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- Ponad rok temu ukonstytuowa³a siê
nowa Rada Naukowo-Spo³eczna LKP
„Bory Tucholskie”, Pan zosta³ jej przewodnicz¹cym. Jak Pan postrzega znaczenie Kompleksu Promocyjnego i samej Rady dla lokalnej spo³ecznoœci?
- W sk³ad Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie” wchodzi
piêæ nadleœnictw. Wiadom¹ rzecz¹ jest to,
¿e spe³niaj¹ one g³ównie cele produkcyjne i ochronne. Widzimy na co dzieñ jednak ich coraz bardziej zauwa¿aln¹ funkcjê spo³eczn¹. Nadleœnictwa szerzej
otwieraj¹ siê na spo³eczeñstwo – mieszkañców, turystów i m³odzie¿. Kusz¹ bogat¹ ofert¹ edukacyjn¹. Mieszkañcom
i turystom udostêpniaj¹ piêkno regionu
o bogatych walorach przyrodniczych.
Szlaki turystyczne, œcie¿ki edukacyjne
czy sp³ywy kajakowe to ju¿ marka w naszym Kompleksie. W sk³adzie Rady s¹
przedstawiciele lokalnych samorz¹dów,
edukacji i oœwiaty, nauki i biznesu, organizacji pozarz¹dowych i leœnictwa. Taki
sk³ad Rady jest gwarancj¹ zabezpieczenia interesów wszystkich beneficjentów
lasów, w tym i lokalnej spo³ecznoœci.

- Czy zasiadanie w Radzie daje realn¹ mo¿liwoœæ udzia³u w zarz¹dzaniu
lasami pañstwowymi przez wp³ywanie
na decyzje kierownictwa RDLP?
- Co do zasady Rada jest cia³em doradczym i opiniodawczym dyrektora
RDLP w Toruniu w sprawach Kompleksu
Promocyjnego. Z dotychczasowego doœwiadczenia mogê powiedzieæ, ¿e tak.
Dla przyk³adu podam, ¿e na posiedzeniach nadleœniczowie przedstawiali za³o¿enia planów urz¹dzeniowych na najbli¿sze dziesiêciolecie – w zakresie hodowli lasu i pozyskiwania drewna. Przedstawili te¿ programy ochrony przyrody
i edukacji leœnej spo³eczeñstwa. Wszystko to zosta³o zaopiniowane przez Radê
pozytywnie. Przez powy¿sze nie czujê siê
jednak odpowiedzialny za gospodarkê
w lasach. Ale zasiadaj¹c w Radzie mam
mo¿liwoœæ zg³aszania uwag i wniosków
podnoszonych przez mieszkañców re-

– rozmowa z
TADEUSZEM
KOWALSKIM,
przewodnicz¹cym
Rady Naukowo-Spo³ecznej
Leœnego
Kompleksu
Promocyjnego
"Bory Tucholskie",
burmistrzem
Tucholi

gionu i przekazywaæ je do rozpatrzenia
i stosowania w bie¿¹cej pracy nadleœnictw. W tym znaczeniu – przy tak reprezentatywnym sk³adzie Rady – uwa¿am, ¿e Rada ma wp³yw i udzia³ w podejmowanych decyzjach. Otwarcie siê Lasów Pañstwowych na spo³eczeñstwo jest
wysoko cenione przez samorz¹dy lokalne i ich mieszkañców.
- Jak czêsto spotyka³a siê Rada
w ostatnim roku i jakie tematy by³y podejmowane?
- Rada istniej¹ca w obecnym sk³adzie
od po³owy 2007 r. spotka³a siê ju¿ trzykrotnie. W dyskusji podejmowano przede
wszystkim tematy dotycz¹ce lasów Kompleksu Promocyjnego, w tym zw³aszcza
dziesiêcioletnich planów urz¹dzeniowych
w nadleœnictwach Tuchola i Woziwoda.
W tej sprawie Rada wyda³a w³asn¹ opiniê. Ponadto, miejscowi leœnicy maj¹

w zwyczaju prezentowaæ swoje dzia³ania
gospodarczo-ochronne na konkretnych
przyk³adach w terenie. Tak by³o z ma³¹
retencj¹ i udostêpnieniem lasów dla spo³eczeñstwa. Ta formu³a odpowiada naszej
Radzie, gdy¿ pozwala w krótkim czasie
gruntownie poznaæ temat i zaj¹æ stanowisko.
- Jakie wa¿ne i pilne problemy powinny byæ przedyskutowane na najbli¿szych spotkaniach Rady?
- Zdecydowanie problem Obszarów
Natura 2000. Jest to nowa forma ochrony przyrody – obok istniej¹cych parków
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych czy innych – wprowadzana w naszym kraju od czasu wst¹pienia do Unii Europejskiej. Z punktu widzenia mieszkañców do tego problemu
podchodzi siê nieufnie, istnieje wyj¹tkowo du¿a bojaŸñ w uznawaniu kolejnych
terenów do objêcia tym programem. Nale¿y szeroko upowszechniæ zasady tej
formy ochrony przyrody tak, aby mieszkañcy uznali j¹ za przyjazn¹ w bie¿¹cym
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¿yciu i dzia³alnoœci gospodarczej. Widzê
potrzebê wiêkszej informacji i edukacji
spo³eczeñstwa w zakresie programu Natura 2000. Temat ten bêdzie przedmiotem
obrad najbli¿szego posiedzenia Rady.
Drugi powa¿ny problem to powstanie
nowej instytucji w obszarze ochrony œrodowiska. Jest ni¹ Dyrekcja Ochrony Œrodowiska. Istniej¹ obawy co zasadnoœci
powstania kolejnego organu administracji ale i te¿ nadzieja na szybsze za³atwianie zagadnieñ administracyjnych z tego
zakresu.

K

oniecznoœæ sporz¹dzania jednolitych programów gospodarczo-ochronnych dla Leœnych Kompleksów Promocyjnych zrodzi³a siê z potrzeby pogodzenia funkcji produkcyjnych, œrodowiskotwórczych i spo³ecznych z ide¹ ochrony przyrody, która realizowana jest zarówno na obszarach leœnych objêtych
prawn¹ ochron¹ przyrody jak i na pozosta³ych terenach leœnych.

- Czy obecny model i kompetencje
Rad Naukowo-Spo³ecznych LKP s¹ dobre, czy widzia³by Pan potrzebê ich modyfikacji lub poszerzenia?
- Na dzisiaj nie widzê koniecznoœci
¿adnych zmian. Sk³ad Rady, jak ju¿ wczeœniej powiedzia³em, jest reprezentatywny. Opinie mog¹ wyra¿aæ osoby z ró¿nych œrodowisk. S¹ gwarantem obiektywizmu i zabezpieczenia interesów ró¿nych grup spo³ecznych oraz lokalnej
spo³ecznoœci.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³: Tadeusz Chrzanowski
Tuchola, 5 listopada 2008 roku

Leœny Kompleks Promocyjny "Bory
Tucholskie" zosta³ powo³any przez Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych na podstawie Zarz¹dzenia nr 30
z dnia 19 grudnia 1994 roku. Wraz z nim
utworzono jeszcze szeœæ innych analogicznych obszarów: "Lasy Puszczy Bia³owieskiej", "Lasy Janowskie", "Lasy Gostyniñsko-W³oc³awskie", "Lasy Puszczy
Kozienickiej", "Lasy Beskidu Œl¹skiego",
oraz "Bory Lubuskie". W nastêpnych latach powo³ywano kolejne i obecnie
w Polsce funkcjonuje 19 leœnych kompleksów promocyjnych.
W ustawie o zmianie ustawy o lasach
oraz o zmianie niektórych ustaw z 24
kwietnia 1997 roku leœne kompleksy promocyjne zosta³y okreœlone jako narzêdzie
Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych w promocji trwale zrównowa¿onej
gospodarki leœnej oraz ochrony zasobów
przyrody w lasach oraz jako obszary
funkcjonalne o znaczeniu ekologicznym,
edukacyjnym i spo³ecznym, o szczególnym, jednolitym programie gospodarczoochronnym.

Jednolity program dla LKP

Zima. Fot. Tadeusz Chrzanowski
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Dotychczas LKP "Bory Tucholskie"
funkcjonowa³ w oparciu o "Jednolity programu gospodarczo-ochronny dla Leœnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie" opracowany w 2003 roku.
Potrzeba ponownego opracowania programu zwi¹zana jest z nowym podzia³em
jednostek organizacyjnych RDLP w Toruniu i utworzeniem Nadleœnictwa Trzebciny, które wesz³o w sk³ad LKP Bory Tucholskie oraz zmianami powierzchni nad-

leœnictw. Obliguje do tego Zarz¹dzenie
nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z 14 lipca 2008 w sprawie Leœnego Kompleksu Promocyjnego "Bory
Tucholskie". Zgodnie z nim Leœny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie" obejmuje 5 nadleœnictw: D¹browa, Osie,
Trzebciny, Tuchola oraz Woziwoda. Jego
ca³kowita powierzchnia wynosi 84 140 ha.
Poniewa¿ uwarunkowania przyrodnicze funkcjonowania LKP "Bory Tucholskie" w przeci¹gu ostatnich lat nie zmieni³y siê lub uleg³y niewielkim zmianom
to w du¿ej czêœci w przygotowywanym
dokumencie wykorzystano ich opis
z poprzedniego. W nowym Programie
uwzglêdniono przede wszystkim wprowadzone w 2003 r. Zasady hodowli lasu
i Instrukcjê urz¹dzania lasu oraz Instrukcjê ochrony lasu z 2005 r. Przedstawiono zmiany w zasobach leœnych oraz wykazano nowe zagro¿enia lasu. Podsumowano tak¿e dzia³alnoœæ edukacyjn¹
i promocyjn¹ w ubieg³ych latach oraz
dzia³alnoœæ w zakresie form ochrony
przyrody. Uwzglêdniono przy tym nowe
jej formy, zwi¹zane z wejœciem Polski do
Unii Europejskiej. Ustalono wspólne dla
nadleœnictw kierunki i sposoby dzia³añ,
które przy zachowaniu wartoœci gospodarczych wzmocni¹ pozaprodukcyjne
funkcje lasu i zwiêksz¹ ich stopieñ naturalnoœci. Przyjêto trzy g³ówne kierunki
dzia³añ: kierunek wzmacniaj¹cy funkcje
ekologiczne, kierunek wzmacniaj¹cy
funkcje gospodarcze w celu odtworzenia naturalnych walorów lasu oraz kierunek wzmacniaj¹cy funkcje spo³eczne
lasów.

Nad Brd¹ w Nadleœnictwie Woziwoda. Fot. Tadeusz Chrzanowski

Warunki przyrodnicze LKP
"Bory Tucholskie"

Uwarunkowania klimatyczne, geologiczne, hydrologiczne oraz glebowe
sprawiaj¹, ¿e na terenie LKP "Bory Tucholskie" zdecydowanie przewa¿aj¹ bory sosnowe, a wœród nich bory œwie¿e - subkontynentalny Peucedano-Pinetum i suboceaniczny Leucobryo-Pinetum. W ich
kompleksie spotyka siê niekiedy niedu¿e na ogó³ p³aty borów bagiennych i wilgotnych oraz brzezin bagiennych, a na
najs³abszych glebach tak¿e boru suchego - chrobotkowego. Na ¿yŸniejszych
siedliskach borowych mo¿na niekiedy
obserwowaæ naturalne fitocenozy borów
mieszanych. Do zespo³ów borowych
upodabniaj¹ siê nasadzenia sosny na siedliskach gr¹dów, buczyn i d¹brów, nazywane czêsto "chojniakami". Wymagaj¹
one stopniowej przebudowy. Wœród zbiorowisk roœlinnych na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹, zespo³y które s¹ zaliczane do
siedlisk o znaczeniu europejskim z za³¹cznika I Dyrektywy Siedliskowej. Ich
powszechna inwentaryzacja przeprowadzona w 2007 roku w Lasach Pañstwowych, wykaza³a, ¿e w LKP "Bory Tucholskie" zajmuj¹ one ³¹cznie 3 675 ha. Spoœród nich na najwiêkszym areale (1354
ha) wystêpuj¹ lasy spe³niaj¹ce kryteria
siedliska o kodzie 9170 - gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynetalny oraz gr¹d
zboczowy. Ich p³aty mo¿na najczêœciej
spotkaæ w nadleœnictwach Osie, Tuchola
i D¹browa. Du¿¹ powierzchniê porastaj¹
tak¿e 9190 kwaœne d¹browy (359 ha) oraz
zajmuj¹ce najmniej ¿yzne i najbardziej

suche, piaszczyste gleby 91T0 - œródl¹dowe bory chrobotkowe.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ siedliska priorytetowe, obejmuj¹ce zespo³y
których zasiêg koncentruje siê w granicach Unii Europejskiej i za których ochronê odpowiedzialna jest przede wszystkim
Unia Europejska. W lasach LKP "Bory
Tucholskie" nale¿¹ do nich: *91D0 - bory
i lasy bagienne, w tym brzeziny bagienne (590,35 ha), *91E0 - ³êgi olszowe, olszowo-jesionowe i wi¹zowo-jesionowe
(413,68 ha) oraz *91I0 - ciep³olubne d¹browy (6,92 ha). W krajobrazie leœnym
naturalnym elementem s¹ ekosystemy
nieleœne. W wielu z nich wystêpuj¹ zbiorowiska zaliczane równie¿ do siedlisk
"naturowych". Wyró¿niaj¹c¹ cech¹ LKP
"Bory Tucholskie" jest du¿a powierzchnia
torfowisk (równie¿ siedlisk priorytetowych). Zalicza siê do nich miêdzy innymi: * 7110 - torfowiska wysokie z roœlinnoœci¹ torfotwórcz¹ (76,26 ha) oraz *7140
- torfowiska przejœciowe i trzêsawiska.
Niemal ca³y obszar LKP "Bory Tucholskie" podlega ustawowym formom ochrony przyrody na poziomie krajowym i europejskim, co podkreœla jego wartoœæ
przyrodnicz¹ i krajobrazow¹. Na terenie
Kompleksu powo³ano 20 rezerwatów
przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, u¿ytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz obszary
Natura 2000. Wystêpuj¹ tu tak¿e liczne
stanowiska i ostoje chronionych gatunków zwierz¹t, roœlin, grzybów i porostów.
Zdecydowana przewaga siedlisk borowych powoduje, ¿e w strukturze gatun-

kowej drzewostanów LKP "Bory Tucholskie" panuje bezwzglêdnie sosna zwyczajna zajmuj¹c ponad 95 proc. obszaru
leœnego. Tylko w po³udniowej czêœci
kompleksu, na ¿yŸniejszych glebach,
pojawiaj¹ siê drzewostany mieszane
z udzia³em dêbów - szypu³kowego i bezszypu³kowego, rzadziej buka, œwierka
i brzozy. Ogólnie drzewostany LKP cechuj¹ siê ubóstwem i mniejszym zró¿nicowaniem pod wzglêdem struktury ni¿
w ca³ej RDLP w Toruniu, co wynika g³ównie z du¿ego udzia³u siedlisk borowych.
Dodatkowo nie s¹ wci¹¿ jeszcze dostatecznie wykorzystane mo¿liwoœci drzewostanów wielogatunkowych i o strukturze wielopoziomowej. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ drzewostanów, bo
a¿ 81,4%, ma sk³ad gatunkowy zgodny
z siedliskiem. Drzewostany o sk³adzie
czêœciowo zgodnym z siedliskiem wystêpuj¹ na powierzchni leœnej na 15,4%.
Powierzchnia drzewostanów o niezgodnym sk³adzie z siedliskiem stanowi w LKP
zaledwie 3,2%.

Zalecane kierunki doskonalenia gospodarki leœnej

Jednolity program gospodarczoochronny musi w du¿ej mierze uwzglêdniaæ przedstawione powy¿ej uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze dzia³alnoœci nadleœnictw wchodz¹cych
w sk³ad LKP "Bory Tucholskie". Determinuj¹ one zalecane kierunki i sposoby doskonalenia gospodarki leœnej, kszta³towanie krajobrazu i ekosystemów leœnych oraz
ich ochronê, dzia³ania w zakresie ochrony
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przyrody i wzmacniania ró¿norodnoœci
biologicznej, w tym ochrony ró¿norodnoœci gatunkowej. Nadleœnictwa LKP gospodaruj¹ w lasach na zasadach ogólnie przyjêtych w Lasach Pañstwowych.
Musz¹ one jednak wyprzedzaæ pozosta³e jednostki we wdra¿aniu proekologicznych metod i zasad w hodowli, ochronie
i u¿ytkowaniu lasu.
Na podstawie analizy warunków przyrodniczo-leœnych na terenie LKP wyodrêbniono trzy obszary siedliskowe, dla
których opracowano oddzielne kierunki
i sposoby doskonalenia gospodarki leœnej. Zaliczono do nich: 1. Bory œwie¿e
i mieszane na sandrach, 2. Lasy mieszane, 3. Siedliska gr¹dowe i towarzysz¹ce
im siedliska bagienne. Podzia³ ten nawi¹zuje do obrêbów ochronnych stosowanych w praktyce w obiektach objêtych
ochron¹ prawn¹. W ka¿dym obrêbie realizuje siê z osobna jednakowe pod
wzglêdem intensywnoœci dzia³ania
ochronne, zmierzaj¹ce do tych samych
celów. Przyjête zasady potwierdzaj¹
i merytorycznie uzasadniaj¹ wyniki badañ
glebowo-siedliskowych, które wykonano
we wszystkich nadleœnictwach LKP. Wynikaj¹ce z nich wytyczne dzia³añ dla poszczególnych obrêbów nawi¹zuj¹ do jednostek regulacji u¿ytkowania rêbnego
i d³ugookresowego planowania hodowlanego i podzia³u gospodarczego lasów
LKP. W jednolitym programie zosta³y one
zestawione w formie tabeli. Jednak bez
wzglêdu na typ obszaru siedliskowego
za³o¿enia aktualnych planów urz¹dzenia
lasu id¹ w tym kierunku aby w perspektywie zbiorowisko leœne w stanie zagospodarowywania, samo w sobie zapewnia³o trwa³oœæ swego istnienia, tzn. przejawia³o wysoki stopieñ odpornoœci na niepomyœlne wp³ywy atmosferyczne i antropogeniczne, zdolnoœæ regulowania wzajemnego stosunku, ró¿nych jego komponentów i nie dopuszczania do nadmiernego rozwoju niektórych z nich, co zagra¿a³oby ca³oœci. Ponadto zbiorowisko
takie powinno gwarantowaæ utrzymanie
siedliska i œrodowiska leœnego w stanie
najwiêkszej sprawnoœci, umo¿liwiaj¹cej
przechodzenie w coraz doskonalsze,
a wiêc i wydajniejsze formy istnienia.
W programie przedstawiono tak¿e
propozycje i zalecenia dla praktyki leœnej,
które wynikaj¹ z projektu "Podstawy trwa³ego i zrównowa¿onego zagospodarowania lasów w leœnych kompleksach promocyjnych", opracowanego pod kierownictwem prof. Kazimierza Rykowskiego
w 2005 roku. Du¿a ich czêœæ ju¿ obecnie jest wdra¿ana w LKP "Bory Tucholskie". Zaleca siê wiêc w programie kontynuowanie takich dzia³añ jak np.: kszta³towanie ró¿norodnoœci biologicznej na
siedliskach borowych, tworzenie ognisk
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Torfowisko niskie na terenie Nadleœnictwa Tuchola. Fot. Tadeusz Chrzanowski

biocenotycznych, wzmacnianie funkcji
starodrzewu, ochrona organizmów zwi¹zanych z rozk³adaj¹cym siê drewnem,
ochrona torfowisk i kszta³towanie w³aœciwych stosunków wodnych, prawid³owe
zagospodarowanie drzewostanów na
gruntach porolnych itd. Dodatkowo
w programie podkreœlono, ¿e dla stopniowego przywracania ró¿norodnoœci gatunkowej drzewostanów wa¿nym zadaniem jest kontynuacja restytucji cisa pospolitego i jarzêbu brekinia.

Ograniczenia dla sosny

Mimo braku sprzyjaj¹cych uwarunkowañ siedliskowych w programie du¿y
nacisk k³adzie siê na ograniczenie dominacji sosny w krajobrazie LKP. Podkreœla
siê w nim miêdzy innymi bezwzglêdn¹
koniecznoœæ wprowadzenia na najmocniejsze rodzaje siedlisk w typie boru œwie¿ego (Bœw) gatunków domieszkowych,
takich jak d¹b bezszypu³kowy i brzoza
brodawkowata. Na siedlisku BMœw
(zw³aszcza na BMœw2 wariant silnie œwie¿y) zachodzi, w warunkach ulepszonych
mo¿liwoœæ wprowadzenia domieszki lipy
drobnolistnej i klonu zwyczajnego. Wraz
ze wzrostem ¿yznoœci siedlisk udzia³ sosny powinien zdecydowanie zmniejszaæ
siê na korzyœæ rodzimych dêbów oraz
innych gatunków liœciastych.
Przebudowa drzewostanów i dostosowanie ich sk³adów do warunków siedliskowych oraz kszta³towanie ich prawid³owej
struktury przestrzennej i pionowej (wielopiêtrowej) przyspieszy kszta³towanie naturalnych zespo³ów leœnych. Wyniki badañ
nad zniekszta³ceniami zespo³ów leœnych
wyraŸnie wskazuj¹, ¿e najwiêksze problemy w drodze do zwiêkszenia powierzchni

lasów naturalnych w LKP stwarzaæ bêd¹
zniekszta³cone zbiorowiska borów mieszanych oraz gr¹dy wysokie. Wystêpuj¹
one na stosunkowo du¿ej powierzchni,
zajmuj¹c siedliska BMœw i LMœw, które
jednoczeœnie stwarzaj¹ optymalne warunki dla wzrostu, rozwoju i hodowli sosny
zwyczajnej. S¹ te¿ najbardziej wra¿liwe na
czynniki antropogeniczne. Zak³ada siê, ¿e
zwiêkszenie naturalnoœci zespo³ów roœlinnych oraz ró¿norodnoœci biologicznej
wyraŸnie podwy¿szy trwa³oœæ i odpornoœæ
lasu na czynniki antropogeniczne.

Ochrona przyrody

W ochronie drzewostanów na obszarach przyrodniczo cennych nadleœnictwa
musz¹ szczególnie kierowaæ siê zasad¹
minimalizacji szkód ekologicznych. Wa¿n¹
zasad¹ jest w nich ograniczenie do minimum stosowania w ochronie lasu œrodków chemicznych. W zakresie planów
ochrony rezerwatów zwrócono uwagê na
koniecznoœæ wspó³pracy ze s³u¿bami konserwatora przyrody, przy czym w wielu
przypadkach, ze wzglêdu na zagro¿enie
celu ochrony, nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ
stosowania ochrony czynnej. Zaleca siê
równie¿ by liczne u¿ytki ekologiczne poddaæ badaniom florystycznym i faunistycznym, okreœliæ w nich cel ochrony i wskazaæ zabiegi ochroniarskie, w tym np. na
³¹kach i torfowiskach tak¿e zabiegi ochrony czynnej. Jak wy¿ej stwierdzono na
opisywanym terenie wystêpuje wiele p³atów siedlisk chronionych prawem europejskim, dlatego ze wzglêdu na brak ogólnokrajowych wskazañ zasad postêpowania, w zbiorowiskach, które one obejmuj¹
omówiono je w jednym z rozdzia³ów na
poziomie regionalnym.

Edukacja leœna. Fot. Tadeusz Chrzanowski

R

ada Naukowo-Spo³eczna Leœnego
Kompleksu Promocyjnego „Bory
Tucholskie” obradowa³a na posiedzeniu w nadleœnictwach D¹browa i Osie,
12 sierpnia 2008 roku.

W najbli¿szych latach leœnicy LKP
spotkaj¹ siê z problematyk¹ gospodarowania na obszarach Natura 2000 oraz na
siedliskach chronionych o znaczeniu europejskim. Musz¹ wiêc czynnie w³¹czyæ
siê w wytyczanie granic specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz sporz¹dzanie planów ich ochrony. Wa¿nym zadaniem Rady Spo³eczno-Naukowej LKP, która jest organem doradczym Dyrektora
RDLP jest wskazanie tematów badawczych i ich zakresu, które s¹ niezbêdne
lub bêd¹ pomocne przy realizacji zadañ
gospodarczych, œrodowiskowych i spo³ecznych na tych terenach. Chodzi miêdzy innymi o retencjê wodn¹, w tym
ochronê torfowisk i innych obszarów
mokrad³owych oraz rozpoznanie wa¿nych dla ekosystemów i procesów w nich
zachodz¹cych grup bezkrêgowców.

