjne. Mamy nadziejê, ¿e
w przysz³ym roku zobaczymy siê ponownie w tak licznym i sympatycznym gronie. Lista zwyciêzców oraz wyró¿nionych
dostêpna jest na stronie internetowej
Nadleœnictwa.
Kamil Walenciuk

N

adleœnictwo ¯o³êdowo, zorganizowa³o 13 maja 2008 roku, szkolenie z edukacji ekologicznej pt. ,,Lekcje w lesie”. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele szkó³ wspó³pracuj¹cych
z nadleœnictwem i miejscowi leœniczowie. Szkolenie prowadzi³a Barbara
Czo³nik z Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie.
W parku dendrologicznym po³o¿onym przy siedzibie nadleœnictwa pani Barbara zaprezentowa³a przyk³ady edukacyjnych gier i zabaw dla dzieci i m³odzie¿y,
które mo¿na przeprowadziæ w lesie. Nadleœniczy zaprezentowa³ obiekty i urz¹dzenia, jakie posiada nadleœnictwo z przeznaczeniem do wykorzystania w edukacji ekologicznej. Ponadto, oprowadzi³
uczestników szkolenia po nowopowsta³ym, bo dopiero w tym roku, parku dendrologicznym.
W parku dendrologicznym wokó³ siedziby nadleœnictwa opisano dot¹d ok.150
gatunków oznaczonych drzew i krzewów.
Obiekt ten jest znakomit¹ baz¹ dla edukacji przyrodniczej spo³eczeñstwa. Nauczyciele szkó³ zapewniali, ¿e z du¿ym
zainteresowaniem uczestnicz¹ w zajêciach teoretycznych i praktycznych,
a park wraz z licznymi gatunkami roœlin
jest dla nich mi³¹ niespodziank¹.
Nadleœniczy zachêca³ nauczycieli do
wykorzystywania obiektów edukacyjnych
Nadleœnictwa ¯o³êdowo do prowadzenia
zajêæ terenowych z dzieæmi i m³odzie¿¹
szkoln¹. Nauczyciele przyjêli tak¹ propozycjê z du¿ym zadowoleniem i zamiarem
odwiedzania tego miejsca z podopiecznymi.
Spotkanie zakoñczono wrêczeniem
zaœwiadczeñ dla wszystkich uczestników
szkolenia.
Krzysztof Sztajnborn
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Z ZESPO£U SZKÓ£ LEŒNYCH w Tucholi

P

odczas XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myœliwskiej w Warcinie rozegrano fina³owy konkurs Mistrzostw Polski „O Róg Wojskiego”.
Uczestników wy³oniono ju¿ w roku
2007 w 25 konkursach regionalnych.

G³ówn¹ nagrodê w kategorii solistów – luksusowy róg myœliwski i tytu³
Mistrza Polski zdoby³ Karol Kroskowski – uczeñ II klasy Technikum Leœnego w Tucholi. Jest to najwy¿sze osi¹gniêcie indywidualne ucznia w historii szko³y. Warto dodaæ, ¿e w konkursie
wystartowa³y 134 osoby, a w eliminacjach w roku 2007 ponad tysi¹c. Znakomicie spisa³ siê te¿ zespó³ „Jenot”.
Podopieczni Piotra Grzywacza - Karol
Kroskowski, Krzysztof Mi³oœ, Adrian Talaœka, Pawe³ Siemak, Micha³ Ginter - wywalczyli trzecie miejsce w klasie mistrzowskiej „A”, pomimo, ¿e ostatnio ze
sk³adu podstawowego odesz³o a¿ szeœciu maturzystów.
Warto dodaæ, ¿e tucholska szko³a
by³a jedyn¹ szko³¹ leœn¹ w Polsce, która
„wdrapa³a siê” na podium w klasie mistrzowskiej zespo³owej. Prym wiod³y wy¿sze uczelnie. Nagrodê zespo³ow¹ „Róg
Wojskiego” wywalczy³ tym razem zespó³
„Akteon” ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Tekst i fot. Piotr Grzywacz

