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Rozmowa z

JANUSZEM KACZMARKIEM

W lipcu 2012 roku przeszły nad
regionem kujawsko-pomorskim nienotowane od wielu lat huragany.
Zniszczenia dotknęły lasy głównie na
terenie Nadleśnictwa Trzebciny. Jaka
jest skala i rodzaj tych zniszczeń?
- Skala zniszczeń jest ogromna. Najpierw był huragan w nocy z 7 na 8 lipca
br. na terenie podtoruńskiego Nadleśnictwa Cierpiszewo, który powalił i połamał około 45 tys. metrów sześc. grubizny. Szkody są rozproszone i występują
na obszarze około 1700 hektarów, głównie w drzewostanach leśnictw Grodzyna
i Jarki, niemniej około 70 hektarów to
szkoda powierzchniowa.
Tydzień później, 14 lipca 2012 r.
około godziny 17 przez lasy Nadleśnictwa Trzebciny w Borach Tucholskich
przeszedł jeszcze większy huragan połączony z trąbą powietrzną. Niemal stuprocentowe zniszczenia drzewostanów
mają tu kształt korytarza szerokości od
300 do 800 metrów i długości kilkunastu kilometrów. Dotyczą leśnictw Pohulanka, Wygoda, Zacisze i Szklana Huta.
Wstępne szacunki wykazały całkowite
zniszczenie drzewostanów na 550 hektarach i masę około 100 tys. metrów
sześc. wyrwanych i połamanych drzew.
Szkody te mogą jednak okazać się większe, gdy policzymy zniszczenia rozproszone w sąsiadujących lasach.

STRATY SIĘGAJĄ

Fot. Mateusz Stopiński

- dyrektorem Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu

20 milionów złotych

Wiadomo, że ucierpieli ludzie
- zginął człowiek, są ranni, wiele gospodarstw uległo zniszczeniu...
- Trąba powietrzna przeszła głównie
nad terenami niezamieszkałymi. Jednak
trzy miejscowości mocno ucierpiały:
Zdroje-Gajdowskie, Szarłata oraz Stara Rzeka. Zginęła jedna osoba, co jest
wielką tragedią, a pięć zostało rannych.
Na pół godziny przed huraganem spadł
obfity deszcz i wielu ludzi, którzy w sobotnie popołudnie wybrało się do lasu

na jagody i grzyby, zdążyło powrócić
do domów. Ci co pozostali, mieli wiele szczęścia, na przykład jedna osoba
przetrwała kataklizm leżąc w uprawie
leśnej, podczas gdy sąsiadujący drzewostan uległ całkowitemu zniszczeniu.
Inny człowiek ocalał w samochodzie,
który pozostał nietknięty pośród morza
połamanych i wywróconych drzew.
W wymienionych trzech miejscowościach około 45 budynków mieszkalnych
i gospodarczych zostało w różnym stop-

niu uszkodzonych. Wiatr pozrywał dachy, runęły kominy, uszkodzone zostały
stropy, ściany, okna. Trąba spustoszyła
przydomowe ogrody, sady, zadrzewienia, na swej drodze zrywała linie i powaliła słupy energetyczne. O sile kataklizmu może też świadczyć fakt, że dachy niektórych domów zostały rzucone
dwa kilometry w głąb lasu, a mniejsze
elementy infrastruktury budynków znajdowane są nawet w odległości pięciu
kilometrów.
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- Trąba powietrzna przeszła w sobotę
Media informowały o sprawnej
Na podkreślenie zasługuje natychwieczorem. Już następnego dnia, w nieakcji ratunkowej, poświęceniu, wielmiastowa, szeroka akcja pomocy madzielę rano na terenie RDLP w Toruniu,
kiej ofiarności i solidarności ludzi.
terialnej dla poszkodowanych, płynąca
został uruchomiony Stały Dyżur i pracę
Pan to widział na miejscu...
z różnych źródeł. Pośród poszkodorozpoczął Zespół Kryzysowy, którego za- Podczas dramatycznych wydarzeń 14
wanych, ale i tych niosących pomoc
daniem była m.in. koordynacja przepływu
lipca br. cały czas byłem w rejonie klęski
byli pracownicy Lasów Państwowych.
informacji i działań leśników, w tym rówżywiołowej. Mieszkam w Szarłacie. Chcę
W całym tym dramacie ujawniły się przenież współpracy ze sztabem kryzysowym
podkreślić, że ludzie są tu przyjaźni i skorzy
de wszystkim piękne cechy ludzkiej soliwojewody kujawsko-pomorskiego, pańdo wzajemnej pomocy, co uwidoczniło się
darności i bezinteresownej pomocy.
stwową i ochotniczą Strażą Pożarną, najrównież przy likwidacji skutków kataklizmu.
Na uznanie zasługują media, które
pierw oczywiście w zakresie zabezpieczeZnane jest, zakorzenione od pokoleń, zaw sposób prawdziwy i obiektywny relania ludzi, budynków i gospodarstw, udomiłowanie miejscowej społeczności do pocjonowały wydarzenia związane z katastępnienia dróg.
rządku we wszystkich sferach życia. Mieszklizmem. A muszę
W poniedziałek
kam tu od 27 lat i w swoich wypowiedziach
podkreślić, że pra- Większość zniszczonych lasów
zawsze podkreślam te dobre społeczne
ca dziennikarzy miała 60-80 lat. Lasu tego do- uczestniczyłem
cechy, mogące być przykładem, czy nawet
w tak dramatycz- glądały dwa pokolenia leśni- w nadzwyczajnej
naradzie z załowzorem dla innych, jakże często zwaśnionych okolicznośnych i skonfliktowanych, społeczności.
ciach wcale nie ków. W jednej chwili ich praca gą Nadleśnictwa
Trzebciny. WstrzyDlatego nie zdziwiło mnie, gdy po
jest łatwa.
została zniweczona
maliśmy planowe
zniszczeniach dokonanych przez trąprace leśne we wszystkich leśnictwach
Jakie są szacunkowe straty mabę powietrzną, wielu ludzi natychmiast
i przesunęliśmy miejscowe Zakłady Usług
terialne, gdy chodzi o obszary leśne?
stanęło do pomocy poszkodowanym.
Leśnych do pracy na obszarze klęski.
- Wstępny szacunek strat matePrzodowały miejscowe jednostki OchotWraz z naczelnikami wydziałów RDLP
rialnych, gdy chodzi o obszary leśne
niczych Straży Pożarnych, dysponujące
i nadleśniczym Nadleśnictwa Trzebcizniszczone i uszkodzone przez trąbę
specjalistycznym sprzętem, pomocnym
ny przygotowaliśmy decyzje dotycząpowietrzną w Nadleśnictwie Trzebciny
przy tego typu zdarzeniach. Wojewoda
ce natychmiastowego wdrożenia prac
sięga 20 milionów złotych. Składają się
kujawsko-pomorski, pracownicy miejprowadzących do likwidacji szkód oraz
na nie: utrata przychodów w związku
scowych urzędów gminnych, Państwouporządkowania i zagospodarowania
z przedwczesnym pozyskaniem drewwa Straż Pożarna, nadleśnictwa nalasów dotkniętych klęską. Dotyczyły one
na, utrata wartości drewna ze względu
tychmiast podjęły działania ratownicze
oszacowania strat w obiektach ubezpiena uszkodzenia takie jak złamania i pęki pomoc na miarę swoich kompetencji
czonych, zlecenia położenia i naprawy
nięcia, zwiększone koszty pozyskania
i możliwości. A sytuacja na początku
dachów na uszkodzonych budynkach Ladrewna, koszty uporządkowania terenu
była naprawdę trudna, gdyż całkowicie
sów Państwowych, przygotowania – przez
objętego klęską, przygotowanie gleby
zablokowane przez leżące drzewa były
Biuro Urządzania Lasu Oddział w Gdyni
do odnowień, przygotowanie odpowieddrogi publiczne na trasie Tleń-Czersk
– aneksu do planu urządzenia lasu Nadnich gatunkowo i jakościowo sadzonek,
i Tleń-Tuchola oraz zerwane linie przesyleśnictwa Trzebciny, naboru dodatkowych
posadzenie nowego lasu na około 550
łowe i w konsekwencji brak było energii
(zewnętrznych) Zakładów Usług Leśnych
hektarach, zwiększone koszty pracy
elektrycznej. Niemniej, jeszcze przed
do wykonania prac w zniszczonych drzeSłużby Leśnej itd.
północą, główne drogi zostały udrożwostanach. Ustaliliśmy też zasady nadDuże i trudne do oszacowania są
nione, a wszystkie zerwane i uszkodzozoru terenu i prac ze strony administracji
straty przyrodnicze. Zniszczone lasy pone dachy na budynkach mieszkalnych
Lasów Państwowych, w tym warunków
łożone są w całości na obszarze Natura
zabezpieczone plandekami, m.in. na
odbioru drewna, zwiększenia liczby reje2000 „Bory Tucholskie”, utworzonym
wypadek wystąpienia opadów, czy wiastratorów, kadrowego wzmocnienia biura
na mocy dyrektywy
trów. Odnoszę
nadleśnictwa w dziale sprzedaży drewna
wrażenie, że w W krytycznej chwili wszy- ptasiej, fragmenty
i zatrudnienia podleśniczych w leśnikrytycznej chwili scy ruszyli do pracy. Sąsiedzi zaś na obszarach
ctwach dotkniętych klęską. Omówiliśmy
związanych z dyrekwszyscy ruszyli
zasady sprzedaży drewna poklęskowego
do pracy. Są- pomagali sąsiadom, a straża- tywą siedliskową,
z zachowaniem obowiązku wystawiania
siedzi pomaga- cy z OSP pracowali bez wy- np. „Sandr Wdy”
każdej jego partii na portalu leśno-drzewli sąsiadom, a tchnienia przez kilka dni. To i „Brzezina Bagiennym i w systemie e-drewno.
na”. Wiatr zniszstrażacy z OSP
Ze względu na szczególne i duże
czył znaczną część
pracowali bez bardzo budujące
potencjalne zagrożenia ludzi pracujądrzewostanów stawytchnienia
cych na obszarze klęski, przedmiotem
nowiących otulinę rezerwatu przyrody
przez kilka dni. To bardzo budujące.
dyskusji i ustaleń były zasady przestrze„Jezioro Martwe”.
Negatywnym zjawiskiem tego dragania przez Służbę Leśną reguł bezpieI jeszcze jeden aspekt omawianej spramatycznego wydarzenia były rzesze
czeństwa i higieny pracy, co musi być
wy. Większość zniszczonych lasów miała
„ciekawskich”, tarasujące w sobotę
również odpowiednio sprecyzowane
60-80 lat, a to jest wiek, kiedy drzewostan
i w niedzielę drogi, w strefie dotknięi wymagane przy przekazywaniu działek
wkracza w kulminację przyrostu. Lasu
tej kataklizmem, utrudniające pracę
roboczych i podczas pracy Zakładów
tego doglądały dwa pokolenia leśników.
służb ratowniczych i stwarzające doUsług Leśnych.
W jednej chwili ich praca została zniwedatkowe, niepotrzebne zagrożenia
czona, co jest szczególnie bolesne.
dla innych i dla siebie. Na przyszłość
Proszę przybliżyć najbardziej
służby porządkowe muszą być barprawdopodobny harmonogram prac
Co dalej? Jakie działania i decydziej stanowcze wobec osób postronna obszarach dotkniętych klęską,
zje Pan już podjął, gdy chodzi o ocenę
nych, które w ogóle nie powinny mieć
przewidywany czas i koszty likwidacji
sytuacji, organizację prac i likwidację
wstępu do strefy prowadzenia akcji
szkód oraz przywrócenia lasu.
szkód?
ratunkowej.
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Las po huraganie. Fot. Daniel Pach
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my. Jesienią 2014 roku nastąpi przygo- Na wspomnianym spotkaniu w Nadtowanie gleby na pozostałej części poleśnictwie Trzebciny, w poniedziałek
wierzchni poklęskowej, by wiosną 2015
16 lipca br., przyjęliśmy przewidywany
roku ją obsadzić nowym lasem i prace
harmonogram prac na obszarach dozakończyć.
tkniętych klęską. Zagospodarowanie
Rok 2013 poświęcimy także na wytzw. grubizny, czyli najcenniejszych sorkonanie planu odnowień terenu klęski.
tymentów drewna, powinno nastąpić
Wykorzystując mapy glebowe i dokładdo końca 2012 roku. Przy pozyskaniu
ne rozpoznanie terenowe mikrosiedlisk,
i zrywce drewna zatrudnionych zozaprojektujemy uprawy leśne możliwie
stanie 28 Zakładów Usług Leśnych,
różnorodne gatunkowo z maksymalnym
co powinno gwarantować dotrzyudziałem gatunków domieszkowych
manie terminu wykonania prac
i biocenotycznych.
i tym samym zapobiec deprecjacji drewJuż jesienią br. oraz w 2013 będą wyna użytkowego. W 2013 roku zamierzakonane w wybranych szkółkach leśnych
my zagospodarować pozostałości posiewy z uwzględnieniem potrzeb odnozrębowe, uszkodzone drzewa drugiego
wienia powierzchni poklęskowych. Popiętra oraz podszyty, czyli wyrobić drobokoło
nicę i ewentualnie
Spodziewane koszty likwida- trzebujemy
cztery
miliony
chrust. Przewidujemy, że część cji szkód po trąbie powietrz- sadzonek. Będą
drobnicy zostanie nej na terenie Nadleśnictwa one wyhodowane
w szkółsprzedana jako
Trzebciny oraz wprowadzenia głównie
ce Nadleśnictwa
biomasa, część
zostanie pozyska- tam nowego lasu szacuję na Trzebciny i nadleśnictw sąsiaduna przez miejsco- 13-15 milionów złotych
jących, ale rówwą ludność tzw.
nież w szkółce kontenerowej Nadleśsamowyrobem, a część – rozdrobniona
nictwa Dobrzejewice, gdzie ulokujemy
rębakami i pozostawiona na powierzch„produkcję” większości sadzonek sosny
ni leśnej, zwłaszcza na mniej żyznych
z zakrytym systemem korzeniowym.
siedliskach, zasilając podłoże w materię
Spodziewane koszty likwidacji
organiczną.
szkód po trąbie powietrznej na teJesienią 2013 roku wykonamy przyrenie Nadleśnictwa Trzebciny oraz
gotowanie gleby pod odnowienia na
wprowadzenia tam nowego lasu szamniej więcej jednej trzeciej powierzchni,
cuję na 13-15 mln złotych.
którą później, wiosną 2014 roku odnowi-

Wynika z Pana wypowiedzi, że leśnicy, pomimo oczywistego czynnika zaskoczenia, bo tak prawie zawsze działają żywioły, bardzo sprawnie, z dużym
spokojem i profesjonalnie zajęli się skutkami klęski żywiołowej?
- W tym miejscu pragnę podziękować
wszystkim leśnikom naszej dyrekcji, którzy w różnej formie i na różne sposoby
natychmiast po przejściu huraganu włączyli się w niesienie pomocy poszkodowanym, wśród których byli pracownicy
Nadleśnictwa Trzebciny. Docenić należy
też wielkie i kompetentne zaangażowanie, bez liczenia czasu pracy, w zadania,
które stanęły nagle przed naszym środowiskiem zawodowym Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu. Taka pomoc,
zaangażowanie, ale także zgłaszanie
gotowości włączenia się w realizację zadań daje dodatkową siłę i wiarę, że Lasy
Państwowe są w stanie radzić sobie
w trudnych momentach, zaskakujących
wydarzeniach, nie czekając na pomoc
z zewnątrz. A jest nawet tak, że mogą na
nas liczyć inni: samorządy, straże pożarne, służby wojewody i mieszkańcy terenu dotkniętego klęską żywiołową.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tadeusz Chrzanowski
Trzebciny, 25 lipca 2012 roku
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asy oraz domy i budynki gospodarcze zniszczyła trąba
powietrzna, która przeszła w godzinach popołudniowych 14 lipca 2012 r. przez Bory Tucholskie. Największe straty – wstępnie oszacowane na ok. 550 hektarów lasu
i ok. 100 tys. metrów sześciennych przewróconych drzew –
zanotowało Nadleśnictwo Trzebciny w Borach Tucholskich.

łania nadzoru budowlanego i przedstawicieli ubezpieczalni. Energetycy przywrócili już linie energetyczne i wymienili
zniszczone słupy trakcji, w domach jest
dostęp do energii elektrycznej. Wszystkie drogi publiczne są przejezdne,
natomiast nieudostępnione dla ruchu
turystycznego drogi leśne będą sukcesywnie udrażniane przez leśników wraz

TRĄBA POWIETRZNA
spustoszyła lasy
Informacja prasowa na dzień 16 lipca 2012 roku
Wiatr miejscami położył nawet 90
proc. drzew na kilkunastokilometrowym pasie o zmiennej szerokości kilkuset metrów w okolicach miejscowości
Zdroje, Łążek-Szarłata, Stara Rzeka
– na północ od Tlenia (powiat świecki
i tucholski). Trąba powietrzna idąc na
północny wschód dotarła następnie na
teren Regionalnej Dyrekcji LP w Gdańsku, gdzie w Nadleśnictwie Lubichowo
spustoszyła ok. 65 ha lasów. Skutki
przejścia trąby powietrznej odczuło
także Nadleśnictwo Osie, gdzie wiatr
powalił 10 ha lasu.
W region zdarzenia, tuż po kataklizmie, przyjechali wojewoda kujawskopomorska Ewa Mes oraz zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej Krzysztof Michałowski.
Cały czas obecni byli dyrektor toruńskiej
dyrekcji Lasów Państwowych Janusz
Kaczmarek i nadleśniczy Nadleśnictwa
Trzebciny Piotr Kasprzyk.
Jednostki państwowej i ochotniczej
Straży Pożarnej zakończyły udostępnianie lokalnych dróg i zabezpieczanie
mienia poszkodowanych. Trwają dzia-

Zniszczony las w pobliżu Szarłaty
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Już wiadomo, że straty
w surowcu drzewnym
oraz koszty przywrócenia
lasu i naprawy dwóch
uszkodzonych osad leśnych,
a także dróg i mostów
mogą łącznie wynieść
nawet 20 mln zł.
Uprzątnięcie szkód
w drzewostanie potrwa
kilka miesięcy,
a odnowienie tego terenu
zakończy się wiosną 2015
roku. Najprawdopodobniej
leśnicy wykorzystają
ok. 4 milionów sadzonek
z zakrytym systemem
korzeniowym pochodzących
z produkcji kontenerowej.

z postępem prac przy porządkowaniu
powierzchni poklęskowych oraz usuwaniu wywrotów i złomów.
16 lipca br. w Nadleśnictwie Trzebciny
odbyła się narada załogi nadleśnictwa
i kierownictwa RDLP w Toruniu w celu
ustalenia priorytetów usuwania skutków
kataklizmu i podjęcia strategicznych decyzji dotyczących dalszy działań Służby
Leśnej. Spotkanie prowadził dyrektor
RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek.
Granice zniszczonego obszaru zostały
wstępnie wkreślone na mapy, ale geodezyjne określenie ich przebiegu i dokładne
określenie wielkości strat będzie zlecone
Biuru Urządzania Lasu. Po szczegółowych pomiarach sporządzi ono projekt
aneksu do planu urządzenia lasu, który
po analizie przez Regionalną Dyrekcję
LP w Toruniu, zostanie skierowany do
Ministerstwa Środowiska. Aneks określi
wszystkie niezbędne, stojące przed leśnikami, zadania gospodarcze.
Po udostępnieniu wszystkich dróg
leśnych, leśnicy będą się starali jak
najefektywniej i najszybciej pozyskać
drewno z przewróconych najcenniejszych drzewostanów, aby nie dopuścić do jego deprecjacji (np. zasinienia). Ma pomóc w tym harwester
z sąsiedniego Nadleśnictwo Dąbrowa–
samojezdna maszyna wielooperacyjna, która będzie odcinać, przerzynać
i okrzesywać z gałęzi przewrócone

Historyczna siedziba byłego Nadl. Szarłata uszkodzona przez wiatr

i niebezpiecznie splątane, leżące
drzewa oraz ich części.
Do pomocy miejscowym leśniczym
z czterech najbardziej poszkodowanych
leśnictw (Pohulanka, Wygoda, Zacisze
i Szklana Huta) zostaną skierowani dodatkowi leśniczowie i podleśniczowie.
Praca ma odbywać się również w soboty,
aby można było jak najszybciej uporać
się ze skutkami wiatru i zminimalizować
straty w surowcu drzewnym. Sąsiednie
nadleśnictwa pomogą w doposażeniu
leśników w rejestratory służące do odbiórki i ewidencjonowania drewna.
Po południu 16 lipca 2012 r. na briefingu prasowym Włodzimierz Karpiński
sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji i Administracji wysoko ocenił działa-

nie wszystkich instytucji odpowiedzialnych za organizację prac i bezpośrednie
niesienie pomocy poszkodowanym.
Wraz z wojewodą kujawsko-pomorskim
Ewą Mes podziękował służbom – również leśnikom – za wzorowe działania
podjęte tuż po katastrofie. W najbliższym czasie miejsce zdarzenia obejrzy regionalny konserwator przyrody
Marek Machnikowski.
Ze względów bezpieczeństwa, Nadleśnictwo Trzebciny wprowadziło zakaz
wstępu do lasu, jednak wyłącznie na
tereny bezpośrednio dotknięte klęską.
Obszary są oznakowane stosownymi
tablicami. Pozostałe lasy nadleśnictwa,
które nie ucierpiały od wiatru są otwarte
dla ludności.