Funkcje spo³eczne lasów

W coraz wiêkszym stopniu nadleœnictwa LKP anga¿uj¹ spo³eczeñstwo w proces zarz¹dzania lasami, jako dobra publicznego. Realizacja celów leœnych kompleksów promocyjnych wp³ywa na lepszy kontakt pomiêdzy spo³eczeñstwem
a leœnikami oraz pozwala na bardziej
obiektywne spojrzenie na las i leœnictwo.
Niezmiernie istotn¹ funkcj¹ LKP "Bory
Tucholskie" jest dzia³alnoœæ edukacyjna.
Baza dydaktyczna jest tu stosunkowo
dobrze rozwiniêta i intensywnie wykorzystywana. Nie jest jednak równomiernie
rozmieszczona, co w niektórych rejonach
utrudnia edukacjê leœn¹ miejscowej m³odzie¿y. Wszystkie nadleœnictwa realizuj¹
programy edukacji leœnej spo³eczeñstwa.
Zosta³y one przygotowane przez powo³ane do tego celu "Komisje programu

edukacji leœnej spo³eczeñstwa". Obejmuj¹ zarówno w³asne przedsiêwziêcia
w tym zakresie, jak i wspó³organizowanie lub uczestnictwo w imprezach i akcjach edukacyjnych innych podmiotów.
Spoœród planowanych nowych obiektów
edukacyjnych na szczególne wsparcie
zas³uguje zaprojektowanie i budowa
œcie¿ki dydaktycznej oraz izby edukacyjnej w Nadleœnictwie Trzebciny.
Lasy w Polsce w coraz wiêkszym zakresie pe³ni¹ funkcje spo³eczne. Przyczyniaj¹ siê do kszta³towania korzystnych warunków zdrowotnych i rekreacyjnych dla spo³eczeñstwa, wzbogacaj¹
rynek pracy, sprzyjaj¹ rozwojowi kultury i nauki oraz pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w edukacji ekologicznej spo³eczeñstwa. Lokalne spo³eczeñstwa i organizacje ekologiczne mog¹ czynnie uczestniczyæ
w planowaniu szeroko rozumianej gospodarki leœnej. Konsultacje dotycz¹ce
szeroko rozumianej gospodarki leœnej
w nadleœnictwach przeprowadzane s¹
na podstawie zarz¹dzenia nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych
z dnia 2 lipca 1999 roku. Polegaj¹ one
na wy³o¿eniu projektów Planów urz¹dzenia lasu do publicznego wgl¹du przed
zatwierdzeniem ich przez Ministra Œrodowiska. Ka¿dy obywatel mo¿e wyraziæ
swoj¹ opiniê na temat gospodarki leœnej,
przedstawiæ swoje w¹tpliwoœci i uwagi
oraz uzyskaæ wyjaœnienia i odpowiedzi
na zastrze¿enia.
dr Wies³aw Cyzman
Zak³ad Ekologii i Ochrony Przyrody
Uniwersytet Miko³aja Kopernika
w Toruniu

Na wstêpie, dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu
Janusz Kaczmarek scharakteryzowa³ bie¿¹c¹ sytuacjê na rynku drzewnym w kraju i w regionie kujawsko-pomorskim. Ponadto, zainicjowa³ dyskusjê na temat projektowanej europejskiej sieci obszarów
chronionych Natura 2000. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili prof. dr
hab. Andrzej Przystalski z Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu i wojewódzki konserwator przyrody z Bydgoszczy
dr Marek Machnikowski.
Cz³onkowie Rady byli zgodni, aby
kolejne, jesienne spotkanie poœwiêciæ
wy³¹cznie tej tematyce, gdy¿ budzi ona
wiele emocji szczególnie na poziomie
lokalnych samorz¹dów. S¹ plany w³¹czenia znacznej czêœci Borów Tucholskich
do sieci Natura 2000, natomiast brak jest
informacji jakie korzyœci i ograniczenia
bêd¹ z faktu tego wynikaæ.
Dalsza czêœæ posiedzenia Rady zarówno w czêœci kameralnej, jak i objazd
terenowy poœwiêcone by³y prezentacji
zagadnieñ zwi¹zanych z ma³¹ retencja na
obszarach leœnych oraz udostêpnieniem
lasów dla spo³eczeñstwa. Nadleœniczowie miejscowych nadleœnictw D¹browa i
Osie zaprezentowali obiekty, które ilustrowa³y wspomniane tematy.
Tekst i zdjêcie: Tadeusz Chrzanowski

Rada LKP na terenie Nadleœnictwa D¹browa
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„Pastuszkowie” (gwasz) - Piotr Stachiewicz

Œ

wiêta Bo¿ego Narodzenia to oczekiwany przez ca³y rok czas
wspomnienia cudu, jakim by³o przyjœcie na œwiat Syna Bo¿ego. Cicha noc, œwiêta noc sp³ywa pokojem na ludzi, przedstawia im istotê tego cudu, któr¹ osiemnastowieczny poeta polski*
ubra³ w s³owa najpiêkniejszej z naszych kolêd: Bóg siê rodzi.
Bóg siê rodzi, moc truchleje - jak¿e wielkim cudem jest narodzenie siê Boga, istoty
przecie¿ wiecznej, nie maj¹cej pocz¹tku ni koñca. A jednak pocz¹tek Jego ziemskiego bytu zawita³ do betlejemskiej stajenki. I w obliczu tego cudu struchla³y ziemskie
moce. Si³y i prawa tu, na ziemi panuj¹ce odesz³y w nicoœæ. Odt¹d prawa boskie bêd¹
w³adaæ ludŸmi.
Pan niebiosów obna¿ony - On, Stwórca œwiata, najmo¿niejszy i najpotê¿niejszy z w³adców, miast spoczywaæ w pa³acowych komnatach w strojnych szatach - le¿y w stajence
i ¿³ób Mu za kolebkê dano, bo wszed³ miêdzy lud ukochany dziel¹c z nim trudy i znoje.
Ogieñ krzepnie, blask ciemnieje – Si³y ¿ywio³ów trac¹ swe moce. Ogieñ nie grzeje, blask
nie oœwietla. Wielka jest potêga Pana, który cudem Swego Narodzenia ujarzmia ziemskie
¿ywio³y. Nadaje im cechy przeciwne ich w³aœciwoœciom, wywraca ziemski porz¹dek,
tak jak ludzkie nieprawoœci i wystêpki moc¹ ³aski odkupienia bêd¹ nam wybaczane.

Zwyczaje ludu p
G

dyby nawet ca³y rok chata nie by³a
bielona, to na Bo¿e Narodzenie za
wszelk¹ cenê powinna byæ czysta bo
"jeœli w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia niechludno - to ca³y rok brudno", mówi lud
w okolicy Œwiecia. Na roli natomiast nie
pracuje nikt, bo utrzymuje siê przekonanie, ¿e ziemia uprawiania w adwencie - schorzeje.

„Pok³on Trzech Króli” (olej) - Rogier van der Weyden (1400-1464)

Ma granice Nieskoñczony – Istota wieczna przez swe przyjœcie na œwiat w postaci
ludzkiej dobrowolnie wyznacza sobie granice ¿ycia: narodzenie i zgon. Cud betlejemskiej stajenki i mêkê na krzy¿u uwieñczon¹ chwa³¹ Zmartwychwstania.

W Wigiliê kobiety koñcz¹ szorowanie,
mycie, czyszczenie, tr¹ mak na "makie³ki" i gotuj¹ strawê. W po³udnie koñczy
siê praca "na oborze" (w podwórzu) i ka¿dy pod¹¿a do domu aby siê trochê "ogarn¹æ", "bo to przeci œwianta".

Wzgardzony, okryty chwa³¹, œmiertelny Król nad wiekami – Ten, dla którego zabrak³o
miejsca w gospodzie, wzgardzony przez pospólstwo, zagro¿ony œmierteln¹ nienawiœci¹
Heroda – jest przecie okrytym chwa³¹ Królem wieków i trwaæ bêdzie przez wszystkie czasy.
A s³owo cia³em siê sta³o i mieszka³o miedzy nami - I spe³ni³a siê przepowiednia
proroka. Oto s³owo jego sta³o siê rzeczywistoœci¹, cia³em Syna Cz³owieczego, które
zamieszka³o wœród nas, tu na ziemi.
S³owami kolêdy poeta zanosi proœbê do Nowonarodzonego o b³ogos³awieñstwo
i wsparcie dla udrêczonej niewol¹ Polski:
Podnieœ rêkê Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw Ojczyznê mi³¹!
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej si³ê Sw¹ si³¹!
Dom nasz i majêtnoœæ ca³¹ i wszystkie wioski z miastami,
A S³owo Cia³em siê sta³o i mieszka³o miêdzy nami…
* Franciszek Karpiñski (1741-1825) - ur. w Stanis³awowie na Pokuciu, poeta liryczny,
autor „Pieœni nabo¿nych” (1792), m.in. kolêdy „Bóg siê rodzi”.
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„Kolêdy” (tempera) - Teresa Roszkowska

Wigilijne
rozmyœlanie...
Œ

wiêta, nastrój uroczysty, zimowy.
Dzieñ krótki, na dworze mróz lub
plucha. Kaloryfery grzej¹, œwiat³a
w ¿yrandolu rozjaœniaj¹ wnêtrze - zda siê
normalny miejski wieczór. Ale to przecie¿ wieczór wigilijny. Czym go odró¿niæ od dziesi¹tków podobnych? A wiêc:
choinka jarz¹ca siê ¿arówkami lampek,
pod ni¹ prezenty dla najbli¿szych, obok
stó³ zastawiony postnymi specja³ami, a
za parê godzin wyjœcie do koœcio³a na
pasterkê. I to chyba wszystko. Ciep³o,
syto, wygodnie i blisko.

W mieœcie

Wychodzimy na ulicê. Wokó³ domy, witryny sklepów, uprz¹tniête ze œniegu chodniki, przemykaj¹ce samochody, œwi¹tecznie ubrani przechodnie d¹¿¹ w kierunku ko-

œcio³a. I przychodzi refleksja. Gdzie tu Bóg?
To, co widaæ wokó³ nas, to wszystko dzie³o
ludzi. Ludzkich r¹k, umys³ów, zdolnoœci.
Koœció³ te¿. Dom Bo¿y zbudowano by s³u¿y³ wiernym daj¹c im obok prze¿yæ duchowych pe³n¹ wygodê: ³awki, ogrzewanie, nag³oœnienie, estetykê wnêtrza, bliskoœæ po³o¿enia. I to jest wszystko normalne, zwyk³e. Inaczej byæ nie mo¿e, tak zbudowano.
I nie wszystkim z nas ³atwo jest sobie zdaæ
sprawê z tego, ¿e i to jest dzie³em Boga.
¯e te komforty maj¹ przybli¿yæ nam Jego
istnienie, u³atwiæ kontakt z Wiekuistym,
trwaæ przy Nim na co dzieñ wœród rozgwaru miejskiego, tysiêcy problemów, zajêæ,
wra¿eñ. A czy tak jest w istocie? Czy ta
fizyczna bliskoœæ, wygodna dostêpnoœæ do
Boga nie oddala nas od Niego?

Na wsi

Czy bardziej nie odczuwamy bliskoœci z Nim tam, gdzie dzie³o Stworzenia
bezpoœrednio nas otacza? Wœród lasów,
pól , wœród wolnej przyrody na ka¿dym
kroku podziwiamy potêgê Stwórcy, któ-

ry uczyni³ nam ten œwiat, by s³u¿y³ ludziom œwiadcz¹c o potrzebie roli cz³owieka maj¹cego g³osiæ Jego chwa³ê i kszta³tuj¹c sobie ziemskie bytowanie.
Gdy na przygotowanie Œwi¹t trzeba
wnieœæ wiele trudu, gdy w te dni wiêcej
ni¿ co dzieñ myœleæ trzeba o zwierzêtach,
roœlinach, pogodzie. Gdy na pasterkê iœæ
wypadnie noc¹ kilometrami w kopnym
œniegu - o ile¿ ³atwiej jest westchn¹æ do
Boga. O ile bardziej odczuwamy Jego bliskoœæ i potrzebê modlitwy, bo liczymy na
Jego ³askê i pomoc, gdy jest nam ciê¿ko.
A dni œwi¹teczne s¹ wtedy bardziej uroczyste, ubrane nie tylko choink¹, lecz licznymi tradycyjnymi obrzêdami i wierzeniami. Wyzwalaj¹ radoœæ ludzi i wdziêcznoœæ
za stworzenie œwiata. A najwiêcej tej radoœci wyra¿a siê podczas œpiewania kolêd. Lud wiejski starannie zachowuje te
zwyczaje. Stworzy³y one specyficzn¹ kulturê bo¿onarodzeniow¹ przekazywan¹
kolejnym pokoleniom i kszta³towan¹ przez
miejscowe, regionalne tradycje.

pomorskiego na BO¯E NARODZENIE
Zachowuj¹ œcis³y post nie jedz¹c nic
prawie do wieczerzy. Zwyczajem staropomorskim, tak jak powszechnie w Polsce, obchodzono Wigiliê przy stole wigilijnym zas³anym sianem. Dzisiaj, ogó³em
siana nie k³ad¹, szopki najczêœciej nie stawiaj¹, natomiast stroj¹ choinkê i zapalaj¹
na niej œwieczki o zmroku. Stawianie i strojenie choinki na Pomorzu rozpowszechni³o siê dopiero po wojnie francuskiej, czyli
po roku 1872. Choinkê strojono pocz¹tkowo tak, ¿e zawieszano na niej orzechy
i jab³ka owiniête "poz³otkiem", kolorowe ³añcuchy itp. Dopiero od roku mniej wiêcej
1900 poczêto u¿ywaæ œwiecide³ fabrycznych pochodz¹cych przewa¿nie z Turyngii. Obecnie zaznacza siê powrót do pry-

(Wybrane z miesiêcznika "Echa Leœne", nr 12 z grudnia 1930 roku)

mitywniejszego lecz bardziej swojskiego
przystrajania choinki w s³odycze i owoce.
Dzielenie op³atkiem bywa wszêdzie
tam w u¿yciu, gdzie zastawia siê wieczerzê wigilijn¹. Przed wieczerz¹ g³owa rodziny dzieli siê ze wszystkimi op³atkiem nie
wy³¹czaj¹c s³u¿by. Zwierzêta otrzymuj¹
op³atek lecz koloru czerwonego. Gospodarz wgniata op³atek w chleb i daje byd³u
razem z sianem le¿¹cym na stole podczas
wieczerzy. W tê noc ludzie pamiêtaj¹ nawet o ptakach. W Pruszczu dostaj¹ ptaki
snopek z ziarnem po³o¿ony w drzewie.
Opowiada sam lud na Pomorzu, ¿e
byd³o rozmawia w Noc Bo¿ego Narodze-

nia lecz ludzie obawiaj¹ siê s³uchaæ tej
mowy zwierzêcej, gdy¿ dowiaduj¹ siê
o sobie rzeczy przykrych. W okolicy Tucholi mo¿na przys³uchiwaæ siê mowie
zwierz¹t lecz mowê tê s³ysz¹ tylko ludzie
bez grzechu. W Swarzewie z wiar¹
w mowê zwierz¹t ³¹czy siê przekonanie,
¿e zwierzêta mog¹ poskar¿yæ siê Nowonarodzonemu, gdyby je gospodarz
skrzywdzi³. Dlatego te¿ gospodarz nie
sk¹pi wówczas niczego. Daje byd³u siana, koniczyny, owsa, ¿yta, jêczmienia itd.
Wieczór wigilijny wype³niaj¹ inne jeszcze praktyki ludu, a mianowicie wró¿by
wró¿¹ o pogodzie, o d³ugim ¿yciu lub
œmierci, najczêœciej o zwi¹zkach ma³¿eñskich. W Kruszynach (pow. brodnicki)
formu³uj¹ taki prognostyk pogody: "Gdy
na Bo¿e Narodzenie pola s¹ zielone, we
Wielkanoc bêd¹ œniegiem przyprószone".
W Œwiêta oddaje siê lud pomorski
praktykom religijnym. Utrzymuje siê okolicami zwyczaj poœwiecenia owsa dla koni
oraz rzucania grochem z chóru po nabo¿eñstwie, do wtóru pieœni: "Zagrzmia³a,
runê³a w Betleem ziemia". W powiecie
brodnickim bywa w niektórych koœcio³ach
œwiêcony owies lub groch. Owies spasaj¹
koñmi, lecz zdarza³o siê nieraz rzucanie
grochu na wychodz¹cego z koœcio³a ksiêdza, aby uczciæ tym sposobem pami¹tkê kamienowania œw. Szczepana.
Opracowanie stron 8 i 9:
Micha³ Soko³owski

„Wigilia na wsi” - karta wg obrazu W³odzimierza Tetmajera z pocz. XX w.
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12. Ogólnopolska Pielgrzymka Leœników n

Jasna Góra w deszczu

Zachowajcie polskie lasy

Przed rozpoczêciem liturgii g³os zabra³ o. Roman Majewski
przeor Zakonu Ojców Paulinów, którzy rok rocznie z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ i serdecznoœci¹ goszcz¹ pielgrzymkê leœników z ca³ej
Polski. Przypomnia³ s³owa Jana Paw³a II skierowane do leœników polskich w 2004 r. na Placu œw. Piotra w Watykanie, które
dzisiaj wybrzmia³y niejako testament: "Zachowajcie polskie lasy
w niezmienionym stanie". "A jakie s¹ te nasze polskie lasy?
- zapyta³ kap³an. - Jakie lasy mamy zachowaæ w niezmienionym stanie? Polskie lasy s¹ maj¹tkiem narodowym, maj¹tkiem
nas wszystkich i wszyscy mamy prawo z tego dobrodziejstwa
korzystaæ."

Wielki to honor i zaszczyt

W

12. Pielgrzymce Leœników na Jasn¹
Górê, która odby³a siê 20 wrzeœnia
2008 r. uczestniczy³o ponad dziesiêæ
tysiêcy pracowników Lasów Pañstwowych, ochrony przyrody, szkó³ leœnych i innych instytucji zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Toruniu reprezentowa³
dyrektor Janusz Kaczmarek i blisko piêciuset leœników i cz³onków leœnych rodzin, którzy przybyli
do Czêstochowy z Kujaw i Pomorza.

Zbiórka pielgrzymów mia³a miejsce w Alei Henryka Sienkiewicza u podnó¿a Jasnej Góry. Delegacje poszczególnych
regionalnych dyrekcji LP ustawia³y siê w porz¹dku alfabetycznym. Na chwilê przed wymarszem na Jasn¹ Górê z przedstawicielami dyrekcji witali siê: minister œrodowiska Maciej Nowicki, dyrektor generalny LP Marian Pigan i krajowy duszpasterz
leœników ks. biskup Edward Janiak. Na kwadrans przed 11.
orszak pielgrzymkowy - przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Pañstwowych z Tucholi - wyruszy³ w kierunku jasnogórskiego klasztoru.
Sobota, 20 wrzeœnia br. by³a w Czêstochowie dniem deszczowym i wietrznym. Choæ leœnikom deszcz zwyczajny, to
w latach poprzednich przywykli, ¿e pielgrzymce do Czêstochowy niezmiennie towarzyszy³a s³oneczna pogoda.
Msza œwiêta na Wa³ach Jasnogórskich rozpoczê³a siê
o 11:20. Przewodniczy³ jej metropolita czêstochowski ks. arcybiskup Stanis³aw Nowak przy asyœcie ks. biskupa Edwarda Janiaka. Przy o³tarzu licznie zgromadzili siê kapelani leœników
z ca³ego kraju, a ponadto przedstawiciele parlamentu, w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP,
kilkadziesi¹t pocztów sztandarowych jednostek organizacyjnych
Lasów Pañstwowych i innych instytucji. Pozostali uczestniczy liturgii zajêli miejsca na Wa³ach oraz u ich podnó¿a.
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Dyrektor generalny Marian Pigan w swojej wypowiedzi podkreœli³, ¿e "dzisiaj rzeczywist¹ si³¹ gospodarki leœnej jest jej
zwi¹zek z jakoœci¹ ¿ycia, stanem œrodowiska, ochron¹ klimatu i ochron¹ przyrody. Utrzymanie trwa³oœci lasów, poprawa
ich stanu zdrowotnego, ochrona i zwiêkszanie zasobów leœnych oraz zapewnienie powszechnej dostêpnoœci - to zadania, które leœnicy realizuj¹ z du¿ym powodzeniem. Jest to
mo¿liwe dziêki temu, ¿e lasami narodowymi zarz¹dza Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe." Na zakoñczenie zwróci³ siê do pielgrzymów: "Szanowni Pañstwo, w tym
roku na przyklasztornym wzgórzu spotykamy siê ju¿ po raz
dwunasty. Gromadzimy siê tu by dziêkowaæ Opatrznoœci Bo¿ej za nasze osi¹gniêcia i sukcesy. Wielki to honor i zaszczyt
dla mnie, ¿e z tego niezwyk³ego miejsca mogê podziêkowaæ
wam wszystkim za pracê na rzecz polskiej przyrody. Powierzaj¹c nasze sprawy Matce Boskiej Czêstochowskiej zwracam
siê z proœb¹ do JE arcybiskupa Stanis³awa Nowaka i biskupa
Edwarda Janiaka duszpasterza leœników o celebrowanie Mszy
œw. w tej intencji".

Poczet sztandarowy RDLP w Toruniu

na Jasn¹ Górê odbywa³a siê pod has³em „Daæ œwiadectwo prawdzie”
Jesteœcie stra¿nikami tego piêkna

Wiele ciep³ych s³ów skierowa³ do leœników w mowie powitalnej minister œrodowiska profesor Maciej Nowicki. Powiedzia³
m.in.: "...w zawodzie leœnika jest coœ szczególnego, czego nie
mo¿emy doœwiadczaæ na co dzieñ my ludzie zza biurka, ludzie
miast ¿yj¹cy w sztucznym œrodowisku, które sami sobie stworzyliœmy. Codzienne obcowanie z przyrod¹, z jej piêknem, jej
ró¿norodnoœci¹ - to jest szczególne spojrzenie na ¿ycie, spojrzenie z dystansem i spokojem. Jak¿e fascynuj¹ce jest prze¿ywanie piêkna potê¿nego dêbu i ma³ej sasanki w wiosennym
s³oñcu, œpiewu leœnych ptaków i gracji sarny. Kto tego piêkna
nie dostrzega nie powinien byæ leœnikiem. Ale wy to czujecie,
i wy to kochacie. Kochacie las jako odbicie Bo¿ej mi³oœci. Jesteœcie stra¿nikami tego piêkna i tej ró¿norodnoœci, i to jest
najwiêksza dobroæ waszej pracy. Jestem dumny, gdy czêsto
s³ucham, równie¿ za zagranic¹ w wielu miejscach, ¿e polskie
leœnictwo jest bardzo dobrze prowadzone, dobrze zarz¹dzane
i gospodarka leœna w naszym kraju jest prowadzona zgodnie
z zasad¹ trwa³ego rozwoju, ¿e pozagospodarcze funkcje lasów stawiacie nawet wy¿ej ani¿eli funkcje gospodarcze. (…)
Niech polskie lasy zawsze s³u¿¹ wszystkim".

Homilia duszpasterza leœników

Homiliê do uczestników Mszy œw. na Wa³ach Jasnej Góry
wyg³osi³ ks. bp Edward Janiak krajowy duszpasterz leœników.
Poœwiêci³ j¹ w du¿ej czêœci wartoœci Bo¿ego stworzenia, nadrzêdnej wartoœci ludzkiego ¿ycia od poczêcia do naturalnej
œmierci, potrzebie szacunku dla œrodowiska naturalnego. Zatrzyma³ siê d³u¿ej nad wartoœci¹ ludzkiej pracy. Oto wybrane
cytaty z homilii ksiêdza biskupa:
"Jako œrodowisko zawodowe jesteœmy na s³u¿bie œwiata
stworzonego. Odnosimy siê z wielkim szacunkiem do Stwórcy,
w relacjach do stworzenia. (…). Jest jednak coœ, o czym nie
wolno nam zapominaæ. A mianowicie fakt, ¿e w sercu ca³ego
stworzenia jest cz³owiek. Szczytem wszystkiego, co Bóg stworzy³ jest ¿ycie cz³owieka. (…) ¯ycie cz³owieka swoj¹ pe³niê osi¹ga dopiero w wymiarach nadprzyrodzonych, kiedy cz³owiek
staje siê uczestnikiem ¿ycia Bo¿ego. (…) ¯ycie cz³owieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, jest obrazem i odbiciem,
udzia³em w Jego ¿yciu, dlatego Bóg jest jedynym Panem tego
¿ycia. Cz³owiek nie mo¿e nim rozporz¹dzaæ. Mówi¹c o ¿yciu
powinniœmy mieæ na uwadze ca³e œrodowisko naturalne."
Mówi¹c o ludzkiej pracy biskup Janiak podkreœli³, ¿e "praca
jest powo³aniem, ¿yciow¹ misj¹ cz³owieka. Dziêki niej cz³owiek

Liturgii przewodniczyli: abp Stanis³aw Nowak i bp Edward Janiak

nie tylko zewnêtrznie, ale równie¿ wewnêtrznie rozwija siê, ubogaca, osi¹ga cele swego cz³owieczeñstwa. (…) Praca jest obowi¹zkiem, ale jest te¿ przywilejem cz³owieka. Czyni go coraz
wiêkszym, pomaga mu w d¹¿eniu do doskona³oœci. (…) Polecajmy dzisiaj w modlitwach wszystkich tych, którzy szukaj¹ pracy (…) Polecajmy tak¿e tych, którzy rz¹dz¹ naszym pañstwem,
aby stworzyli takie warunki rozwoju, w których ka¿dy, w sposób uczciwy móg³by pracowaæ na chleb powszedni. Koœció³
nigdy nie przestanie siê upominaæ o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹".