Karol Kroskowski z mistrzowskim trofeum

Z ¿ycia Oddzia³u Toruñskiego PTL

R

oman Dobrzyñski – zastêpca dyrektora RDLP w Toruniu ds. ekonomicznych zosta³ wybrany na Walnym
Zebraniu 23 czerwca 2008 r. na przewodnicz¹cego Oddzia³u Toruñskiego
Polskiego Towarzystwa Leœnego.
Dotychczasowy przewodnicz¹cy Jacek
Fiutak z³o¿y³ rezygnacjê z dniem 30 maja
br., st¹d konieczne by³y wybory uzupe³niaj¹ce. Wybrano równie¿ nowego skarbnika
Oddzia³u, którym zosta³ Jan Pakalski.
Delegaci Kó³ zgromadzeni na Walnym Zebraniu wys³uchali ponadto referatu Henryka Wojtczaka, w którym
prelegent zwróci³ uwagê, ¿e Oddzia³
toruñski PTL powsta³ ju¿ w 1934 r. i by³
jednym z piêciu istniej¹cych w miêdzywojennej Polsce. Nosi³ wówczas nazwê Oddzia³u poznañskiego i obejmowa³ tereny ówczesnych województw
pomorskiego i poznañskiego. Jednak
siedzibê Oddzia³ ten mia³ w³aœnie
w Toruniu.
W podsumowaniu Henryk Wojtczak
zaznaczy³, ¿e obecnie funkcjonuje w Polsce 20 Oddzia³ów PTL i nasz toruñski
sk³ada siê z 10 Kó³ gromadz¹c ³¹cznie
ponad trzystu cz³onków.
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Korzystaj¹c z okazji informujemy, ¿e
na ostatnim ZjeŸdzie PTL w Krakowie, we
wrzeœniu 2007 r. Srebrn¹ Odznak¹ PTL
zosta³ wyró¿niony Waldemar Wencel –
zastêpca nadleœniczego Nadleœnictwa

Na sali obrad. Fot. Mateusz Stopiñski

Woziwoda w uznaniu wybitnych osi¹gniêæ w dziedzinie upowszechniania tradycji i kultury leœnej oraz edukacji ekologicznej spo³eczeñstwa.Gratulujemy!
Henryk Wojtczak

z ¿a³obnej KARTY
adresy i telefony nadleœnictw

Œp. Roman
PU£KOWNIK
(1955-2008)

Z

wielkim smutkiem przyjêliœmy
wiadomoœæ o nag³ej œmierci
3 lutego 2008 r. naszego Kolegi
Romana, wieloletniego leœniczego
Leœnictwa Wycinki.

Œp. Roman Pu³kownik urodzi³ siê 11
lutego 1955 r. w Strzelnie. Ukoñczy³ Policealne Studium Leœne w Pora¿ynie
w roku 1976 i uzyska³ tytu³ zawodowy
technika leœnego. W 1976 r. podj¹³ pracê
w Lasach Pañstwowych Nadleœnictwa Miradz, gdzie zajmowa³ kolejno stanowiska:
sta¿ysty, podleœniczego, leœniczego. Ca³e
¿ycie do chwili, któr¹ przerwa³a nag³a
œmieræ poœwiêci³ miradzkim lasom.
Kolega Roman da³ siê poznaæ jako
cz³owiek o pogodnym usposobieniu, tryskaj¹cy humorem, zdobywaj¹c równie¿
uznanie jako doskona³y fachowiec. W ci¹gu swego ¿ycia aktywnie uczestniczy³
w dzia³alnoœci organizacji spo³ecznych,
miêdzy innymi Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa
oraz Polskiego Towarzystwa Leœnego. Od
momentu powstania Zwi¹zku Zawodowego "Solidarnoœæ" by³ jego aktywnym dzia³aczem. By³ wychowawc¹ i nauczycielem
wielu m³odych leœników. Wychowa³ i wykszta³ci³ dwoje dzieci: córkê i syna, któremu na tyle zaszczepi³ mi³oœæ do lasów,
¿e tak jak Ojciec zosta³ leœnikiem.
Œp. Roman Pu³kownik by³ cz³owiekiem niezwykle przyjaznym o du¿ej ³atwoœci zjednywania sobie ludzi, zawsze pogodny, wra¿liwy na z³o. Jego nag³a
œmieræ pozostawi³a smutek i ¿al nie tylko
wœród najbli¿szych. G³êboka ¿a³oba ogarnê³a tak¿e nas wszystkich, tak przecie¿
bliskich Mu kole¿anek i kolegów. W naszej pamiêci pozostanie jako wspania³y
cz³owiek, ¿yczliwy, kole¿eñski powszechnie szanowany i lubiany Kolega.
¯egnamy dobrego Cz³owieka i Kolegê oddanego lasom i ludziom. Niech lasy
miradzkie, które tak umi³owa³ wiecznie
szumi¹ nad Jego mogi³¹.
Pracownicy Nadleœnictwa Miradz