Narada kierownictwa RDLP z załogą Nadleśnictwa Trzebciny

Podobne zjawisko, jak trąba powietrzna w trzebcinach, ale o wielokrotnie
mniejszej skali miało miejsce w nocy z 7
na 8 lipca br. w podtoruńskim Nadleśnictwie Cierpiszewo. Tutaj wiatr wyrządził
szkody powierzchniowe na obszarze
70 ha, a na 1700 ha można znaleźć
pojedyncze wywroty i złomy (łącznie
45 tys. m sześc.). W pozostałych nadleśnictwach RDLP w Toruniu, w ciągu kilku tygodni trwania dynamicznej, letniej
pogody, zanotowano w czerwcu i lipcu
szkody głównie o charakterze jednostkowym, o łącznej miąższości uszkodzonych drzew ok. 18 tys. m sześc.
Tekst i zdjęcia:
Mateusz Stopiński

Harvester i forwarder z Dąbrowy podjęły pracę w trzy dni po huraganie
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KRAJOBRAZ
po huraganie

Fot. Mateusz Stopiński

Fot. Daniel Pach
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Fot. Tadeusz Chrzanowski

W jakich okolicznościach dowiedział się Pan, że trąba powietrzna dokonała tak ogromnych zniszczeń na
terenie Nadleśnictwa Trzebciny?
- Kończył mi się właśnie pierwszy tydzień urlopu. Przede mną był jeszcze
drugi. Wracałem samochodem z Bydgoszczy, gdy chwilę po 17-tej otrzymałem telefon od leśniczego z Zacisza,
że wiatr wywalił w lesie mnóstwo drzew.
Byłem już blisko Tlenia, widziałem
z daleka ciemne chmury, ale wciąż nie
sądziłem, że stało się coś tak groźnego. Co jakiś czas wiatr łamie drzewa
w lesie i w pewnym sensie, taka jest natura wiatru i lasu. Dopiero drugi telefon
z Szarłaty informujący o uszkodzeniu budynków wskazywał na nadzwyczajną siłę
niszczącą huraganu. Minąłem Tleń i jechałem wprost do Szarłaty, ale tuż przed
miejscowością droga była zatarasowana
wywróconymi drzewami, przy których
pracowała już grupa strażaków. Poszedłem dalej pieszo i tuż za łąką w Szarłacie
ukazał się nam szeroki na kilkaset metrów
korytarz zniszczonego przez trąbę po-

Rozmowa z

PIOTREM KASPRZYKIEM
- nadleśniczym
Nadleśnictwa Trzebciny

NIE załamujemy rąk

wietrzną lasu. Ten obraz uświadomił mi
co, tak naprawdę, przed chwilą się stało.

nął, ani nie odniósł jakichś poważnych,
zagrażających życiu obrażeń. Może
dlatego, że trąbę powietrzną uprzedziły
odgłosy burzy, opady z silnym wiatrem,
ludzie zdążyli wyjść z lasu i ukryć się
w domach.
W Osiu został natychmiast uruchomiony sztab kryzysowy, który sprawnie koordynował działania służb ra-

pod którymi na szczęście nikogo nie
znaleziono. Urlop przerwał również
dyrektor Janusz Kaczmarek, który już
w sobotę 14 lipca przejął kierownictwo w akcji prowadzonej przez Lasy
Państwowe, osobiście uczestniczył
we wszystkich ważniejszych spotkaniach i podejmował decyzje mające
na celu minimalizację strat.

Była to sobota 14 lipca, późne
popołudnie, część ludzi zapewne na
urlopach... Jak wyglądała akcja ratunkowa w ciągu pierwszych godzin?
- Lokalne jednostki Straży Pożarnej
z Osia, Łążka, Drzycimia zareagowały
błyskawicznie. Zajęły się
przywracaniem przejezd- Minąłem Tleń i jechałem do Szarłaty, ale tuż przed
Jakie drzewostany
ności głównych dróg oraz
i w których leśnictwach
udzielaniem pomocy lu- miejscowością droga była zatarasowana wywró- Nadleśnictwa Trzebciny
dziom, których gospodar- conymi drzewami. Poszedłem dalej pieszo i za ucierpiały najbardziej?
stwa najbardziej ucierpiały. łąką w Szarłacie ukazał się nam szeroki na kil- Szkody w drzewostaWtedy już media informowanach Nadleśnictwa Trzebły o ogromnych szkodach kaset metrów korytarz zniszczonego przez trąbę ciny objęły łącznie około
w Starej Rzece. Tak więc powietrzną lasu. Ten obraz uświadomił mi co, tak 550 ha i dotyczą pięciu
najpierw, co zupełnie oczy- naprawdę, przed chwilą się stało
leśnictw. Od południowewiste, służby ratownicze
go-zachodu zaczynając,
towniczych i innych instytucji. Na przyskupiły się na zabezpieczeniu i ewentusą to leśnictwa: Szklana Huta, gdzie
kład, jeszcze w sobotę pracę podjęły
alnej pomocy ludziom którzy ucierpieli.
wszystko się zaczęło, przez miejscoZakłady Usług Leśnych, które w krótNa szczęście dość szybko się okazało,
wość Zdroje, dalej leśnictwa Zacisze
kim czasie uprzątnęły drzewa z dróg,
że w naszym województwie nikt nie zgii Wygoda z miejscowościami Szarłata
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5 pytañ do ...
i Łążek, Leśnictwo Zazdrość i na końcu
Leśnictwo Pohulanka z miejscowością
Stara Rzeka, skąd trąba powietrzna
przeniosła się na teren gdańskiego
Nadleśnictwa Lubichowo i tam jeszcze
zniszczyła ponad 60 ha lasu i zabudowania w miejscowości Wycinki, gdzie
zginął człowiek.
W Leśnictwie Zacisze ucierpiały
drzewostany dwupiętrowe, z świerkiem
i z udziałem brzozy i dębu, bo tam
mamy nieco żyźniejsze siedliska. Natomiast w pozostałych leśnictwach są
to głównie monokultury sosnowe na
uboższych siedliskach z udziałem brzozy i pojedynczo dębu.
Co dzisiaj, dziesięć dni po kataklizmie, dzieje się na terenach leśnych zniszczonych przez trąbę powietrzną?
- W trzy dni po huraganie do pracy
w zniszczonych drzewostanach wkroczyły miejscowe Zakłady Usług Leśnych.
Trzeba było oczywiście podpisać nowe
umowy, bo sytuacja się diametralnie
zmieniła. Wszyscy leśniczowie Nadleśnictwa Trzebciny otrzymali działki na terenie klęski do prowadzenia i nadzoru
prac przy pozyskaniu drewna. Planowe
prace w tym zakresie zostały wstrzymane. Ponadto, jesteśmy w trakcie negocjacji, sporządzania i podpisywania umów
z Zakładami Usług Leśnych, spoza terenu nadleśnictwa. Takich ofert wykonania
prac na terenie dotkniętym klęską spłynęło do nas ponad sto, z całej Polski,
a nawet z Czech i Niemiec. Wybraliśmy
kilkunastu wykonawców, przydzielając
każdemu po 3-5 tysięcy metrów sześc. do
pozyskania, gdyż chodzi o uporządkowanie terenu klęski w możliwie krótkim czasie.
Część z nich dysponuje maszynami wielooperacyjnymi do pozyskania i zrywki drewna, czyli harwesterami i forwarderami.
Równocześnie prowadzone są też
prace urządzeniowe. Taksatorzy z Biura
Urządzania Lasu przygotowują aneks
do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa
Trzebciny, który będzie przedstawiony
do zatwierdzenia Ministrowi Środowiska.
Dane z inwentaryzacji będą znane do
końca sierpnia br., natomiast aneks będzie gotowy najpóźniej do końca roku.
Ponadto, teren klęski żywiołowej,
szczególnie wzdłuż dróg publicznych
jest stale nadzorowany przez Straż Leśną z dziesięciu borowiackich nadleśnictw. Temat trąby powietrznej był dość
mocno nagłośniony w mediach, ludzie
z natury są ciekawscy i czasami próbują zajrzeć jak zniszczone drzewostany
wyglądają z bliska. To bardzo niebezpieczne. Obecność Straży Leśnej ma
też zapobiegać ewentualnym próbom
kradzieży drewna.
Fot. Mateusz Stopiński
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Według optymistycznego scenariusza las powróci na zniszczoną
powierzchnię do wiosny 2015 roku.
Które z zadań czekających Nadleśnictwo Trzebciny uważa Pan dzisiaj za
najtrudniejsze?
- Drewno wielkowymiarowe planujemy
„wyrobić” do końca listopada br., uprzątnięcie całego obszaru klęski – do końca
pierwszego kwartału 2013 r., przygotowanie gleby pod odnowienia – jesienią
2013 r., pierwsze odnowienia – również
jesienią 2013 r. sadzonkami z zakrytym
systemem korzeniowym, pochodzącymi ze szkółki kontenerowej Nadleśnictwa Dobrzejewice, dalsze odnowienia sukcesywnie – od wiosny 2014 r.,
a zakończenie odnowienia obszaru klęski nastąpi najpewniej wiosną 2015 r.
Pewną trudność możemy mieć z uzyskaniem na czas wystarczającej ilości dwu-,
trzyletnich sadzonek drzew liściastych:
dębu, buka, grabu – na żyźniejsze siedliska leśnictw Zacisze i Wygoda.
Jednak naszym największym zmartwieniem jest dzisiaj możliwie płynna
sprzedaż drewna cenniejszych sortymentów. Jeżeli bowiem nie uda się

Zna Pan już rozmiar szkód w prowadzonym przez Pana leśnictwie. Jakie drzewostany uległy zniszczeniu?
- Przeszedłem obszar dotknięty klęską wiatrołomów w Leśnictwie Wygoda.
Z moich szacunków i obserwacji wynika,
że szkody występują na 300 hektarach,
przy czym całkowitemu zniszczeniu uległo 150 hektarów lasów, a na kolejnych
150 hektarach występują uszkodzenia
częściowe. Spodziewam się pozyskać
ogółem 46 tys. m sześc. drewna. Jest
to... ośmioletni etat pozyskania mojego
leśnictwa, który jednak teraz ma być wykonany w ciągu trzech miesięcy. Jakie są
rzeczywiste szkody przekonamy się po
dokładnych pomiarach wykonywanych
właśnie przez Biuro Urządzania Lasu,
a ostatecznie, gdy zakończymy porządkowanie obszaru zniszczonego przez trąbę powietrzną. Szkody dotyczą głównie
drzewostanów sosnowych tzw. posówkowych, czyli sadzonych w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku po wielkiej
gradacji strzygoni choinówki, ale również
młodszych, które już ja sam sadziłem.
Ile lat pracuje Pan w Lasach Państwowym i na stanowisku leśniczego
w Leśnictwie Wygoda? Pamięta Pan
inne wydarzenia klęskowe na tym terenie?
- Po liceum trafiłem najpierw do pracy w Gminnej Spółdzielni, gdzie całkiem
dobrze zarabiałem, jednak ciągnęło
mnie do lasu. Po ukończeniu w 1969
roku Państwowej Leśnej Szkoły Technicznej w Tułowicach trafiłem jako stażysta do Nadleśnictwa Czersk. Po odbyciu

służby wojskowej, w 1972 r. trafiłem do
Nadleśnictwa Szarłata (dzisiaj to obręb
w granicach Nadleśnictwa Trzebciny).
Od stycznia 1974 r. jestem leśniczym
Leśnictwa Wygoda. Są to lasy o historycznie dużym znaczeniu turystycznym,
bowiem otaczają Tleń, znaną i dawniej
popularną miejscowość wypoczynkową
w Borach Tucholskich nad Zalewem Żurskim. Z faktu tego wynikały sezonowe
zagrożenia m.in. pożarowe, ale poważniejszych problemów z tym na szczęście nie było. Za to największym zagrożeniem dla tutejszych lasów, które utrwaliło się w pamięci leśników, była znana
w całej Polsce gradacja brudnicy mniszki w latach 1978-1981. Wtedy w Borach
Tucholskich zagrożona była wręcz egzystencja lasów. Zdecydowane działania
leśników i ich wielkie zaangażowanie
w pracy (przy opryskach samolotowych
pracę zaczynaliśmy o czwartej rano),
wszak to służba, pozwoliły je wtedy uratować, niemniej skutki – czyli zwiększone pozyskanie drewna w uszkodzonych
i osłabionych drzewostanach miało miejsce przez kilka lat, m.in. w Leśnictwie
Wygoda. Późniejsze gradacje różnych
gatunków owadów (boreczników, strzygoni, poprocha, mniszki) nie były już tak
groźne i miały znaczenie lokalne.
To nie jest łatwe pytanie, ale
muszę je zadać. Co Pan pomyślał
i co czuł, gdy pierwszy raz zobaczył
ogrom zniszczeń dokonanych przez
trąbę powietrzną w sobotę 14 lipca br.
w lesie, którym opiekuje się Pan od
czterdziestu lat?

OŚMIOLETN

Planujemy uprzątnięcie obszaru klęski do
końca pierwszego kwartału 2013 r., przygotowanie gleby pod odnowienia – jesienią
2013 r., pierwsze odnowienia również jesienią 2013 r., dalsze sukcesywnie – od wiosny
2014 r., a zakończenie odnowienia obszaru
klęski wiosną 2015 r.
tego zrobić w krótkim czasie, wartość
drewna będzie spadać, gdyż w okresie
wegetacji, w środku lata drewno źle się
przechowuje, może pojawić się sinizna,
co oznacza spadek wartości handlowej
surowca. Nie załamujemy rąk.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tadeusz Chrzanowski
Nadleśnictwo Trzebciny,
25 lipca 2012 roku
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Fot. Tadeusz Chrzanowski

- Przyznam, że chociaż o klęskach
słyszałem, oglądałem o nich filmy
i słuchałem relacje, to jednak jest to
nieporównywalnie bardziej dramatycznie przeżycie, gdy skutki kataklizmu
widzimy na własne oczy i gdy dotyczą
one miejsc i obiektów, z którymi jest się
związanym osobiście. Powiem szczerze,
nie wyobrażałem sobie, że w ciągu kilku
minut żywioł może dokonać tak ogromnych zniszczeń. Jednak dość szybko
stwierdziłem – cóż, stało się, potrzebna
jest teraz mobilizacja, zwiększony wysiłek, damy radę.
Z doświadczenia wiem, że w pracy leśniczego ważne są dwie sprawy
– talent organizacyjny i umiejętność
współpracy z ludźmi. Myślę, że dotychczas dobrze sobie z tym radziłem, więc
i w tym przypadku patrzę z optymizmem
na to co nas czeka. Oczywiście, szkoda mi tych „odchowanych” już lasów.
Czterdzieści lat temu pozyskiwałem
w Leśnictwie Wygoda głównie drobnicę
i cieńszy kopalniak. W międzyczasie las
dojrzał. Ostatnio udział drewna wielkowymiarowego w pozyskaniu był już wysoki, przekraczał 50 proc., a zanosiło się
na jeszcze większy, bo czas dojrzewania
wspomnianych drzewostanów posówkowych właśnie teraz się odbywa. Poza
tym prowadzona od lat konsekwentna
pielęgnacja sprawiła, że nie musiałem
się za ten las wstydzić. Z tego punktu
widzenia na pewno skutki klęski są dla
leśnika bolesne.
Od wielu lat, każdego roku sadzi Pan nowy las i tym razem niby nic

Fot. Tadeusz Chrzanowski

5 pytañ do ... 5 pytañ do ... 5 pytañ do ...