Przypominaæ, to mój obowi¹zek

Odnosz¹c siê do trudnych spraw ksi¹dz biskup powiedzia³:
"Wielu, bowiem jest obola³ych. Dlaczego? Mówi¹c waszym jêzykiem - wprawdzie jest nam lepiej materialnie, tak mówi¹ leœnicy, ale ci¹g³e nêkanie, pokazowe, niesprawiedliwe procesy
s¹dowe, a w³aœciwie polityczne, przypominaj¹ dawne, przykre
czasy. Musimy siê trochê opamiêtaæ. Zawsze z tego miejsca
prosi³em o integracjê, o jednoœæ, wyprasza³em b³ogos³awieñstwo. Kochani leœnicy, na tym nikt nie zyska, ani wy, ani polskie
lasy. Trzeba w tym miejscu o tym przypominaæ. Wprawdzie
z bólem serca to mówiê, ale jest to mój obowi¹zek."
Biskup Edward Janiak podziêkowa³ mediom za ¿yczliwe ukazywanie piêkna przyrody ojczystej i pracy polskich leœników. Podziêkowa³ Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, ¿e od dwunastu lat dziêki
Radiu Maryja pielgrzymka leœników polskich jest transmitowania
dla Polaków w kraju i zagranic¹. Transmisja dociera w najdalsze
zak¹tki kraju, do tych, którzy nie mogli przyjechaæ do Czêstochowy, do emerytów i rencistów Lasów Pañstwowych. Na zakoñczenie podziêkowa³ leœnikom za nie³atw¹, wiern¹ s³u¿bê narodowi
polskiemu i polskim lasom. Pokreœli³ s³owa ministra Macieja Nowickiego, ¿e "szczycimy siê polskimi lasami, nie tylko w Europie.
A to jest wasz trud, wasza praca z powo³ania. Bóg wam zap³aæ!"

Deszcz przesta³ padaæ

Na zakoñczenie Mszy œw. b³ogos³awieñstwa uczestnikom
pielgrzymki udzieli³ arcybiskup Stanis³aw Nowak. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP wraz z delegatami udali siê na okolicznoœciow¹ naradê i spotkanie z kierownictwem Lasów Pañstwowych
do Herbów pod Czêstochow¹. Rzesze leœników d³ugo jeszcze
odwiedza³y kaplicê z cudownym obrazem Matki Boskiej Czêstochowskiej. Nadszed³ czas powrotów do macierzystych nadleœnictw, do domów. Deszcz nad Czêstochow¹ przesta³ padaæ.
Tekst i zdjêcia: Tadeusz Chrzanowski

Leœnicy z ca³ego kraju i ... las parasoli
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Przybywaj¹cych do Zamrzenicy wita sygnalista myœliwski

historii naszej niewielkiej ale dla mieszkañców i sympatyków,
jedynej i wyj¹tkowej miejscowoœci - Zamrzenicy 21
czerwca Roku Pañskiego
2008, zapisa³ siê w sposób
szczególny. Tego dnia odby³y
siê obchody 600-lecia jej istnienia.
Mieszkañcy Zamrzenicy, chocia¿ stanowi¹ niewielk¹ spo³ecznoœæ, maj¹ wielkie poczucie to¿samoœci, zwi¹zane z miejscem codziennego ¿ycia i zamieszkania.
W grudniu 2007 r. zwrócili siê do nadleœniczego z proœb¹ o objêcie przewodnictwa Komitetu Organizacyjnego Obchodów
600-lecia. Promotorem, autorem kalenda-

rium historycznego i twórc¹ koncepcji
oprawy uroczystoœci by³ Maciej Obremski, historyk z zawodu i zami³owania oraz
wielki sympatyk Zamrzenicy. W sk³ad Komitetu Organizacyjnego weszli: Adam
Wenda, Roman Podlaszewski, Maciej
Obremski, Mariusz Poraziñski, Robert Piosik, Wies³aw Poraziñski, Wies³aw Woluszewski, Bogdan Zwoliñski, W³odzimierz
Dêbicki, Marek Gackowski, Iwona Szeligowska, Zbigniew Glama. Patronatem
honorowym obchody objêli: Marsza³ek
Województwa Kujawsko Pomorskiego,
Wojewoda Kujawsko Pomorski, Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Toruniu, Biskup Diecezji Pelpliñskej, Starosta Tucholski, Wójt Gminy Lubiewo.
W organizacjê obchodów 600-lecia Zamrzenicy du¿y wk³ad w³asny wnios³o Nadleœnictwo Zamrzenica, Oddzia³ Zewnêtrzny Aresztu Œledczego w Bydgoszczy,
Oœrodek Turystyczny "Leœne Ustronie",
Starostwo Powiatowe oraz Gmina Lubiewo. Wojewoda Kujawsko Pomorski ufundowa³ kilka pami¹tkowych albumów. Nie
uda³oby siê jednak wszystko, gdyby nie
mieszkañcy Zamrzenicy, których wspomagali pensjonariusze Aresztu Œledczego.
Przepracowali oni spo³ecznie, trudn¹ do
oszacowania liczbê godzin, przy budowie
kapliczki, o³tarza, zagospodarowania terenu oraz innych pracach.

Ciê¿ka próba na pocz¹tek

G³ówne uroczystoœci zaplanowano na
21 czerwca 2008 r. w godzinach popo³udniowych. Na godzinê dwunast¹ wszyst-
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ko by³o ju¿ praktycznie zapiête na ostatni guzik. Nie wiedzieliœmy, ¿e czeka nas
jeszcze „próba generalna”. Oko³o drugiej,
nagle pojawi³y siê ciemne chmury, spad³
deszcz i powia³o jak w filmie katastroficznym. Wszystko fruwa³o, kto co móg³ ³apa³,
aby nie odlecia³o. Nawa³nica trwa³a krótko, ale ca³e nasze przygotowania obróci³a w pobojowisko; wszystko by³o mokre, zadaszenia wywrócone i po³amane.
Pierwsza myœl, usi¹œæ i p³akaæ. Do uroczystoœci dwie godziny. Nikt by nie uwierzy³, ale skrzyknêliœmy siê i wspólnymi si³ami doprowadziliœmy wszystko do stanu,
w którym nie wtajemniczone oko nie zauwa¿y³oby œladów niedawnej katastrofy.
Na szczêœcie by³a to jednak tylko "próba generalna" i podczas oficjalnej uroczystoœci i potem do samej nocy, by³a ju¿
przepiêkna, letnia pogoda.

Uroczystoœæ zgodnie
z planem

Zaczê³o siê od powitania przez nadleœniczego zaproszonych goœci, a byli
to: ksi¹dz biskup, senator RP Jan Wyrowinski, Dyrektor RDLP w Toruniu, Starosta Tucholski, przedstawiciel Gminy
Lubiewo, Komendant Powiatowy PSP
w Tucholi, Komendant Powiatowy Policji w Tucholi, Proboszcz Parafii Lubiewo,
Dyrektor Aresztu Œledczego w Bydgoszczy, Dyrektor Zespo³u Szkó³ Leœnych
w Tucholi, nadleœniczowie z s¹siaduj¹cych z Zamrzenic¹ nadleœnictw, zaprzyjaŸnieni ksiê¿a i wiele innych szacownych
osób.

Mszê œw. polow¹ celebrowa³ JE Biskup Diecezji Pelpliñskiej Jan Bernard
Szlaga. Wyg³osi³ do zebranych niezwykle piêkn¹ homiliê, nawi¹zuj¹c¹ do historii, wiary, patriotyzmu i wspólnoty ludzi.
Msza œw. odby³a siê na placu przy nadleœnictwie, gdzie w "leœnych" akcentach
zosta³ przygotowany o³tarz, mównica,
zadaszone miejsca dla zaproszonych
goœci, namiot dla orkiestry oraz ³awki dla
uczestników uroczystoœci.

Matka Bo¿a Zamrzenicka

Po zakoñczeniu Mszy œw. ksi¹dz biskup poœwiêci³ kapliczkê Matki Bo¿ej Zamrzenickiej. Kapliczka zosta³a ufundowana przez mieszkañców i sympatyków Zamrzenicy. Zosta³a wykonana w potê¿nej
k³odzie topolowej, przykrytej daszkiem
z trzciny. Prace stolarsko-rzeŸbiarskie wykonali pensjonariusze zak³adu karnego.
W wydr¹¿onej wnêce zosta³a umieszczona ceramiczna figura okryta, specjalnie
uszyt¹ i ozdobion¹ przez mieszkankê Zamrzenicy haftem borowiackim, sukienk¹.
W wydr¹¿onym schowku u szczytu
kapliczki zosta³ umieszczony akt erekcyjny podpisany przez ksiêdza biskupa
i nadleœniczego. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e nasza kapliczka jest jedn¹
z naj³adniejszych w okolicy.

Z cisem w herbie

Po poœwiêceniu kapliczki, ksi¹dz biskup uroczyœcie posadzi³ tu¿ obok, cisa
600-lecia, który bêdzie trwa³¹ pami¹tk¹
jubileuszu. Dziêki swej d³ugowiecznoœci
ma szansê doczekaæ nastêpnych 600
lat. Cis jest obecny na tych terenach od
wieków, czego dowodem jest rezerwat
Cisy Staropolskie im. Leona Wyczó³kow-

skiego we Wierzchlesie. Nie bez powodu znalaz³ siê jako motyw w logo nadleœnictwa.
Stanowi równie¿ jeden z podstawowych elementów logo Zamrzenicy jako
miejscowoœci, które zosta³o opracowane
i zatwierdzone w trakcie przygotowañ
i na potrzeby obchodów jubileuszu.
Oprócz cisa w logo tym widnieje postaæ
¿ubra, od którego wziê³a siê nazwa osady oraz po³owa ko³a m³yñskiego, symbolizuj¹ca historyczn¹ tradycjê m³yñsk¹. Jak
jest we zwyczaju podczas sadzenia
umieszczono pod korzeniem cisa zamkniêt¹ szczelnie butelkê z aktem erekcyjnym poœwiêcenia kapliczki oraz posadzenia pami¹tkowego drzewka.
Kolejnym punktem programu by³o
ods³oniêcie tablicy z kalendarium historycznym, zawieraj¹cym daty i wydarzenia z minionych szeœciu wieków. Pewnie
mo¿na by dopisaæ na nim wiele jeszcze
innych wydarzeñ, ale nam bardziej chodzi³o o symbolikê tablicy, a nie tworzenie
dok³adnej kroniki, bo ta zaj¹æ musia³aby
niejedn¹ grub¹ ksiêgê. Po ods³oniêciu
kalendarium, skomponowany na tê okolicznoœæ przez Piotra Grzywacza hymn,
zagra³ jeden z najlepszych sygnalistów
myœliwskich w Polsce, Karol Kroskowski
- uczeñ Technikum Leœnego w Tucholi.

Wyst¹pienia goœci

Potem mia³a miejsce krótka prelekcja
Pana Marka Sassa, dyrektora gimnazjum
w Gostycynie, z zami³owania historyka
regionu. Prelekcja zawiera³a rys dziejów
osady od czasów najdawniejszych do
wspó³czesnoœci na tle wiêkszych wydarzeñ w historii Polski.
Nastêpnie by³ czas na wyst¹pienia,
s³owa podziêkowania i uznania za inicjatywê i przygotowanie uroczystoœci. Dy-

Figurka Matki Boskiej Zamrzenickiej

rektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek ufundowa³ piêkny rocznicowy puchar,
a przedstawiciel Gminy Lubiewo przekaza³ oficjalnie trzymetrowej wysokoœci
rzeŸbê sygnalisty myœliwskiego, bêd¹c¹
pok³osiem "Bys³awskiego Pleneru RzeŸbiarsko - Malarskiego". Przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego Adam Wenda
wrêczy³ pami¹tkowy album wraz z listem
gratulacyjnym Panu Józefowi Poraziñskiemu, najstarszemu mieszkañcowi Zamrzenicy. Pan Józef jest emerytowanym
pracownikiem nadleœnictwa.
Na zakoñczenie czêœci oficjalnej przewodnicz¹cy zaprosi³ uczestników uroczystoœci do wys³uchania kilku utworów
w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej
Lasów Pañstwowych, pod dyrekcj¹ Miros³awa Pa³czyñskiego, która wczeœniej
wziê³a udzia³ w oprawie Mszy œw. Wystêp
orkiestry spotka³ siê jak zwykle z du¿ym
aplauzem zebranych.

Zabawa do rana

Dla chêtnych przygotowano mini
kiermasz wyrobów regionalnych, pokazy walk rycerskich, koncert sygna³ów
myœliwskich, wreszcie oko³o pó³nocy pokaz laserowy, który dostarczy³ uczestnikom chyba najwiêcej wra¿eñ... Niesamowite, przestrzenne animacje œwiat³a
w smugach delikatnego dymu, p³yn¹cego nad powierzchni¹ lustra wody, wywo³ywa³y u znajduj¹cych siê w centrum
tego wirtualnego œwiata fale euforii i zachwytu.
Przez ca³e popo³udnie i wieczór, a¿
do wczesnego ranka bawi¹cym siê przygrywa³a w œwietle p³on¹cego ogniska
kapela muzyczna. Nie zabrak³o oczywiœcie strony kulinarnej. Zaproszeni goœcie
mieli okazjê popróbowaæ specjalnie przygotowanych dañ z dziczyzny, w któr¹

obfituj¹ nasze lasy, a dla wszystkich zorganizowane zosta³y punkty gastronomiczne obok nadleœnictwa i póŸniej na
terenie oœrodka "Leœne Ustronie".

Pozosta³ trwa³y œlad

Dzisiaj, ju¿ z perspektywy kilku miesiêcy mo¿emy powiedzieæ, ¿e uroczystoœci wypad³y dobrze. Dziêki zaanga¿owaniu ludzi, mieszkañców i sympatyków
Zamrzenicy oraz licznych firm i instytucji, które wspomog³y nas i finansowo
i rzeczowo, godnie uczciliœmy szeœæ wieków zamrzenickiej historii. Je¿eli by³y
nawet jakieœ drobne potkniêcia, s¹ one
niczym wobec ogromu pracy w³o¿onej
przez organizatorów oraz ludzi, firm i instytucji, które organizacjê wspomog³y.
Warto te¿ podkreœliæ, ¿e satysfakcja
z udanej imprezy, zadowolenie ludzi i pozytywne komentarze z wielu stron, wynagradzaj¹ ca³y trud w³o¿ony w przygotowania oraz rekompensuj¹ chwile organizacyjnego zw¹tpienia.
Uroczystoœæ przeminê³a, mog³aby ju¿
znaleŸæ swoje miejsce na tablicy z kalendarium historycznym ale pozosta³o wiele
trwa³ych elementów, które wzbogaci³y
nasz¹ Zamrzenicê pod wieloma wzglêdami. Z tych najwa¿niejszych to: urokliwa
kapliczka, przy której warto zatrzymaæ siê
na chwilê zadumy, figura sygnalisty myœliwskiego, witaj¹cego goœci, tablica
z kalendarium, d³ugowieczny cis, a tak¿e
stoj¹ca u wrót osady, oryginalna tablica
upamiêtniaj¹ca 600-lecie, wykonana
z drewna dêbowego i logo miejscowoœci.
Adam Wenda
W tekœcie wykorzystano fragmenty
opracowania historycznego Marka Sassa
Zdjêcia: R. Piosik, S. Pieczka, A. Wenda

Ksi¹dz biskup Jan Szlaga sadzi pami¹tkowego cisa
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Konferencja prasowa
w Toruniu i... w lesie

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek zaprosi³ przedstawicieli regionalnych
mediów na konferencjê prasow¹, która
odby³a siê w poniedzia³ek 20 paŸdziernika 2008 r. Zainaugurowa³a ona obchody
Europejskiego Tygodnia Leœnego w regionie kujawsko-pomorskim. Spotkanie
rozpoczê³o siê w siedzibie toruñskiej Dyrekcji Lasów, jednak po krótkim wprowadzeniu zaplanowano objazd terenowy po
Nadleœnictwie Gniewkowo i Cierpiszewo,
podczas którego omówiono i zaprezentowano nastêpuj¹ce tematy wiod¹ce:

W tym miejscu wyciêto las pod autostradê A-1

14

BIULETYN RDLP W TTORUNIU
ORUNIU - 4(49)2008

Dyrektor Janusz Kaczmarek w rozmowie z TVP

E

uropejski Tydzieñ Leœny zosta³ og³oszony w 46 krajach
europejskich przez ministrów
odpowiedzialnych za lasy. Proklamowano go 7 listopada 2007 r.
w Warszawie podczas V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie.

1. Autostrada zamiast lasu - wycinka lasów pod drogi szybkiego ruchu. Czy
ubêdzie lasów na Kujawach i Pomorzu?
2. Czy poligon wojskowy mo¿e byæ obszarem ochrony Natura 2000?
3. Tam, gdzie sp³on¹³ las - 15 lat po wielkim po¿arze lasu pod Toruniem.
Na przyk³adzie wyrêbu lasu pod autostradê A1, dziennikarze mogli zapoznaæ
siê z zagadnieniem du¿ych krajowych inwestycji, z którymi mierzy siê Nadleœnictwo Gniewkowo. Nadleœniczy Antoni S³omiñski wyjaœni³ dziennikarzom, ¿e leœnicy, pomimo koniecznoœci przedwczesnego wyrêbu lasu oraz przekazania gruntów w inny zarz¹d, w ¿aden sposób nie
opóŸniali ani nie blokowali inwestycji.
W konferencji prasowej, prócz
dziennikarzy, uczestniczyli tak¿e naukowcy z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu: dr Krzysztof Szpila oraz
dr Krzysztof Kasprzyk - eksperci w sprawach ochrony zasobów przyrodniczych

regionu kujawsko-pomorskiego. Opowiedzieli o niezwyk³ych walorach przyrodniczych toruñskiego poligonu, a tak¿e o mo¿liwoœciach utworzenia na nim
obszaru Natura 2000. Poligon jest przyk³adem zbie¿noœci interesów leœników,
wojska i samej przyrody, gdy¿ skutecznej ochronie rzadkich pajêczaków, owadów oraz roœlin tam wystêpuj¹cych
sprzyja intensywne wojskowe u¿ytkowanie terenu. Zadowolenia z tego powodu
nie kry³ kpt. Cackowski z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
Na terenie Nadleœnictwa Cierpiszewo
zastêpca nadleœniczego Bogdan Falkowski przy pami¹tkowym pomniku przedstawi³ historiê wielkiego po¿aru, który w 1992
roku obj¹³ podtoruñskie lasy na obszarze
prawie 3 tys. ha. Dziennikarze mieli okazjê zapoznaæ siê z efektami wieloletnich
starañ leœników w przywróceniu lasu na
dawne po¿arzysko oraz przeciwdzia³aniu
podobnym katastrofom w przysz³oœci.

Bogdan Falkowski z Nadleœnictwa Cierpiszewo przypomnia³ historiê
wielkiego po¿aru lasu w 1992 roku

 Setki

dzieci w lesie

W

szkó³ce leœnej w Przeszkodzie
(gmina Golub-Dobrzyñ) oraz w
Leœnictwie Leœno (gmina Ciechocin)
spotka³o siê z leœnikami 600 dzieci z
14 szkó³. W tych dwóch miejscowoœciach zorganizowano podsumowanie
Europejskiego Tygodnia Leœnego, który odbywa³ siê na terenie Nadleœnictwa Golub-Dobrzyñ.

Dzieñ Otwarty
w nadleœnictwach

W tegorocznym Tygodniu Leœnym, od
20 do 24 paŸdziernika, na terenie polskich
Lasów Pañstwowych odby³o siê wiele
spotkañ i imprez edukacyjnych przygotowanych przez leœników dla spo³eczeñstwa. Nadleœnictwa naszego regionu organizowa³y najczêœciej Dzieñ Otwarty
w swoich siedzibach oraz proponowa³y
wycieczki i spacery po lesie z wykorzystaniem wielu ró¿norodnych obiektów
edukacyjnych, w tym najbardziej popularnych - leœnych œcie¿ek dydaktycznych.

wiedz¹. By³a to te¿ okazja do zorganizowania jesiennej wycieczki.
- Przygotowaliœmy dla dzieci szereg atrakcji, mog¹ korzystaæ z naszej œcie¿ki edukacyjnej, porozmawiaæ z leœnikami, zwiedziæ
szkó³kê oraz odpocz¹æ przy ognisku, gdzie
czeka na nich kie³baska – mówi Józef
Oleszko, leœniczy szkó³karz z Przeszkody.
Dariusz Guzowski
„Gazeta Pomorska”, 28.10.2008 r.
Zdjêcie: Zbigniew Jab³oñski

 Zaproszenie

aktualne
ca³y rok

Z

okazji Europejskiego Tygodnia Leœnego w Nadleœnictwie Gniewkowo
zorganizowano 23 paŸdziernika br.
Dzieñ Otwarty pod has³em „Las czeka
na Was”.
W tym szczególnym dniu odby³o siê
seminarium pt. „Las jako podstawowy
Tadeusz Chrzanowski
element œrodowiska przyrodniczego –
Mateusz Stopiñski
perspektywy i zagro¿enia”, na którym
Zdjêcia: Tadeusz Chrzanowski
goœciliœmy szanownych goœci, m.in. starostów, wójtów, radnych, ale tak¿e nauczycieli oraz przedstawicieli organizacji
dzia³aj¹cych na terenie nadleœnictwa. Po
referacie nadleœniczego Stanis³awa S³omiñskiego rozgorza³a dyskusja na temat
bie¿¹cych problemów leœnictwa, a przede
wszystkim znaczenia lasów w ¿yciu spo³eczeñstwa. Dalsza czêœæ spotkania przebiega³a w lesie, dok¹d nadleœniczy zaprosi³ goœci. Dyskusjê na ³onie natury zakoñczono smacznym poczêstunkiem.
Natomiast w siedzibie nadleœnictwa
przez ca³y dzieñ odwiedza³y nas dzieci
i m³odzie¿, którym prezentowaliœmy, m.in.
film przyrodniczy, zapraszaliœmy do izby
przyrodniczo-leœnej, staraliœmy siê szeroko odpowiadaæ na zadawane pytania.
Dla niektórych by³a to pierwsza w ¿yciu
okazja pog³askania wilka, wypróbowania
Fot. Honorata Galczewska narzêdzi s³u¿¹cych dawniej do ¿ywico-

wania drzew, czy te¿ zmierzenia siê z zadaniem rozró¿nienia gatunków drzew po
próbkach ich drewna. Mamy nadziejê, ¿e
w pamiêci tych m³odych ludzi pozostan¹
nie tylko wra¿enia, ale równie¿ wiedza
i ciekawostki, których jak najwiêcej staraliœmy siê przekazaæ.
Pragniemy podziêkowaæ wszystkim,
którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹.
Mamy nadziejê, ¿e przybli¿yliœmy odwiedzaj¹cym znaczenie polskich lasów, potrzebê ich ochrony oraz pracê wspó³czesnych leœników. Systematycznie wzrasta
spo³eczna œwiadomoœæ na temat koniecznoœci ochrony i szczególnej troski o lasy, a to bardzo leœników cieszy.
Pamiêtajcie Pañstwo, ¿e nasze zaproszenie jest aktualne przez ca³y rok!
Tekst i zdjêcie: Honorata Galczewska
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Intensywny dzieñ prezentuj¹cy i promuj¹cy lasy oraz przybli¿aj¹cy dziennikarzom zawód leœnika i problemy wspó³czesnego leœnictwa zakoñczy³ tradycyjny poczêstunek na œwie¿ym powietrzu.