Nadleœnictwo Brodnica, 87-300 Brodnica, ul. S¹dowa 16; tel. (056) 494 39 00
e-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Henryk Kapusta
Nadleœnictwo Bydgoszcz, 86-005 Bia³e B³ota, ul. Sosnowa 9; tel. (052) 381 41 08
e-mail: bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Zbigniew Kowalski
Nadleœnictwo Cierpiszewo, ul. Sosnowa 42, 87-165 Cierpice; tel. (056) 674 44 30; 674 44 31
e-mail: cierpiszewo@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Kazimierz Wrzosek
Nadleœnictwo Czersk, Malachin, ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk; tel. (052) 395 36 11
e-mail: czersk@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Ireneusz Bojanowski
Nadleœnictwo D¹browa, D¹browa, 86-131 Je¿ewo, ul. Leœna 25; tel. (052) 331 87 13
e-mail: dabrowa@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Artur Karetko
Nadleœnictwo Dobrzejewice, Zawa³y, 87-123 Dobrzejewice; tel. (056) 674 25 00
e-mail: dobrzejewice@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Pawe³ Nas
Nadleœnictwo Gniewkowo, 88-140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 10; tel. (052) 351 02 59
e-mail: gniewkowo@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Stanis³aw S³omiñski
Nadleœnictwo Golub-Dobrzyñ, Konstancjewo, 87-400 Golub-Dobrzyñ; tel. (056) 683 22 12
e-mail: golub-dobrzyn@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Mieczys³aw Kolañski
Nadleœnictwo Go³¹bki, Go³¹bki, 88-422 Goœcieszyn; tel. (052) 302 49 05
e-mail: golabki@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Marek Malak
Nadleœnictwo Jamy, Jamy, 86-318 RogóŸno; tel. (056) 468 97 32
e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Tadeusz Kempa
Nadleœnictwo Lutówko, 89-407 Lutówko; tel. (052) 388 47 22
e-mail: lutowko@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Ryszard Zambrzycki
Nadleœnictwo Miradz, Miradz 12, 88-320 Strzelno; tel. (052) 318 31 75, 318 93 97
e-mail: miradz@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Andrzej Kaczmarek
Nadleœnictwo Osie, 86-150 Osie, Rynek 11; tel. (052) 332 95 03
e-mail: osie@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Marek Sobczak
Nadleœnictwo Przymuszewo, Przymuszewo 1, 89-634 Leœno; tel. (052) 554 19 19
e-mail: przymuszewo@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Artur Kowalski
Nadleœnictwo Ró¿anna, 86-010 Koronowo, ul. Leœna 5; tel. (052) 382 05 10
e-mail: rozanna@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Jan Rychlicki
Nadleœnictwo Runowo, 89-421 Runowo Krajeñskie; tel. (052) 389 76 08
e-mail: runowo@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Antoni Tojza
Nadleœnictwo Rytel, 89-642 Rytel; tel. (052) 398 51 28
e-mail: rytel@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Leszek Popowski
Nadleœnictwo Skrwilno, 87-510 Skrwilno, ul. Leœna 9; tel. (054) 270 00 32, 270 00 02
e-mail: skrwilno@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Jacek Soborski
Nadleœnictwo Solec Kujawski, 86-050 Solec Kujawski, ul. Leœna 64; tel. (052) 387 14 71
e-mail: solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Zygmunt Sroka
Nadleœnictwo Szubin, Szubin Wieœ 52, 89-200 Szubin; tel. (052) 391 03 10
e-mail: szubin@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Krzysztof Kraska
Nadleœnictwo Toruñ, 87-100 Toruñ, ul. Polna 34/38; tel. (056) 623 30 31
e-mail: torun@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Dariusz Mularzuk
Nadleœnictwo Trzebciny, Trzebciny 30, 89-505 Ma³e Gacno, tel. (052) 336 10 28
e-mail: trzebciny@torun.lasy.gov.pl, nadleœniczy - Piotr Kasprzyk
Nadleœnictwo Tuchola, Go³¹bek, 89-500 Tuchola; tel. (052) 334 80 05
e-mail: tuchola@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Zbigniew Wamke
Nadleœnictwo W³oc³awek, 87-800 W³oc³awek, ul. Ziêbia 13; tel. (054) 234 98 00
e-mail: wloclawek@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Jan Marczak
Nadleœnictwo Woziwoda, 89-504 Legb¹d; tel. (052) 336 09 10
e-mail: woziwoda@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Zbigniew Grugel
Nadleœnictwo Zamrzenica, 89-510 Bys³aw; tel. (052) 334 11 75, 334 11 54
e-mail: zamrzenica@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Adam Wenda
Nadleœnictwo ¯o³êdowo, ¯o³êdowo, ul. Parkowa 4a, 86-031 Osielsko; tel. (052) 360 53 70
e-mail: zoledowo@torun.lasy.gov.pl; nadleœniczy - Krzysztof Sztajnborn
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Edukacja leœna
w regionalnej telewizji