Rozmowa ze

ZBIGNIEWEM KESNEREM
leśniczym Leśnictwa Wygoda

I ETAT w trzy miesiące
uprzątnięcie powierzchni, przygotowa- i każdy z poprzedników – podobnie jak
nowego Pana nie czeka. A jednak linie gleby pod odnowienie i samo odno- ja – spędzał tu niemal całe życie zawokwidacja skutków tak wielkiej klęski
wienie lasu nie stanowi kłopotu, bo do dowe. Zawsze myślałem, żeby mojemu
i skala odnowień to sytuacja nadzwytych zadań mamy dość wykwalifikowa- następcy przekazać las uporządkowaczajna, niespotykana. Które z czekanych pracowników i możliwość rozłoże- ny, zasobny, stabilny. Nie chciałbym,
jących zadań będą najtrudniejsze?
nia pracy w czasie.
aby ktoś zmieniał mnie w środku „akcji
- Nie widzę problemu w samym poratunkowej”, czy jazyskaniu i wyrobieniu
surowca drzewnego Zawsze myślałem, żeby mojemu następcy przekazać kiegoś rozpoczętego
wielkiego zadania. Nie
na terenie klęski, pomimo nadzwyczajnie las uporządkowany, zasobny, stabilny. Myślę, że zdą- chciałbym też, mojemu
trudnych warunków żę przed emeryturą uprzątnąć skutki klęski żywiołowej następcy kojarzyć się
z bałaganem, w który
pracy. To jest kwestia
i może nawet posadzić w to miejsce trochę nowego lasu on wszedł, czy przejął
liczby ludzi, których
ode mnie. Myślę, że
zatrudnimy i dobrej
Przepracował Pan wiele lat w La- zdążę przed emeryturą uprzątnąć skutki
organizacji pracy. Mam natomiast obasach Państwowych. Zbliża się czas za- klęski żywiołowej i może nawet posadzić
wy, czy na czas uda nam się przygotosłużonego odpoczynku, przejścia na w to miejsce trochę nowego lasu.
wać i sprzedać tak dużą ilość surowca,
emeryturę. W jakich okolicznościach
zwłaszcza cenniejszych sortymentów,
Dziękuję za rozmowę.
chciałby Pan przekazywać Leśnictwo
zanim nie dojdzie do jego deprecjacji.
Wygoda swemu następcy?
Klęska ma miejsce w sezonie wegeRozmawiał: Tadeusz Chrzanowski
- Do przejścia na emeryturę pozostatacyjnym, drewno jest teraz bardziej
Nadleśnictwo Trzebciny,
ło mi pół roku. Leśnictwo Wygoda ma
narażone np. na siniznę, która obniża
25 lipca 2012 roku
dobre tradycje, gdy chodzi o obsadę
jego wartość handlową. Gdyby to się
personalną. Od końca I wojny światowej
udało pomyślnie przeprowadzić, to już
ja jestem dopiero czwartym leśniczym
pozyskanie drobnicy i opału, końcowe
BIULETYN RDLP W TORUNIU 3(64)2012
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Dni Lasu, nazywane też Świętem
Lasu – to tradycja kultywowana w Lasach Państwowych od kilkudziesięciu
lat, sięgająca korzeniami okresu międzywojennego. Święto jest obchodzone w okresie późnowiosennym, już po
zakończonej kampanii sadzenia nowych
lasów, dlatego towarzyszy mu radość,
optymizm i satysfakcja z przekonania,
że dzięki wytrwałej, konsekwentnej pracy lasy będące pod opieką polskich leśników pomnażają zasoby z pożytkiem
dla całego społeczeństwa.
W uroczystościach Dni Lasu wzięło
udział blisko trzysta osób – delegacje
leśników z 27 nadleśnictw i biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu oraz zaproszeni goście, pośród których byli przedstawiciele Parlamentu RP, Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy, Starostwa Toruńskiego,
Gminy Wielka Nieszawka, związków zawodowych, Polskiego Związku Łowieckiego, Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej, Wojska Polskiego oraz kapelani
leśników diecezji toruńskiej i pelplińskiej.

Senator Jan Wyrowiński (z prawej) przekazał leśnikom toruńskim
medal polskiego Senatu

.egoroczne regionalne
Dni Lasu leśnicy kujawsko-pomorscy obchodzili 6 czerwca na terenie
podtoruńskiego Nadleśnictwa Cierpiszewo. Msza św.
dziękczynna została odprawiona w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Cierpicach,
a część oficjalna uroczystości
odbyła się w gościnnym Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce.

LEŚNIC Y
Żeby „leśnik polski”
brzmiało dumnie

Mszę św. dziękczynną, w intencjach
leśników, w kościele p.w. Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski w Cierpicach odprawił miejscowy proboszcz ks.
Tomasz Pokornowski w asyście księży
kapelanów: Gabriela Aronowskiego,
Andrzeja Kossa i Leona Ulatowskiego.
Kościół w Cierpicach z okazji święta leśników był pięknie przyozdobiony kwiatami w kolorach papieskich, ale również
symbolicznymi drzewkami świerkowymi i brzózkami przygotowanymi przez

Homilię wygłosił ksiądz Leon Ulatowski
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leśników z Nadleśnictwa Cierpiszewo.
Oprawę muzyczną liturgii wzbogacił
świetny Zespół Sygnalistów – leśników
z Nadleśnictwa Skrwilno.
Ks. Leon Ulatowski – kapelan leśników i myśliwych diecezji toruńskiej,
w homilii wygłoszonej podczas Mszy
św., wielokrotnie odnosił się do specyfiki
pracy, życia i powołania leśnika, podkreślając, że profesja ta nie jest celem samym w sobie: – Dobrze wykonywana jest
natomiast środkiem w drodze do Boga,
jest wykonywaniem woli Bożej. Zaś lasy,
przyroda, nie są własnością ani Lasów

Symboliczne dary lasu składane przez leśników podczas Mszy św.

Leśnicy podczas uroczystości w Centrum Sportu i Rekreacji Olender

świętowali
Państwowych, ani nawet państwa. My
jesteśmy zaledwie dzierżawcami tych
dóbr, a sam Bóg jest właścicielem całej Ziemi i… naszych lasów też. Lasy,
przyroda wokół nas to są ślady Boga
– mówił kapelan i przytoczył fragment
znanej pieśni kościelnej: – „Gdy szukasz
Boga popatrz na kwiaty, popatrz na góry
i ciemny LAS. Z każdej wędrówki wrócisz
bogaty, i nową treścią wypełnisz swój
czas. Bo cały świat jest pełen śladów
Boga…”. Co powiedzieć, gdy przyroda,
jej piękno wprowadza nas w zachwyt, co
powiedzieć? Można chyba tylko uwielbić

Boga, słowami „Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu”, że uczynił takie
cuda.(...) To charakterystyczne, że gdy
rozmawia się o ludziach lasu, to na ogół
pada stwierdzenie, że to są ci, co nade
wszystko kochają las i żyją w symbiozie
z przyrodą. Leśnikiem bowiem zostaje
się z powołania. Drodzy Leśnicy – podsumował kapłan – cieszycie się dobrą
sławą i uznaniem społecznym. Pracujcie zatem sumiennie, nadal dbajcie
o nasze lasy tak, aby Bogu się podobać,
a ludziom przynosić pożytek, żeby „leśnik polski” brzmiało dumnie!

Miniony rok był dobry dla toruńskich lasów - podsumował dyrektor Janusz Kaczmarek

Podziękowania dla leśników
i honory dla zasłużonych

W części oficjalnej uroczystości, która
odbyła się w gościnnych progach nowego
ośrodka Olender w Wielkiej Nieszawce,
Janusz Kaczmarek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w kilku zdaniach podsumował miniony okres 2011/2012, który nie był łatwy ze
względu na rozliczne zagrożenia lasów
ze strony gradacji szkodliwych owadów,
chorób i szczególnie niebezpiecznych
w regionie kujawsko-pomorskim pożarów lasów. Leśnicy dobrze poradzili sobie z tymi trudnościami. Dzięki natomiast
dobrej koniunkturze na drewno toruńska
Dyrekcja Lasów Państwowych osiągnęła
bardzo dobre wyniki ekonomiczne, co
pozwoliło na zrealizowanie rekordowych
inwestycji i remontów, gdy chodzi o osady leśne – leśniczówki i siedziby nadleśnictw, jak i szczególnie potrzebne drogi
leśne oraz obiekty małej retencji poprawiające uwilgotnienie lasów.
Dyrektor Janusz Kaczmarek podsumował: – Godzenie i równoważenie
funkcji gospodarczych, przyrodniczych
i społecznych lasów przez leśników budzi uznanie gremiów międzynarodowych,
ale i naszego społeczeństwa. Przywołał
także wyniki ostatnich badań z listopada
2011 r.: – (...) jesteśmy po Państwowej
Straży Pożarnej drugą wśród 10 innych
instytucji publicznych postrzeganych pozytywnie, następne jest wojsko.
Z myślą o społeczeństwie, leśnicy inwestowali również w zagospodarowanie
turystyczne i edukacyjne lasów kujawsko-pomorskich. Dyrektor zaakcentował
aktualność tych zadań wypełnianych
przez leśników: – Szerokie udostępnieBIULETYN RDLP W TORUNIU 3(64)2012
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Obchody Dni Lasu uświetnił Zespół
Sygnalistów z Nadleśnictwa Skrwilno

Odznaczeni,
wyróżnieni
nie lasów dla społeczeństwa, otwarcie
ich na rozwój turystyki pieszej, rowerowej, konnej poprzez urządzanie ścieżek
rowerowych, nordic walking, tras konnych, kajakowych i inwestowanie w miejsca postoju pojazdów, parkingi i przystanie – to wyzwania czasu i my jesteśmy na
to oczekiwanie społeczeństwa otwarci.
Te wspólne cele, budowane na zgodzie
– kontynuował – jednoczą nas leśników
w dążeniu do wspólnego celu – obronienia obecnego, doskonalonego od
87 lat modelu polskiego państwowego
leśnictwa (...), samofinansującej się organizacji, płacącej podatki do samorządów lokalnych, realizującej coraz więcej
wspólnych przedsięwzięć służących lokalnej społeczności.
Z okazji dorocznego święta lasu dyrektor Kaczmarek podziękował wszystkim pracownikom nadleśnictw i biura
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za dobrą i ofiarną pracę
na rzecz lasów kujawsko-pomorskich
i życzył dalszych sukcesów zawodowych, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej służby oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, podsumowując życzenia leśnym pozdrowieniem
– Darz Bór! Dyrektor podkreślił również
znaczenie owocnej współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami.
Do tych podziękowań i życzeń dla
leśników z okazji ich święta, dołączył
w swoim wystąpieniu wicemarszałek
senatu RP Jan Wyrowiński: – Chciałbym
wszystkim Państwu w imieniu własnym
oraz w imieniu pana senatora Kobiaka
i całego polskiego senatu życzyć dobrych dni, dobrych perspektyw, optymizmu i siły, która płynie z tej tradycji
i z tego przekonania, że dobrze służycie
Polsce, jako pracownicy instytucji, która
zawsze będzie państwowa i proszę już co
do tego nie mieć żadnych wątpliwości.
Senator Wyrowiński przekazał na ręce dyrektora medal – symbol polskiego senatu,
zawsze obecnego w Polsce niepodległej,
aby towarzyszył wszystkim leśnikom toruńskiej dyrekcji „po wsze czasy”.
Wicewojewoda kujawsko-pomorski
Zbigniew Ostrowski podziękował leśnikom, jako niezwykle odpowiedzialnym

16

BIULETYN RDLP W TORUNIU 3(64)2012

depozytariuszom naszego ogromnego skarbu narodowego, jakim są lasy.
– Wasza praca jest dziełem dla następnych pokoleń. Jadąc tutaj zajechałem na
śródleśną polanę, gdzie rok temu sadziliśmy drzewa i zobaczyłem, że te drzewka
rosną. I też wiem, że pożytki z tych wysadzonych rok temu drzewek będą miały
następne pokolenia – powiedział wiecewojewoda. Nawiązał także do wątków
historycznych poruszanych przez senatora Wyrowińskiego: – Las długo wrastał
w naszą narodową historię, dlatego cieszę się, że historia Lasów Państwowych
jest tworzona przez tak niezwykle odpowiedzialne grono polskich obywateli –
leśników.
Głos zabrał także gospodarz miejsca
wójt Kazimierz Kaczmarek, przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej i Polskiego Związku Łowieckiego. Blisko czterdzieści osób, w większości leśników, ale również zasłużonych
przedstawicieli współpracujących z Lasami Państwowymi instytucji zostało odznaczonych i uhonorowanych. Wręczono Odznakę Honorową za Zasługi dla
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kordelas leśnika polskiego oraz Odznakę „Za Zasługi dla Lasów KujawskoPomorskich”. Dyrektor wraz z przedstawicielami nadleśniczych i naczelników
podziękowali przechodzącemu na emeryturę Henrykowi Glinieckiemu, wieloletniemu pracownikowi toruńskiej dyrekcji
LP i kierownikowi Zakładu ProdukcyjnoUsługowo-Handlowego Olsztyn.
Wręczono też nagrody za szczególne
osiągnięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także gratulacje za najlepsze wyniki w szkoleniach Straży Leśnej
ze strzelania oraz za doskonałe efekty
w rywalizacji fotograficznej osiągane na
szczeblu krajowym.
Część oficjalną uroczystości zakończył koncert Zespołu Sygnalistów z Nadleśnictwa Skrwilno, po czym leśnicy
wraz z gośćmi udali się na wspólną,
okolicznościową biesiadę.
Tadeusz Chrzanowski
i Mateusz Stopiński
Zdjęcia: Tadeusz Chrzanowski

Minister Środowiska nadał ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI
DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ następującym
pracownikom Lasów Państwowych: Leszek Pultyn – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Czersk, Bogdan Kornet –
leśniczy leśnictwa Kadzionka w Nadleśnictwie Różanna i Józef Mazgaj – leśniczy leśnictwa Borek w Nadleśnictwie
Szubin
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w uznaniu
zasług dla leśnictwa i wkładu na rzecz
rozwoju gospodarki leśnej w regionie
kujawsko-pomorskim nadał KORDELAS
LEŚNIKA POLSKIEGO, jako wyraz najwyższego, honorowego wyróżnienia. Kordelas otrzymali następujący pracownicy:
Krystyna Suchomska – główna księgowa w Nadleśnictwie Lutówko, Edmund
Gruźlewski – leśniczy Leśnictwa Górale w Nadleśnictwie Brodnica, Andrzej
Kłos – leśniczy Leśnictwa Drogosław
w Nadleśnictwie Szubin, Mieczysław
Orzłowski – z Nadleśnictwa Przymuszewo, Andrzej Ramlau – sekretarz Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, Krzysztof Szumielski – leśniczy Leśnictwa Tryszczyn
w Nadleśnictwie Żołędowo, Mirosław
Wujkiewicz – leśniczy Leśnictwa Biały
Bór w Nadleśnictwie Jamy, Mirosław
Derwojed – kierownik Zespołu Informatyki w biurze RDLP w Toruniu, Jan Pakalski – naczelnik Wydziału Hodowli Lasu
w RDLP w Toruniu, Wiesław Drożdża

Wicewojewoda Zbigniew Ostrowski wręczył
odznaki „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska”

– radca prawny w Zespole Radców
Prawnych nr 9 w Toruniu.
Dyrektor RDLP w Toruniu, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz leśnictwa w regionie kujawsko-pomorskim,
przyznał ODZNAKĘ ZA ZASŁUGI DLA
LASÓW KUJAWSKO-POMORSKICH.
Otrzymali ją: starszy brygadier Krzysztof Michałowski – zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Toruniu, starszy brygadier
w spoczynku Ryszard Czaplewski
– były naczelnik Wydziału KontrolnoRozpoznawczego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu, starszy brygadier Kazimierz
Stafiej – komendant miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Toruniu, starszy brygadier Robert Majewski – komendant
miejski Państwowej Straży Pożarnej we
Włocławku, starszy brygadier Marek
Miś – komendant Szkoły Podoficerskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, starszy brygadier Wojciech Gmurczyk – komendant miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Roman
Dobrzyński – zastępca dyrektora ds.
ekonomicznych RDLP w Toruniu, Eugeniusz Peszyński – radca prawny
w Zespole Radców Prawnych nr 9 w Toruniu, Roman Nadolski – radca prawny
w Zespole Radców Prawnych nr 9 w Toruniu, Ludmiła Gawron – zastępca
nadleśniczego Nadleśnictwa Runowo,
Janina Pestka – specjalista ds. finansowo-księgowych w Nadleśnictwie Osie,
Krystyna Pietrzykowska – podleśniczy
w Leśnictwie Czernikowo w Nadleśnictwie Dobrzejewice, Halina Żyźniewska – starsza księgowa w Nadleśnictwie
Skrwilno, Marek Baranowski – leśniczy
Leśnictwa Ustronie w Nadleśnictwie
Szubin, Oleg Budzyński – podleśniczy
w Leśnictwie Tokary w Nadleśnictwie

Golub-Dobrzyń, Jan Krzysiak – leśniczy Leśnictwa Karbowo w Nadleśnictwie
Brodnica, Marek Kitzermann – leśniczy Leśnictwa Olszyny w Nadleśnictwie
Czersk, Adam Kociubowski – podleśniczy w Nadleśnictwie Zamrzenica,
Leszek Kogut – leśniczy Leśnictwa
Bocianowo w Nadleśnictwie Żołędowo,
Tomasz Lewicki – specjalista Służby
Leśnej ds. użytkowania i ochrony lasu
w Nadleśnictwie Bydgoszcz, Grzegorz
Płażewski – leśniczy Leśnictwa Lipiny
w Nadleśnictwie Włocławek, Wiesław
Woźniczka – leśniczy Leśnictwa Mylof
w Nadleśnictwie Rytel.

Odznaka „Za Zasługi dla
Lasów Kujawsko-Pomorskich” jest zaszczytnym
wyróżnieniem, nadawanym w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz
leśnictwa w regionie kujawsko-pomorskim. Odznakę ustanowił dyrektor RDLP w Toruniu 30
maja 2005 r. Przedstawia ona sylwetki dwóch
niedźwiedzi, nawiązując
do kamiennych rzeźb autorstwa rzeźbiarza Ignacego Zelka, strzegących
od 1930 roku wejścia
do gmachu biura RDLP
w Toruniu. Niedźwiedzie
symbolizują siłę i niezmienność polskiego leśnictwa.
W uznaniu szczególnych osiągnięć
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, dyrektor RDLP w Toruniu

Dyrektor Janusz Kaczmarek nadał grupie zasłużonych
pracowników Kordelas Leśnika Polskiego

przyznał nagrody pieniężne. Otrzymali
je: Mirosław Kędroń – starszy specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu
w Nadleśnictwie Włocławek, Tomasz
Lewicki – specjalista Służby Leśnej ds.
użytkowania i ochrony lasu w Nadleśnictwie Bydgoszcz, Piotr Wódczak – specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu w Nadleśnictwie Gniewkowo.
Ponadto, Paweł Kaczorowski
z Nadleśnictwa Miradz został wyróżniony przez dyrektora RDLP w Toruniu
za zdobycie NAGRODY GŁÓWNEJ za
zdjęcie „Władca” w II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „LAS
W OBIEKTYWACH LEŚNIKÓW”, organizowanego na szczeblu ogólnopolskim
przez dyrektora generalnego Lasów
Państwowych. Ideą konkursu było ukazanie piękna leśnej przyrody oraz jej
unikatowości. Zdjęcia przybliżają niezwykłe życie lasu i pozwalają oglądającym odkryć jego tajemnice. Rywalizacja
toczyła się w pięciu kategoriach: fauna,
flora, krajobraz, prace w lesie oraz makro. Zdjęcie pt. „Władca” ukazuje zawisającego w locie błotniaka stawowego.
5 czerwca 2012 r. zakończył się
ostatni etap szkoleń i ZAWODY W ZAKRESIE STRZELANIA Z BRONI KRÓTKIEJ. Najlepszym zawodnikom i drużynom dyrektor RDLP w Toruniu wręczył
puchary. Zwycięzcami w klasyfikacji
indywidualnej zostali: 1. Paweł Dobies
z Nadleśnictwa Szubin, 2. Tomasz Marcinek z Nadleśnictwa Solec Kujawski,
3. Zbigniew Pękała z Nadleśnictwa
Zamrzenica. W klasyfikacji drużynowej
najlepsze były zespoły z nadleśnictw:
Solec Kujawski, Zamrzenica i Szubin.
Wydział Organizacji,
Kadr i Szkoleń
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Szkolenia Służby Leśnej złożone
z części kameralnej i terenowej, organizowane są sukcesywnie w kolejnych
nadleśnictwach. Nadleśniczowie wybierają najciekawsze – z punktu widzenia
hodowli i ochrony lasu – obiekty i fragmenty drzewostanów. Jest to okazja do
pochwalenia się sukcesami, pokazania
nowych rozwiązań, konfrontacji poglądów i wywołania dyskusji leśników-
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SZKOLENIA
TERENOWE
Służby Leśnej

praktyków. Te, swego rodzaju warsztaty
terenowe w zakresie zagospodarowania
lasu, są też okazją do oceny wykonania
zaleceń przedstawianych na szkoleniach w latach ubiegłych.
W spotkaniach prowadzonych przez
dyrektora RDLP i nadleśniczych biorą
udział leśniczowie i specjaliści z biur
nadleśnictw. Obecni są także naczelnicy i specjaliści z wydziałów merytorycznych biura toruńskiej dyrekcji.
– W dobie coraz większej złożoności
naszej pracy, postępującego rozwoju technologicznego i informatyzacji,

musimy pamiętać, że praca leśnika to
przede wszystkim właściwe prowadzenie lasu. Dlatego nie możemy zapomnieć o szkoleniach dotyczących
zagospodarowania lasu – tym bardziej,
że zmieniająca się rzeczywistość w zakresie ochrony przyrody, czy kolejnych
nowelizacji Zasad Hodowli Lasu, wymaga od nas ciągłego kształcenia się
i dyskutowania bezpośrednio w lesie.
– komentuje dyrektor RDLP w Toruniu,
Janusz Kaczmarek.
Mateusz Stopiński

Szkolenie na terenie Nadleśnictwa Woziwoda. Fot. Tadeusz Chrzanowski

S

zkolenia dla Służby Leśnej w nadleśnictwach
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu trwają od wiosny bieżącego roku. Głównym tematem jest zagospodarowanie
lasu, szczególnie w świetle
najnowszych Zasad Hodowli
Lasu, Instrukcji Ochrony Lasu,
Urządzania Lasu i Ochrony
Przeciwpożarowej Lasu. Spotkaniom towarzyszy wymiana
wiedzy i doświadczeń oraz
żywa dyskusja zawodowa.