W Polsce Europejski Tydzieñ Leœny
organizuj¹ Lasy Pañstwowe przy wykorzystaniu istniej¹cej bazy edukacyjnej ze
szczególnym uwzglêdnieniem leœnych
œcie¿ek dydaktycznych, wiat edukacyjnych, oœrodków, izb oraz punktów edukacji leœnej. Takie mo¿liwoœci maj¹ leœnicy z Przeszkody i Leœna, dlatego goœcili
uczniów ze szkó³, które zdecydowa³y siê
na udzia³ w akcji promuj¹cej wiedzê o
leœnictwie. Dzieci spotka³y siê z fachowcami, którzy podzielili siê z nimi swoj¹

 Na œcie¿ce

 Fotel

D

W

w Bia³ochowie

nadleœniczego

Europejski Tydzieñ Leœny

ni Otwarte Lasów Pañstwowych
w ramach Europejskiego Tygodnia
Leœnego cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem przede wszystkim ze
strony szkó³ znajduj¹cych siê w zasiêgu dzia³ania Nadleœnictwa Jamy.
20 paŸdziernika br. na przyrodniczoleœn¹ œcie¿kê dydaktyczn¹ „Bia³ochowo”
zawita³o oko³o 450 osób. W wiêkszoœci
byli to uczniowie ze wspó³pracuj¹cych
z naszym nadleœnictwem szkó³ oraz goszczone przez nas po raz pierwszy dzieci
z Niepublicznego Przedszkola „Brzd¹c”
i Szko³y Podstawowej nr 4 w Che³mnie.
Naszym goœciom zaproponowaliœmy
spacer tras¹ œcie¿ki, podczas którego
musieli wykonaæ szereg zadañ i zdobyæ
mnóstwo informacji. Zabezpieczenie
medyczne, a tak¿e œwietny pokaz pierwszej pomocy zapewni³ technik ratownik
medyczny.
Po powrocie z trasy czeka³o na goœci
jeszcze trochê atrakcji, w przygotowaniu
których pomogli nam uczniowie II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego i Zespo³u Szkó³
Technicznych w Grudzi¹dzu, bêd¹cy jednoczeœnie harcerzami z zaprzyjaŸnionego Hufca ZHP w Lidzbarku Welskim.
Dziêki ich zaanga¿owaniu i pomys³owoœci nie by³o czasu na nudê, by³y za to gry,
zabawy oraz wspólne œpiewanie przy
wtórze gitary. Poczynania grup na trasie
œledzi³ redaktor Gazety Pomorskiej oraz
przedstawiciele Telewizji Kablowej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Grudzi¹dzu.
Hanna Grudziecka

24 paŸdziernika br. na œcie¿ce dydaktycznej w Bia³ochowie mia³o miejsce
spotkanie w ramach Europejskiego Tygodnia Leœnego. Przybyli przedstawiciele
lokalnych samorz¹dów, wœród których
uœwietni³ imprezê starosta Nowego Miasta Lubawskiego i wicestarosta Grudzi¹dza, dyrektorzy szkó³ od lat wspó³pracuj¹cych z nadleœnictwem, przyrodnicy
i mi³oœnicy przyrody, przedstawiciele
przemys³u drzewnego oraz zawsze gotowe s³u¿by mundurowe – policja, stra¿
miejska i po¿arna.
Po krótkim powitaniu mia³a miejsce
prezentacja nadleœnictwa. Opisane zosta³y walory przyrodnicze naszych lasów
oraz ciekawe fragmenty przyrody. Prezentacjê zakoñczy³ nadleœniczy Tadeusz
Kempa poruszaj¹c problemy, z którymi
boryka siê nadleœnictwo, w szczególnoœci z zaœmiecaniem lasów i utrzymaniem
dróg gminnych przebiegaj¹cych przez
tereny leœne oraz sprawy zagospodarowania przestrzennego.
Spotkanie zakoñczy³o siê dyskusj¹
przy ognisku. Relacjê ze spotkañ mo¿na
by³o us³yszeæ w radiu ESKA oraz przeczytaæ w toruñskich „Nowoœciach”.
Grzegorz Gust
Zdjêcia: Krzysztof Synakiewicz

ramach Europejskiego Tygodnia
Leœnego w pi¹tek 24 paŸdziernika br. po raz pierwszy Nadleœnictwo
D¹browa otworzy³o swoje drzwi dla
wszystkich chêtnych chc¹cych poznaæ
pracê leœników. Dzieñ Otwarty zosta³
podzielony na dwie czêœci: jedn¹ przeznaczono dla zaproszonych goœci,
a drug¹ dla uczniów lokalnych szkó³.
Pierwsz¹ czêœci¹ dowodzi³ in¿ynier
nadzoru Stefan Koñczal. Wœród goœci
byli: wójt gminy Je¿ewo, przedstawiciele
Starostwa Powiatowego w Œwieciu,
przedstawiciele lokalnej policji, stra¿y
po¿arnej, przedstawiciele Zespo³u Parków Krajobrazowych oraz Mondi Œwiecie S.A. Goœcie zaczêli swoj¹ wizytê spo-

 Nadleœnictwo

pêka³o w szwach

W

pi¹tek 24 paŸdziernika 2008 r.
w Nadleœnictwie ¯o³êdowo drzwi
by³y szeroko otwarte. Tego dnia ka¿dy
móg³ podgl¹daæ pracê leœników od
kuchni, a to za spraw¹ Europejskiego
Tygodnia Leœnego. Zainteresowanie
przeros³o nasze najœmielsze oczekiwania.
Najliczniejsz¹ grup¹ odwiedzaj¹cych
Nadleœnictwo Zo³êdowo by³a m³odzie¿
szkolna, ale nie zabrak³o równie¿
przedszkolaków. Odwiedzili nas te¿
mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej
w Bo¿enkowie. Weszli do ka¿dego pokoju i zajrzeli w ka¿dy k¹t. Nic nie usz³o
ich uwadze.
By³y spacery edukacyjne po parku
dendrologicznym. In¿ynier nadzoru Kazimierz Stosik oprowadza³ zainteresowa-
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 Warsztaty

ne za pomoc¹ maszyn wielozadaniowych.
Druga czêœæ Dnia Otwartego nale¿a³a do dzieci i m³odzie¿y ze Szkó³ Podstawowych w Czaplach, Czersku Œwieckim,
Kr¹plewicach i Œwieciu (SP nr 5). Prze¿yliœmy tego dnia prawdziwe oblê¿enie.
Dzieciaki zgromadzi³y siê na podwórku

Joanna Bock

Lasach Pañstwowych odbywa³y
siê Dni Otwarte zorganizowane
20-24 paŸdziernika w ramach Europejskiego Tygodnia Leœnego. W akcjê
w³¹czy³o siê równie¿ Nadleœnictwo
Tuchola poprzez szerok¹ informacjê
o imprezie oraz rozes³anie zaproszeñ na
warsztaty dla nauczycieli.

W trakcie Dni Otwartych odwiedzi³o
nas 167 osób: uczniów szkó³ podstawowych, s³uchaczy Uniwersytetu trzeciego
wieku i nauczycieli. Wszyscy zwiedzili
obiekty edukacyjne Nadleœnictwa Tuchola gdzie zapoznali siê z prowadzon¹ gospodark¹ leœn¹ i prac¹ leœników oraz ekosystemami Borów Tucholskich. Na zakoñczenie odby³y siê warsztaty dla nauczycieli pod has³em „Las czeka na Was”.
Warsztaty zosta³y adresowane do
wszystkich szkó³ z zasiêgu terytorialnego nadleœnictwa. Celem ich by³o zachêcenie nauczycieli do samodzielnego pro-

wadzenia zajêæ z wykorzystaniem obiektów edukacyjnych Nadleœnictwa Tuchola oraz nawi¹zanie œcis³ej wspó³pracy na
polu edukacji leœnej. W programie warsztatów znalaz³a siê prezentacja multimedialna nt. edukacji leœnej w Lasach Pañstwowych i jej realizacji w naszej jednostce. Uczestnikom przedstawiono cele,
treœci i metody stosowane w edukacji.
Ostatnim punktem warsztatów by³a prezentacja terenowa obiektów edukacyjnych, zakoñczona wspólnym ogniskiem.

nych i pokazywa³ co ciekawsze miejsca.
W œwietlicy odbywa³a siê krótka pogadanka i projekcja filmu przyrodniczego, a na
koniec ognisko na zewn¹trz budynku.
W Dniu Otwartym, w sumie odwiedzi³o nas 360 dzieci i 55 doros³ych. Zainte-

resowanie by³o tak du¿e, ¿e niektóre grupy umawia³y siê na kolejne dni poniewa¿
nie by³o technicznej mo¿liwoœci przyj¹æ
wszystkich w tym samym czasie. Nasi
goœcie wychodzili uœmiechniêci i zadowoleni.

Mamy nadzieje, ¿e przybli¿yliœmy
choæ trochê, specyfikê naszej pracy, zarówno najm³odszym jak i tym trochê starszym.
Adam Markiewicz
Zdjêcia: Micha³ Wojcieszkiewicz

dla nauczycieli

W

Tekst i zdjêcie: Anna Wedel-Sala
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tkaniem w œwietlicy, gdzie odby³a siê prezentacja multimedialna oraz pogadanka
przedstawiona przez Stefana Koñczala.
Nastêpnie odby³a siê czêœæ terenowa
przygotowana przez zastêpcê nadleœniczego Romana Kleczkê, podczas której
goœcie mogli obejrzeæ jak w praktyce
wygl¹da pozyskanie drewna wykonywa-

nadleœnictwa, gdzie w wiacie edukacyjnej przygotowanej na potrzeby imprezy
mog³y siê zapoznaæ z podstawowymi
gatunkami drzew leœnych, tablicami informacyjnymi na temat pozyskania drewna, po¿arów i ochrony lasu, wzi¹æ udzia³
w loterii fantowej z ró¿nymi atrakcyjnymi
nagrodami oraz zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcia przy dekoracjach leœnych,
gdzie furorê robi³ dzik - maskotka wypo¿yczona z gabinetu zastêpcy nadleœniczego.
Nastêpnie w 10- osobowych grupach
uczestnicy Dnia Otwartego zwiedzali biuro nadleœnictwa, gdzie przy wielkim zaanga¿owaniu wszystkich pracowników
poznawali tajniki pracy w naszej firmie.
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³o
siê biurko nadleœniczego i... jego fotel,
gdzie t³umnie robiono sobie zdjêcia.

Na szczeblu regionalnym

CZYSTY LAS
– IV edycja
R
Zwyciêzcy z Nowej Cerkwi przed rektoratem SGGW w Warszawie. Stoj¹ te¿: dyrektor szko³y Alicja Kamiñska, opiekunka nagrodzonej pracy El¿bieta Pa³aszyñska, wiceprezes TPL
Andrzej Kawalec oraz przedstawiciel N. Rytel Marek Pa³aszyñski. Fot. Marek Pa³aszyñski

Dziêki wspó³pracy z leœnikami dzieci
maj¹ spor¹ wiedzê o lesie i sukcesy
w powiatowych i gminnych konkursach
przyrodniczo-ekologicznych. S¹ zawsze
gotowe do dzia³añ ekologicznych zwi¹zanych z edukacj¹ leœn¹. Ostatnio z ich
udzia³em nagrywano kolejny odcinek
programu TV „Sekrety lasu – Jesieñ”,
a kilka lat temu „Multimedialny przewodnik po Leœnej Œcie¿ce Dydaktycznej Klosnowo”. Na swój sukces ciê¿ko zapracowa³y, a ich dzia³ania trwaj¹, bo za rok
V edycja konkursu.

£¹cznie do RDLP wp³ynê³o 28 sprawozdañ, g³ównie ze szkó³ podstawowych
i gimnazjów, w tym trzy sprawozdania
w kategorii „Sprz¹tanie lasu” i 25 sprawozdañ w kategorii „Leœna edukacja”.
W oparciu o kryteria oceny zamieszczone
w regulaminie konkursu Komisja postanowi³a zakwalifikowaæ do fina³u i przes³aæ do
oceny na szczeblu centralnym prace wykonane przez nastêpuj¹ce szko³y:
1) w kategorii „ Sprz¹tanie lasu”: Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Czersku i Zespó³ Szkó³ w Nowej Cerkwi
2) w kategorii „ Edukacja leœna” – dzieci: Zespó³ Szkó³ – Szko³a Podstawowa
w Pokrzydowie, Szko³a Podstawowa
im. Juliana Tuwima w Lipinkach, Szko³a Podstawowa nr 5 im. p³k. Stanis³awa
Sitka w Grudzi¹dzu, Przedszkole Samorz¹dowe w G¹sawie, Szko³a Podstawowa w K³odawie,
3) w kategorii „ Edukacja leœna” - m³odzie¿: Zespó³ Szkó³ – Gimnazjum
w Pokrzydowie, Zespó³ Szkó³ w Solcu
Kujawskim, Zespó³ Szkó³ z oddzia³ami
integracyjnymi im. Janusza Korczaka
– Gimnazjum w Smólniku.
Komisja postanowi³a nadaæ wszystkim uczestnikom konkursu na szczeblu
regionalnym dyplom za wziêcie udzia³u
w konkursie.
Regionalna Komisja Konkursowa obradowa³a w sk³adzie: Robert Paciorek
(RDLP w Toruniu) – przewodnicz¹cy,
Ma³gorzata Cieszyñska (Kuratorium
Oœwiaty w Bydgoszczy), Barbara Wilmanowicz (Nadleœnictwo Toruñ), Monika
Wudarczyk (Nadleœnictwo Kwidzyn, Towarzystwo Przyjació³ Lasu, oddzia³ „Powiœle”), Jacek Grzebisz (Nadleœnictwo
Kwidzyn, Towarzystwo Przyjació³ Lasu,
oddzia³ „Powiœle”), Micha³ Piotrowski
(RDLP w Toruniu) i Mateusz Stopiñski
(RDLP w Toruniu).

El¿bieta Pa³aszyñska

Mateusz Stopiñski

M³odzie¿ ze szko³y w Nowej Cerkwi w czasie ”Sprz¹tania œwiata”. Fot. Marek Pa³aszyñski

Na szczeblu ogólnopolskim

Sprz¹tanie NA MEDAL
Z

a trzecim razem uda³o siê !!! 28 paŸdziernika 2008r. Zespó³ Szkó³
w Nowej Cerkwi odebra³ II nagrodê w wysokoœci 5 tysiêcy z³otych w ogólnopolskim konkursie „Czysty las – sprz¹tanie lasu”, organizowanym przez Towarzystwo Przyjació³ Lasu i Dyrekcjê Generaln¹ Lasów Pañstwowych.
Dzieci z Nowej Cerkwi sa przyjació³mi
lasu ju¿ od 9 lat, bo tak d³ugo szko³a wspó³pracuje z Nadleœnictwem Rytel. Szko³a jest
po³o¿ona w takim miejscu, ¿e las zagl¹da
do okien w czasie lekcji. Najd³u¿ej i najchêtniej uczniowie z wychowawcami je¿d¿¹ do
Klosnowa na Leœn¹ Œcie¿kê Dydaktyczn¹.
Tam z Markiem Pa³aszyñskim poznaj¹ las i
jego tajemnice. Ka¿dego roku w czasie jesieni i wiosn¹ sprz¹taj¹ lasy w leœnictwach
Jakubowo, Powa³ki i Krojanty. Lubi¹ „Sprz¹tanie œwiata” w Jakubowie u leœniczego
Józefa Szopiñskiego, bo po sprz¹taniu
maj¹ ciekawe pogadanki, a potem ognisko i pyszne ciastka leœniczyny pani Kasi.
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egionalna Komisja Konkursowa,
powo³ana decyzj¹ nr 46/08 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów w Toruniu z 22 lipca 2008 roku, na posiedzeniu 7 sierpnia 2008 roku dokona³a
oceny prac wykonanych przez uczestników konkursu i przedstawionych
w nades³anych do nadleœnictw sprawozdaniach.

Fot. Mateusz Stopiñski

K

omisja powo³ana przez
dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu, na posiedzeniu
we wrzeœniu br. rozstrzygnê³a
kolejny Konkurs na naj³adniejsz¹
osadê leœn¹.

Mimo, ¿e informacja o konkursie, jak
i jego regulamin opublikowane by³y na
stronie internetowej RDLP w Toruniu ju¿
od marca, do II etapu konkursu zg³oszonych zosta³o tylko 11 osad, w tym dziewiêæ leœniczówek, jedna osada funkcyjna g³ównego ksiêgowego i jedna osada
funkcyjna stra¿nika leœnego.
Zgodnie z regulaminem Konkursu,
Komisja podczas przeprowadzonych lustracji terenowych, ocenia³a przede
wszystkim udzia³ w³asny najemców zg³oszonych osad w zaprojektowaniu i wykonaniu otoczenia budynku w zakresie pielêgnacji trawników, rabatów kwiatowych,
nasadzeñ krzewów i drzewek, ma³ej architektury itp.
W wyniku dokonanych lustracji i oceny przez poszczególnych cz³onków Komisji Konkursowej, okazano do akceptacji dyrektorowi RDLP w Toruniu protokó³,
w którym przedstawiono wyniki konkur-

su. Wnioski Komisji zosta³y zatwierdzone przez dyrektora.
W Konkursie na naj³adniejsz¹ osadê
leœn¹ 2008 roku zwyciêzc¹ okaza³a siê
osada funkcyjna g³ównego ksiêgowego
Nadleœnictwa D¹browa (1 miejsce)
w miejscowoœci Je¿ewo, zajmowana
przez Daniela i El¿bietê Kabak.
Kolejne miejsca zajê³y: osada leœniczówki Woziwoda (2 miejsce) w Nadleœnictwie Woziwoda zajmowana przez
Witolda i Lidiê Nyske, osada leœniczówki Smolarnia (3 miejsce) w Nadleœnictwie Trzebciny zamieszkiwana przez Tadeusza i Krystynê Wojciechowskich.
Ponadto w Konkursie przyznano dwa
wyró¿nienia: osada leœniczówki Szpetal

w Nadleœnictwie W³oc³awek zajmowana
przez Artura i Monikê Rupczak oraz osada leœniczówki Grabiny w Nadleœnictwie
Brodnica zamieszkiwana przez Stanis³awa i Annê Jarzêbowskich.
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
pozosta³ym uczestnikom Konkursu, którzy poprzez pracê przy upiêkszaniu otoczenia swoich osad sprawiaj¹, ¿e ich
wygl¹d pozytywnie wp³ywa na wizerunek
Lasów Pañstwowych. Mam nadziejê, ¿e
og³aszane kolejne edycje Konkursu na
naj³adniejsz¹ osadê leœn¹ odbij¹ siê wiêkszym echem w nadleœnictwach i zaowocuje to du¿o wiêksz¹ liczb¹ zg³oszeñ do
II etapu.
Marek Wy¿lic
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„NAJ£ADNIEJSZA OSADA L

Fot. 1-4: 1. miejsce w konkursie - Je¿ewo osada funkcyjna g³ównego ksiêgowego Nadleœnictw
Woziwoda, zajmowana przez Witolda i Lidiê Nyske. Fot. 7-9: 3. miejsce - leœniczówka Smolarnia za
Szpetal zajmowana przez Artura i Monikê Rupczak. Fot. 11: wyró¿nienie - leœniczówka Grabiny

wyró¿nienie

Fot. 10

wyró¿nienie

Fot. 11

4

10

11

DA LEŒNA 2008 ROKU”

œnictwa D¹browa zajmowana przez Daniela i El¿bietê Kabak. Fot. 5-6: 2. miejsce - leœniczówka
nia zajmowana przez Tadeusza i Krystynê Wojciechowskich. Fot. 10: wyró¿nienie - leœniczówka
biny zajmowana przez Stanis³awa i Annê Jarzêbowskich. Zdjêcia: Marek Wy¿lic
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1. Symbolicznego otwarcia targów dokonali prezes Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Leœnych Jan Kubiak (z lewej) oraz zastêpca dyrektora generalnego LP Ryszard
Wójcik. 2. Stoiska odwiedzi³o ponad 4,5 tys. osób. 3. Targom towarzyszy³y pokazy pracy maszyn leœnych 4. Dyrektor Janusz Kaczmarek oprowadzi³
po ekspozycji wojewodê kujawsko-pomorskiego Rafa³a Bruskiego oraz dyrektora wydzia³u œrodowiska, rolnictwa i rozwoju wsi UW Andrzeja Baranowskiego.
BIULETYNgeneralnego
RDLP W TTORUNIU
ORUNIU
4(49)2008 puchar za zdobycie I miejsca w IX Pi³karskim Turnieju Nadleœnictw wrêczy³ dru¿ynie Nadleœnictwa Œwiebo5. W imieniu dyrektora
Lasów- Pañstowych
dzin nadleœniczy Zbigniew Wamke. 6. Siewnik SZU „Sobañskiego” do równoczesnego siewu sosny i gatunków liœciastych na uprawach. Zdjêcia: Mateusz Stopiñski
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olejna edycja targów EKO-LAS znów okaza³a siê
byæ wiêksz¹ od poprzedniej. W tym roku jedenasta
ods³ona tej imprezy cechowa³a siê rekordow¹ powierzchni¹ wystawiennicz¹ i liczniejsz¹ rzesz¹ wystawców.
Targi Gospodarki Leœnej, Przemys³u Drzewnego i Ochrony
Œrodowiska EKO-LAS organizowane s¹ przez Targi Bydgoskie
SAWO przy wspó³pracy z Regionaln¹ Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych w Toruniu i Stowarzyszeniem Przedsiêbiorców Leœnych.
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.

Trwaj¹ca trzy dni impreza

rozpoczê³a siê 4 wrzeœnia na terenach leœnych Nadleœnictwa Tuchola w miejscowoœci Go³¹bek. Oprócz tradycyjnych stoisk wystawienniczych, w czasie targów mia³y miejsce pokazy
pracy maszyn leœnych oraz spotkania, konferencje, a tak¿e
konkursy. Wœród imprez towarzysz¹cych znalaz³y siê zawody
drwali i turniej pi³karski nadleœnictw o puchar Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych, a tak¿e turniej strzelecki oraz kilka innych konkursów.
Swoj¹ obecnoœci¹ targi uœwietnili m.in. wojewoda kujawsko-pomorski - Rafa³ Bruski, zastêpca dyrektora generalnego
Lasów Pañstwowych - Tomasz Wójcik, wicewojewoda kujawsko pomorski - Dariusz Kurzawa, dyrektor Wydzia³u Œrodowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego - Andrzej Baranowski, dyrektor Departamentu
Œrodowiska i Geologii Urzêdu Marsza³kowskiego - Edward Reszkowski, starosta tucholski - Piotr Mówiñski, burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, wójt gminy Cekcyn - Jacek Brygman oraz
rektor Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania Œrodowiskiem w Tucholi Krzysztof Kannenberg.
Podczas targów na powierzchni podstawowej 5 tys. m kwadrat. swoje produkty i us³ugi prezentowa³o 120 wystawców z 7
krajów (obok Polski, z Czech, Danii, Finlandii, Holandii, Niemiec i Szwecji). Ca³kowita powierzchnia wystawiennicza
uwzglêdniaj¹ca obszary demonstracyjne pracy maszyn wynios³a 25 tys. m kwadrat. Wœród oko³o 4,5 tys. zwiedzaj¹cych spor¹
grupê stanowili leœnicy nie tylko z nadleœnictw RDLP w Toruniu,
ale tak¿e z innych dyrekcji.

W hali targowej,

gromadz¹cej wystawy odzie¿y, obuwia, sprzêtu i narzêdzi
leœnych, systemów informatycznych i pomiarowych, wydawnictw bran¿owych i oferty gospodarczo-turystycznej regionu
Borów Tucholskich, tradycyjnie ju¿, swoje stoisko zaprezentowa³o Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe. Pomoc w budowie atrakcyjnej ekspozycji Lasów, na któr¹ sk³ada³y siê m.in. drzewka, sadzonki, runo leœne pe³ne grzybów oraz
g³osy ptaków, zapewni³y Nadleœnictwa Czersk, Ró¿anna, Rytel, Tuchola, Trzebciny i Zamrzenica.

Na terenie leœnym

przygotowane zosta³y stanowiska do ekspozycji oraz przeprowadzania pokazów pracy maszyn i sprzêtu, na których za-

prezentowane zosta³y 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.
Du¿ym zainteresowaniem przedsiêbiorców leœnych cieszy³y siê niewielkie forwardery i przyczepy z ¿urawiem do zrywki
drewna trzebie¿owego. Wœród nowoœci i ciekawostek prezentowano nowy model skidera LKT 81 z hydraulicznym napêdem
jezdnym, siewnik SZU "Sobañskiego" przeznaczony do równoczesnego wysiewu sosny na uprawach oraz dêbu i innych gatunków liœciastych. John Deer na du¿ym stoisku pokaza³ gamê
maszyn wielooperacyjnych w akcji oraz now¹ seriê E harwesterów wyposa¿onych w nowy system pomiarowo-kontrolny
oraz samopoziomuj¹ce kabiny. Mo¿na by³o równie¿ zapoznaæ
siê z palet¹ mniejszych, ale wci¹¿ doskonalonych narzêdzi
i maszyn leœnych, z ciekawostek mo¿na wymieniæ zdalnie sterowany g¹sienicowy rozdrabniacz pniaków Bandit.
Symbolicznego przeciêcia wstêgi otwieraj¹cego targi dokonali Tomasz Wójcik - zastêpca dyrektora generalnego LP oraz
Jan Kubiak - prezes Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Leœnych. Podczas ceremonii nast¹pi³o uroczyste
og³oszenie wyników konkursu wyrobów, które nagrodzone zosta³y "Z³otym Medalem" targów.