SEKRETY LASU
w TVP Info
Program telewizyjny „Sekrety lasu” jest kontynuacj¹ „Magazynu Leœnego Kujaw i Pomorza”, który
by³ zrealizowany w oœmiu odcinkach, w 2007 r. i cieszy³ siê du¿¹ ogl¹dalnoœci¹ wœród mieszkañców
naszego regionu. Zaplanowano produkcjê czterech
odcinków „Sekretów”, w których autorzy pokazuj¹
pory roku w lasach kujawsko-pomorskich.
W pierwszym, wiosennym odcinku, który by³ emitowany w czerwcu br., o sekretach budz¹cej siê do
¿ycia natury opowiada³a dr Ewa Krasicka-Korczyñska
z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy. W programie pokazano te¿ ró¿ne prace leœne wykonywane wiosn¹ na terenie nadleœnictw
toruñskiej Dyrekcji Lasów, m.in. sadzenie lasu w Nadleœnictwie Miradz, dzia³ania w ochronie lasu w Nadleœnictwie Skrwilno i prace urz¹dzeniowe w Nadleœnictwie Przymuszewo.
W drugim odcinku, który by³ emitowany
w koñcu lipca br., du¿a czêœæ materia³u filmowego poœwiêcona by³a – jak by na wakacje
wypada³o – wypoczynkowi ludzi na terenach
leœnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu. Podjêto w nim równie¿ temat
zbioru p³odów runa leœnego, który w praktyce
nie przynosi szkody lasom, a za to daje wymiern¹ korzyœæ niezbyt zamo¿nym rodzinom
regionu Borów Tucholskich.
W programie tym pokazano równie¿ migawki z ró¿nych prac gospodarczo-ochronnych wykonywanych latem przez leœników
w dziale hodowli i ochrony lasu. Straty w lasach s¹ szczególnie dotkliwe w bie¿¹cym roku,
w którym zanotowano w pogodzie najpierw
póŸne przymrozki, a póŸniej d³ugotrwa³¹ suszê. O konsekwencjach dla lasu – takiej aury, chorób
grzybowych i szkód od owadów opowiadali leœnicy
z Nadleœnictwa Lutówko.
Odcinek trzeci bêdzie poœwiêcony porze jesiennej
w lasach i bêdziemy go ogl¹daæ w TVP Info na prze³omie paŸdziernika i listopada. Natomiast ostatni czwarty program z serii „Sekrety lasu” bêdzie opowiadaæ
o zimie, a na antenie regionalnej TVP uka¿e siê w koñcu roku.
Producentem „Sekretów lasu” jest Agencja PROFILM Anny i Tomasza Klinger. Realizacja serialu jest
prowadzona przy wspó³pracy z TVP Info w Bydgoszczy oraz Regionaln¹ Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych
w Toruniu.
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Tekst i zdjêcia: Tadeusz Chrzanowski