D

wudziestego piątego maja
2012 r. mieliśmy przyjemność gościć na terenie Nadleśnictwa Czersk leśników z Nadleśnictwa Trzebciny. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu
szkoleń dla kadry inżynieryjno
-technicznej, organizowanych
przez dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu.
Szkolenie prowadził dyrektor Janusz
Kaczmarek, a uczestniczyli w nim również: zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Witold Pajkert, naczelnicy Jan
Pakalski i Jan Frankowski oraz inni pracownicy biura RDLP.
W pierwszej części spotkania omówiono nowe zasady i instrukcje hodowli,
ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i urządzania lasu, ze szczególnym
uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian. Część terenowa poświęcona była różnym działom gospodarki
leśnej, a przede wszystkim hodowli
i ochronie lasu. Gorącą dyskusję wywołały takie tematy, jak prowadzenie
rębni złożonych, wielkość planowanych
gniazd, wykorzystanie odnowień naturalnych i podsadzeń produkcyjnych oraz
szukanie kompromisu między szkodami
powodowanymi przez bobry, a korzyściami wynikającymi z zatrzymywania
wody w lesie przez te zwierzęta.
Dobre wrażenie na gościach zrobił
nowy parking, który powstał przy obiektach edukacyjnych w Leśnictwie Czersk
wybudowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
„Borowiackie Szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie
Biosfery Bory Tucholskie. Projekt reali-

CZERSK I TRZEBCINY

SZKOLENIE w
Nadleśnictwie Czersk

zowany jest przez Urząd Miejski w Czersku na gruntach należących do Nadleśnictwa Czersk.
Reasumując, należy podkreślić, że wypracowane podczas szerokiej dyskusji
na konkretnych pozycjach terenowych
stanowiska, będą pomocne w dalszej
pracy miejscowych leśników i będą dobrze służyły lasom.
Obecność dyrektora spowodowała,
iż wypracowany w czasie dyskusji tok
postępowania nabiera mocy decyzyjnej.

Moim zdaniem jest to najlepszy sposób
na doskonalenie kadr leśnych. Ważny
jest też jeszcze jeden aspekt szkoleń,
czysto ludzki i koleżeński. Były one okazją do rozmów, także o sprawach prywatnych, niekoniecznie związanych z lasem.
Każdy z nas ma swoje zamiłowania, doświadczenie, którymi możemy się dzielić
i z których czasami korzystamy. Szkolenie stworzyło nam tę możliwość.
 Ireneusz Bojanowski
Zdjęcia: Leszek Pultyn

BIULETYN RDLP W TORUNIU 3(64)2012
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Fot. Marcin Czajka

DOBRZEJEWICE I GOLUB-DOBRZYŃ

SZKOLENIE
w Nadleśnictwie
Dobrzejewice

L

as jest tworem przyrody,
który ciągle się zmienia.
Dlatego leśnicy muszą go bacznie obserwować i szybko reagować na zachodzące procesy. Gospodarowanie na tym „żywym
organizmie” wymaga wiedzy,
doświadczenia, ale i rozumienia
przyrody. Wypracowane przez
lata metody oraz rozwiązania
niekonwencjonalne, w tym indywidualne podejście do lasu,
to niejako klucz do sukcesu.
Efektem takiego postępowania są
szkolenia terenowe dla Służby Leśnej
przeprowadzane cyklicznie w poszczególnych nadleśnictwach Regionalnej
Dyrekcji LP w Toruniu. Spotkania te dają
nam – specjalistom leśnikom, możliwość
konfrontacji efektów naszej pracy, wymiany doświadczeń i podpatrzenia „jak
robią to inni”. W tym roku z rewizytą
u nas byli leśnicy z Nadleśnictwa Golub
-Dobrzyń.

Na szkolenie do Nadleśnictwa Dobrzejewice 4 czerwca br. przybyła delegacja z RDLP w Toruniu z dyrektorem
Januszem Kaczmarkiem na czele. Spotkanie rozpoczęto częścią teoretyczną.
Naczelnicy wydziałów: hodowli, ochrony
i zasobów zapoznali nas ze zmianami
w „Zasadach hodowli lasu”, „Instrukcji
ochrony lasu”, „Instrukcji urządzania
lasu” oraz „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu”. Po prezentacji audiowizualnej udaliśmy się w teren, gdzie
na wybranych pozycjach w leśnictwach
Bielawy, Brzozówka i Obrowo omówiono następujące zagadnienia z zakresu
zagospodarowania lasu: 1) Gospodarka
nasienna, 2) Gospodarka szkółkarska
(szkółka kontenerowa), 3) Zagospodarowanie drzewostanów znajdujących się
pod wpływem przemysłu (podsadzenia
produkcyjne bukowe, przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez huragan,
podszyty), 4) Pielęgnowanie lasu (trzebież późna, trzebież wczesna), 5) Kształtowanie stosunków wodnych (mała retencja, szkody wyrządzone przez łosia

Fot. Bogusław Kashyna
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i bobra), 6) Pielęgnowanie lasu (pielęgnacja upraw, czyszczenia wczesne oraz
pielęgnacja młodników, czyszczenia późne), 7) Odnowienia – sztuczne z sadzenia
(uprawy założone z sosny kontenerowej,
gatunki domieszkowe i biocenotyczne
w uprawie), 8) Rębnie i przebudowa drzewostanów (odnowienie w rębni zupełnej
– przykład możliwości wprowadzenia
dębu w ramach przebudowy drzewostanu przy wykorzystaniu rębni zupełnej Ib,
odnowienia w rębniach złożonych – IIIa),
9) Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (nowy
bezprzewodowy system cyfrowej telewizji przemysłowej do obserwacji przeciwpożarowej lasów), 10) Utrzymanie infrastruktury drogowej.

Fot. Łukasz Gwiździel

Dyrektor Janusz Kaczmarek udzielał wskazówek, w których zwracał
szczególną uwagę na prawidłowość
wykonywanych czynności gospodarczych w drzewostanach, a także na
bioróżnorodność w lesie, wzmacniającą naturalne mechanizmy odporności
drzewostanów. Na zakończenie spotkania pozytywnie wyraził się o nadleśnictwie, wskazując na jakość i profesjonalizm prowadzonej gospodarki
leśnej.
Pomimo, że efekty naszych działań
będą widoczne po latach, stabilny las
to nasza chluba i cel naszego gospodarowania. Szkolimy się dla siebie i dobra
przyszłych pokoleń.    
Marcin Czajka

LUTÓWKO I RUNOWO

SZKOLENIE w
Nadleśnictwie Lutówko
J

ednym z podstawowych zadań leśnika jest pielęgnacja
lasu, tak by służył on również
kolejnym pokoleniom. Zachowanie ciągłości lasu, to jedna
z fundamentalnych zasad prawidłowej gospodarki leśnej.
Terenowe spotkania z kolegami
„po fachu” pozwalają na wymianę doświadczeń i wiedzy
w tym zakresie.

W codziennej pracy leśnik spotyka
się z licznymi problemami, których rozwiązanie nie zawsze jest proste. Z pomocą przychodzi fachowa literatura oraz
wytyczne – zasady i instrukcje. W przyrodzie jednak często nie ma prostych,
jednoznacznych odpowiedzi. Rezultaty
pracy w lesie często ocenić można dopiero po kilkudziesięciu latach. Dlatego
ważne są spotkania i wymiana doświadczeń między leśnikami.
24 maja br. na terenie Nadleśnictwa
Lutówko odbyło się szkolenie terenowe
z zagospodarowania lasu dla Służby
Leśnej z naszego terenu oraz z sąsiadującego Nadleśnictwa Runowo. Obecni
byli również naczelnicy wydziałów: Hodowli Lasu, Ochrony Lasu i Zasobów
z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, którym przewodził dyrektor Janusz Kaczmarek. W pierwszej
części szkolenia w biurze nadleśnictwa

prezentacje multimedialne na temat
zmian w nowych zasadach hodowli lasu
oraz instrukcjach ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i urządzania lasu
przedstawili naczelnicy: Jan Pakalski,
Kazimierz Stańczak i Jan Frankowski.
Praktyczna część szkolenia odbyła
się na terenie leśnictw: Gaj, Zaleśniak
i Adamowo. Na 13 pozycjach omówione
zostały zagadnienia i problemy gospodarki leśnej dotyczące między innymi:
1) Zasadności i prawidłowego grodzenia upraw leśnych z pozostawieniem
przejść dla zwierzyny, 2) Sposobu przeprowadzania czyszczeń oraz trzebieży
wczesnych i późnych, 3) Prowadzenia
odnowień naturalnych w rębniach złożonych, 4) Prowadzenia cięć sanitarno
-selekcyjnych w gospodarczych drzewostanach nasiennych, 5) Sposobu zakładania gniazd w rębniach złożonych,
6) Ochrony upraw i młodników od nornic i karczownika, 7) Ochrony przyrody (użytki ekologiczne, obszar Natura
2000), 8) Restytucji cisa pospolitego.
Na zakończenie spotkania dyrektor
Janusz Kaczmarek podziękował nadleśniczemu Nadleśnictwa Lutówko Ryszardowi Zambrzyckiemu za wzorowe
przygotowanie spotkania oraz podkreślił, że taka forma zajęć terenowych daje
najlepsze efekty szkoleniowe.
Łukasz Gwiździel

Fot. Bogusław Kashyna
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MIRADZ I TORUŃ

SZKOLENIE w
Nadleśnictwie Miradz
N

adleśnictwo Miradz było
gospodarzem szkolenia
z zagospodarowania lasu,
skierowanego do leśniczych.
W czasie szkolenia , 15 maja
2012 r., leśnicy z Miradza gościli
kolegów z Nadleśnictwa Toruń,
z adleśniczym Dariuszem Mularzukiem na czele. Na spotkanie przybyła również delegacja
z Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu, której przewodził dyrektor Janusz
Kaczmarek.
W części kameralnej szkolenia przedstawiono prezentacje dotyczące nowych
Instrukcji i Zasad, to jest: Ochrony Lasu,
Ochrony Przeciwpożarowej, Urządzania
Lasu oraz Hodowli Lasu, które obowiązują w Lasach Państwowych od końca
ubiegłego roku. Naczelnicy Hodowli
Lasu, Ochrony Lasu oraz Wydziałów
Zasobów omówili istotne różnice oraz
innowacje, które wprowadzają nowe
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dokumenty w porównaniu z wycofanymi zasadami i instrukcjami. Gospodarz
- nadleśniczy Andrzej Kaczmarek przedstawił rys historyczny Nadleśnictwa Miradz oraz bieżący problem wiosennych
pożarów, z którymi borykają się miejscowi leśnicy, w tym także pożaru w rezerwacie przyrody „Nadgoplański Park
Tysiąclecia”.
Główna, terenowa część szkolenia
rozpoczęła się w Leśnictwie Przedbórz.
W dalszej kolejności grupa szkoleniowa odwiedziła także leśnictwa: Młyny,
Ostrowo i Kurzebiela. Ogółem, przygotowano 12 pozycji szkoleniowych,
na których omawiane były zagadnienia
i problemy dotyczące głównie: 1) Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych
i drzew matecznych oraz ich uznawania
na przykładzie daglezji zielonej, 2) Odnowień naturalnych, ich inicjowania, pielęgnowania, ochrony przed zwierzyną.
Jako przykłady przedstawione zostały
odnowienia naturalne daglezji, buka
oraz dębu w różnych stadiach rozwojowych, 3) Przebudowy drzewostanów
rębniami złożonymi (IIIA i IIIB) i nieroze-

rwalnie związane z tematem stosowane
wielkości gniazd pod nowe pokolenie,
rozmieszczenie gatunków domieszkowych i biocenotycznych. Poruszony został także problem powstawania i redukcji szkód powstających podczas cięć
uprzątających, 4) Kształtowania stref
ekotonowych, pozostawiania cennych
fragmentów drzewostanów oraz drzew
biocenotycznych, 5) Zabezpieczenia
upraw przed zwierzyną – grodzenia oraz
smarowanie drzewek.
W temacie ochrony przyrody i bioróżnorodności prezentowano powierzchnię
typowej świetlistej dąbrowy w Leśnictwie
Przedbórz jako przykład siedliska priorytetowego, chronionego w ramach sieci
Natura 2000. W tym punkcie szkolenia
zostały wskazane gatunki roślin (także prawnie chronione orliki pospolite,
pierwiosnki lekarskie itd.) charakteryzujące opisywane siedlisko oraz sposoby
uzgadniania zabiegów gospodarczych,
np. trzebieży z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Istotnym punktem szkolenia było
omówienie problemów związanych
z miejscami postojowymi na terenach
leśnych, głównie zaśmiecaniem oraz
niszczeniem infrastruktury turystycznej. Leśnicy dyskutowali na temat
zapobiegania oraz likwidowania skutków dewastacji. Goście z Nadleśnictwa Toruń borykają się z powyższym
problemem głównie w lasach, które
graniczą bezpośrednio z obszarem
wielkomiejskim natomiast problemem

dla leśników z Miradza jest największy
w okolicy ośrodka wypoczynku letniego w Przyjezierzu.
Podczas szkolenia poruszono także
temat remontów dróg leśnych oraz dojazdów do punktów czerpania wody. Na
konkretnych przykładach w leśnictwach:
Ostrowo, Przedbórz i Kurzebiela przedstawiono sposoby wykonywania modernizacji dróg na ciężkim, gliniastym podłożu. Przejezdne drogi na obszarach
leśnych mają nie tylko istotne znaczenie
w prowadzeniu właściwej gospodarki
leśnej, ale również umożliwiają sprawne
organizowanie akcji ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru
lasu. Przy pomniku upamiętniającym
miejsce straceń i pochówku ofiar zbrodni niemieckich z czasów II wojny światowej uczestnicy szkolenia stwierdzili,
że w dużej mierze w rękach leśników
spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie i dbałość o często zapomniane
lub rozrzucone po lasach groby i inne
miejsca pamięci narodowej.
Spotkanie podsumował dyrektor Janusz Kaczmarek, który zaznaczył, że forma terenowych szkoleń dla leśniczych
należy do najlepszych, jeśli chodzi możliwość konfrontacji własnych działań
z działaniami kolegów w innych nadleśnictwach. Pozwala również na zaczerpnięcie nowych pomysłów na różnych
polach działań wykonywanych przez terenową Służbę Leśną.
Tekst i zdjęcia:
Paweł Kaczorowski

PRZYMUSZEWO I RYTEL

SZKOLENIE
w Nadleśnictwie
Przymuszewo
W

miejscowości Laska, 18
maja 2012 r., odbyło się
szkolenie dla leśniczych z nadleśnictw Przymuszewo i Rytel
z zakresu hodowli lasu i ochrony lasu – prowadzone przez naczelników wydziałów hodowli
i ochrony lasu z Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu – Jana Pakalskiego
i Kazimierza Stańczaka, a także z zakresu urządzania lasu
i ochrony przeciwpożarowej
prowadzone przez Ewę LipkęWszołczyk.

Celem szkolenia było podniesienie
kwalifikacji pracowników terenowych
Lasów Państwowych oraz zapoznanie

ich ze zmianami wprowadzonymi wraz
z wydaniem nowych Instrukcji Ochrony
Lasu, Ochrony Przeciwpożarowej i Zasad Hodowli Lasu.
Szkolenie rozpoczęło się od krótkiej
charakterystyki Nadleśnictwa Przymuszewo przedstawionej przez nadleśniczego Artura Kowalskiego, po czym
naczelnicy z RDLP kolejno przeprowadzili właściwe tematy z zakresu nowelizacji zasad i instrukcji obowiązujących
w Lasach Państwowych. Następnie
uczestnicy szkolenia zostali zaproszeni na prezentację terenową Nadleśnictwa Przymuszewo, na której pokazano m.in. odnowione powierzchnie
po pożarzyskach oraz powierzchnie
zagospodarowane rębnią gniazdową.
Michał Ratajczak
Zdjęcia: Tomir Kubicki
BIULETYN RDLP W TORUNIU 3(64)2012
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SOLEC KUJAWSKI I CIERPISZEWO

SZKOLENIE
w Nadleśnictwie
Solec Kujawski

N

a terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski, 9 maja 2012
roku, odbyło się seminarium
terenowe z zagospodarowania
lasu. W spotkaniu uczestniczyli
zaproszeni goście: dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz
Kaczmarek, naczelnicy RDLP –
Jan Pakalski i Jan Frankowski,
specjalista Jacek Cichocki, pracownicy nadleśnictw Cierpiszewo i Solec Kujawski.