Komisja Konkursowa

uhonorowa³a nastêpuj¹ce produkty:
– Komputer przenoœny typu hand-held Workabout Pro 7527C
v.G2 produkowany przez Psionteklogix - Kanada, zg³oszony
przez firmê Takma,
– Rozsiewacz substratu SRS produkowany i zg³oszony przez
Oœrodek Techniki Leœnej w Jarocinie,
– Harwester trzebie¿owy VIMEK 404T równie¿ zg³oszony przez
OTL w Jarocinie,
– Œrednicomierz Elektroniczny z rejestratorem do odbiórki drewna Haglöf Sweden AB zg³oszony przez firmê Narzêdzia dla
leœnictwa Grube sp. z o.o.,
– Harwester 1050H GREMO zg³oszony przez firmê Fortech
System Technologie dla Leœnictwa,
– Eko-zestaw Codimex do znakowania drewna produkowany
i zg³oszony przez Codimex sp. z o.o.
Ponadto, dyrektor generalny Lasów Pañstwowych reprezentowany przez zastêpcê Tomasza Wójcika oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek jednomyœlnie, acz niezale¿nie, wyró¿nieniami specjalnymi uhonorowali produkt eLMapa zaprezentowany przez Biuro Urz¹dzania Lasu i Geodezji Leœnej, bêd¹cy prost¹ i przystêpn¹ w u¿ytkowaniu przegl¹dark¹ dla leœniczego.
Dobra organizacja, wysoka frekwencja oraz idealna pogoda zmusza do zaliczenia imprezy do naprawdê udanych. Do
zobaczenia na nastêpnych targach EKO-LAS w Tucholi za dwa
lata, w 2010 roku.
Mateusz Stopiñski
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yjemy w czasach gdy powszechne jest korzystanie z nawigacji samochodowej GPS oraz us³ug internetowych wykorzystuj¹cych mapy
numeryczne, typu Google Earth czy te¿ zoomi.pl lub map24.pl. Praktycznie ka¿dy z nas w jakimœ stopniu zetkn¹³ siê ju¿ z systemami informacji przestrzennej. Od kilku lat s¹ one równie¿ wdra¿ane w Lasach
Pañstwowych, w czym Biuro Urz¹dzania Lasu i Geodezji Leœnej ma czynny udzia³, mo¿na wrêcz stwierdziæ, i¿ by³o pionierem masowego wykorzystania map numerycznych w leœnictwie.

Nagrodzona przez dyrektora generalnego LP oraz dyrektora
RDLP w Toruniu na targach EKO-LAS 2008 w Tucholi

Przedstawiciele Biura Urz¹dzania Lasu z dyrektorem Januszem Dawidziukiem (pierwszy z prawej) prezentuj¹ uzyskane na targach EKO-LAS
2008 wyró¿nienia. Fot. Mateusz Stopiñski

Rosn¹cy zakres obowi¹zków S³u¿by
Leœnej oraz liczne zadania, jakie maj¹
Lasy Pañstwowe do wykonania, nie pozwalaj¹ wszystkim leœnikom na szczegó³owe zaznajomienie siê z mo¿liwoœciami,
jakie daje leœna mapa numeryczna. Równie¿ przekonanie, ¿e do jej obs³ugi nale¿y posi¹œæ wiedzê z zakresu GIS mo¿e
zniechêcaæ do u¿ywania map numerycznych.
Dlatego w³aœnie bazuj¹c na wieloletniej wspó³pracy z Lasami Pañstwowymi
w udoskonalaniu prac z mapami numerycznymi podjêliœmy wyzwanie stworzenia nowej, prostej, taniej i przystêpnej
w u¿ytkowaniu przegl¹darki, której docelowym u¿ytkownikiem jest leœniczy.
Naszym celem by³o napisanie programu, którym po krótkim szkoleniu powinien z ³atwoœci¹ pos³ugiwaæ siê ka¿dy
pracownik Lasów Pañstwowych. Zwróciliœmy siê do leœników z zapytaniem jak
wygl¹da ich codzienna praca i staraliœmy
siê zaprojektowaæ program tak, aby by³
dostosowany do wymogów pracy zarówno na stanowisku leœniczego jak i specjalistów w nadleœnictwie.
eLMapa spe³nia wymogi Standardu
Leœnej Mapy Numerycznej (Zarz¹dzenie
nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z 20 kwietnia 2005 r.), ale posiada równie¿ rozwi¹zania, niespotykane
w innych aplikacjach. Program ma budowê modu³ow¹. Sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci: program bazowy eLMapa,
modu³ Las, modu³ LasPro i modu³ PPo¿.
Program bazowy eLMapa to prosta
przegl¹darka map numerycznych pozbawiona wszelkich nadmiarowych funkcji.
Modu³ Las jest przeznaczony dla leœni-
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czych, posiada funkcjonalnoœæ dostosowan¹ do tego stanowiska pracy. Modu³
LasPro uzupe³nia przegl¹darkê o funkcje
przydatne pracownikom dzia³ów technicznych Lasów Pañstwowych. Modu³
PPo¿ u³atwia lokalizacje po¿aru oraz dowodzenie w trakcie akcji gaœniczej. Modu³
ten powsta³ przy wspó³pracy z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w oparciu o ustalenia zawarte w porozumieniu z 13 czerwca 2007 roku, pomiêdzy Dyrektorem
Generalnym Lasów Pañstwowych a Komendantem G³ównym Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w sprawie wspó³pracy w za-

kresie wdro¿enia map numerycznych
nadleœnictw do stosowania w jednostkach Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Prosty i ergonomiczny interfejs to element, na który jako twórcy programu
zwróciliœmy szczególn¹ uwagê. W programie zosta³y w³¹czone tylko te funkcje,
które s¹ naprawdê potrzebne u¿ytkownikowi. Aplikacja budowana by³a zgodnie zasad¹: "Program dla cz³owieka nie
cz³owiek dla programu".
eLMapa nie wymaga znajomoœci zagadnieñ z zakresu map numerycznych.
Wszystkie funkcje dzia³aj¹ intuicyjnie.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e interfejs
zosta³ zaprojektowany tak, aby umo¿liwiæ
pracê na komputerach typu Tablet. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu mamy mo¿liwoœæ

zabrania przegl¹darki z map¹ ze sob¹
w teren!
Program umo¿liwia rejestracjê zmian
zachodz¹cych w lesie. Funkcja nazwana
przez nas Szkicownikiem daje mo¿liwoœæ bardzo prostego i szybkiego nanoszenia na mapie zmian w lesie oraz nowych obiektów. Biblioteka obiektów w
szkicowniku zawiera dla ka¿dego z nich
definicje wymiarowoœci przestrzennej
(punkt, linia, poligon) oraz symboliki
zgodnej z SLMN. Dziêki temu u¿ytkownik wybiera konkretny obiekt, jaki ma siê
znaleŸæ na mapie i wnosi go na ekranie
mapy. W Szkicach zdefiniowano równie¿
zestawy odpowiednich symboli u³atwiaj¹cych redagowanie szkiców zrêbowych
i odnowieniowych.
Takie rozwi¹zanie umo¿liwia aktualizacjê mapy prawie tak ³atwo, jak robi³o
siê to dawniej na mapach papierowych.
Zebrane w ten sposób informacje mo¿na wykorzystaæ do aktualizacji leœnej

mapy numerycznej. Zaimplementowana
dodatkowo obs³uga odbiorników GPS
umo¿liwia zarówno nawigowanie w terenie, jak i wnoszenie obiektów w szkicowniku na podstawie wykonywanych pomiarów.
Zestawienie tych kilku cech oraz mo¿liwoœæ pracy eLMapy bez koniecznoœci
pod³¹czenia do bazy SILP (program pracuje na jej kopii) sprawia, ¿e jest to przyjazne i ³atwe w u¿yciu narzêdzie do gromadzenia danych potrzebnych do aktualizacji leœnej mapy numerycznej oraz
mo¿e stanowiæ doskona³e narzêdzie do
pracy w terenie zarówno dla leœniczego
jak i in¿yniera nadzoru.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zastosowana w programie funkcja wydruku. W oprogramowaniu, które do tej pory
jest wykorzystywane do tworzenia wydruków leœnej mapy numerycznej zredagowanie mapy stanowi pewne wyzwanie dla
u¿ytkownika. W eLMapie wydruk jest
sprowadzony do trzech prostych czynnoœci. Wybrania obszaru do wydruku -

ustawienia skali i wys³ania pliku na drukarkê. Wszystkie podstawowe mapy tematyczne (np. gospodarcza, drzewostanów, ciêæ) posiadaj¹ zaszyte szablony
wydruku, zawieraj¹cy odpowiedni tytu³
i legendê mapy.
Dodatkowo w programie przygotowane s¹ gotowe szablony wydruku szkicu
zrêbowego i odnowieniowego. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu uzyskujemy zestandaryzowane wydruki szkiców dla ca³ego
nadleœnictwa.
Wykorzystanie predefiniowanych szablonów wydruku umo¿liwia zaawansowanemu u¿ytkownikowi zmianê wygl¹du
wydruku mapy lub szkicu, poprzez modyfikacjê odpowiednich ustawieñ w plikach szablonów wydruku (szczegó³owy
opis parametrów, jakie s¹ zawarte w szablonach znajduje siê w dokumentacji programu).Pozwala to ustaliæ wygl¹d szkicu
zrêbowego obowi¹zuj¹cy w ca³ej RDLP
i rozes³aæ go do stosowania we wszystkich nadleœnictwach.
Oprócz powy¿ej opisanych narzêdzi
eLMapa umo¿liwia równie¿:
• równoczesn¹ wizualizacjê danych
przestrzennych zapisanych w uk³adach
WGS84 (wykorzystywany w odbiornikach GPS) oraz w uk³adzie 1992 (obowi¹zuj¹cy w leœnej mapie numerycznej)
bez koniecznoœci konwersji danych
pomiêdzy uk³adami w programach zewnêtrznych,
• tworzenie raportów i map tematycznych na podstawie danych z bazy SILP
(funkcja kreatora zapytañ SQL),
• tworzenie zestawów map tematycznych oraz mo¿liwoœæ zapisania w³asnego szablonu mapy tematycznej,
• archiwizowanie danych przestrzennych
i opisowych, u³atwiaj¹ce przenoszenie

stanowiska pracy w inne miejsce lub
dystrybucjê danych do innych u¿ytkowników (leœniczowie, specjaliœci),
• generowanie siatki kartograficznej
w uk³adzie 1992 i WGS84.
eLMapa to program napisany przez leœników z myœl¹ o leœnikach i maj¹cy za zadanie uproszczenie ich codziennej pracy.
Biuro Urz¹dzania Lasu i Geodezji
Leœnej w Warszawie

BIULETYN RDLP W TTORUNIU
ORUNIU - 4(49)2008

25

Obradom przewodniczy³
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

Z

jazd delegatów Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa L e œ n e g o
odby³ siê na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Radomiu, od 4 do 6 wrzeœnia 2008 roku.
Organizatorami 108. Zjazdu PTL by³y
dwa oddzia³y: Œwiêtokrzyski i Radomski,
przy wydatnej pomocy S³u¿by Leœnej
z nadleœnictw i biura RDLP w Radomiu.
Obrady sesji naukowej i Zajazdu Delegatów odbywa³y siê w sali konferencyjnej hotelu "Uroczysko" w Cedzynie ko³o Kielc.
Delegatami na Zjazd z toruñskiego
Oddzia³u PTL byli: Mariusz Dejnowski, Arkadiusz Fiszer, Mieczys³aw Gawron, Dariusz Gidaszewski, Zygmunt Krzemieñ,
Micha³ Piotrowski i Tomasz Stasiak. Ponadto, reprezentowali nasz region: Roman Dobrzyñski - przewodnicz¹cy Oddzia³u i Henryk Wojtczak - cz³onek Zarz¹du G³ównego PTL.
W pierwszym dniu Zjazdu odby³a siê
sesja naukowa na temat: "Zasoby przyrodnicze polskich lasów". Wyg³oszono
g³ówne tezy referatów:
1. Ró¿norodnoœæ biologiczna leœnych
zespo³ów roœlinnych, siedlisk i krajobrazów - prof.dr hab. Jerzy Solon, doc.dr
hab. Jan Marek Matuszkiewicz
2. Ró¿norodnoœæ biologiczna leœnych roœlin telomowych - prof.dr hab. Zbigniew
Mirek
3. Ró¿norodnoœæ biologiczna grzybów
w lasach - prof.dr hab. Andrzej Grzywacz
4. Ró¿norodnoœæ biologiczna porostów
bytuj¹cych w lasach - prof.dr hab. Wies³aw Fa³tynowicz
5. Ró¿norodnoœæ biologiczna leœnych
zwierz¹t krêgowych - prof.dr hab. Zbigniew G³owaciñski
6. Ró¿norodnoœæ biologiczna leœnych
zwierz¹t bezkrêgowych - prof.dr hab.
Jerzy Gutowski, prof.dr hab. Jerzy B³oszyk
7. Ró¿norodnoœæ wewn¹trzgatunkowa roœlin leœnych - dr in¿. W³adys³aw Danielewicz
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8. System prognozowania rozwoju Lasów
Pañstwowych w Polsce na przyk³adzie
Regionalnej Dyrekcji LP w Radomiu prof.dr hab. Arkadiusz Bruchwald,
dr hab. Micha³ Zasada
9. Problemy i wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w Lasach Pañstwowych - mgr
in¿. Jolanta B³asiak
10. Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Radomiu - stan, problemy,
perspektywy - mgr in¿. Piotr Kacprzak.
W drugim dniu Zjazdu mia³a miejsce
czêœæ terenowa sesji. Na piêciu trasach
zaprezentowano delegatom walory przyrodnicze i historyczne Ziemi Œwiêtokrzyskiej wraz z przepiêkn¹ Puszcz¹ Jod³ow¹.
Gospodarze miejscowych nadleœnictw
znakomicie zorganizowali nasz pobyt na
swoim terenie.
Trzeci dzieñ Zjazdu poœwiêcony by³
bie¿¹cym problemom i sprawom Polskiego Towarzystwa Leœnego. W obradach uczestniczyli wybrani w Oddzia³ach delegaci. Poinformowano, ¿e Kapitu³a Odznaczeñ w tym roku zaszczytny
Medal "Pro Bono Silvae" przyzna³a
prof.dr. hab. Józefowi Brodzie. Zjazd
podj¹³ równie¿ uchwa³ê w sprawie przyznania Odznak Honorowych PTL. Siedem z nich przyznano cz³onkom toruñ-

skiego Oddzia³u. S¹ to: Z£OTA - Andrzej
Tarnawski, SREBRNA: Tadeusz Chrzanowski, Jan Pakalski, Krzysztof Pilewski,
Adam Przyby³owski, Andrzej Obara
i Piotr Tabaka. W imieniu Zarz¹du Oddzia³u PTL sk³adam serdeczne gratulacje wyró¿nionym Kolegom!
Podczas obrad Zjazd PTL opracowa³
m.in. Stanowisko w sprawie wdra¿ania
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 na terenach administrowanych
przez Lasy Pañstwowe" oraz Stanowisko
w sprawie zatrzymania leœników w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ drewna.
Warunkowo przyjêto, ¿e przysz³oroczny 109. Zjazd Polskiego Towarzystwa
Leœnego odbêdzie siê na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Kroœnie. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie po
powo³aniu dyrektora tej dyrekcji. Na walnym zebraniu toruñskiego Oddzia³u PTL,
23 czerwca 2008 r., wybrano oœmiu delegatów na 109. Zjazd. S¹ to: Mieczys³aw
Gawron, Dariusz Gidaszewski, Zbigniew
Grugel, Zygmunt Krzemieñ, Micha³ Piotrowski, Krzysztof Pilewski, Roman Podlaszewski i Piotr Tabaka. Do zobaczenia
za rok, Darz Bór!

Leœnicy z toruñskiego Oddzia³u PTL na ZjeŸdzie

Henryk Wojtczak
Zdjêcia: Tomasz Stasiak

 WNIOSKI I POSTULATY

D¹b „Bartek” ko³o Zagnañska. Fot. Tomasz Stasiak

108. Zjazdu Delegatów PTL
I. Dotycz¹ce ochrony przyrody w lasach
1. Wyg³oszone przez wybitnych specjalistów referaty na Sympozjum „Zasoby przyrodnicze polskich lasów”, raz jeszcze stwierdzi³y, ¿e w ekosystemach leœnych bytuje oko³o 60-65 % wszystkich gatunków roœlin, zwierz¹t, grzybów i mikroorganizmów.
Oznacza to, ¿e leœnicy gospodaruj¹c na 1/3 powierzchni l¹dowej Polski, ponosz¹ wielk¹ odpowiedzialnoœæ za stan i ochronê ró¿norodnoœci biologicznej i nie mog¹ byæ pomijani, co
siê niestety czêsto zdarza, w decyzjach dotycz¹cych prawa
i realizacji zadañ ochrony przyrody w naszym kraju.
2. Sk³adamy podziêkowania leœnikom i wspó³pracuj¹cym z nimi
naukowcom i przedstawicielom pozarz¹dowych ruchów i organizacji przyrodniczych za przeprowadzenie w latach 2006
i 2007 inwentaryzacji przyrodniczej, której wyniki pozwol¹ na
precyzyjniejsz¹ ochronê siedlisk oraz gatunków zwierz¹t i roœlin, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej i zasadami tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
3. Inwentaryzacja przyrodnicza wykaza³a, ¿e dobrze realizowane s¹ zasady wielofunkcyjnej gospodarki leœnej. W ostatnich
latach nadal nastêpuje wzrost powierzchni lasów, wzrost zapasów drewna przy zwiêkszonym jego pozyskaniu, nastêpuje zwiêkszone wype³nianie funkcji spo³ecznych poprzez udostêpnianie lasów na cele edukacyjne, ³owieckie, turystyczne
i rekreacyjne oraz zbioru p³odów runa leœnego – przy zachowaniu du¿ej ró¿norodnoœci biologicznej oraz ochronie zagro¿onych siedlisk i gatunków, wa¿nych dla ochrony przyrody
na obszarze Polski i Europy.
4. Uwa¿amy za konieczne wprowadzenie zasady wartoœciowania dzia³añ gospodarstwa leœnego na rzecz ochrony przyrody. Nale¿y opracowaæ stosunkowo proste metody i sposoby
wyliczania kosztów poœrednich, bezpoœrednich oraz tzw. utraconych korzyœci. Po¿ytecznym by³oby przygotowywanie rocznych raportów Lasów Pañstwowych o ochronie przyrody
i szerokie informowanie spo³eczeñstwa o dokonaniach rzeczowych i poniesionych na ich realizacjê kosztach, w szczególnoœci krêgi organizacji ekologicznych.

II. Dotycz¹ce problematyki lasów i leœnictwa
1. W trosce o ochronê lasów wszystkich form w³asnoœci apelujemy do ministra œrodowiska o intensyfikacjê prac nad aktualizacj¹ powierzchni lasów niepañstwowych. Od dziesiêcioleci wiele dziesi¹tków tysiêcy hektarów powierzchni zalesionej gruntów porolnych i odnowionych naturalnie pozostaje
w ewidencji geodezyjnej gruntami rolnymi.
2. Postulujemy aby minister œrodowiska powo³a³ zespó³ ekspertów w celu ustalenia stanu sanitarnego drzewostanów œwierkowych w rezerwatach przyrody Puszczy Bia³owieskiej oraz
opracowania metod postêpowania ochronnego w rezerwatach
i s¹siaduj¹cych z nimi drzewostanach gospodarczych, wobec
zagro¿enia ze strony zespo³u korników œwierkowych.
3. Popieramy ideê dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych
powo³ania zespo³u doradców, spoœród wybitnych naukowców i praktyków, który tworzy³by os³onê naukow¹ ci¹g³oœci
rozwoju Lasów Pañstwowych i innowacyjnoœci systemu zarz¹dzania lasami.
4. Uwa¿amy za konieczne opracowanie z inicjatywy kierownictwa Lasów Pañstwowych nowych zasad sprzeda¿y drewna.
5. Z niepokojem obserwujemy narastaj¹c¹ iloœæ powstaj¹cych
i obowi¹zuj¹cych w PGL LP zarz¹dzeñ, co mo¿e doprowa-

dziæ do zdominowania prac i dzia³alnoœci typowo leœnej przez
jej elementy biurokratyczne oraz zmniejszyæ samodzielnoœæ
i inicjatywy nadleœnictw, spowodowaæ nadmiern¹ centralizacj¹
zarz¹dzania obszarami lasów i kadrami pracowników.
6. Zwracamy uwagê ca³emu œrodowisku leœników na koniecznoœæ
dalszego rozwoju prac glebowo-siedliskowych w lasach wszystkich form w³asnoœci oraz nadania gleboznawstwu leœnemu w³aœciwej rangi w urz¹dzania lasu i planowaniu hodowlanym.
7. Przyjmujemy do wiadomoœci i realizacji sprawozdania i wnioski z sesji naukowej „Buk na granicy gromadnego zasiêgu
i jego rola w gospodarce leœnej RDLP Lublin”, która odby³a
siê w maju 2008 r. na terenie Nadleœnictwa Choty³ów.

III. Dotycz¹ce funkcjonowania Polskiego
Towarzystwa Leœnego
1. Nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wykorzystania obecnoœci na sesji
naukowej i zjeŸdzie delegatów cz³onków Komisji problemowych
i funkcjonalnych PTL, do organizacji roboczych spotkañ poœwiêconych przedyskutowaniu najpilniejszych i aktualnych problemów wchodz¹cych w obszar ich zainteresowañ. Efektem takich spotkañ mog³oby byæ przedstawienie Zjazdowi Delegatów
projektów ewentualnych stanowisk i wniosków. Spotkania takie
mia³yby równie¿ na celu zaktywizowanie pracy komisji, niewykorzystanych dot¹d w pe³ni struktur naszego Towarzystwa.
2. Wszyscy cz³onkowie oraz struktury organizacyjne PTL powinny w swoich dzia³aniach bardziej intensywnie eksponowaæ pozycjê naszego Towarzystwa jako niezale¿nej spo³ecznej organizacji pozarz¹dowej, tak¿e przy wykorzystaniu œrodków masowego przekazu.
3. Zwracamy uwagê oddzia³om Towarzystwa na potrzebê i obowi¹zek trwa³ego upamiêtniania wybitnych leœników i znacz¹cych zdarzeñ oraz rocznic na terenach objêtych dzia³alnoœci¹ oddzia³ów terenowych.
4. Postulujemy, aby Komisja Wniosków mia³a charakter sta³y (na
ca³¹ kadencjê), a wnioski i postulaty by³y przygotowywane
do akceptacji Zjazdu Delegatów przez ca³y rok. Powinno to
sprzyjaæ ich lepszemu przygotowywaniu pod wzglêdem merytorycznym i stylistycznym.
5. Uczestnicy sympozjum i 108. Zjazdu PTL w Cedzynie ko³o
Kielc wyra¿aj¹ wielkie podziêkowania za wzorow¹ organizacjê i serdeczn¹ goœcinê jakiej na Ziemi Œwiêtokrzyskiej udzielili nam – dyrekcja i pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Radomiu oraz zarz¹dy i cz³onkowie oddzia³ów Œwiêtokrzyskiego i Radomskiego PTL.
Mgr in¿. Jacek Liziniewicz
Przewodnicz¹cy Komisji Wniosków
Cedzyna k. Kielc, 6 wrzeœnia 2008 r.
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09.09.2008 r. Ods³oniêcie odnowionego pomnika w Leszycach. Uroczystoœæ prowadzi Jakub Siedlecki, zastêpca nadleœniczego Nadleœnictwa
Solec Kujawski. Zdjêcie obok: rodziny pomordowanych, kombatanci i leœnicy podczas uroczystoœci w Leszycach

N

a terenie Leœnictwa Nowa Wieœ
w Nadleœnictwie Solec Kujawski,
przy drodze do miejscowoœci Leszyce,
9 wrzeœnia 2008 r. odby³o siê uroczyste ods³oniêcie odnowionego pomnika poœwiêconego pracownikom Lasów
Pañstwowych, zamordowanym przez
Niemców w latach 1939-1945.