Na wstępie, w sali konferencyjnej
ośrodka szkoleniowego w Solcu Kujawskim, pracownicy RDLP zreferowali ostatnie zmiany w zasadach i instrukcjach:
Hodowli Lasu, Urządzania Lasu, Ochrony Lasu i Ochrony Przeciwpożarowej,
zaś dyrektor Janusz Kaczmarek przedstawił ogólną, aktualną sytuację Lasów

Państwowych. Następnie wyjechaliśmy
w teren i tam mieliśmy okazję pokazać kolegom leśnikom naszą leśną pracę. Oglądaliśmy punkt postoju pojazdów, remonty
i inwestycje drogowe, grodzenia upraw,
odnowienia po rębniach zupełnych i złożonych, przebudowę drzewostanu na
gruncie porolnym, punkt czerpania wody,
podsadzenie produkcyjne. Zwiedziliśmy
także Radiowe Centrum Nadawcze.
Faktyczne efekty naszych działań
w zagospodarowaniu lasu ocenią dopiero następne pokolenia leśników. Dlatego, by ta ocena była jak najlepsza, ciągle
musimy doskonalić naszą pracę – wiedzę i umiejętności. Warto jest więc czasami wymienić poglądy i doświadczenia.
W podobnym seminarium uczestniczyliśmy przed dwoma laty na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo, dlatego to spotkanie
było swego rodzaju rewizytą dla naszych
sąsiadów zza wschodniej granicy.

Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski

Alina Siedlecka

WOZIWODA I TUCHOLA

SZKOLENIE
w Nadleśnictwie
Woziwoda

N

a terenie Nadleśnictwa Woziwoda, 12 czerwca 2012 roku, odbyło się szkolenie dla leśniczych z nadleśnictw Tuchola i Woziwoda. Wzięło w nim
udział kierownictwo obu jednostek, naczelnicy wydziałów
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu: Zasobów, Hodowli i Ochrony Lasu
wraz z dyrektorem Januszem
Kaczmarkiem.

Część kameralna spotkania odbyła się
w stodole wystawienniczej przy siedzibie
Nadleśnictwa Woziwoda i dotyczyła nowych instrukcji oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej. Następnie
uczestnicy szkolenia udali się w teren,
aby poznać efekty zastosowania niektó-
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To będzie... tam!

rych zabiegów hodowlanych i ochronnych, w tym: wprowadzania drugiego
piętra, ogniskowo-kompleksowej metody
ochrony lasu, dolesiania luk, odnowienia powierzchni zrębowych sadzonkami
z zakrytym systemem korzeniowym.
Powierzchnie szkoleniowe przygotowano na terenie leśnictw: Komorza, Zielonka, Biała i Legbąd. Część terenowa
zakończyła się prezentacją niedawno
oddanego do użytku punktu czerpania
wody „Dubielnik” w pobliżu Legbąda.
Obiekt ten został zrealizowany przy dużym udziale dofinansowania ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy
spotkania odwiedzili też słynny akwedukt w Fojutowie, gdzie w ostatnich latach sporo zainwestowano w turystyczne zagospodarowanie i udostępnienie
obiektu dla zwiedzających.
Waldemar Wencel

Na terenie Nadleśnictwa Woziwoda

WŁOCŁAWEK I GNIEWKOWO

SZKOLENIE
w Nadleśnictwie
Włocławek
N

Fot. Alina Siedlecka

a terenie Nadleśnictwa Włocławek, 13 czerwca 2012 r.,
odbyło się szkolenie terenowe
z zakresu zagospodarowania lasu, przeprowadzone przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu
Janusza Kaczmarka. W czasie
szkolenia Nadleśnictwo Włocławek gościło kolegów z Nadleśnictwa Gniewkowo.
W części kameralnej szkolenia,
która odbyło się w nowo wyremontowanym budynku edukacyjnym przy
Nadleśnictwie Włocławek, przedstawiono prezentacje dotyczące nowych
zasad i instrukcji: Hodowli i Ochrony
Lasu, Ochrony przeciwpożarowej
oraz Urządzania Lasu. Terenowa część
szkolenia została przeprowadzona
w leśnictwach: Szpetal, Ruda i Goreń.
Szczególny nacisk położono na zagadnienia z zakresu hodowli i ochrony lasu. Pokazano różne rodzaje rębni
złożonych, zarówno z odnowienia naturalnego jak i sztucznego oraz przykłady prowadzenia cięć pielęgnacyjnych o zróżnicowanej intensywności.

Dyrektor Kaczmarek kolejno podsumowywał każdy z punktów szkolenia, zwracając szczególna uwagę na
potrzebę wzbogacania siedlisk borowych w gatunki biocenotyczne oraz
ochronę upraw i młodników w miejscach występowania uszkodzeń od
zwierzyny leśnej. Na zakończenie dyrektor posumował spotkanie zwracając uwagę na to, że forma terenowych
szkoleń dla leśniczych należy do najlepszych, jeśli chodzi o możliwość
konfrontacji własnych działań z działaniami kolegów w innych nadleśnictwach. Pozwala również na zaczerpnięcie nowych pomysłów na różnych
polach działań wykonywanych przez
terenową Służbę Leśną.
Przeprowadzone szkolenie było
okazją do wymiany doświadczeń
i uwag między leśniczymi z Nadleśnictwa Gniewkowo i Włocławek oraz
dokonania oceny wykonywanych
prac przez kierownictwo RDLP w Toruniu, ale także spotkaniem koleżeńskim z rozmowami na tematy nie tylko
zawodowe.
Ireneusz Cichocki

Fot. Adrian Szerel

Fot. Tadeusz Chrzanowski

Na terenie Nadleśnictwa Włocławek. Fot. Adrian Szerel
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Leśnictwo Zimne Zdroje. Fot. (MS)

W 2012 r. do II etapu rywalizacji
w konkursie na najładniejszą osadę leśną toruńskiej dyrekcji, czyli na szczeblu
RDLP, zgłoszono z naszych nadleśnictw
dwanaście osad, z których jedenaście to
leśniczówki, a jedna – to osada kierownika Wyłuszczarni Nasion w Klosnowie.
W wyniku przeprowadzonych w lipcu br. lustracji w terenie i dokonanej
przez każdego z członków Komisji oceny punktowej każdej z osad, konkurs
rozstrzygnięto, a jego wyniki przedstawione są poniżej. Komisja, której
przewodniczył Marek Wyżlic, zwróciła
uwagę na fakt, że większość ocenianych osad prezentowała wyrównany, wysoki poziom estetyczny. Część
obiektów stanowiły budynki nowe, lub
po gruntownej modernizacji, gdzie
zagospodarowanie zieleni wymagało dużego nakładu pracy. Doceniono
także, rzadko prezentowane podczas
konkursu, kształtowanie ogrodów
z wykorzystaniem rodzimych gatun-
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ków drzew i krzewów, przy ograniczaniu udziału gatunków egzotycznych.
Komisja zwracała szczególną uwagę
na dobór architektury ogrodu i zieleni
do charakteru osady i spełnianej funkcji
społecznej. Przeprowadzona lustracja
i ocena obiektów wykazała wiele pomysłowych i nieszablonowych rozwiązań
przy projektowaniu ogrodów i otoczenia
osad, co znalazło swoje odzwierciedlenie w uzyskanej przez nie punktacji. Oficjalne spotkanie organizatora konkursu
z laureatami i wyróżnionymi przewidziane jest jesienią bieżącego roku.
Wyniki konkursu na najładniejszą
osadę leśną 2012, na podstawie dokonanej lustracji osad i ich oceny zgodnie
z przyjętymi kryteriami, przedstawiają
się następująco:
Nagrody:
I miejsce - osada mieszkalna Leśnictwa Zimne Zdroje z Nadleśnictwa
Trzebciny – użytkownikami osady są
Państwo Małgorzata i Henryk Jóźwiak,
II miejsce - osada mieszkalna Obrębu i Leśnictwa Wąkole z Nadleśnictwa
Dobrzejewice – użytkownikami osady
są Państwo Kamila i Marcin Czajka oraz
Ewa i Jacek Włodarczyk,
III miejsce - osada mieszkalna Leśnictwa Osiny z Nadleśnictwa Osie – użytkownikami osady są Państwo Kamila
i Karol Pawliccy.

Jacek Włodarczyk oraz Kamila
i Marcin Czajka. Fot. (MS)

.zorem lat ubiegłych,
w 2012 roku odbyła się
kolejna edycja konkursu na najładniejszą osadę leśną.
Dla oceny zgłoszonych przez nadleśnictwa osad i rozstrzygnięcia
konkursu, dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu powołał Komisję,
w której składzie znaleźli się
m.in. laureaci edycji z 2010 roku.

Małgorzata i Henryk Jóźwiak.
Fot. (MW)

Najładniejsza OSADA
W
LEŚNA 2012

Wyróżnienia:
- Osada mieszkalna Leśnictwa Przedbórz z Nadleśnictwa Miradz – wyróżnieni
Państwo Emilia i Marian Budasz.
- Osada mieszkalna Leśnictwa Jazdrowo z Nadleśnictwa Lutówko– wyróżnieni
Marzena Ślaska i Marek Urbański.
Marek Wyżlic
Zdjęcia: Mateusz Stopiński (MS)
i Marek Wyżlic (MW)

Leśnictwo Zimne Zdroje. Fot. (MS)

Leśnictwo Osiny. Fot. (MS)

Marzena Ślaska i Marek Urbański. Fot. (MW)

Leśnictwo Wąkole. Fot. (MS)

Leśnictwo Jazdrowo. Fot. (MS)

Emilia i Marian Budasz. Fot. (MS)

Leśnictwo Przedbórz. Fot. (MS)
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Jezioro Dybrzk na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo. Fot. Foto-Video B.Z. Chojęta

NADLEŚNICTWO
PRZYMUSZEWO
L

asy naszego nadleśnictwa są jednymi z najpiękniejszych na terenie Kaszub. Pomimo ubogich siedlisk i dominujących monokultur sosnowych teren
Nadleśnictwa Przymuszewo należy do najciekawszych przyrodniczo i kulturowo obszarów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Jest najdalej na północ wysuniętą jednostką naszej dyrekcji.
Od północy graniczymy z Nadleśnictwem
Lipusz (RDLP Gdańsk), od zachodu z Nadleśnictwem Osusznica (RDLP Szczecinek).

Oaza czystego powietrza, licznie występujące jeziora i rzeki
to magnes, który przyciąga rokrocznie coraz większe rzesze
turystów. Aby sprostać tym wyzwaniom w ostatnich latach
staraniem nadleśnictwa ulepszono i wybudowano obiekty dla
prowadzenia turystyki kajakowej. Nowe drogi leśne są też uzupełnieniem powstającej w powiecie chojnickim infrastruktury
turystycznej związanej z programem unijnym obejmującym
budowę ścieżek rowerowych.
Pomimo ubogich siedlisk podjęliśmy duży wysiłek, aby zmierzyć się z sukcesywnym prowadzeniem przebudowy drzewostanów. Już obecnie widoczne są efekty w postaci coraz większe-
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go udziału gatunków liściastych w składzie upraw, młodników
i powierzchni, gdzie wykonano podsadzenia produkcyjne lub
wprowadzono podszyty. Znacznie wzrosła odporność naszych
lasów, a warunki bytowania zwierzyny uległy poprawie. Od kilku
lat z powodzeniem realizujemy program odnowień naturalnych
sosny. Pierwsze udane powierzchnie są powodem do satysfakcji i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Lasy naszego nadleśnictwa są okresowo zagrożone przez
gradacje szkodliwych owadów, w szczególności brudnicy
mniszki, borecznika sosnowego i barczatki sosnówki. Dzięki
prowadzonej obserwacji i zwalczaniu udaje się chronić drzewostany nadleśnictwa i dodatkowo prawie 4 tys. ha lasów nadzorowanych. Jednak wobec ognia, który zniszczył w 2008 roku
prawie 10 ha lasu w Leśnictwie Warszyn byliśmy bezsilni. Był
to największy pożar w powojennej historii nadleśnictwa i ciężkie doświadczenie dla wszystkich pracowników. Dodatkowe
zagrożenie od niewybuchów z okresu wojny spowodowało konieczność przeprowadzenia rozminowania terenu pożarzyska.
Oprócz problemów i kłopotów związanych z codziennym prowadzeniem nadzoru nad powierzonym nam majątkiem Skarbu
Państwa w ostatnim czasie pojawiło się wiele roszczeń o zwrot
lasów zabranych osobom fizycznym po II wojnie światowej. Władze komunistyczne na podstawie ówcześnie obowiązujących
dekretów zabrały prawie 3,8 tys. hektarów lasów i gruntów, które
obecnie wchodzą w skład nadleśnictwa. Brak ustawy reprywatyzacyjnej spowodował liczne wystąpienia byłych właścicieli na
drogę sądową i starania o zwrot zabranych majątków. Jest to
w przypadku terenów nadleśnictwa bardzo trudna sytuacja po-

Pracownicy Nadleśnictwa Przymuszewo A.D. 2012

nasze nadleśnictwa

Wymienione przykłady działalności nadleśnictwa nie byłyby możliwe bez zaangażowania i ciężkiej
pracy całej załogi. Pracownicy
Nadleśnictwa Przymuszewo należą do jednych z najlepszych. Praca
z takim zespołem to satysfakcja
i przyjemność.

Nadleśniczy Artur Kowalski

nieważ lasy te są przez nas użytkowane, ochraniane i pielęgnowane. O ostatnie dwie kwestie byli właściciele nie mają pretensji, ale w zakresie użytkowania pojawiają się groźby, interwencje
u władz wyższych, wnioski do sądów o wstrzymanie cięć. Osiągnięcie kompromisu w tej sprawie jest nie zawsze możliwe. Wszystkie złożone wnioski o wstrzymanie cięć zostały rozpatrzone pozytywnie na rzecz nadleśnictwa, natomiast procesy sądowe trwają
bardzo długo i ich wynik nie jest możliwy do przewidzenia.
Przez ostatnie lata wiele wysiłku włożyliśmy w pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych. W bieżącym roku
zakończymy realizację programu budowy dróg pożarowych
i wywozowych o długości 34 km. Wcześniej wiele pracy włożyliśmy w uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu. Odtworzone zostały dwa
systemy nawodnień łąk śródleśnych. Są to unikatowe urządzenia służące do retencjonowania wody i wykorzystywania jej do
nawodnień łąkowych. Działania te zostały zauważone i nagrodzone w ogólnopolskim konkursie ,,Lider Polskiej Ekologii”.
Podczas inwestycji i remontów prowadzone prace zostały
tam, gdzie było to możliwe, wykonane z zachowaniem elementów architektury kaszubskiej. Uczestnictwo w ogólnopolskim
konkursie ,,Modernizacja Roku’’, uzyskane nagrody i wyróżnienia są dla nas powodem do satysfakcji i zadowolenia z dobrze
wykonanej pracy. Była to też okazja do pokazania pozytywnych działań w Lasach Państwowych i dbałości o zachowanie
dziedzictwa narodowego.
Artur Kowalski
Zdjęcia: Tomir Kubicki

Las w Leśnictwie Kokoszka
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nasze nadleśnictwa

N

adleśnictwo Przymuszewo w całości położone jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim. Przeważająca część
znajduje się w gminie Brusy (82 proc.), pozostała
część (18 proc.) w gminie Chojnice. Kompleksy
leśne nadleśnictwa położone są w Mezoregionie
Zaborskim oraz częściowo Borów Tucholskich.
Lesistość tych terenów wynosi 59 proc., natomiast
zaludnienie jest bardzo niskie i wynosi 34 osoby
na kilometr kwadratowy.

PIĘKNA PRZYRODA,

bogate
tradycje...

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się tylko
jedno miasto – Brusy z ok. 5 tysiącami mieszkańców. Miejscową ludnością są Kaszubi, którzy posiadają swój język, nauczany w większości szkół podstawowych i gimnazjów oraz
w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach; kultywują dawne obyczaje, folklor, rzemiosło artystyczne i użytkowe. Charakteryzują się szczególną dbałością o zachowanie
naturalnego krajobrazu, w tym zwłaszcza o lasy.
Pierwsze udokumentowane dane dotyczące terenów nadleśnictwa pochodzą z okresu panowania Książąt Pomorskich,
czyli z XII w. Był to początek trzebienia lasów pod osadnictwo.
Proces ten nasilił się w XVI w. wraz z rozwojem lokalnego przemysłu pozyskiwania smoły i potażu, rozwojem hut szkła i wypalaniem węgla drzewnego. Wylesienia trwały aż do połowy
XIX w. Powstawały nowe osady, potrzebna była ziemia pod
uprawę oraz hodowlę zwierząt gospodarskich, głównie owiec.
Według katastrów lesistość obecnego powiatu chojnickiego
w 1865 r. wynosiła 31 proc. (dla porównania w XVI wieku – 60
proc.), a obecna lesistość tego terenu wynosi 59 proc.

Nad Jeziorem Gardliczno
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Podszyt w kolorach jesieni

Nowa siedziba Leśnictwa Bukówki.
Fot. Mirosław Sobkowiak

O

W roku 1890 rząd niemiecki odkupił majątek od hrabiego
Königsmarka i utworzył dwa nadleśnictwa: Laska i Przymuszewo, powiększane corocznie przez dokupowanie parcel
od sąsiednich majątków i od zubożałej szlachty kaszubskiej.
W 1920 r., po przejęciu lasów przez rząd polski, nastąpił nowy
podział nadleśnictw, a w 1945 r. powiększono ich powierzchnię o znacjonalizowane majątki. Obecne granice Nadleśnictwa
Przymuszewo zostały ustalone 1 stycznia 1973 r. W skład
nowo utworzonego nadleśnictwa weszły dwa dotychczasowe:
Laska i Przymuszewo.
Nadleśnictwo Przymuszewo zajmuje teren, przez który 10
tys. lat temu, podczas ostatniego zlodowacenia, przebiegała
granica lądolodu. Warstwy piasku, wypłukiwane spod lodowca, utworzyły rozległe, mało żyzne równiny, zwane sandrami.
Wody wyrzeźbiły też koryta, tworząc jeziora rynnowe. W innych miejscach zaś, oderwane od lodowca bryły lodu, topiąc
się utworzyły małe, bezodpływowe jeziora wytopiskowe. Niektóre z nich zarosły mchem tworząc torfowiska, inne właśnie
zarastają, jeszcze inne, zwane jeziorami lobeliowymi, tworzą
środowisko krystalicznie czystej wody z lobelią jeziorną i poryblinem jeziornym.
W granicach Nadleśnictwa Przymuszewo znajdują się 53
jeziora różnego typu i wielkości, a także przepływające rzeki:
Brda, Zbrzyca, Kulawa, Chocina, Kłonecznica, Orla Struga, Niechwaszcz, Parszczenica i Młosina. Charakterystyczne dla tego
terenu jest występowanie borów chrobotkowych – najuboższych
leśnych zbiorowisk roślinnych z często unikatowymi porostami.
Dominującym podłożem są gleby bielicowe oraz gleby
rdzawe. Występujące tutaj typy siedliskowe lasu to głównie
bór świeży (66 proc.) i bór mieszany świeży (26 proc.). Takie
warunki glebowo-siedliskowe powodują, że dominującym
gatunkiem tworzącym drzewostany nadleśnictwa jest sosna
(95,4 proc.).
Zbigniew Łącki
Zdjęcia: Tomir Kubicki