Goœci przyby³ych na uroczystoœæ
przywita³ zastêpca nadleœniczego Nadleœnictwa Solec Kujawski Jakub Siedlecki. Nastêpnie, historiê pomnika pomordowanych leœników przedstawi³ in¿ynier
nadzoru Jerzy Szafkowski. Wójt Gminy
Nowej Wsi Wielkiej Wojciech Oskwarek wraz z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu Januszem Kaczmarkiem
dokonali ods³oniêcia pomnika, który zosta³ poœwiêcony przez miejscowego ksiêdza wikariusza Grzegorza Grzybowskiego. Okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili dyrektor Janusz Kaczmarek, wójt
Wojciech Oskwarek, przewodnicz¹cy

Zwi¹zku Polskiego Kombatantów i By³ych
WiêŸniów Politycznych z Nowej Wsi Wielkiej i Bydgoszczy, prezes Bractwa Kurkowego z Solca Kujawskiego, przedstawiciele rodzin zamordowanych i zaproszeni goœcie.
W patriotycznej uroczystoœci upamiêtniaj¹cej tragiczne wojenne losy pracowników Lasów Pañstwowych uczestniczy-

³y poczty sztandarowe: Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu,
Nadleœnictwa Runowo, Bractwa Kurkowego z Solca Kujawskiego, Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej z Nowej Wsi Wielkiej,
Gimnazjum im. J. Kochanowskiego
z Nowej Wsi Wielkiej oraz Szko³y Podstawowej im. M. Konopnickiej z Nowej Wsi
Wielkiej.

 Historia powstania POMNIKA

rowerowy „Œwiadkowie Historii” prowadz¹cy pêtl¹ z Solca Kujawskiego, przez
okoliczne lasy, miejsca pamiêci i z powrotem do miasta.
W 2008 r., na wczeœniejszy wniosek Miros³awa Balaweldera – syna i Krystyny Rumiñskiej – wnuczki zamordowanego jesieni¹ 1939 r. pod Leszycami sekretarza Nadleœnictwa Runowo Artura Balaweldera, Komitet Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po
sprawdzeniu dokumentacji w archiwach,
wyrazi³ zgodê na umieszczenie na pomniku jeszcze dwóch nazwisk: Artura Balaweldera i Piotra Gawina.
Nazwiska tych leœników nie by³y znane twórcom pomnika w 1979 r. Obaj zamordowani pochodzili z Nadleœnictwa
Runowo. Uciekaj¹c w 1939 r. przed dzia-

POMORDOWANYCH LEŒNIKÓW

P

omnik Pomordowanych Leœników
w Leszycach zosta³ zbudowany
w 1979 r. przez pracowników ówczesnego, du¿ego powierzchniowo, Nadleœnictwa Bydgoszcz. Poœwiêcono go pamiêci leœników z terenów przedwojennych
nadleœnictw: Leszyce, Bartodzieje, Bydgoszcz, Jachcie i Runowo, pomordowanych w latach 1939-1945. Pierwsze, uroczyste ods³oniêcie pomnika odby³o siê
9 wrzeœnia 1979 roku.
Pomnik Pomordowanych Leœników
znajduje siê w oddziale 163c, w Leœnic-
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twie Nowa Wieœ, Obrêb Leszyce w Nadleœnictwie Solec Kujawski. Po³o¿ony jest
przy skrzy¿owaniu dróg z Nowej Wsi
Wielkiej do Leszyc i Solca Kujawskiego.
Typ pomnika to obelisk z tablic¹ pami¹tkow¹. Napisy na p³ycie wskazuj¹, ¿e
w niektórych przypadkach zamordowanych by³o nawet kilka osób z jednej
rodziny. Nadleœnictwo Solec Kujawski powsta³o w 1994 r. i odt¹d lasy Obrêbu Leszyce wesz³y w sk³ad nowego nadleœnictwa wraz z po³o¿onym na ich terenie Pomnikiem Pomordowanych Leœników.
Obok pomnika przebiega obecnie szlak

Wójt Wojciech Oskwarek i dyrektor Janusz Kaczmarek sk³adaj¹ wieñce pod pomnikiem pomordowanych pracowników Lasów Pañstwowych i sadz¹ pami¹tkow¹ sosnê papiesk¹ tzw. Benedyktynkê

³aniami wojennymi wraz z rodzinami dotarli a¿ pod Warszawê. Po kapitulacji stolicy wracali do domu i znaleŸli siê w rejonie Nowej Wsi Wielkiej, gdzie 11 paŸdziernika 1939 roku zostali zatrzymani przez
uzbrojonych Niemców w cywilu, zaprowadzeni do pobliskiego lasu i rozstrzelani wraz z innym leœnikiem Janem Szymankiem (Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy, sygnatura akt 301 z 1945 roku).
Korzystaj¹c z okazji uzupe³niania listy
pomordowanych, nadleœniczy Nadleœnictwa Solec Kujawski postanowi³ wykonaæ
now¹ p³ytê i odnowiæ pomnik. Stare tablice nie zosta³y zniszczone, tylko wmurowane w podest pomnika. Odnowiony
pomnik ods³oniêto ponownie 9 wrzeœnia
2008 roku.
Jerzy Szafkowski

Ods³oniêcie pomnik
a
pomnika
we wrzeœniu 1979 roku
P

odczas 79 Zjazdu Polskiego Towa
rzystwa Leœnego, organizowanego
przez Odzia³ PTL w Toruniu, 9 wrzeœnia
1979 r. mia³o miejsce ods³oniêcie pomnika w Leszycach, poœwiêconego
pamiêci pracowników Lasów Pañstwowych pomordowanych w okolicach
Nowej Wsi Wielkiej pod Bydgoszcz¹,
w latach II Wojny Œwiatowej.
W czasie budowy i przygotowañ do
uroczystoœci ods³oniêcia pomnika przewodnicz¹cym toruñskiego Oddzia³u
PTL by³ œp. Leopold Szymkowicz,
a nadleœniczym Nadleœnictwa Bydgoszcz, na terenie którego pomnik posadowiono – Zygfryd Kowalski. Oby-

dwaj byli te¿ g³ównymi inicjatorami tego
przedsiêwziêcia.
Ods³oniêcie pomnika w Leszycach
odby³o siê pierwszego dnia Zjazdu PTL,
9 wrzeœnia 1979 r. Dokona³ tego ówczesny przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego
PTL – prof.dr hab. Franciszek Krzysik przy
wspó³udziale Leopolda Szymkowicza
i Zygfryda Kowalskiego. W tej na wskroœ
patriotycznej uroczystoœci uczestniczyli
cz³onkowie rodzin pomordowanych,
delegaci na Zjazd PTL z ca³ej Polski,
miejscowe spo³eczeñstwo oraz lokalne w³adze, reprezentacja Wojska
Polskiego, poczty sztandarowe,
dzieci i m³odzie¿ z lokalnych szkó³.
Henryk Wojtczak

9 wrzeœnia 1979 r. Uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika w Leszycach.
Przemawia prof. dr hab. Franciszek Krzysik (z prawej, ty³em). Fot. Arch.
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karty z NASZEJ HISTORII...

Ponadto, wœród zaproszonych goœci
obecni byli: nadleœniczowie nadleœnictw
Bydgoszcz Zbigniew Kowalski i Runowo
Antoni Tojza wraz z grup¹ pracowników,
przedstawiciele Miasta i Gminy Solec
Kujawski, przedstawiciele Klubu Radnych
Porozumienie Prawicy, rodziny zamordowanych oraz miejscowa ludnoœæ.
Dyrektor RDLP w Toruniu wraz z Wójtem Nowej Wsi na pami¹tkê odnowienia
pomnika pomordowanych posadzili
w jego s¹siedztwie sosnê papiesk¹ tzw.
Benedyktynkê.
Organizatorami uroczystoœci w Leszycach byli: nadleœniczy Nadleœnictwa Solec Kujawski Zygmunt Sroka oraz wójt
Gminy Nowa Wieœ Wielka Wojciech Oskwarek. Po czêœci oficjalnej tego podnios³ego spotkania wszyscy goœcie zostali
zaproszeni na poczêstunek do sali Gminnego Oœrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
Jerzy Szafkowski
Zdjêcia: Tadeusz Chrzanowski

karty z NASZEJ HISTORII...

(...)
Paul Malzan. Pozna³am ostatnio
wielu ludzi, którzy na dŸwiêk tego
nazwiska zmieniaj¹ momentalnie
wyraz twarzy. Od¿ywaj¹ w pamiêci
tragiczne chwile i uparcie powraca
obraz bliskich, z którymi przed czterdziestu laty, we wrzeœniu 1939 roku,
rozstali siê na zawsze. Z mroków
pamiêci wy³ania siê tak¿e twarz ich
kata. Paul Malzan - to on w pierwszych trzech miesi¹cach wojny wymordowa³ wiêkszoœæ ze swoich s¹siadów z Nadleœnictwa Leszyce
ko³o Nowej Wsi Wielkiej. Przed
wojn¹ by³ gospodarzem, nie lepszym nie gorszym ni¿ inni Polacy
i Niemcy z tych okolic; tu¿ po wybuchu wojny pokaza³, co potrafi...
- Malzan przyszed³ do nas wieczorem razem z Aleksem Witem - wspomina
¿ona Paw³a Kaczyñskiego - £ucja. Byli
bardzo pewni siebie zw³aszcza, ¿e mieli
ze sob¹ broñ.
- Jesteœ aresztowany, chodŸ z nami powiedzieli do mê¿a.
- Za co je¿eli mo¿na wiedzieæ? - spyta³.
- Nie pyskuj, ju¿ ty wiesz dobrze za
co - odburknêli i popychali go ku
drzwiom.
- Sta³am nad ko³ysk¹ naszego czteromiesiêcznego synka, sparali¿owana ze
strachu. Pawe³ by³ opanowany... - Czy
mogê napisaæ list do matki - zapyta³ Malzana. Nie ma na to czasu - odwarkn¹³ Niemiec. Jednak pozwoli³. M¹¿ zdj¹³ z szyi
z³oty ³añcuszek, odda³ mi go i wyszed³ z
nimi na podwórze. Za chwilê wróci³, przynosz¹c mi jeszcze obr¹czkê...
- Ja ju¿ nie wrócê - powiedzia³.
- Uciekaj, ratuj siê kochany - szepnê³am.
- Nie kosztem
twoim i dziecka odpowiedzia³ i doda³ - zabierz moje
wszystkie dokumenty z nadleœnictwa, bêd¹ ci potrzebne...
- Wyszed³...
Nasz Jureczek
zacz¹³ p³akaæ w ko³ysce, jakby wyczu³, ¿e widzi ojca
po raz ostatni. Pad³am na kolana
Pawe³ Kaczyñski - leœnik modli³am siê do
Boga o uratowanie
z Leszyc. Fot. Arch.
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mê¿a. Byliœmy z Paw³em dopiero rok po
œlubie, on mia³ 22 lata i nic z³ego nikomu
nie zrobi³; tak¿e Niemcom. Daremnie:
Bóg te¿ nie wys³ucha³.
W dwie godziny póŸniej nadesz³a s¹siadka. Zaopiekowa³a siê moim dzieckiem, bo ja nie by³am do tego zdolna.
A przecie¿ tego samego dnia przed po³udniem Pawe³ jakby coœ przeczuwa³.
Z tkliwoœci¹ przygl¹da³ siê jak przewijam
dziecko, potem zaœ cicho powiedzia³: Pamiêtaj, ¿ebyœ zawsze tak opiekowa³a
siê naszym syneczkiem. - Coœ ty Pawe³ odrzek³am zaskoczona. - Przecie¿ bêdziemy o niego dbali razem.
- Kiedy od zabrania Paw³a minê³y dwie
godziny nadeszli gospodarze Szilmanowie - Niemcy, u których wynajmowaliœmy
pokój. Udali zdziwienie, ¿e Paw³a aresztowano.
- Ju¿ wy nie udawajcie - odpowiada³a
im odwa¿nie moja s¹siadka - staruszka.
Zna³a ich konszachty z Malzanem i nie
myli³a siê mówi¹c, ¿e nie byli lepsi od niego. Zreszt¹ mia³am siê wkrótce przekonaæ na w³asnej skórze... Tymczasem
Pawe³ nie wraca³, a ja jeszcze mia³am
nadziejê, ¿e mo¿e rzeczywiœcie tylko go
aresztowali. Zreszt¹ umacnia³ mnie w tym
przekonaniu niemiecki so³tys i nadleœniczy, który wyda³ mi papiery mê¿a. Tymczasem by³am sama z Jureczkiem. Niemka Szilman chcia³a mnie wyrzuciæ z pokoju, który zajmowa³am, ale nie uda³o siê
jej. Otrzyma³a od so³tysa nakaz, ¿e musi
daæ jedzenie mnie i dziecku. Mœci³a siê
wiêc jak mog³a. Podczas jednej libacji,
na której goœcie Szilmanów wznosili toasty za Hitlera, us³ysza³am jej odpowiedŸ,
gdy ktoœ zapyta³ o mojego mê¿a: - Le¿y
tam w lesie ten parszywy pies - powiedzia³a z nienawiœci¹.
To a¿ trudno uwierzyæ, ¿e ludzie tak
potrafi¹ siê zmieniæ. Wystarczy³o, ¿e
uwierzyli w zapewnienia Hitlera o wy¿szoœci swojej rasy, a stali siê panami i katami. Pamiêtam, jak jeszcze przed wojn¹
rozmawia³am z Szilmanami o "korytarzu"
gdañskim. Dziwi³am siê dlaczego Niemcy maj¹ takie ¿¹dania w stosunku do
Polski i twierdzi³am, ¿e nigdy siê im nie
uda odebraæ nam dostêpu do morza.
- No i co! - syknê³a z zadowoleniem
Szilmanowa, kiedy po wrzeœniowej tu³aczce mobilizacyjnej powróciliœmy
z mê¿em do Dobromierza - Nie tylko korytarz, ale i ca³a Polska jest nasza - to by³y
pierwsze s³owa, którymi nas przywita³a.
Zd¹¿y³a okraœæ nasze mieszkanie

z cenniejszych rzeczy i ju¿ wtedy stara³a
siê o nasz¹ eksmisjê.
Ta wrzeœniowa tu³aczka te¿ by³a ciê¿ka. M¹¿, jako sekretarz Nadleœnictwa Leszyce, by³ odpowiedzialny za ewakuacjê
cennego sprzêtu leœnego (spryskiwarki
miedziane do runa) oraz sporej grupy
ludzi. Doszliœmy prawie pod Warszawê,
bombardowani bez ustanku. Pieluszki
pra³am w okolicznych bagnach, albo ka³u¿ach. Ale to by³o niczym w porównaniu z tym, ¿e utraci³am potem najukochañsz¹ i najbli¿sz¹ mi osobê... Pawe³...
Chodzi³am po lesie i szuka³am jego grobu. ¯eby choæ cia³o pochowaæ na cmentarzu jak nale¿y, ¿eby Jurek, który
kiedyœ doroœnie i nie bêdzie pamiêta³
twarzy ojca, postawi³ na jego grobie
œwieczkê. Daremnie. Kiedyœ zjawi³ siê
u mnie Wilibald Blachowski, serdeczny
przyjaciel mojego mê¿a. - Lusiu - powiedzia³ - przyrzekam ci, ¿e znajdê cia³o
twojego mê¿a...
Tymczasem w Dobromierzu, Dêbince, Leszycach i Nowej Wsi Wielkiej by³o
coraz niebezpieczniej. Malzan, Wit
i Niemcy, którzy do nich przyje¿d¿ali (czêsto w mundurach SS) coraz czêœciej wyprowadzali z domów okolicznych pracowników nadleœnictwa. W lesie s³ychaæ
by³o potem strza³y...
Poradzono mi, ¿ebym wyjecha³a
z dzieckiem do swoich rodziców do Solca Kujawskiego, bo Szilmanowa stara siê
zainteresowaæ niemieckich bandytów
moj¹ osob¹. Nie by³o to ³atwe. Nie mia³am furmanki, a sama z dzieckiem na rêku
przez las, piechot¹... - nie mog³am Jureczka nara¿aæ. Uda³o siê uzyskaæ od
so³tysa pozwolenie dla jednego z gospodarzy, który mia³ mnie odwieŸæ. Dosta³ zaœwiadczenie, ¿e mieszka w Dobromierzu
i musi tutaj powróciæ.
Wyjecha³am. W Solcu te¿ trwa³a rzeŸ.
Niemiec Muzolf, którego nazywaliœmy
"trzêsi³epkiem" (ze wzglêdu na nerwowy
tik g³owy), udowodni³, ¿e te¿ mo¿e mieæ
w³adzê w tym mieœcie. Zdoby³ j¹ kosztem ¿ycia swoich dawnych kolegów i s¹siadów. Codziennie z kawiarni, w której
urz¹dzono kaŸniê, s³ychaæ by³o jêki konaj¹cych, na okolicznych murach ogl¹da³o siê plamy ludzkiej krwi.
- "Moerder Frau" - "¿ona mordercy" mówili o mnie okoliczni s¹siedzi-Niemcy,
dobrzy znajomi mojej rodziny sprzed wojny. - Nie podamy ci rêki - mówili, bo twój
m¹¿ by³ bandyt¹... Niemiecka propaganda i tutaj kaza³a mi ¿yæ w ci¹g³ej trwodze.
Ale jakoœ przetrwaliœmy te czasy grozy.
Kiedy Jureczek mia³ ju¿ piêæ lat, skoñczy³a siê wojna. 26 listopada 1945 roku
zjawi³ siê u mnie Wilibald B³ochowski. Dotrzyma³ s³owa... Znalaz³ cia³o mojego
mê¿a, w lesie, niedaleko Dêbinki Leszyckiej.

- Rozkopaliœmy wtedy wszystkie zbiorowe mogi³y - mówi Blachowski - czasami to pasterze wskazywali nam, szczególnie miêkki grunt. Jeden z nich wymaca³ kijem w ziemi cia³o Kaczyñskiego.
Pozna³em go po ubraniu, trzyma³o siê
jeszcze na koœciotrupie...
- Lekarz, który dokonywa³ sekcji wspomina ¿ona zamordowanego - poza
strza³em w brzuch stwierdzi³ œlady fizycznego znêcania siê nad Paw³em. Garœæ
w³osów na pok³utej g³owie zwisa³a na
skrawkach skóry...
Dzisiaj, po czterdziestu latach (rozmowa by³a przeprowadzona i artyku³ ukaza³
siê w "Dzienniku Wieczornym" w 1979
roku - przyp. Redakcji) doczeka³am siê,
¿e mojemu mê¿owi i innym zamordowanym leœnikom wystawiono pomnik. W Dêbince spotka³am matki, ¿ony, siostry
i dzieci pomordowanych. Wszyscy cieszymy siê, ¿e spo³eczeñstwo w ten sposób uczci³o pamiêæ naszych najbli¿szych
- ofiar niemieckiego faszyzmu. A Malzan...? Ten kat byæ mo¿e ¿yje jeszcze, nie
doczyta³am siê jego nazwiska na liœcie
skazanych zbrodniarzy. Podobno u schy³ku wojny s³u¿y³ w ¿andarmerii w Toruniu.
Zas³u¿y³ sobie na uznanie rodaków! Mo¿liwoœæ w³adzy pozbawi³a go sumienia
i wszystkiego, co ludzkie. Wit te¿ podobno uciek³ przy koñcu wojny.
(...)
Rozalia Filipiak jest córk¹ zamordowanego Stanis³awa Trzebiñskiego: Mieszkaliœmy w osadzie robotniczej
w Dêbince - mówi - Jak przez mg³ê pamiêtam dzieñ, w którym zabrali z domu
ojca. Nie zd¹¿y³ uciec, chocia¿ koledzy
uprzedzali, ¿e Niemcy morduj¹ wszystkich leœników w lesie. Zastrzelili go niedaleko domu. W godzinê po wyjœciu us³yszeliœmy strza³... Pamiêtam, ¿e kiedy go
zabierali nakazali, ¿eby siê ciep³o ubra³
i wzi¹³ pieni¹dze. Cia³o znaleziono potem
nagie i bez pieniêdzy...
Marta Polcyn straci³a ojca i brata,
by³a te¿ œwiadkiem jak Niemcy znêcali
siê nad m³odym in¿ynierem - leœnikiem
Zygmuntem Ohlem: - By³o to 3 listopada 1939 roku - wspomina. - By³am wtedy na polu, zbiera³am ziemniaki. Do leœniczówki, któr¹ zamieszkiwa³ Ohl (przyby³ on tutaj przy koñcu sierpnia 1939
roku) wpad³a gromada umundurowanych Niemców. Wyprowadzili Ohla na
podwórko i wtedy wyraŸnie s³yszeliœmy
jêki katowanego. Potem, ledwie ¿ywego, wyprowadzili do lasu. S³yszeliœmy
strza³y. Ludzie widzieli póŸniej, jak Bugler - Niemiec z naszej wsi, który wraz
z Malzanem i Witem mordowa³ leœników,
nosi³ kurtkê i buty Ohla. (...)
Gra¿yna Ostropolska
"Dziennik Wieczorny" 1979 r.

Nowa tablica (projektu Marka Abramowicza) z pomnika poœwiêconego pamiêci
pracowników Lasów Pañstwowych w Leszycach. Fot. Tadeusz Chrzanowski

Co wydarzy³o siê w Leszycach, jesieni¹ 1939

Stanis³aw, Kasper, Feliks
i Marcin TRZEBIÑSCY (+1939)

J

ulian Filipiak urodzi³ siê w 1920 r.
Gdy zaczê³a siê wojna we wrzeœniu
1939 r. mieszka³ ze swoja rodzin¹
w Pr¹docinie. W pierwszych dniach wojny Niemcy zabili mu ojca, bo znaleŸli przy
nim dokument, ¿e by³ powstañcem wielkopolskim. Miejsce spoczynku nie jest
znane. Matkê, siostrê i braci wywieŸli do
obozu w Potulicach, a stamt¹d zabrali do
pracy w gospodarstwach niemieckich.
Tak prze¿yli wojnê. Pan Julian zosta³ skierowany przez okupanta do pracy w gospodarstwie so³tysa wsi Leszyce Aleksa
Wita. W tej wsi mieszkali niemal sami
Niemcy. Z tego, co pamiêta Pan Julian
jedna polska rodzina Wójcików, po zamordowaniu im syna, wyprowadzi³a siê
w nieznane. Aleks Wit by³ nieformalnym
przywódc¹ miejscowych Niemców. U niego odbywa³y siê spotkania i narady. Czasem i dwa razy w tygodniu zje¿d¿ali na
rowerach pod jego osadê. St¹d te¿ wychodzi³y uzbrojone grupy niemieckich
zbrodniarzy do polskich domów, wyprowadzali ludzi do lasu i rozstrzeliwali.
Julian Filipiak ma dzisiaj 88 lat. Mieszka w Leszycach z córk¹ Urszul¹, wnukami i prawnukami. Z rodzin¹ Trzebiñskich,
z której a¿ cztery nazwiska widniej¹ na
tablicy w Leszycach poœwiêconej pomordowanym pracownikom Lasów Pañstwowych, by³ spokrewniony przez nie¿yj¹c¹
ju¿ ma³¿onkê Rozaliê. Stanis³aw Trzebiñski, teœæ Pana Juliana mia³ 46 lat, gdy jesieni¹ 1939 r. miejscowi Niemcy zabrali
go z domu w Dêbince. Przyszli ca³¹

grup¹, z karabinami. By³o ju¿ po po³udniu. Kazali ciep³o siê ubieraæ, bo bêdzie
pracowaæ. Nie chcia³ iœæ. Szarpali go
i zmusili w koñcu do ubrania. Mówili jego
¿onie, ¿e nied³ugo wróci. Poszli w kierunku Nowej Wsi, mo¿e dwa kilometry uszli
i tam w zagajniku go zastrzelili. Cia³o przykryli tylko ga³êziami. Jednak dopiero po
kilku tygodniach grzybiarze znaleŸli zw³oki i dali znaæ rodzinie. Stanis³aw by³ przodownikiem brygady robotników pracuj¹cych w Nadleœnictwie Leszyce. Mia³
trzech synów, którzy te¿ pracowali w lesie: Kaspra, Feliksa i Marcina. Byli to roœli, dobrze zbudowani mê¿czyŸni, w wieku 26, 24 i 20 lat. Wszystkich zabili Niemcy. Wojnê prze¿y³ tylko najstarszy z synów - Stefan.
Dwaj starsi z braci - Kasper i Feliks
Trzebiñscy zostali zmobilizowani do Wojska Polskiego. Poszli na wojnê. Kasper
nie wróci³. Zgin¹³ prawdopodobnie ju¿ we
wrzeœniu 1939 r. Feliks dosta³ siê do niewoli niemieckiej. Poniewa¿ urodzi³ siê
w Westfalii, Niemcy zwolnili go z obozu
jenieckiego z nakazem zg³oszenia siê w
urzêdzie w miejscu zamieszkania. Trafi³
do so³tysa Leszyc Aleksa Wita. Pan Julian Filipiak dobrze pamiêta, gdy w mundurze polskiego ¿o³nierza z tobo³kiem na
plecach, siedzia³ na schodach przed domem i czeka³ na niemieckiego so³tysa.
Aleks Wit osobiœcie dopilnowa³, aby Feliks trafi³ do urzêdu w Nowej Wsi Wielkiej, a stamt¹d do obozu koncentracyjnego. Rodzina otrzyma³a póŸniej tylko
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jeden list od Feliksa, po czym s³uch po
nim zagin¹³.
Tragiczny by³ te¿ los m³odszego z braci - Marcina. Jeszcze przed wojn¹ ojciec
Stanis³aw kupi³ mu konia i nowy wóz do
zrywki i wywozu drewna z lasu. Œwietnie
sobie radzi³ w tej robocie. By³ m³ody, zdrowy, silny. Nie ba³ siê ciê¿kiej pracy. Gdy
nasta³a okupacja miejscowi Niemcy najpierw odebrali mu konia i wóz, a potem
wyprowadzili siedem kilometrów w las
i tam zabili. Pan Julian d³ugo szuka³ miejsca zbrodni. Pomogli mu robotnicy, ju¿
po wojnie. Z siostr¹ Marcina Rozali¹,
z któr¹ siê o¿eni³ poszli na wskazane miejsce i zebrali koœci. By³y ukryte p³ytko, tu¿
pod œció³k¹. Przenieœli szcz¹tki do grobu na cmentarz w Nowej Wsi.
Sk¹d bra³a siê ta nienawiœæ do s¹siadów-Polaków? Pan Julian mówi, ¿e w ostatnich latach przed wojn¹ nasili³a siê propaganda hitlerowska, która trafia³a na podatny grunt, szczególnie na terenach niezbyt
odleg³ych od granicy z III Rzesz¹. Tym bardziej by³o to widoczne w miejscowoœciach,
gdzie du¿y udzia³ wœród mieszkañców mieli
Niemcy, na przyk³ad w Leszycach. Co ciekawe, Aleks Wit z Leszyc, jako obywatel
polski, by³ zmobilizowany do Wojska Polskiego, ale prawdopodobnie, gdy wkroczyli
Niemcy zdezerterowa³ i ujawni³ siê zaraz
jako aktywista nowej w³adzy okupacyjnej.
Wielu miejscowych Niemców ubra³o wkrótce mundury SS i SA.
Pan Julian dobrze pamiêta powracaj¹cych z ewakuacji Polaków. Przez Now¹
Wieœ przetacza³y siê wozy z dobytkiem
przez ca³y wrzesieñ, paŸdziernik
i jeszcze w listopadzie. Miejscowi
Niemcy byli dobrze zorganizowani. Zatrzymywali furmanki, odbierali, co cenniejszy dobytek,
a zw³aszcza byd³o i konie z zaprzêgiem. Jeœli ktoœ siê przeciwstawia³,

wyprowadzali do lasu lub na pobliski
cmentarz i rozstrzeliwali. Zreszt¹ nie musia³ siê przeciwstawiaæ. Wystarczy³o mieæ
na sobie mundur leœnika polskiego. Tak
w³aœnie zginêli w tym miejscu m.in. leœnicy z Runowa: Piotr Gawin, Artur Balawelder i Jan Szymanek.
W czêœci zachodniej cmentarza
w Nowej Wsi Wielkiej pozosta³o 16 mogi³
zbiorowych, w których z³o¿ono szcz¹tki
513 ofiar zbrodni niemieckich z jesieni
1939 roku. W zdecydowanej wiêkszoœci
s¹ to ofiary niezidentyfikowane, ekshumowane w 1945 roku z okolicznych lasów.
Tymczasem miejscowi Polacy, którym
uda³o siê prze¿yæ czas najwiêkszych
zbrodni w jesieni 1939 r. zostali zmuszeni w czasie wojny do niewolniczej pracy
w gospodarstwach niemieckich. Pracowali przewa¿nie tylko w zamian za mo¿liwoœæ mieszkania i skromnego utrzymania. Pan Julian pamiêta taki przypadek,
gdy jednego z Polaków gospodarz niemiecki wyprowadzi³ do pobliskiego lasu
i zastrzeli³, bo przesta³ mu siê podobaæ.
On sam trafi³ lepiej, bo pracowa³ u jednego z wiêkszych zbrodniarzy, jednak ten
go sobie ceni³ za pracê w gospodarstwie
i chroni³ na tyle, ¿e nawet gdy w koñcu
wojny brali Polaków do Wehrmachtu, to
przekona³ komisjê, ¿e jest mu niezbêdny
do obrz¹dku byd³a.
PóŸniej, na wieœæ o zbli¿aj¹cym siê froncie i Armii Czerwonej miejscowi Niemcy w
pop³ochu pakowali swój i kradziony dobytek, brali wszystko, co cenniejsze i uciekali
na zachód. Tak te¿ uciek³ Aleks Wit z rodzin¹. Nikt nie s³ysza³, aby poniós³ jakiekolwiek konsekwencje za swoje zbrodnie.
Na podstawie opowiadania
Juliana Filipiaka, 21 paŸdziernika
2008 roku w Leszycach,
spisa³: Tadeusz Chrzanowski

Julian Filipiak (w œrodku) z córk¹ Urszul¹ (z lewej), wnuczk¹ Ann¹ i prawnukiem
Jakubem w Leszycach 21 paŸdziernika 2008 r. Fot. Tadeusz Chrzanowski
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Józef Dziadon (1898-1939)

NASZ OJCIEC

J

ózef Dziadoñ urodzi³ siê w 1898 r.
wS³upicach w pow. Limanowa na
Podhalu. W wieku 19 lat wst¹pi³ na
ochotnika do Legionów. Walczy³ o niepodleg³¹ Polskê. Wkrótce te marzenia
siê spe³ni³y. Wtedy, w 1918 roku, Ma³opolska by³a bardzo przeludniona i biedna. Józef w poszukiwaniu chleba trafi³
do Dobromierza w powiecie bydgoskim, gmina Nowa Wieœ Wielka. Tu
podj¹³ pracê.
Pracowa³ najpierw przy budowie tzw.
kolei francuskiej ³¹cz¹cej Œl¹sk z Ba³tykiem. Gdy inwestycje zakoñczono przeszed³ do pracy w Lasach Pañstwowych.
Pracowa³ jako robotnik leœny, póŸniej
jako przodownik (brygadzista). Wykonywa³ typowe prace leœne: pozyskanie
drewna, ¿ywicowanie, prace w ochronie
lasu, odnowienia. Jak mówi Pan Wojciech, jego ojciec Józef pracowa³ w Leœnictwie Dêbinka na terenie Nadleœnictwa Leszyce. Leœniczym by³ tam wówczas Koz³owski.
Józef o¿eni³ siê w 1923 r. z Agat¹,
która te¿ pochodzi³a z po³udniowej Polski. Dziadoniowie mieli dziewiêcioro
dzieci, szeœciu ch³opców i trzy dziewczynki. Z czasem Józef kupi³ 15 arów
ziemi, a w 1934 roku pobudowa³ w³asny,
drewniany dom. Dom przetrwa³ wojnê,
dopiero, gdy przechodzi³ front sowiecki
w 1945 r. zosta³ powa¿nie uszkodzony
i rodzina Dziadoniów zamieszka³a w jednym z opuszczonych budynków poniemieckich.
Jak mówi Pan Wojciech, jego ojciec
Józef by³ cz³owiekiem zgodnym. Nie mia³
wrogów. Z s¹siadami ¿y³ dobrze, czy to
z Polakami, czy z Niemcami, których sporo mieszka³o we wsi. By³ jednak cz³onkiem stowarzyszenia hallerczyków i - jak
przypuszcza Pan Wojciech - nie robi³
z tego tajemnicy, a Niemcy dobrze wiedzieli o patriotycznych korzeniach tej
polskiej organizacji.
Gdy wybuch³a wojna, Polacy - mieszkañcy Dobromierza - poœpiesznie pakowali swój dobytek na wozy i uciekali
w kierunku na Warszawê. Józef Dziadoñ
stwierdzi³, ¿e nie ma tu wrogów, nic nikomu z³ego nie zrobi³, nie musi z rodzin¹
uciekaæ. A rodzina by³a ju¿ liczna. W chwili wybuchu wojny sk³ada³a siê z rodziców
i oœmiorga dzieci, a ¿ona by³a w ci¹¿y.
Gdy ju¿ wszyscy Polacy z Dobromierza
wyjechali to i Dziadoñ spakowa³ przedmioty pierwszej potrzeby na niewielki
wózek, zabra³ ¿onê i dzieci, i ruszyli drog¹
w kierunku Inowroc³awia. Wêdrowali za-

)

nie mia³ wrogów
ledwie jeden dzieñ, przespali u gospodarza w Bruniewie, gdzie nazajutrz rano
wesz³y ju¿ wojska niemieckie. Nakazali
powrót.
Do Dobromierza wrócili 8 wrzeœnia
1939 r., po po³udniu. Mo¿e dwie godziny
po powrocie - wspomina Pan Wojciech pod ich dom zajecha³ samochód. Wyszed³ z niego cywil ubrany w p³aszcz
i kapelusz. W rêku trzyma³ pistolet. Przy
budzie zaszczeka³ pies, Niemiec go zastrzeli³. Zabrali ojca do samochodu. Nie
pozwolili nawet na po¿egnanie z rodzin¹.
Samochód odjecha³ w kierunku Nowej
Wsi Wielkiej. ¯ona i dzieci ju¿ wiêcej ojca
nie widzieli.
Z opowiadañ mieszkañców Nowej
Wsi Wielkiej Dziadoniowie dowiedzieli siê
wkrótce, ¿e Polacy z okolicznych miejscowoœci byli zwo¿eni na posterunek
policji niemieckiej i przetrzymywani przez
noc w piwnicy, a w kolejnym dniu rozstrzeliwani. 9 wrzeœnia 1939 r. rano widzieli z ukrycia jak Niemcy prowadzili grupê Polaków na miejscowy cmentarz. Za
jakiœ czas s³ychaæ by³o salwy z karabinów. Do rozstrzeliwañ i grzebania Polaków Niemcy wykorzystali do³y przygotowane na wapno na terenie, gdzie planowano wczeœniej budowê koœcio³a. Ostatecznie powsta³ tam tylko cmentarz, który istnieje do dziœ. W czêœci zachodniej
cmentarza jest 16 zbiorowych mogi³ Polaków zamordowanych jesieni¹ 1939
roku. By³ tam rozstrzelany równie¿ s¹siad
Dziadoniów - Wojciech Gêœciak i jeszcze
dwóch innych mieszkañców Dobromie-

Wojciech Dziadoñ w styczniu 2008 roku.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

Józef Dziadoñ z ¿on¹ (z lewej) i teœciow¹ oraz dzieæmi. Na kolanach siedzi Wojciech.
Fotografia z 1934 roku

rza - Ludwik i Mateusz Pacharzyna. Wszyscy byli robotnikami leœnymi w Lasach
Pañstwowych. W tamtym czasie miejscowi Niemcy rozstrzelali w lesie równie¿ leœniczego Leœnictwa Dobromierz Feliksa
Gróla i adiunkta z Nadleœnictwa Leszyce
Zygmunta Ohla.
Po œmierci ojca Dziadoniowe pozostali bez œrodków do ¿ycia. W lutym 1940
r. urodzi³ siê najm³odszy potomek Józefa - Andrzej. W domu by³a teraz matka
i dziewiêcioro dzieci. Najstarsze w wieku 14-15 lat musia³y iœæ do pracy zarobkowej w gospodarstwach niemieckich.
Ciê¿ko pracowa³a te¿ matka Agata.
Wkrótce zapad³a na gruŸlicê i zmar³a
w 1941 r., w wieku zaledwie 39 lat. Dzieci zosta³y sierotami. Po œmierci mamy
domem i najm³odszym rodzeñstwem zajmowa³a siê najstarsza 16-letnia siostra
Wiktoria. Starsi bracia Stanis³aw, Antoni
i Jan pracowali u Niemców w okolicznych wsiach, aby utrzymaæ osierocon¹
rodzinê.
Pan Wojciech mia³ wówczas osiem
lat, te¿ musia³ iœæ pracowaæ do miejscowych Niemców (najpierw u Hagbarda w
Dobromierzu, póŸniej u Husego w Nowej Wsi Wielkiej) w zamian za utrzymanie. Pas³ krowy i wykonywa³ przy nich
ca³y gospodarski obrz¹dek. Tylko, co
drug¹ niedzielê dostawa³ po po³udniu
wolne i pokazywa³ siê w rodzinnym
domu. Tak przepracowa³ za darmo cztery lata, do koñca wojny.
Gdy w 1945 r. zbli¿a³ siê front sowiecki miejscowi Niemcy ju¿ z wyprzedzeniem pakowali dobytek na furmanki

i uciekali na zachód. Niektórzy by unikn¹æ odpowiedzialnoœci za zbrodnie, których dokonali, inni za zmuszanie Polaków do niewolniczej pracy, jeszcze inni
ze strachu przed Armi¹ Czerwon¹.
Z Dobromierza uciekli wszyscy. Wkroczyli Rosjanie. Tworzy³a siê nowa administracja. Na gospodarstwa poniemieckie przyjecha³o sporo Polaków wysiedlonych z kresów wschodnich.
Po wojnie, Pan Wojciech poszed³ do
szko³y powszechnej. Skoñczy³ Technikum Leœne w Goraju. Pracowa³ w Zarz¹dzie Lasów Pañstwowych w Gdañsku
i w Biurze Urz¹dzania Lasu w Toruniu.
Skoñczy³ studia leœne w Poznaniu. Pracowa³ przez 10 lat w Urzêdzie Wojewódzkim w Toruniu, póŸniej krótko w Okrêgowym Zarz¹dzie LP w Toruniu i na koniec
w Nadleœnictwie Dobrzejewice, sk¹d
przeszed³ na rentê w 1990 roku. Bra³
udzia³ w przygotowaniach do ods³oniêcia pomnika pomordowanych pracowników Lasów Pañstwowych w Leszycach
w 1979 r. Uczestniczy³ te¿ w uroczystoœci ods³oniêcia nowej tablicy na tym pomniku, w dniu 9 wrzeœnia 2008 r., dok³adnie w 69 rocznicê zamordowania jego
ojca - Józefa Dziadonia.
Na podstawie rozmowy
z Wojciechem Dziadoniem,
28 stycznia i 6 paŸdziernika 2008 r.,
spisa³: Tadeusz Chrzanowski
Zdjêcie: z albumu rodzinnego
Wojciecha Dziadonia
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Zamordowani w Nowej Wsi, 11 paŸdziernika 1939 r.

BALAWELDER
Artur (1888-1939)

karty z NASZEJ HISTORII...

U

rodzony 8 lipca 1988 r. we Lwowie,
sekretarz Nadleœnictwa Runowo.
Rozstrzelany przez funkcjonariuszy niemieckiego Selbstschutzu wraz z leœniczymi Piotrem Gawinem i Janem Szymankiem w Nowej Wsi Wielkiej pod
Bydgoszcz¹ 11 paŸdziernika 1939 r.
(mia³ 51 lat).
Oto relacja z tragicznych wydarzeñ 11 paŸdziernika 1939 r., spisana w formie zeznania 14 maja
1945 r. przez córkê Artura Balaweldera - Urszulê, która by³a ich œwiadkiem.:"11 paŸdziernika 1939 r. wraca³am wraz z rodzicami i rodzeñstwem z ucieczki. W Nowej Wsi (Wielkiej) pod Bydgoszcz¹ zatrzymano
nas i aresztowano ojca mego Artura
Balaweldera, syna Bronis³awa ur.
8.07.1888 r. we Lwowie, zamieszka³y
w Runowie Krajeñskim, pow. Sêpólno (sekretarz Nadleœnictwa Runowo)
oraz leœniczego (Piotra) Gawina i leœniczego (Jana) Szymanka tak¿e
z Runowa. I na naszych oczach gwa³tem ich odarto od rodzin i prowadzono w kierunku tamtejszego lasu. Ojciec mój chcia³ zawróciæ, z pewnoœci¹ siê z nami po¿egnaæ, lecz to udaremniono, bito kolbami (karabinów),
a dzieci niemieckie i kobiety Niemki
mia³y wielk¹ radoœæ patrz¹c na nasze
³zy i krzyki rozpaczy, wyzywaj¹c nas
w rozmaity sposób. Gdy niemieckie
zbiry z aresztowanymi oddalili siê do
lasu, trwa³o to mniej wiêcej minut piêæ,

Artur Balawelder
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a ju¿ s³yszeliœmy strza³y i nie ma w¹tpliwoœci, ¿e zabito tam ojca, jak i dwóch jego
towarzyszy. Nam kazano jechaæ do domu.
Ojcu i jego towarzyszom zarzucano, ¿e s¹
mordercami Blutsonntagu ("krwawej niedzieli") w Bydgoszczy. Nadmieniam, ¿e
myœmy byli pod Warszaw¹, jechaliœmy
przez Toruñ, tak ¿e w Bydgoszczy (nawet)
¿eœmy nie byli. A wiêc mordu (na ojcu
i jego towarzyszach) dokonano bez wszelkiego powodu. Na tym koñczê zeznanie
do³¹czaj¹c fotografiê mojego ojca.

Z

espó³ Szkó³ z oddzia³ami Integracyjnymi w Kruszynie od wielu lat
prowadzi edukacjê ekologiczn¹.
Uczniowie chêtnie bior¹ udzia³ w ró¿nego rodzaju akcjach, konkursach
przyrodniczych, maj¹cych na celu podniesienie ich wiedzy z ochrony przyrody. Jedn¹ z form krzewienia œwiadomoœci ekologicznej i propagowania
kultury œrodowiskowej jest organizowanie co roku na terenie naszej szko³y
akcji "Dnia Drzewa".

Urszula Balawelder,
Sêpólno 14.05.1945 r.

GAWIN Piotr
(1895-1939)

U

rodzi³ siê 17 paŸdziernika 1895 r.
w Olszynach, pow. Chojnice. Pracowa³ jako pomocnik leœny w lasach niemieckich prywatnych, od 1920 r. najpierw
w Nadleœnictwie Klosnowo, póŸniej
Trzebciny, gdzie obj¹³ Leœnictwo Siwe
Bagno. W 1928 r. przeniesiony do Nadleœnictwa Runowo, gdzie do wybuchu II
wojny œwiatowej zajmowa³ stanowisko
leœniczego Leœnictwa Ch³opigost.
Rozstrzelany przez miejscowych
Niemców z organizacji Selbstschutz w
Nowej Wsi Wielkiej ko³o Bydgoszczy 11
paŸdziernika 1939 r., razem z sekretarzem
Nadleœnictwa Runowo Arturem Balawelderem i leœniczym Leœnictwa Stebionki
Janem Szymankiem.
Opracowa³: Tadeusz Chrzanowski

Piotr Gawin

Œwiêto Drzewa jest programem
edukacji ekologicznej Klubu "Gaja" realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i miêdzynarodowa akcja sadzenia drzew w dniu 10 paŸdziernika.
Opiera siê ona na aktywnoœci, w szczególnoœci dzieci i m³odzie¿y, przy udziale
przedstawicieli ró¿nych instytucji, lokalnych spo³ecznoœci, samorz¹dów i organizacji pozarz¹dowych. Celem programu
"Dnia Drzewa" jest zainspirowanie
uczniów, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania dzia³añ proekologicznych dotycz¹cych sadzenia i ochrony drzew.

LISTY
do redakcji
W numerze 3(48)2008 r. Biuletynu
RDLP w Toruniu zosta³o zamieszczone
wspomnienie pani Ireny Hunker o rodzinie Biñczyków. Poniewa¿ w artykule tym
znajduje siê szereg przeinaczeñ
i k³amstw obra¿aj¹cych godnoœæ i dobre
imiê nie¿yj¹cych ju¿ moich bliskich proszê o zamieszczenie niniejszego sprostowania.
K³amstwem jest stwierdzenie, ¿e mój
ojciec Franciszek Kopicki zapisa³ siê do
drugiej grupy narodowoœciowej niemieckiej. Byliœmy zaliczeni do III grupy narodowoœciowej. Grupa ta nie podlega³a
weryfikacji wiêc nie potrzebowaliœmy
wstawiennictwa Henryka Biñczyka.
Nie wiem na jakiej podstawie znalaz³o
siê stwierdzenie o obojêtnoœci mego ojca
wobec rodziny Biñczyków. Udzielanie pomocy rannemu Henrykowi wi¹za³o siê
z realn¹ groŸb¹ œmierci dla ca³ej rodziny. Ja
na zmianê z ojcem spotyka³am siê
z Henrykiem w lesie. Pozwalanie nastoletnim dzieciom na pomoc partyzantom, dostarczanie im broni to wed³ug Ireny Hunker

Dyrektor Andrzej Nowicki i in¿. Mieczys³aw Olewnik
przy sadzeniu drzewka pokoju. Fot. Ewa Kamiñska

W tym roku, dla uczczenia tej akcji
10 paŸdziernika klasa IVb pod kierunkiem
Ewy Kawiñskiej przygotowa³a przedstawienie, na które zosta³y zaproszone dzieci z klas 0 - IV. W ciekawy sposób uczniowie zaprezentowali najwa¿niejsze treœci
dotycz¹ce ochrony przyrody. W przedstawieniu wiele uwagi poœwiêcono na dzia³ania dotycz¹ce ochrony drzew, oraz sposobów ich wykorzystywania przez cz³owieka. Wœród zaproszonych na uroczystoœæ
goœci mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ mgr.

in¿. Mieczys³awa Olewnika z Nadleœnictwa W³oc³awek. Pan Olewnik opowiada³
dzieciom o lesie i jego mieszkañcach, a
tak¿e chêtnie odpowiada³ na liczne pytania zadawane przez dzieci. Dla wszystkich
uczniów nasz goœæ przygotowa³ prezenty
w formie zak³adek do ksi¹¿ek. Dla szko³y
zaœ przekaza³ filmy DVD o przyrodzie naszych lasów oraz grê dydaktyczn¹.
Najwa¿niejszym punktem uroczystoœci by³o posadzenie "drzewa pokoju".

jest obojêtnoœæ? Dziêki opiece moich rodziców Henryk Biñczyk prze¿y³ wojnê.
Nieprawd¹ jest stwierdzenie jakoby
siostra mojego ojca - Jadwiga Siemionowa wysz³a za m¹¿ za Niemca. Jej mê¿em by³ Polak - Gdañszczanin. Zgin¹³
w czasie wojny a miejsce Jego pochowania jest nieznane. Wujek Siemion by³
g³uchoniemy. Pani Irena wspomina, ¿e
mia³ z³¹ s³awê wœród Polaków. Sk¹d
mog³a siê wzi¹æ taka opinia? Przecie¿ to
nieprawda.
Pani Irena zarzuca mojemu mê¿owi
Kazimierzowi Rolbieckiemu wspó³pracê
z Niemcami. Jest to oszczerstwo. W 1939
roku mój przysz³y m¹¿ zosta³ aresztowany i osadzony w obozie egzekucyjnym
w Skórczu. 1 listopada 1939 r. uda³o mu
siê z niego uciec. Przez d³ugi czas ukrywa³ siê u swoich rodziców w Widnie. Gdy
sprawa ucieczki ucich³a, dziêki pomocy
nadleœniczego z Laski (von Beninde),
zacz¹³ pracowaæ w nadleœnictwie. By³
tam do 1944 r., kiedy to aresztowa³o go
gestapo. Siedzia³ w wiêzieniu w Gdañsku a nastêpnie zosta³ skierowany na
roboty do Niemiec w okolice Legnicy.
Pracowa³ tam przy wypalaniu wêgla
drzewnego. Uciek³ korzystaj¹c z zamie-

Wraz z dyrektorem Andrzejem Nowackim i Mieczys³awem Olewnikiem udaliœmy siê przed szko³ê gdzie zosta³y posadzone przez nas dwa krzewy. Bêdziemy je pielêgnowaæ aby zawsze przypomina³y nam o dzisiejszym wydarzeniu.

Mamy nadziejê, ¿e przekazane przy tej
okazji treœci zaktywizuj¹ jeszcze bardziej
uczniów do dzia³añ na rzecz ochrony
przyrody.

szania spowodowanego zbli¿aj¹cym siê
frontem.
Posiadam oœwiadczenie z³o¿one przez
Henryka Biñczyka o treœci: "Rolbiecki Kazimierz (...) podczas okupacji niemieckiej
wspó³pracowa³ z nami - Polskiemi Partyzantami (..) dostarcza³ nam broñ, amunicje, oraz informacje. Z tego to tytu³u by³
wiêzionym w roku 1944 przez "Gestapo"
a nastêpnie izolowanym na terenie by³ej
rzeszy. Pomimo tortur w œledztwie "Gestapa" nie zdradzi³ tajemnicy, ani nas."
(pisownia oryginalna)
Ja sama by³am œwiadkiem przekazywania broni Henrykowi Biñczykowi przez
mego mê¿a. Jego losy w czasie wojny

weryfikowa³a komisja ZBOWiD i przyjê³a
go do zwi¹zku. Mój m¹¿ od wielu lat nie
¿yje. Myœlê, ¿e gdyby ¿y³ nie mo¿na by
wyrz¹dziæ mu wiêkszej krzywdy ni¿ oskar¿yæ o wspó³pracê z Niemcami. Jest mi
ogromnie przykro, ¿e po tylu latach, muszê prostowaæ tak nieprawdziwe informacje o moich bliskich. I to wyg³aszane przez
osobê, której rodzinie moi Rodzice okazali tyle dobroci i serdecznoœci.