Wrzosowisko i bór sosnowy

LEŚNICY
poza lasem

prócz gospodarowania na terenach leśnych
oraz ich ochrony, Nadleśnictwo Przymuszewo zaangażowane jest w kształtowanie różnorodności biologicznej oraz w dbałość o walory krajobrazowe na terenach łąkowych.
Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
zrealizowane zostały dwa projekty: odbudowa
systemu nawadniającego łąki w Dolinie rzeki
Kulawy i utrzymanie systemu nawadniającego
łąki w kompleksie Laska. Drugi z nich także przy
udziale Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Dolina rzeki Kulawy jest częścią rzeczno-jeziornego systemu hydrologicznego o długości 7 km. Rzeka zasilana licznymi
źródliskami płynie dnem doliny, na którym dzięki wapiennemu podłożu oraz urozmaiconej rzeźbie terenu wykształciło się
wiele rzadkich ekosystemów oraz siedlisk. Pod koniec XIX w.
zbudowany został tzw. grzebieniowy system nawodnień, który
dodatkowo wzbogacał naturalne siedliska doliny. W latach 70.
XX w. zaprzestano konserwacji rowów i przepustów, co spowodowało wysychanie okolicznych łąk, a w konsekwencji zmniejszanie się stanowisk rzadkich i chronionych roślin.
W 1999 r. rozpoczęto restaurację zabytkowego systemu
nawodnień – odbudowano most z jazem, a w roku 2008 wyremontowano rowy, zastawki i przepusto-zastawki. Spodziewanym efektem ekologicznym jest powstrzymanie degradacji
łąk podmokłych, a następnie poprawa ich jakości. Ważne jest
także odtworzenie przemyślanego i prawidłowo wykonanego
systemu nawodnień, pokazującego, że melioracje mogą mieć
pozytywny wpływ na środowisko, podnoszą walory przyrodnicze terenu, a nawet sprzyjają ochronie cennych gatunków
roślin i ich siedlisk.
Łąki znajdujące się w kompleksie leśnym Laska nawadniane są za pomocą systemu bruzdowo-stokowego, wybudowanego pod koniec XIX w., zasilanego wodami rzeki Kłonecznicy.
Tak jak poprzedni, tak i ten system został zaniedbany w latach
70-tych XX w. Doprowadziło to do przesuszenia łąk oraz zaburzenia charakterystycznego mozaikowego układu łąkowotorfowiskowego. Utrzymanie łąk i związanych z nimi układów
biocenotycznych ma ogromne znaczenie w kształtowaniu różnorodności biologicznej na obszarze Nadleśnictwa Przymuszewo. Stanowią one również ciekawą odmianę w monotonnym krajobrazie sandrowym.
W 2005 r. Nadleśnictwo Przymuszewo przy współpracy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym oraz WFOŚiGW w Gdańsku
dokonało rekultywacji części kompleksu łąkowego, na terenie
którego utworzono ścieżkę dydaktyczną. W 2010 r. odtworzono pozostałą część systemu nawodnień łąk kompleksu Laska
– projektu retencji nizinnej współfinansowanego z funduszu
spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013”. Dzięki realizacji tego projektu odtworzono biotopy wilgotnych łąk i wzbogacono różnorodność
biologiczną okolicznych ekosystemów.
Zrekonstruowany system nawodnień z XIX w. jest również
udostępniony do celów edukacyjnych jako przykład kultury
rolniczej Kaszub, obszar o wybitnych walorach przyrodniczo
-kulturowych.
Zbigniew Łącki
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OCHRONA
przyrody

iemal 80 proc. terenu nadleśnictwa obejmuje Zaborski Park Krajobrazowy, utworzony
w 1990 r. o pow. ogólnej 31279 ha. Położony jest
w północno-zachodniej części Borów Tucholskich
na Równinie Charzykowskiej w gminach Brusy
i Chojnice. Pozostałe 20 proc. terenu obejmuje
Północny Obszar Chronionego Krajobrazu.
Najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary Nadleśnictwa Przymuszewo objęto prawnymi formami ochrony przyrody, które pokrótce opisujemy poniżej.
Rezerwat przyrody „Bór Chrobotkowy” – o pow. 41,5 ha,
utworzony w 1993 r. Celem ochrony jest zachowanie naturalnie
wykształconego boru chrobotkowego z rzadką florą porostów, pośród których oznaczono ponad 70 gatunków. Kilkanaście z nich to
porosty umieszczone w Czerwonej księdze gatunków ginących.
Rezerwat przyrody „Bagno Stawek” – o pow. 40,6 ha,
utworzony w 1977 r. Przedmiotem ochrony jest zachowanie
naturalnych zbiorowisk roślinności torfowiskowej.
Rezerwat przyrody „Jezioro Nawionek” – o pow. 10,6 ha,
utworzony w 1974 r. Celem ochrony jest zachowanie jeziora
typu lobeliowego, na południowej granicy zasięgu lobelii jeziornej i poryblinu jeziornego.

Rezerwat przyrody „Piecki” – o pow. 16,3 ha, utworzony
w 2001 r. Celem ochrony jest zachowanie flory i zbiorowisk
roślinnych charakterystycznych dla jezior lobeliowych, torfowisk przejściowych, świeżych i bagiennych borów sosnowych.
Rezerwat obejmuje jeziora: Piecki, Piecki Małe i Kaczewo oraz
dwa torfowiska otoczone borem bagiennym.
Rezerwat Jezioro Laska – o pow. 70,4 ha, utworzony
w 1977 r. w celu zachowania ostoi i żerowisk ptaków wodnych.
Rezerwat obejmuje jezioro Laska prawie całkowicie zarośnięte
roślinnością wodną zanurzoną, z płaskimi zatorfionymi brzegami, stanowiącego ostoję i żerowisko licznych ptaków wodnych w tym bardzo liczną kolonię łabędzi niemych.
Rezerwat Dolina Kulawy – utworzony w 2009 r., chroniący
kompleksy torfowisk, źródlisk, mezotroficzne zbiorniki wodne
oraz leśne i nieleśne ekosystemy lądowe charakterystyczne
dla obszaru źródliskowego rzeki Kulawa. Składa się z dwóch
części położonych na terenie nadleśnictw: Osusznica i Przymuszewo o łącznej pow. 155,4 ha.
Na terenie nadleśnictwa utworzono też 37 użytków ekologicznych o łącznej pow. 140 ha. Wszystkie one są niewielkimi
oczkami wodnymi lub zabagnieniami o charakterze torfowisk
niskich, wysokich lub przejściowych. Za pomniki przyrody (49 szt.)
najczęściej uznano sędziwe drzewa, jak: dęby, buki, lipy a także
jałowce i ich zgrupowania (jałowce w „Dolinie Mnichów”), płaty
roślinności (stanowisko skrzypu olbrzymiego w leśnictwie Bukówki), czy też obiekty natury nieożywionej (głazy narzutowe w
leśnictwie Chociński Młyn). Ciekawym pomnikiem przyrody jest
stodoła w osadzie Wawrzonowo porośnięta brodaczką.

Bielik

Rzeka Kulawa
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Brodaczka

W lasach Nadleśnictwa Przymuszewo znajduje schronienie
wiele rzadkich gatunków ptaków, takich jak: bielik, puchacz,
rybołów, żuraw, zimorodek, bocian czarny, a także ssaków:
bóbr i wydra.
Cały obszar Nadleśnictwa Przymuszewo objęty jest obszarami ochronnymi europejskiej sieci Natura 2000. Funkcjonują tutaj dwa obszary ochrony ptaków: Wielki Sandr Brdy oraz
Bory Tucholskie, a także cztery obszary ochrony siedlisk:
Sandr Brdy, Młosino - Lubnia, Dolina Brdy i Chociny oraz Ostoja Zapceńska.
Nagromadzenie tak dużej ilości różnych form ochrony
przyrody stwarza duże trudności przy realizacji zadań gospodarczych nadleśnictwa. Szczególne uciążliwości stwarzają obszary Natura 2000, które z założenia nie miały ograniczać działalności gospodarczej rolnej, leśnej, łowieckiej
i rybackiej. W praktyce okazało się, że powstały nowe wymagania sprawiające, że działalność gospodarcza, w tym
także działalność leśna na tych obszarach, wymaga wielu
dodatkowych zabiegów, uzgodnień i napotyka na znaczne
ograniczenia. W warunkach Nadleśnictwa Przymuszewo,
gdzie cały obszar objęty jest siecią Natura 2000, a dodatkowo występują inne wielkopowierzchniowe obszary chronione, takie jak: otulina Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, liczne rezerwaty przyrody wraz z otulinami, kilka stref
ochronnych bielika i puchacza, park krajobrazowy oraz
obszar chronionego krajobrazu, prowadzenie działalności
leśnej wymaga dodatkowego zaangażowania.

N

adleśnictwo Przymuszewo położone jest
z dala od dużych aglomeracji miejskich. Jednak mieszkańcy Chojnic, Brus czy mniejszych
miejscowości chętnie korzystają z oferty edukacyjnej nadleśnictwa. Okres wakacyjny sprzyja
pokazywaniu specyfiki tutejszych lasów i zapoznawanie turystów z zasadami prowadzenia gospodarki leśnej. Bazą edukacji leśnej społeczeństwa jest przede wszystkim las, ale także obiekty
edukacyjne.
W każdym miejscu trochę inaczej
W Leśnictwie Dąbrowa, na szkółce leśnej oraz w sali
edukacyjnej, można dowiedzieć się o zbiorze nasion i hodowli sadzonek oraz jak wyglądały dawniej narzędzia leśne.
W Leśnictwie Czernica, na leśnej ścieżce edukacyjnej, uczestnicy zajęć dowiadują się o pracy leśnika związanej z hodowlą
i ochroną lasu oraz o specyfice funkcjonowania ekosystemów leśnych. Niedaleko miejscowości Leśno, na ścieżce

Zwiedzanie rezerwatu przyrody

Fotografowanie przyrody - warsztaty
pod okiem leśnika. Fot. Joanna Kubicka

Rajd turystyczny

Rezerwat przyrody Jezioro Nawionek

Zbigniew Łącki
Zdjęcia: Tomir Kubicki

DO LASU
po wiedzę
i wypoczynek
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Leśnictwo Czernica

Moja praca,
MOJA PASJA

Jaki to ptak? Fot. Joanna Kubicka

Jaka to roślina? Fot. Tomir Kubicki

kulturowo-lichenologicznej, można zobaczyć jakie tajemnice przeszłości skrywa las. Zwiedzamy tam kręgi kamienne,
kurhany sprzed dwóch tysięcy lat. W Leśnictwie Kokoszka,
w sali edukacyjnej, można posłuchać pogadanek ilustrowanych wyświetlanymi zdjęciami, na temat ekologii lasu,
różnorodnych funkcji jakie spełnia las. Na ścieżce przyrodniczej można zobaczyć wiele ciekawych miejsc i prowadzić
obserwację ptaków z wieży widokowej.
Odkrywanie lasu
Jedną z form aktywnej edukacji leśnej są zajęcia z kartą pracy. Uczestnicy, po omówieniu tematu przez leśnika, otrzymują
arkusze z zadaniami, które wykonują w grupach. Jest to forma,
która angażuje uczestników i jest coraz chętniej wykorzystywana. Jednak najlepszym obiektem do prowadzenia zajęć jest
las. Jest w nim o każdej porze roku wiele ciekawych miejsc
i tematów do omówienia.
Innymi formami edukacji są rajdy turystyczne, organizowane wspólnie z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, podczas
których uczestnicy, wędrując po lesie dowiadują się co to jest
i czemu służy trzebież, jak chroni się las przed zwierzyną, co
to są słupki oddziałowe, do czego służą pułapki feromonowe
itp. Fotografia przyrodnicza uwrażliwia na piękno lasu i pozwala dokładniej mu się przyjrzeć. Jak to jednak ująć na zdjęciu,
żeby podzielić się wrażeniami z innymi? Tego uczą organizowane u nas warsztaty fotograficzne.
Cztery pola biwakowe i liczne parkingi leśne, wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom przybywających licznie turystów.
Nadleśnictwo Przymuszewo zaprasza przez okres wakacji
i w ciągu roku szkolnego turystów i młodzież. Wiele grup
korzysta z zajęć edukacyjnych i aktywnie spędza czas na
naszym terenie. Czasem zajęcia prowadzone przez leśniczego odbywają się „wciśnięte” między wydawaniem drewna, a kontrolą występowania brudnicy, jednak obserwując
zaciekawienie słuchaczy tematyką leśną mamy satysfakcję
i z tego odcinka naszej leśnej pracy.
Tomir Kubicki

L

eśnictwo Czernica położone jest w południowo wschodniej części Nadleśnictwa Przymuszewo w dorzeczu Brdy. Zajmuje 1460 ha na obszarze Natura 2000 – Wielki Sandr Brdy. Część
leśnictwa znajduje się w otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Administracyjnie położone jest na terenie gminy Brusy.
Lasy Leśnictwa Czernica to głównie bory sosnowe z niewielką domieszką dębu, buka, świerka i olszy czarnej. Dominują
siedliska borowe (85 proc.) Duża część lasów to drzewostany
założone na gruntach porolnych, w pierwszym lub drugim pokoleniu. Lasy te narażone są na wiele czynników szkodotwórczych. Z grupy foliofagów należy wymienić brudnicę mniszkę
i boreczniki oraz barczatkę sosnówkę, w mniejszym stopniu
strzygonię choinówkę i poprocha cetyniaka. Ze szkodników wtórnych największe szkody wyrządza cetyniec większy
i przypłaszczek granatek. Owady te w połączeniu z grzybami
patogenicznymi jak opieńka i korzeniowiec wieloletni powodują bardzo dotkliwe szkody dla lasu. W tej sytuacji konieczna
była próba podjęcia przebudowy drzewostanów formą rębni
złożonych oraz wprowadzenie drugiego piętra produkcyjnego.
Obecnie, przebudową objęte jest około 30 proc. drzewostanów leśnictwa. Początki tych działań były trudne ale opłacalne.

Leśniczy Marek Daniłko. Fot. Tomir Kubicki

Las w Leśnictwie Czernica. Fot. Bartosz Czarnecki
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Dziś często są to dorodne młodniki dębowe i bukowe wymagające dalszej pielęgnacji.
Duża część drzewostanów sosnowych to gospodarcze
drzewostany nasienne. Wykorzystując bazę nasienną coraz
częściej stosuję odnowienia naturalne sosny. Pierwsze odnowienia były różne. Natomiast obecnie bez większych problemów wyprowadzane są uprawy sosnowe o wysokiej udatności, które w przyszłości będą stanowić rodzimy ekotyp sosny
zwyczajnej.
Średnioroczny rozmiar pozyskania drewna wynosi 6 tys.
m sześc., w tym 50 proc. użytków rębnych. Rozmiar trzebieży późnych to 100 ha, wczesnych 10 ha. Pozyskiwane sortymenty to około 40 proc. drewno wielkowymiarowe i 60 proc.
średniowymiarowe. Roczny rozmiar czyszczeń wczesnych
i późnych sięga 25 ha.
Leśnictwo Czernica położone jest w turystycznym rejonie
Kaszub. Znajdują się tutaj ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, obozy harcerskie. Aby przybliżyć rolę i znaczenie lasu
społeczeństwu na terenie leśnictwa powstała ścieżka przyrodniczo-leśna. Edukacja prowadzona jest głównie z młodzieżą
szkolną i harcerzami. W celu udostępniania lasów wybudowano w Czernicy dwa parkingi i miejsce biwakowania.
W Lasach Państwowych pracuję od 29 lat. Pracę rozpocząłem jako stażysta w 1983 r. w tym leśnictwie. Od 1 grudnia
1988 r. przejąłem leśnictwo Czernica od poprzednika Leona
Jaszewskiego, który przekazał mi wiele cennych doświadczeń
i praktyk istotnych dla zawodu leśnika. W międzyczasie ukończyłem studia wyższe na Akademii Rolniczej w Poznaniu na
kierunku leśnictwo. Od jesieni 2010 r. pełnię funkcję radnego
w Radzie Miejskiej w Brusach. Lubię swoją pracę i często żartuję, że ja nie pracuję tylko robię to co lubię. Wybór zawodu
leśnika okazał się dla mnie trafiony.
Marek Daniłko

AIKIDOwięcej niż hobby

B

ędąc uczniem I klasy liceum, w 1991 roku,
nie wiedziałem jeszcze, czy będę leśnikiem.
Któż w tym wieku może widzieć jak potoczą się
jego losy, gdy w głowie powstaje sto pomysłów
na minutę. Jednym z takich nagłych przebłysków, którego źródła nie jestem w stanie dzisiaj
sobie przypomnieć, było postanowienie, że zajmę
się jakąś sztuką walki.
Jednak kolejne wizyty na treningach karate, kung-fu, czy
nawet judo nie wzbudziły we mnie większego zapału. Pomysł
miał stać się kolejnym, jednym z wielu niezrealizowanych.
Jednak pewnego dnia zobaczyłem na słupie ogłoszeniowym
plakat zachęcający do zapisania się do sekcji Aikido. Na plakacie widocznych było dwóch aikidoków w trakcie wykonywania
efektownej techniki: jeden z nich stał spokojnie, podczas gdy
drugi znajdował się w locie, głową w dół, robiąc szeroki wymach nogami w górze. Zafascynowany tym obrazem poszedłem na trening i… zostałem.
Aikido było strzałem w dziesiątkę. Odpowiadało mi zarówno pod względem fizycznym jak i filozoficznym. Okazało się,
że jest to sztuka walki… bez walki. Jej podstawową zasadą jest
obrona, bez wyrządzania krzywdy napastnikowi. Umiejętne
zejście z linii ataku, wykorzystanie impetu i siły napastnika wy-

Aikido znakomicie podnosi sprawność fizyczną.
Fot. Paola Bartkowiak

nasze nadleśnictwa

maga odpowiedniego zgrania umysłu, który musi zapanować
nad negatywnymi emocjami oraz ciała, które wykonać musi
czasami skomplikowany układ technik. Istotą treningu nie były
więc ćwiczenia wzmacniające siłę, a te poprawiające koordynację, rozciągające oraz relaksacyjne.
Podstawy współczesnego Aikido opracowane zostały przez
O’sensei Morihei Ueshiba, który połączył elementy z kenjutsju,
jujitsu oraz daito aikijutsu – sztuki walki utrzymywanej w tajemnicy przez stulecia przez klan Takeda, a nauczanej publicznie dopiero od końca XIX w. Samo słowo aikido składa się
z trzech elementów, które dokładnie opisują ducha tej sztuki.
AI – to harmonia, KI – wewnętrzna, duchowa siła człowieka,
DO – droga. Czyli jest to droga do koordynacji, harmonizacji
duchowej energii wewnętrznej.
Niestety, kłopoty zdrowotne nie pozwoliły mi na kontynuowanie nauki w czasach licealnych. Późniejszy okres układania
sobie życia: nauka w Policealnym Studium Leśnym w Goraju,
studia na Wydziale Leśnym AR w Poznaniu, założenie rodziny,
staż, pierwsza praca nie pozwoliły na powrót do dawnej pasji.
Dopiero gdy moje życie ustabilizowało się, znalazłem możliwości by na powrót zająć się Aikido.
W 2011 r. dowiedziałem się, że mój nauczyciel zbliża się
do egzaminu na 4 dan, który ma odbyć się… w Kalifornii.
W mieszczącym się niedaleko San Francisco Redwood
City znajduje się szkoła Aikido West, w której pobierał nauki
w trakcie swojego kilkuletniego pobytu w USA. Propozycja
była kusząca: wyjazd do USA, zwiedzanie oraz kilka dni ćwiczeń zakończone egzaminem. Zdecydowałem się i nie żałuję.
Wyprawa była bardzo intensywna. W ciągu dziewięciu dni
pokonaliśmy niemal 6 tys. km, w czasie których przeżyliśmy
ekstremalne różnice temperatur. Od 8oC na krawędzi Kanionu
Colorado do 47oC w Dolinie Śmierci, choć tam poinformowano nas, że był to naprawdę chłodny dzień. Zmagaliśmy się
z nieprzystosowaniem do tamtejszego klimatu (dopadło mnie
odwodnienie w parku narodowym Arches) oraz bardzo często
popadaliśmy w pełne szacunku milczenie nad monumentalnością amerykańskiej przyrody.
Zwieńczeniem wyprawy był egzamin na 4 dan, na którym
miałem zaszczyt być uke (atakującym) w technikach tanto dori
(obrony przed atakiem nożem). Egzamin zakończył się sukcesem.
Bartosz Czarnecki
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karty z NASZEJ HISTORII...
Leśniczy Jan Sikorski. Fotografia z akt osobowych, z 1945 roku.

J

est to opowieść o Janie Sikorskim, leśniczym Leśnictwa
Kuźnica w Nadleśnictwie Warlubie (dzisiaj teren Nadleśnictwa
Osie) w latach 1945-1946. Był żołnierzem Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, a później
Armii Krajowej. Walczył o wolną,
suwerenną Ojczyznę z okupantem
niemieckim i sowieckim. Zaliczony do Żołnierzy Wyklętych. Zginął w mundurze leśnika polskiego z rąk funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa, w Lipinkach,
3 czerwca 1946 r. Bezwzględne represje dotknęły wszystkich członków jego rodziny
(red.)

Leśniczy JAN SIKORSKI
ps. Wilk (1922-1946)
Na rozkaz komendanta Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy 15 maja 1946 r. na
teren powiatu świeckiego została skierowana specjalna 50-osobowa Grupa
Operacyjna MO dowodzona przez ppor.
Zdzisława Wizora z zadaniem likwidacji
działających w tym rejonie oddziałów
partyzanckich. Na miejsce stacjonowania ppor. Wizor wybrał posterunek MO
w Osiu. W raporcie z 23 maja 1946 r.
pisał: „Ludność tutejsza składa się
z więcej jak 90 proc. obywateli III grupy, którzy zamiast wykazać, że zaufanie, jakim Rząd ich darzy, rehabilituje
ich, a przez to wprowadza ich w grono
prawych, nieskażonych germanizmem
Polaków, w bardzo wielu przypadkach
pomagają czynnie działającym w tym
terenie bandom. Duża część tutejszej
ludności ustosunkowana jest zarówno
do organów UB czy MO nieprzychylnie
lub nawet wrogo. Funkcjonariusz UB
czy MO, prosząc o wodę, otrzymuje ją
niechętnie lub odmownie, nie mówiąc
już o tym, aby dostał coś do zjedzenia.
[…] Dużą trudnością w tym terenie jest
obecność żołnierzy będących w czasie
okupacji w armii niemieckiej, później
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w Armii Andersa, którzy obecnie powracają i chodzą w mundurach. Stosunek
ich jest do ustroju demokratycznego
ironiczny, a nawet wrogi. Dowiedzionym jest, że wielu zdemobilizowanych
z Armii Andersa współpracuje ściśle
z bandami, wchodząc często w skład
band. Jak wskazuje wywiad, w ostatnim
okresie bandy wzmogły pracę konspiracyjną i propagandową. […] Należałoby w pierwszym rzędzie [nad] MO

i UB roztoczyć ściślejszą kontrolę pracy
funkcjonariuszy w terenie, gdyż często
zachodzą wypadki kontaktów z bandami. […] Grasujące bandy oprócz rabunków terrorystycznych, którym próbują
nadać pozory tła politycznego, terroryzują członków PPR, których dotkliwie
biją, starając się odstraszyć innych od
wstępowania do partii”.
Ostatnie spostrzeżenie, zważywszy
na datę meldunku (23 maja) z pew-

Władysław Cheliński
„Mały”
- żołnierz Armii Krajowej z Okręgu Kieleckiego. Organizator i dowódca oddziały partyzanckiego „Tartak” działającego na terenie
Borów Tucholskich, w latach 1945-1946. Dzięki
pośrednictwu byłego inspektora Inspektoratu
Chojnickiego AK por. Stefana Gussa „Dana”
na początku sierpnia 1945 r. dołączył do V Brygady mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, obejmując funkcję dowódcy drużyny w 3.
szwadronie. Jeden z niewielu żołnierzy, któremu udało się ujść komunistycznemu resortowi
bezpieczeństwa i przedostać na Zachód.
Grupa żołnierzy 3. szwadronu V Brygady mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”,
od lewej: Jan Majkowski „Atlantyk”, Zdzisław Kręciejewski „Brzoza”, Władysław Cheliński „Mały”
oraz Edward Żabczyński „Sikora”. Fot. Archiwum IPN w Gdańsku

Symboliczny grób Jana Sikorskiego w miejscu jego śmierci,
w lesie koło Lipinek. Fot. Tadeusz Chrzanowski

część 2
nością dotyczy wypadków, które dzień
wcześniej miały miejsce w Lipinkach.
Na niedzielnej Mszy św. 21 maja 1946 r.
ks. Kończal zapowiedział, iż jutrzejsze
nabożeństwo majowe odbędzie się
o godzinę wcześniej niż zwykle, ponieważ spodziewa się gości. Namawiał
wszystkich mieszkańców do pozostania w domach i zapowiedział, iż będzie
sprawdzał, czy zastosowano się do
jego nakazu. Wzywał również członków
partii do zmiany swych poglądów, bo
jeśli tego nie zrobią to „przyjdzie wojsko
z Prus Wschodnich i z tymi niedowiarkami się rozprawi”.
Tego dnia wieczorem do wsi wkroczył kilkunastoosobowy oddział partyzancki. Noc spędził w zaprzyjaźnionych gospodarstwach Braunów i Flisi-

ków. Około godziny 7 rano partyzanci
przeszli do wsi. W drodze do urzędu
gminy przecinali kable telefoniczne. Na
miejscu spalono wszystkie dokumenty
dotyczące obowiązkowych dostaw i poboru do wojska oraz zbito dwóch członków miejscowej komórki PPR: Feliksa
Wróblewskiego i Bernarda Szapańskiego. Jeden z nich tak opisał te zdarzenia:
„W dniu 22 maja 1946 r. o godz. 8.30 zjawił się u mnie człowiek w mundurze żołnierza polskiego […] powiedział: Jesteście w PPR? Jestem – odpowiedziałem.
Wiecie, kto ja jestem? Odpowiedziałem:
Tak, AK, widząc na czapce orzełek w koronie. Osobnik ten wyszedł i poszedł do
sekr[etarza] komórki Życzyńskiego, żądając od niego wydania papierów PPR.
[…] zabrano nas do wójtostwa, gdzie
palono papiery. […] musiałem spodnie
opuścić, uklęknąć przy krześle i dano mi
25 razów kijem śred[nicy] około 2 i pół
centymetra w obecności zebranego tłu-

Zdzisław Wizor

Grupa Operacyjna MO – UB z Bydgoszczy
w 1946 roku. W środku ppor. Zdzisław Wizor.
Zginął w potyczce z oddziałem partyzanckim
„Małego” pod Lipinkami, 3.06.1946 roku.
Fot. Archiwum IPN w Bydgoszczy

- syn Bolesława i Józefy Jaworskiej, ur.
2 stycznia 1917 r. w Moskwie. Ojciec i jego
rodzeństwo należeli do Komunistycznej
Partii Polski, której celem była likwidacja
państwa polskiego i wcielenie jego terenów
do Związku Radzieckiego jako republiki sowieckiej. Za aktywną działalność na szkodę
Polski byli karani więzieniem przez sądy polskie. Zdzisław Wizor ukończył Gimnazjum
Techniczne w Lublinie. Od 1937 r. do 1939 r.
by ł s ł uc hac ze m Szko ł y Podc hor ą ż yc h
w Zamościu. Uzyskał stopień porucznika.
Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
W okresie okupacji utrzymywał kontakty
z działaczami komunistycznymi. W marcu
1943 r. został aresztowany przez Niemców i uwięziony w Majdanku, skąd zbiegł.

mu koło wójtostwa. Po skończonej akcji
kazano mi pójść do domu”.
Zanim wymierzono karę bicia, przesłuchano wszystkich członków PPR
przyprowadzonych do urzędu gminy.
Przy przesłuchaniach byli obecni wójt
gminy Franciszek Kowalski oraz ks. Sylwester Kończal. Sekretarz PPR Michał
Życzyński, który – jak wynika z relacji
mieszkańców wsi – pomagał NKWD
w sporządzeniu listy osób wywiezionych
do Związku Radzieckiego, uniknął kary
z uwagi na kalectwo. W sprawozdaniu
dekadowym szefa WUBP w Bydgoszczy mjr. Jurkowskiego czytamy: „Dnia
22 maja 1946 r. [...] kiedy grupa operacyjna wyjechała ze Świecia, banda
w sile 12 ludzi wtargnęła do gminy Lipinki, skąd zrabowali rejestrację koni i ludzi
poborowych oraz karty świadczeń rzeczowych, które to zaraz spalili”. Akcja ta
została przeprowadzona na rozkaz mjr.
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”
przez szwadron Henryka Wieliczki ps.
Lufa. Potwierdzają to zeznania złożone
w czasie śledztwa przez Jerzego Lejkowskiego ps. Szpagat: „W końcu maja
„Lufa” ze swym szwadronem z rozkazu
„Łupaszki” spalił akta w gminie Lipniszki
czy Lipnika oraz dał „Lufa” po 25 batów
dwom konfidentom UB”. Była to jedna
z ostatnich akcji przenoszącego się ponownie w olsztyńskie oddziału „Lufy”.
Po tych wydarzeniach ppor. Wizor
postanowił obserwować wieś, wysyłając w jej okolice wywiadowców. Zaktywizowano również mieszkających tam
agentów oraz członków PPR. Ksiądz
Kończal na kazaniu 28 maja 1946 r.
przypomniał, że państwo uznało dzień
3 Maja za święto i dlatego na przyszłość, aby je właściwie uczcić, należy
„wywiesić nasze sztandary, czysto polskie, biało-czerwone”. Mówił również,
iż wkrótce ponownie przyjdzie do wsi

W czasie okupacji pracował w lubelskiej
Fabryce Wag. 1 sierpnia 1944 r. wstąpił
w szeregi Polskiej Partii Robotniczej
w Lublinie oraz rozpoczął służbę w KG Milicji
Obywatelskiej w Baonie Operacyjnym, a następnie został dowódcą Kolumny Samocho dowej w Lublinie. Z a samowolne użycie
broni w stanie nietrzeźwym został ukarany
dyscyplinarnie. W lutym 1945 r. został przeniesiony do KW MO w Bydgoszczy i wyznaczony na dowódcę grupy operacyjnej MO.
Uczestniczył w akcjach przeciwko żołnierzom
podziemia antykomunistycznego na terenie
całego kraju, m.in. przeciwko: partyzantom
Romualda Rajsa „Burego”, Stanisława Matuszewskigo „Mściciela”, Antoniego Ryszkowskiego „Rysia”, Władysława Matyjki „Białego”
i Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.
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wojsko, któremu należy pomóc we
wszystkim i pod żadnym pozorem nie
wolno informować o jego obecności
Urzędowi Bezpieczeństwa.
Agent „Ryś” donosił: „W niedzielę,
po sprawionej chłoście, miał [wygłosić] z ambony pożegnanie dla Bieruta.
Życzył mu, by zabrał płaszcz i cylinder
i poszedł, skąd przyszedł. Życzył mu
szczęśliwej drogi. Następnie przygroził
tym, co sprzyjają UB, że [...] skończą na
szubienicy. […] nie umie kierować państwem ani Bierut, ani Gomułka, ani Pietruszka, ale ci, co noszą medaliki Matki
Boskiej. Wyjdą [oni] jak grzyby po deszczu. Tym trzeba zaufać i temu młodemu
dziwnemu księdzu […]”. Po mszy odbył
się kolejny wiec w sprawie referendum.
Wójt Kowalski w trakcie swojego przemówienia stwierdził: „Jak w roku 1939
powiedziałem, że chłop nie może sterować rządem, to mówiliście, żem głupi,
a do czego teraz rządy chłopskie doprowadziły?”.
Działania Grupy Operacyjnej w okolicy Osie-Tleń-Stara Rzeka nie
przyniosły oczekiwanych skutków.
2 czerwca 1946 r. do Lipinek przybył
oficer Wydziału Śledczego KW MO
w Bydgoszczy Leon Zieliński, członek
Grupy Operacyjnej. Od sekretarza
PPR Michała Życzyńskiego dowiedział
się o kontaktach ks. Kończala i Jana
Sikorskiego z partyzantami. Zawiadomił o tym telefonicznie ppor. Wizora.
Po przybyciu na miejsce Grupa Operacyjna MO udała się na zabawę. Otoczono budynek. Zieliński tak zrelacjonował przebieg wydarzeń: „[…] część
naszych, ubranych podobnie jakby
z lasu, weszła na salę, gdzie powstała
ogólna radość, że przyjechali chłopcy
z lasu na zabawę. […] wiem, że przeprowadzono osobistą rewizję i sprawdzono dokumenty osobiste, w trakcie której niektórzy z gości, sądząc,
że nasi milicjanci są z bandy, zaczęli
zgłaszać swą chęć do wstąpienia w jej
szeregi. Po kilku minutach wpadł na
salę ksiądz, którego ktoś zawiadomił.
[…] po przyjściu księdza na salę, mając już na niego materiał, kazałem go
zatrzymać i odprowadzić do bocznego pokoju. Ksiądz poprosił, aby mógł
pójść jeszcze na plebanię, więc gdy
kapral MO z Osia zaczął awanturować
się o księdza, zezwoliłem i razem z nim
posłałem dwóch operatywnych. Po pół
godzinie wrócili jednak milicjanci, nie
stwierdzili nic. W czasie legitymowania kilku zostało zatrzymanych. W tym
czasie ppor. Wizor przeprowadził rewizję w prywatnym mieszkaniu księdza,
gdzie znalazł medalion w kształcie
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Miejsce potyczki oddziału „Małego” z funkcjonariuszami UB w lesie koło Lipinek. 3 czerwca 1946 r. zginął tu Jan Sikorski oraz 5 funkcjonariuszy UB. Fot. Tadeusz Chrzanowski

gwiazdy z wizerunkiem Matki Boskiej,
leśniczówki, a Władka udała się do Lipiodznakę obecnych członków band
nek. Próbowała uprosić dowódcę gruleśnych. Po dłuższym badaniu ksiądz
py, ppor. Wizora, aby zwolnił brata. Nie
przyznał się, że posiada broń”. Ppor.
zdołała go jednak przekonać. Wówczas
Wizor aresztował księdza „za nielegalzaalarmowała stacjonujący nieopone posiadanie broni palnej, znalezioną
dal oddział Władysława Chelińskiego.
odznakę bandy, nastawienie antypańMimo, iż „Mały” posiadał tylko jeden
stwowe i współpracę z bandą, a także
erkaem, zdecydował się na przeprowajako organizatora pracy w lesie, wspóldzenie tej bardzo ryzykownej akcji.
nie z leśniczym Sikorskim, wójtem
Funkcjonariusz Zieliński tak przedz Lipinek, sołtysem i innymi leśniczystawił wydarzenia tego wieczoru:
mi, którzy się do niego schodzili”.
„Aresztowanych, łącznie pięć osób, zaPrzebywający na zabawie, biorąc
ładowano do jednego samochodu, księżołnierzy Grupy Operacyjnej MO za
dza umieszczono w szoferce drugiego.
partyzantów, przyznali się, gdzie i jaką
Odjechaliśmy o godz. 21.15 z Lipinek
przechowują broń. Kiedy zorientowaw stronę Osia, w kościele w Lipinkach
no się w pomyłce, było już za późno.
zaczął bić dzwon. Jak się obecnie orienCały następny dzień trwały rewizje
tuję, był to jakiś sygnał dla bandy, poniei przeszukania. Aresztowano kilka osób,
waż po wyjeździe z Lipinek z około 100
m.in. nieobecnego na zabawie leśnimetrów odległości z lasu z prawej strony
czego Jana Sikorskiego. Najprawdodrogi, po przejechaniu naszej szpicy na
podobniej 30 maja 1946 r. w oddalonej
rowerach, dostaliśmy silny ogień z auo kilka kilometrów
tomatu”. Główneod Lipinek Sta- Janek został zastrzelony przez go celu akcji nie
rej Hucie, w dosię „Małefunkcjonariuszy, kiedy wyska- udało
mu Bronisława
mu”
osiągnąć,
Manikowskiego, kiwał z samochodu. Któryś z gdyż erkaem się
przebywał oddział nich krzyknął: „Strzelaj, Sikor- zaciął i konieczne
„Małego”, gdzie
szybkie wyski ucieka!”. Pogrzeb odbył się było
spotkał się z nimi
cofanie. AresztoJanek. Zaplano- 8 czerwca 1946 r. Była to wiel- wanych nie odwano przeprowa- ka manifestacja. Na cmentarz bito, a w trakcie
dzenie akcji likwiwalki Jan Sikorski
w Nowem przybyły tłumy
dacyjnej wobec
został zamordokonfidentów UB.
wany przez miliJanek miał wprowadzić partyzantów na
cjantów. W walkach z partyzantami zgizabawę i wskazać donosicieli. Taki był
nęło też czterech funkcjonariuszy Gruplan, jednak na skutek operacji bezpiepy Operacyjnej MO, w tym jej dowódca
ki nie został on zrealizowany. Partyzanppor. Wizor.
ci wycofali się, a Janek wrócił do KuźNa mieszkańców Lipinek i okonicy. Jak wynika z relacji jego siostry
licznych wsi spadły represje. PoczątTeresy, został zatrzymany następnego
kowo ciała Janka nie chciano oddać
dnia. Milicjanci podstępem wywabili
rodzinie. Kiedy nazajutrz przewieziogo z leśniczówki i zawieźli do Lipinek.
no je do domu Sikorskich w RychłaPozwolono mu nawet zabrać broń. Tuwie (Twardej Górze), okazało się,
taj został aresztowany i zamknięty raże ma jedną ranę postrzałową w okozem z innymi. Akcja Grupy Operacyjnej
licy serca. W domu, pod nadzorem
trwała jeszcze kilka godzin. Pracujący
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeńw leśniczówce Niemiec poinformował
stwa, przeprowadzono sekcję zwłok.
rodziców Janka. Ojciec pojechał do
Lekarz orzekł, że Jan zginął od kuli

członków Grupy Operacyjnej MO.
Z relacji siostry Teresy również wynika, iż świadkowie walki relacjonowali, iż Janek został zastrzelony przez
funkcjonariuszy, kiedy wyskakiwał
z samochodu. Któryś z nich krzyknął:
„Strzelaj, Sikorski ucieka!”. Pogrzeb
Janka odbył się 8 czerwca 1946 r.
w Nowem. Jak opowiada jego siostra
Teresa, była to wielka manifestacja. Na
cmentarz w Nowem przybyły tłumy.
Nie był to koniec represji wobec
rodziny Sikorskich. We wrześniu
1946 r. aresztowano brata Tadeusza
za posiadanie broni i przynależność
do nielegalnej organizacji. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy 25 października został
skazany na 8 lat więzienia. W tym samym miesiącu funkcjonariusze PUBP
w Tucholi aresztowali starszą siostrę
Władysławę za współpracę z oddziałem „Małego”. Wyrokiem Wojskowego
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, na
sesji wyjazdowej 11 grudnia 1946 r.,
została skazana na 15 lat więzienia.
Prokurator wnioskował o zasądzenie
kary śmierci. Tadeusza zwolniono
z więzienia w 1950 r., Władkę w 1955 r.
Sąd zadecydował również o konfiskacie majątku rodziny Sikorskich.
W 1947 r. rodzicom Franciszkowi
i Walerii odebrano ich gospodarstwo
w Twardej Górze. Najmłodszej siostrze Teresie uniemożliwiano kontynuowanie nauki i podjęcie pracy.
Franciszek zmarł w 1952 r. Waleria
z Teresą przeniosły się do Nowego
Stawu, gdzie nikt ich nie znał.
W 1958 r. w Lipinkach, w miejscu potyczki, funkcjonariuszom, którzy zginęli
w walce z partyzantami, ufundowano
ogromny pomnik. Do 1990 r. regularnie odbywały się przy nim uroczystości
mające na celu „upamiętnienie bohaterskiej walki z reakcyjnym podziemiem
i bandami”. Jeśli w ogóle mówiono
o Janie Sikorskim i partyzantach, to tylko jako o bandytach. W 1996 r. zmieniono tablicę na pomniku, a naprzeciwko
ustawiono symboliczny nagrobek Jana
Sikorskiego. Niestety nadal niewiele
osób wie, co tak naprawdę zdarzyło
się w 1946 r. na drodze z Lipinek do
Osia. Nadal wielu uważa, że milicjanci
zginęli w walce z bandytami. Naszym
obowiązkiem jest przywrócić nie tylko
pamięć o bohaterach, takich jak leśniczy Jan Sikorski, ale także zadbać
o należne im miejsce w szeregach niezłomnych, którzy do końca walczyli
o wolność Ojczyzny.
Marzena Kruk

Fot. Tadeusz Chrzanowski

karty z NASZEJ HISTORII...