Od redakcji Biuletynu

dziej dla niej tragicznych dniach II wojny
œwiatowej, otrzymywa³a bezinteresowne
wsparcie i pomoc ze strony Rodziny Kopickich. Szczególn¹ ¿yczliwoœæ i ofiarnoœæ okazywa³a im zawsze matka Pani
Haliny Rolbieckiej - Janina Kopicka.

W rozmowie telefonicznej, któr¹ przeprowadzi³em 15 paŸdziernika 2008 r., Pani
Irena Hunker (córka leœniczego Jana Biñczyka) - po zapoznaniu siê z treœci¹ powy¿szego sprostowania - wyrazi³a smutek, ¿e jej wspomnienia sprawi³y przykroœæ pani Halinie Rolbieckiej i jej bliskim.
Nie by³o to jej zamiarem. Powtórzy³a raz
jeszcze, ¿e Rodzina Biñczyków w najbar-

Ewa Kamiñska

Halina Rolbiecka
z d. Kopicka
Warszawa, 05.10.2008

Tadeusz Chrzanowski
Redakcja "Biuletynu RDLP w Toruniu"
Toruñ, 28 paŸdziernika 2008 r.
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Z ZESPO£U SZKÓ£ LEŒNYCH w Tucholi

 SUKCESY w biegach

na orientacjê

M

ija dwa i pó³ roku odk¹d, po kilku
latach przerwy, powróciliœmy na
arenê biegów na orientacjê leœników.
Mo¿emy ju¿ pochwaliæ siê kilkoma sukcesami, które w tym czasie zapisaliœmy
na naszym koncie.
W 2007 roku wystartowaliœmy w IX
Mistrzostwach Polski w Biegu na Orientacjê w Warcinie. Jak mo¿na siê by³o
spodziewaæ, pierwszy po latach start by³
dla naszych zawodników przede wszystkim nauk¹ i przetarciem szlaków, jednym
s³owem "frycowe" trzeba by³o zap³aciæ.
X Mistrzostwa w Zagnañsku, 5-7. 06.2008
r., przynios³y ju¿ nie tylko naukê, ale tak¿e wiele sukcesów i radoœci. Uczniowie:
Karolina Grocka w kategorii K - 18, Marcin Paszylk w kategorii M - 18 i Micha³
Jaszczyk w M - 20 wywalczyli pierwsze
miejsca, przywieŸli puchary, w tym ten
najwa¿niejszy dla szko³y - Puchar Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Œrodowiska Janusza Zaleskiego.
Sukcesy, ale te¿ ¿yczliwoœæ prezesa
W³odzimierza Protasiewicza i pomoc finansowa Zwi¹zku Leœników Polskich
w RP umo¿liwi³y wyjazd ww. trójce uczniów
w sk³adzie Honorowej Reprezentacji Le-

œników Polskich na Mistrzostwa Europy
w Biegu na Orientacjê, które odby³y siê
w Regensburgu, od 24 do 28 czerwca br.
Najbli¿ej czo³ówki by³ Micha³ Jaszczyk,
zajmuj¹c czwarte miejsce. Pozostali
uczniowie zajêli miejsca w pierwszej dziesi¹tce, w swoich kategoriach wiekowych,
ale konkurencja by³a bardzo mocna.
Podczas wyjazdu nawi¹za³y siê nowe
przyjaŸnie (wyjazd wspólnie z Zespo³em
Szkó³ Leœnych w Goraju), m³odzie¿ zwiedzi³a Regensburg- ma³e miasteczko
w Bawarii, mia³a mo¿liwoœæ zapoznania siê
z prowadzeniem gospodarki leœnej Niemiec, a w drodze powrotnej odwiedzi³a
Pragê.
W tym roku mamy ju¿ za sob¹ kolejne zawody. Pan Zygmunt Jeliñski zorganizowa³ po raz drugi Mistrzostwa Szkó³
Leœnych w Biegu na Orientacjê w Goraju. Przyby³o piêæ szkó³ leœnych, gospodarze startowali poza kolejnoœci¹. W kategorii M - 18 nasi uczniowie Marek Kojder i Adam Dobreñko zajêli dwa czo³owe
miejsca, zaœ Karolina Grocka (drugi rok
z rzêdu) wygra³a kategoriê K - 18,
Agnieszka Justa by³a czwarta. Tym samym zespo³owo zajêliœmy ponownie
pierwsze miejsce.

Przed startem (od lewej): K. Krupa, A. Dobreñko, A. Olesiak,
M. Dorawa, J. Soko³owski i A. Smolczewski
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Marek Kojder - zdobywca I miejsca

Nie by³oby to wszystko mo¿liwe, gdyby nie pomoc finansowa nadleœnictw.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy t¹
drog¹ Panom Nadleœniczym nadleœnictw: Osie, Rytel, Jamy, Golub-Dobrzyñ, Solec Kujawski, Szubin, Runowo,
Brodnica, Czersk, Go³¹bki, Przymuszewo i D¹browa. Obiecujemy, ¿e postaramy siê o dalsze sukcesy na najbli¿szych,
XI Mistrzostwach Polski w Biegu na
Orientacjê, w czerwcu przysz³ego roku,
w Bi³goraju.
Tekst i zdjêcia:
Jolanta Wencel

Karolina Grocka (pierwsza od lewej) i Agnieszka Justa (czwarta)

 PRZYJEMNE

z PO¯YTECZNYM
W

êdruj¹c po karkonoskich szla
kach ch³onêliœmy wiedzê botaniczn¹, geologiczn¹, kulturow¹, a tak¿e o ochronie przyrody przekazywan¹
przez naszych przewodników - pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego. By³ te¿ dzieñ leœny, a w³aœciwie
hodowlany. Zaczêliœmy go od zwiedzania szkó³ki kontenerowej Nadleœnictwa
Œnie¿ka, póŸniej Leœnego Banku Genów Kostrzyca, arboretum oraz plantacji wierzby wiciowej.
Od 5 do 11 wrzeœnia poznawaliœmy
uroki Karkonoszy i Gór Izerskich. Program
edukacyjny rozpoczêliœmy ju¿ w drodze,
od przystanku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i odwiedzenia ogrodu
dendrologicznego przy Coll. Cieszkowskich. Krótki spacer po ogrodzie z dr W³adys³awem Danielewiczem i interesuj¹ca
dyskusja w sali wyk³adowej, m.in. na temat gatunków obcych w naszych lasach,
mo¿e sprawi, ¿e czêœæ z naszych uczniów
zasi¹dzie za dwa lata w tych ³awach, ale
ju¿ w roli ¿aków.
U celu podró¿y zamieszkaliœmy
w Oœrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Kora" w Micha³owicach, bêd¹cego
w zarz¹dzie Nadleœnictwa Szklarska Porêba. Trudno o bardziej goœcinne miejsce i bardziej goœcinnych gospodarzy.
Przepiêkna jesienna pogoda sprawi³a, ¿e
przyjemnoœci¹ by³o pokonywanie górskich szlaków. Dotarliœmy w Œnie¿ne Kot³y, do Ÿróde³ £aby (Czechy), zdobyliœmy
Œnie¿kê i Chojnik, odwiedziliœmy górskie
schroniska: Pod £abskim Szczytem,
Strzechê Akademick¹, Samotniê nad
Ma³ym Stawem, Kochanówkê nad
Szklark¹ i czeskie - Labska Bouda.
By³o trochê historii: Koœció³ Wang,
zamek na Chojniku, a tak¿e per³y Jeleniej Góry - koœcio³y p.w. œœ. Erazma i Pankracego oraz Podwy¿szenia Œw. Krzy¿a,
powszechnie nazywanego "Garnizonowym". Uczestniczyliœmy równie¿ w obchodach 900- lecia Jeleniej Góry, spêdzaj¹c niedzielne przedpo³udnie wœród kramów i straganów oraz podziwiaj¹c walki
rycerskie na Placu Ratuszowym. Uda³o
nam siê odwiedziæ Harrachov u progu
sezonu narciarskiego i wejœæ w bajkowy
œwiat jednego z najpiêkniejszych "skalnych miast" Europy w czeskim Adršpachu.
Kontynuacjê tematyki leœnej mieliœmy
w Górach Izerskich. Najpierw prelekcja

w salce edukacyjnej Nadleœnictwa Œwieradów, póŸniej dziêki sponsorom (Nadleœnictwo Œwieradów i ZUL p. Dariusza
Szczepañskiego) wjechaliœmy busami na
Stóg Izerski (1107 m n.p.m.), by poznaæ
historiê budowy kolejki gondolowej na
ten szczyt. Mogliœmy przy tej okazji porównaæ nowoczesne obiekty i stare
schronisko górskie z 1924 r. ufundowane przez rodzinê Schaffgotsch. Chwilê
póŸniej odwiedziliœmy najs³ynniejsze chyba schronisko w Izerach - Chatkê Górzy-

stów. Przemaszerowaliœmy tak¿e przez
rezerwat przyrody "Torfowiska Doliny Izery" oraz dotarliœmy do po³o¿onej najwy¿ej w Europie (1084 m n.p.m.), nieczynnej ju¿, kopalni kwarcu "Stanis³aw", z której eksploatowano ten minera³ na potrzeby przemys³u szklarskiego, hutniczego
i ceramicznego. Tego dnia wys³uchaliœmy
tak¿e krótkiej prelekcji o organizacji
i wykonawstwie prac leœnych w warunkach górskich, w okresie, kiedy w Górach
Izerskich wyst¹pi³a klêska ekologiczna
oraz obecnie.
Nie sposób opisaæ wszystkich wra¿eñ
jakie nam towarzyszy³y, ale by³a ich ca³a
moc i zapisa³y siê w pamiêci uczestników
wycieczki.
Tekst i zdjêcia:
Jolanta Wencel

Z Samotni¹ i Ma³ym Stawem w tle

„Dzieñ leœny” w Kostrzycy
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Reprezentacja RDLP w Toruniu
na Mistrzostwa Stra¿y Leœnej

poszczególnych zawodników, którzy wy³aniani s¹ w eliminacjach wewnêtrznych.
Dyrekcja toruñska. reprezentowana
by³a w br. przez stra¿ników leœnych: Zbigniewa Pêka³ê (Nadleœnictwo Zamrzenica), Jerzego Pilkiewicza (Nadleœnictwo
Runowo) oraz Mariusza WoŸniaka (Nadleœnictwo Tuchola). W takiej kolejnoœci
zajêli oni miejsca w zawodach o Puchar

W

Nadleœnictwie Augustów na terenie Regionalnej Dyrekcji LP
w Bia³ymstoku, od 23 do 26 wrzeœnia
2008 r. odby³y siê IV Mistrzostwa Polski Stra¿y Leœnej w strzelaniu. Ka¿da
z RDLP reprezentowana by³a przez
trzech stra¿ników leœnych najlepszych
w strzelaniu z pistoletu.
Zawody sk³ada³y siê z dwóch konkurencji strzeleckich, które tradycyjnie ró¿ni³y siê od tych z lat poprzednich. Ma to
swoje dobre strony, gdy¿ te zawody pe³ni¹ równie¿ formê szkolenia i nie ma tzw.
sztampy, która wprowadza jednostajnoœæ.
Zawodnicy s¹ wci¹¿ mobilizowani do treningów, które powoduje ró¿norodnoœæ
konkurencji, a niejednokrotnie zmianê

Dyrektora RDLP w Toruniu i w zwi¹zku
z tym reprezentowali nasz¹ dyrekcjê na
MP. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e tylko Jurek
Pilkiewicz po raz trzeci z rzêdu zakwalifikowa³ siê na MP, natomiast pozostali brali
udzia³ w zawodach tej rangi po raz pierwszy. Ma to zwi¹zek przede wszystkim
z ci¹g³ym podnoszeniem poprzeczki przez
samych stra¿ników leœnych, których
znaczna czêœæ samodzielnie doskonali siê
w strzelaniu z pistoletu, a szkolenie i zawody regionalne traktuje jako ostateczne
sprawdzenie swych umiejêtnoœci. Nale¿¹
siê tym osobom oraz nadleœniczym, za
umo¿liwienie przeprowadzania takich
szkoleñ, serdeczne podziêkowania.
Wracaj¹c do zawodów ogólnopolskich, to sk³ada³y siê one z konkurencji

statycznej i dynamicznej. Statyczna polega³a na umieszczeniu z odleg³oœci 25 m
w tarczy TS-2 tzw. pierœcieniówce - 10
pocisków, a dynamiczna na przebiegniêciu 180 m toru przeszkód i oddaniu z ró¿nych pozycji 18 strza³ów do trzech odmiennych tarczy. W strzelaniu dynamicznym, które trzeba zaznaczyæ by³o bardzo
mêcz¹ce, liczy³ siê zarówno czas jak i celnoœæ strza³ów, a wynik stanowi³ iloraz
punktów i czasu pomno¿ony przez 100.
Dru¿ynowo wygra³ Gdañsk przed Pi³¹
i Szczecinkiem, a Toruñ zaj¹³ 8 miejsce.
Nale¿y jednak dodaæ, ¿e ró¿nice pomiêdzy nami, a Zielon¹ Gór¹ (4 miejsce) by³y
niewielkie i wynosi³y tylko 14 pkt., a wiêc
pojedyncze punkty wa¿y³y o zajmowanym
miejscu. Indywidualnie wygra³ Zbigniew
Klawikowski z Gdañska (211,32 pkt) przed
Bogdanem Figur¹ ze Szczecinka (210,92
pkt.) i Zbigniewem Antonikiem z Krosna
(209,38 pkt). Te minimalne ró¿nice
œwiadcz¹ o bardzo wyrównanym poziomie i ci¹g³ym ewoluowaniu umiejêtnoœci
strzeleckich stra¿ników leœnych. Stra¿nicy leœni z RDLP w Toruniu zajêli miejsca
12, 17 i 35 (Pilkiewicz, Pêka³a, WoŸniak).
Z wyników indywidualnych i dru¿ynowego mo¿na byæ zadowolonym, gdy¿ jest
to ci¹g³a progresja i nie pozostaje nic innego jak intensywnie trenowaæ - do czego zachêcam wszystkich zainteresowanych - aby osi¹gn¹æ wymarzone "pud³o".
Robert Paciorek

USTALENIA Z NARADY NADLEŒNICZYCH,
która odby³a siê w Solcu Kujawskim 29 paŸdziernika 2008 r.
• Usuwaæ b³êdy w limitach kredytów kupieckich (LKK): nale¿y wyzerowaæ
w SILP kwoty LKK dla Andrewexu,
w pozosta³ych przypadkach nale¿y
bezwzglêdnie przestrzegaæ wysokoœci
ustalonych LKK i nie dopuszczaæ do
sytuacji, by kwota nale¿noœci odbiorcy przekracza³a kwotê limitu. Je¿eli
zaistnieje potrzeba zwiêkszenia limitów,
wówczas nale¿y uzgodniæ przesuniêcie (pisemnie) z nadleœnictwem koordynuj¹cym lub - w przypadku odbiorców regionalnych - z Wydzia³em EM;
• Nie dopuœciæ do powstawania nale¿noœci przeterminowanych, a je¿eli wyst¹pi¹, wówczas nale¿y postêpowaæ zgodnie z wczeœniej podanymi procedurami.
Absolutnie niedopuszczalne jest pojawianie siê nale¿noœci przeterminowanych w
przypadku sprzeda¿y na przedp³aty!
• Wyeliminowaæ b³êdy w bie¿¹cym ewidencjonowaniu sprzeda¿y drewna:
sprzeda¿ detaliczna powinna byæ ewidencjonowana z kierunkiem "17" i jako
forma sprzeda¿y "DETAL". Tak¿e pozo-
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sta³e formy sprzeda¿y (poprzez e-drewno, negocjacje itd.) nale¿y ewidencjonowaæ w SILP z w³aœciwymi wyró¿nikami (np.: E_DRE, NEGOC itd.);
Do 15 listopada nale¿y przekazaæ do
Wydzia³u Marketingu informacjê o przewidywanej skali niezrealizowania tegorocznych umów z odbiorcami krajowymi. Uk³ad informacji powinien byæ nastêpuj¹cy: Nazwa odbiorcy / sortyment
/ iloœæ m3
W powy¿szym uk³adzie nale¿y przekazaæ
równie¿ ewentualne deklaracje zwiêkszenia mas dla odbiorców krajowych.
Uruchomiæ postêpowania przetargowe
na wykonawstwo us³ug leœnych na 2009
r. - w pierwszej kolejnoœci w trybie przetargów nieograniczonych, z wykorzystaniem art. 5 ustawy Prawo zamówieñ
publicznych, w tym ze skróconym terminem sk³adania ofert do 20-25 dni;
Zawieraæ w SIWZ zapis o mo¿liwoœci
niewykonania zamówienia ze strony
zamawiaj¹cego w minimum 20 proc.;
Odwiedziæ do koñca br. z podziêkowa-

•

•
•

•

•

niami szko³y bior¹ce udzia³ w konkursie
"Czysty las", które nie zakwalifikowa³y siê
do fina³u - nadleœniczowie wg imiennej
dyspozycji przedstawionej na naradzie;
Przeanalizowaæ stopieñ udostêpnienia
lasu dla spo³eczeñstwa w kierunku
udostêpnienia dodatkowych dróg dla
ruchu turystycznego oraz zaplanowania na nich miejsc postoju pojazdów;
Akceptowaæ plany zwiêkszenia odstrza³u dzików po zaopiniowaniu wniosków Kó³ przez w³aœciwe UG;
Monitorowaæ aspekt obci¹¿enia prac¹
podleœniczych w celu wdra¿ania partnerskich relacji pracy na stanowiskach
leœniczy-podleœniczy;
Ograniczaæ stosowanie repelentów na
rzecz grodzeñ i zak³adania os³onek,
zwiêkszyæ u¿ycie siatki z rozgrodzeñ
powierzchni, gdzie ogrodzenia spe³ni³y ju¿ swoje zadanie;
Uczuliæ leœniczych na starann¹ odbiórkê drewna, by minimalizowaæ iloœæ reklamacji.
Janusz Kaczmarek
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Toruniu

snowie zarówno starej jak i nowej, szkó³ce leœnej, uprawie leœnej, a tak¿e o po¿arach lasu. Jednym z odrêbnych tematów
by³a "Leœna œcie¿ka dydaktyczna Klosnowo". Programy dotycz¹ce np. po¿arów
dopasowane s¹ terminem emisji do aktualnej sytuacji w lesie. W sierpniu br.

czerwcu 2008 roku na antenie
lokalnego radia RCH+ pojawi³a
siê nowa audycja pt.: "Co s³ychaæ w lesie". Jest prowadzona jest przez Karola Domozycha z radia RCH+ i Marcina
Leszczyñskiego z Nadleœnictwa Rytel.
Od wrzeœnia br. audycja wesz³a w ramówkê radia. Ma charakter cykliczny
i emitowana jest w ka¿dy wtorek o godzinie 18:15.
Audycje radiowe z cyklu "Co s³ychaæ
w lesie" w wiêkszoœci - ze wzglêdów technicznych (lepsza jakoœæ nagrania) - realizowane s¹ w studiu radia, chocia¿ czasem równie¿ w lesie. Tematyka rozmów
zwi¹zana jest z gospodark¹ leœn¹ prowadzon¹ w lasach zarz¹dzanych przez
Nadleœnictwo Rytel. Autorzy programu
staraj¹ siê przekazaæ s³uchaczom na
czym polega praca leœnika, jej specyfika
oraz problemy z jakimi na co dzieñ leœnicy siê stykaj¹.
Audycja roboczo podzielona jest na
czêœci problemowe, przeplatane tematami oko³o leœnymi, jak np.: jesienne grzybobranie, zaœmiecanie lasów itp. Do tej
pory s³uchacze mogli dowiedzieæ siê czegoœ o pracy wy³uszczarni nasion w Klo-

fotograficzny
rozstrzygniêty!

N

Edukacja leœna w chojnickim radiu

W

KONKURS

przeprowadzono na antenie radia konkurs o tematyce leœnej poruszanej we
wczeœniejszych audycjach.
Tematyka programu uzgadniana jest
ju¿ z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
W praktyce wygl¹da to w ten sposób, ¿e
przesy³amy do radia materia³y na temat
audycji, redakcja przygotowuje pytania,
które wykorzystywane s¹ w trakcie jej
realizacji. Audycja ma formê pytañ i odpowiedzi. Wa¿ne jest to, ¿e pytania uk³adane s¹ przez osoby nie bêd¹ce leœnikami, co sprzyja poruszaniu zagadnieñ
w ujêciu najbardziej interesuj¹cym dla potencjalnych s³uchaczy. Audycja na antenie trwa ok. 10 - 12 minut, natomiast jeden program nagrywany jest ok. 30 minut. Nagrañ dokonuje siê na ogó³ z tygodniowym wyprzedzeniem.
Oprócz realizowania i emisji programu "Co s³ychaæ w lesie" nadleœnictwo ma
mo¿liwoœæ wykorzystywania strony internetowej radia RCH+ do zamieszczania
tekstów i fotografii o tematyce leœnej.
Najczêœciej nasze artyku³y dotycz¹ tematyki nadawanych audycji.
Marcin Leszczyñski

a podstawie decyzji nr 6/08 Dyrek
tora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu z 2008 r., Komisja
konkursowa w sk³adzie: Marek Abramowicz - przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie:
Piotr Kriesel, Tomir Kubicki, Waldemar
Wencel i Halina Król-Kropid³owska dokona³a 13 listopada 2008 r. oceny fotografii,
które wp³ynê³y na konkurs. W regulaminowym terminie prace nades³a³o 13 autorów. Komisja postanowi³a nagrodziæ nastêpuj¹ce fotografie:

I. Temat: Krajobrazy lasów kujawsko pomorskich
1. Tomasz Stasiak - Nadleœnictwo Runowo
(D¥BROWIEC), Grand Prix za pracê "Nawionek 1"
2. Bogus³aw Kashyna - Nadleœnictwo Dobrzejewice (FOCUS), wyró¿nienie za pracê "Barwy jesieni"
3. Mateusz Stopiñski - biuro RDLP w Toruniu
(MARINUS), wyró¿nienie za pracê "Wronie"
II. Temat: Leœna fauna i flora
1. Pawe³ Kaczorowski - Nadleœnictwo Miradz (ACCIPITER), Grand Prix za pracê
"W³adca"
2. Daniel Kruczkowski - Nadleœnictwo Cierpiszewo (PUSTU£KA), wyró¿nienie za pracê "Jak z bajki"
3. Pawe³ Dobies - Nadleœnictwo Szubin (HUZAR), wyró¿nienie "Ostro¿na i beztroska"
4. Mateusz Stopiñski (MARINUS), wyró¿nienie za pracê "Obserwator"
III. Temat: Las i cz³owiek
1. Mateusz Stopiñski (MARINUS), Grand
Prix za pracê "Pozowanie"
2. Krzysztof Obermüler - Nadleœnictwo
Brodnica (IGLICZNA), wyró¿nienie za pracê "Zamyœlenie"
3. Daniel Kruczkowski (PUSTU£KA), wyró¿nienie za pracê "Ale grube drzewoo"
Ponadto Komisja dokona³a wyboru 16
fotografii przeznaczonych do wykorzystania
w publikacjach RDLP w Toruniu, autorstwa:
Mateusza Stopiñskiego (5), Paw³a Dobiesa
(4), Daniela Kruczkowskiego (3), Paw³a Kaczorowskiego (2) i Tomasza Stasiaka (2).
W Galerii naszej strony internetowej
www.torun.lasy.gov.pl zamieœciliœmy miniaturki wszystkich nagrodzonych i zakupionych
fotografii. Wrêczenie nagród odby³o siê 24 listopada 2008 r. w siedzibie RDLP w Toruniu.
TaCh (na podst. protoko³u Komisji)

W studiu Radia RCH+. Od lewej: redaktor Karol Domozych i Marcin Leszczyñski.
Fot. Piotr Huka³o

Zdjêcia, które zdoby³y GRAND PRIX prezentujemy w Galerii Biuletynu
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prezentujemy GRAND PRIX...
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Laureaci konkursu fotograficznego dla leœników:
od góry: (z lewej) Mateusz Stopiñski – GRAND PRIX w kategorii „Las i cz³owiek”
Tomasz Stasiak – GRAND PRIX w kategorii „Krajobrazy lasów kujawsko-pomorskich”
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Pawe³ Kaczorowski – GRAND PRIX w kategorii „Leœna fauna i flora”