- rozmowa z TERESĄ CZARTORYSKĄ
(zd. Sikorską), siostrą leśniczego Leśnictwa
Kuźnica Jana Sikorskiego ps. Wilk, który
zginął z rąk funkcjonariuszy UB w Lipnikach,
w czerwcu 1946 roku

NIE MOŻNA
było inaczej
Była Pani najmłodszym dzieckiem
Franciszka i Walerii Sikorskich. Skąd
pochodzili rodzice?
- Mama Waleria z domu Kwaśniewska urodziła się w 1896 r. w Lipinkach na
terenie Borów Tucholskich. Jej rodzice
mieli tam niewielkie gospodarstwo rolne. Bracia mamy odeszli przedwcześnie, jeden zmarł w 1935 r., a drugi zginął
w czasie II wojny w obozie niemieckim
w Dachau. Ojciec Franciszek był sporo
starszy od mamy (ur. 1875 r.). Pochodził
z Bladowa pod Tucholą, gdzie posiadał
majątek. Sprzedał go jednak w 1920 r.,

a większość pieniędzy przeznaczył na
zakup broni dla wojska, gdy na Polskę
nacierała nawała bolszewicka. Zresztą i on sam jako ochotnik walczył w tej
wojnie pod generałem Hallerem. Po
powrocie z wojny, otrzymał od Państwa
Polskiego posiadłość pod Kowalewem,
gdzie na krótko zamieszkali z rodziną.
Pamiątką z wojny bolszewickiej był kult
wodza naczelnego Józefa Piłsudskiego,
podtrzymywany i pielęgnowany w naszym domu, szczególnie za życia ojca.
Rodzice mieli pięcioro dzieci: Władysławę (ur. w 1919 r.), Jana (ur. w 1922 r.),
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karty z NASZEJ HISTORII...
Janinę (ur. w 1926 r.), Tadeusza (ur. w
1928 r.) i mnie Teresę (ur. w 1935 r.). Każde z dzieci rodziło się w innej miejscowości i to pokazuje, że naszej rodzinie nie
był pisany spokojny, stabilny żywot.
Była Pani małym dzieckiem, gdy
Niemcy najechali na Polskę. Pamięta
Pani tamten czas?
- Gdy wybuchła wojna miałam cztery
lata. Mieszkaliśmy już wtedy w Rychławie,
pięć kilometrów od Nowego na Kociewiu.
Rodzicom odebrano gospodarstwo. Zamieszkali w części domu, którego właścicielem był teraz Niemiec. Żyło się tam
biednie i pośród społeczności, która
w dużej części zadeklarowała przynależność do narodowości niemieckiej.
Wielkim, dramatycznym przeżyciem
z lat okupacji, które utrwaliło się w mojej pamięci (miałam wtedy siedem lat),
była rewizja niemieckiej policji Schupo
(Schutzpolizei) w naszym mieszkaniu,
w styczniu 1943 r. Rankiem tego dnia
przyszli z lasu – mój brat Janek, wówczas
20-letni, z trzema partyzantami, w tym
z Stefanem Gussem ps. Dan i Alojzym Bruskim ps. Grab. Mieliśmy ukryty
w domu prawdziwy arsenał broni, który oni mieli tego dnia przenieść do lasu.
Tymczasem, pojawili się Niemcy. Nie był
to przypadek, ktoś z sąsiadów doniósł.
Moja starsza siostra Janina pierwsza zauważyła Niemców przed domem i natychmiast ostrzegła brata i partyzantów, którzy
bocznymi drzwiami wymknęli się do lasu.
Jednym z policjantów był Niemiec
Seidlitz, który przed wojną prowadził
w Nowem zakład krawiecki i znał moich
rodziców. On wtedy uratował nam życie. W trakcie rewizji, pod maszyną do
szycia, Seidlitz znalazł baterię do radiostacji, którą… starannie przykrył jakimś

materiałem. W tym czasie jego kompan
dowódca przeglądał kuchenny kredens
i na radiostację nie zwrócił uwagi. W kuchni stały dwa łóżka. Policjanci przewrócili
jedno z nich do góry nogami w poszukiwaniu broni. Niczego nie znaleźli i poszli
do pokoju, gdzie kontynuowali rewizję.
Tymczasem mamusia wyciągnęła spod
drugiego łóżka kilka granatów i taśmy
z amunicją do karabinu maszynowego.
Zawinęła wszystko w chodnik i chciała
wrzucić do pieca. Wtedy wyrwałam mamie tobołek i wybiegłam z nim do sąsiadów. Stała tam klatka z królikami i prosiłam
sąsiadkę, żeby w niej tobołek ukryć. Nie
zgodziła się i wyrzuciła mnie z domu. Pobiegłam do ogrodu i zostawiłam wszystko
w krzakach, po czym wróciłam do domu.
Policjanci po rewizji pokoju, przypomnieli
sobie, że nie sprawdzali drugiego łóżka
w kuchni. Teraz dokładnie je przejrzeli, ale
niczego tam już nie było. Dowódca patrolu, czyli schupomeister postanowił jeszcze
sprawdzić strych, ale schody na górę były
częściowo zwęglone po pożarze budynku
gospodarczego. Tymczasem, od kilku dni
była zgromadzona na strychu broń dla
partyzantów, przygotowana do przerzucenia do lasu. Wykrycie jej oznaczało pewną
śmierć całej rodziny. Mamusia o tym wiedziała, postawiła wtedy wszystko na jedna
kartę. Powiedziała Seidlitzowi, który przed
chwilą ukrył radiostację, że na strychu jest
broń, prosiła żeby odwiódł swego dowódcę od tej rewizji. Seidlitz powiedział jej tylko, co słyszałam, „Mój Boże, mój Boże,
ludzie co wy robicie”.
Schupomeister był wysoki i mocno
zbudowany, Seidlitz sprytnie odradził mu
wchodzenie po uszkodzonych schodach,
dodając, że „skoro w mieszkaniu nic nie
znaleźliśmy, to i na strychu niczego nie
będzie. Na tych schodach możesz sobie

Rodzina Sikorskich tuż po zakończeniu wojny w maju 1945 r. Siedzą od lewej: mama Waleria,
córka Teresa i tata Franciszek. Stoją od lewej: Janina, Władysława, NN, Jan i Tadeusz
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tylko kości połamać”. Ten zawahał się
i ostatecznie stwierdził „Masz rację kolego” i wyszli obaj przed dom. Odjechali,
jednak rodzice przeczuwali, ze to nie koniec kłopotów, dlatego jeszcze tego wieczora oddali mnie, najmłodsze dziecko,
pod opiekę do krewnej w Grudziądzu.
Siostra Władysława była łączniczką
Armii Krajowej (ps. Wanda). Tego dnia
przeniosła się do leśnego bunkra razem
z Jankiem, zaś partyzanci nocą przejęli
całą broń, która była w naszym domu.
Po kilku tygodniach 26 stycznia 1944 r.
do Rychławy przyjechało gestapo już
z konkretnym zadaniem aresztowania
rodziny Sikorskich. Zastali tylko rodziców
i siostrę Janinę. Wszyscy oni natychmiast trafili jako więźniowie polityczni do
obozu koncentracyjnego w Stuthofie. Za
jakiś czas aresztowali też brata Tadeusza. Przyczyniła się do tego folksdojczka
z Rychławy, która podrzuciła bratu fałszywą amunicję, rzekomo dla partyzantów.
Tadeusz i Janina byli bici i przesłuchiwani
na gestapo w Gdańsku. Nikogo nie zdradzili. Cały czas chodziło Niemcom jednak o schwytanie Janka, który przebywał
ze swoim oddziałem w lesie. Z braku dowodów winy – Janina, Tadeusz i rodzice,
zostali przeniesieni w sierpniu 1944 r. ze
Stuthofu do obozu w Potulicach. Tadeusz przeszedł w Gdańsku ciężkie i brutalne przesłuchania. Później w Potulicach,
przez kilka tygodni polscy lekarze-więźniowie, przywracali go do zdrowia.
Wszyscy przeżyliście wojnę?
- Po przejściu frontu, wiosną 1945 r.
cała rodzina Sikorskich szczęśliwie powróciła do Rychławy. Janek, który wrócił z lasu podjął się od razu odbudowy,
zniszczonej przez Niemców, przydrożnej
figury Jezusa, jako wotum wdzięczności

Leśniczy Jan Sikorski (w mundurze) jako
świadek na ślubie znajomych w 1946 r.

Bogu za ocalenie nas z tylu wojennych
dramatów. Zachowały się z tamtych lat
nasze fotografie przy tej figurze.
Janek ujawnił się wobec nowej władzy, był pełen wiary, że sytuacja Polski,
społeczeństwa i naszej rodziny powoli
się znormalizuje. Czynił usilne starania
by podjąć pracę w administracji leśnej.
To się udało, miał dobrą opinię i poparcie
przedwojennych leśników, jako człowiek
z wiedzą, praktyką i zamiłowaniem do
leśnej profesji. Jesienią 1945 r. został leśniczym Leśnictwa Kuźnica blisko Lipinek
na terenie ówczesnego Nadleśnictwa
Warlubie (dzisiaj Osie) w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Z naszego
domu w Rychławie do leśniczówki Janka
było 17 kilometrów. Bywaliśmy u niego,
zwłaszcza rodzice i ja. Z tamtego czasu
utkwiła mi w pamięci jedna taka wizyta
dwóch umundurowanych leśników, którzy odwiedzili Janka w Kuźnicy i ostrzegali, że trwa polowanie na żołnierzy Armii
Krajowej i on też jest zagrożony. Planowali wyjazd na tzw. ziemie odzyskane,
czy nawet za granicę, namawiali Janka
by uciekał razem z nimi. On jednak zdecydowanie odmówił: „Zostaję na miejscu.
Mam dług wobec rodziców i rodzeństwa,
oni dużo wycierpieli od Niemców z mojego powodu. Chcę im pomóc”. Janek był
zawsze człowiekiem honoru, niezwykle
odpowiedzialnym i rodzinnym. Koledzy
wyjechali sami.
Janek miał kłopoty z nową władzą
ludową?
- W marcu 1945 r. zaraz po przejściu
frontu pojawili się w okolicy, jak w całej
Polsce, funkcjonariusze sowieckiego
NKWD. Mieli konfidentów w terenie i dobre rozpoznanie kto jest związany z polskim podziemiem niepodległościowym,

czyli głównie z Armią Krajową i Gryfem
Pomorskim. Aresztowali Janka i Wandę.
Wtedy uratowała ich znajomość z sowieckim dowódcą desantu jeszcze z czasów
wojny, niejakim Walukiem, który w 1944 r.
korzystał z pomocy Janka i jego leśnego
oddziału. Waluk poświadczył, że Janek
nie był w strukturach Armii Krajowej, miał
tylko swój oddział partyzancki. Tymczasem w całym kraju i w Borach Tucholskich z rąk sowieckich ginęli ludzie, wielu
aresztowano i wywieziono do łagrów na
Wschód. Nie było wątpliwości, że zaczęła
się nowa okupacja. Janek, gdy wypuszczono go z sowieckiego aresztu mówił,
że jeśli jeszcze raz to się zdarzy, to chyba
nie przeżyje.
Jak doszło do aresztowania Janka
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w czerwcu 1946 roku?
- Pewnej niedzieli, w maju 1946 r., Janek był w naszym domu w Rychławie,
gdy dotarła wiadomość, że w Lipinkach
trwają aresztowania partyzantów i członków ich rodzin. Zatrzymano wówczas
również miejscowego proboszcza księdza Sylwestra Kończala. Akcję prowadził
oddział specjalny i uzbrojeni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa z Bydgoszczy i Świecia.
Rano 3 czerwca przyszli do Janka
do leśniczówki Kuźnica dwaj funkcjonariusze UB z żądaniem, aby udał się
z nimi do Lipinek, gdzie rzekomo miał się
odbywać „spis ludności”. Pozwolili mu
nawet zabrać broń służbową, co mogło
brata uspokoić. Jednak po dojściu do
Lipinek broń i raportówkę z dokumentami mu odebrano i dowiedział się, że jest
aresztowany. Informacja o zatrzymaniu
przez UB dotarła do nas. Siostra Władysława pojechała tam na rowerze i wraz

Ślub Władysławy odbył się latem 1946 r. kilka miesięcy po śmierci Janka. W tym czasie Tadeusz
był już w UB-owskim wiezieniu. W ubiorach rodziny i gości dominuje kolor czarny - żałobny

z gospodarzem z Lipinek Domachowskim interweniowali u dowódcy grupy
operacyjnej, którym był ppor. Wizor, aby
Janka zwolnić. On jednak stwierdził,
że „Janek zgromadził w lesie tyle broni, że mógłby uzbroić pułk wojska.
O zwolnieniu nie ma mowy”. Wtedy,
Władka – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - udała się do przebywającego
w okolicy dowódcy oddziału partyzanckiego Władysława Chelińskiego „Małego” (z V Brygady majora Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszki”) z informacją,
że Janek jest aresztowany razem z księdzem Kończalem i grupą mieszkańców
Lipinek. „Mały” ze swoją grupą około
dziesięciu uzbrojonych ludzi, zorganizowali zasadzkę w lesie w pobliżu Lipinek,
z planem odbicia Janka. Konwój z aresztowanymi wyjechał z Lipinek po godzinie
21. Gdy wjeżdżał do lasu padły strzały.
Już po kilku pierwszych seriach z automatu samochód grupy specjalnej UB
został unieruchomiony. Janek wyskoczył
w samochodu. W tym momencie jeden
z milicjantów krzyknął „Sikorski ucieka,
strzelać!”. Padł strzał z bliskiej odległości,
Janek upadł na poboczu drogi. Zginął na
miejscu. Dowódca grupy UB ppor. Wizor
zdecydował się na konfrontację zbrojną.
Źle jednak ocenił siłę oddziału „Małego”.
Za chwilę zginął on i czterch jego podwładnych. „Mały” wycofał się bez strat
w oddziale.
Co się stało wówczas z ciałem
Janka?
- Ostatniego namaszczenia udzielił
mu ksiądz Kończal, który był przewożony
w drugim samochodzie. Ciała początkowo nie chcieli wydać rodzinie. Ostatecznie jednak ustąpili i tata przywiózł Janka
wozem konnym do Rychławy nazajutrz,

Teresa i Tadeusz Sikorscy w 1956 r.
(po powrocie Tadeusza z więzienia)
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karty z NASZEJ HISTORII...
czyli 4 czerwca, jeszcze przed południem. Po drodze przejeżdżał w pobliżu
leśniczówki Średnik, gdzie kiedyś Janek
odbywał praktykę leśną. Zginął w mundurze leśnika polskiego. Żona miejscowego leśniczego Licka położyła na jego
piersi bukiet róż. Gdy ciało Janka złożono
w domu w Rychławie, rodzice pojechali
do Nowego załatwiać jakieś formalności.
Pamiętam, że wtedy podjechał pod dom
na motocyklu wysoki mężczyzna w cywilnym ubraniu. Wszedł do pokoju gdzie
leżał Janek. Pożegnał się z nim słowami
„Janek, nam życie uratowałeś, a sam zginąłeś”. W domu odbyła się później sekcja
zwłok, którą przeprowadzili po nadzorem
funkcjonariuszy UB – doktor Neuman
i sędzia Sadke z Nowego. Janek zginął od
jednego strzału oddanego z bliskiej odległości z broni funkcjonariusza UB. Kula
trafiła pod łopatkę i później przecięła tętnicę przy samym sercu. Pogrzeb odbył się
na cmentarzu w Nowem. Uczestniczyły
w tym wydarzeniu tłumy, a pośród nich
mnóstwo funkcjonariuszy UB w cywilu,
którzy wypatrywali poszukiwanych wtedy
żołnierzy podziemia niepodległościowego.
Jaki był los rodzeństwa, po tragicznej śmierci Janka?
- Zachowała się fotografia ze ślubu
Władki. Odbył się on jeszcze latem 1946 r.,
kilka miesięcy po śmierci Janka. Wszyscy
na zdjęciu są ubrani na czarno. Była to
cicha uroczystość. Siostra została żoną
nauczyciela miejscowej szkoły Leona Żórawskiego, który pochodził spod Płocka.
Na tym ślubie nie było już naszego brata
Tadeusza, który w tym czasie przebywał
w areszcie UB.
Tadeusz miał wówczas niespełna
18 lat, o co oskarżył go Urząd Bezpieczeństwa?
- Ubecy aresztowali Tadeusza wkrótce
po pogrzebie Janka. W ogrodzie przydomowym znaleźli broń Mausera (może
podrzuconą?). Przypisali ją Tadeuszowi
i oskarżyli o współpracę z „bandami”.
Rozprawa odbyła się przed Sądem Wojskowym w Bydgoszczy. Brat został skazany na osiem lat więzienia. Najpierw
siedział kilka tygodni w Warszawie na
Mokotowie, razem z trzema żołnierzami
polskiego podziemia, którzy mieli wyroki śmierci. Z tego co się dowiedzieliśmy,
dwa z nich wykonano, trzeci zamieniono
na dożywocie. Tadeusza przenieśli do
więzienia w Grudziądzu. Odwiedzaliśmy
brata, Janina i ja. Wyglądał okropnie.
Skóra i kości, zmaltretowany. Jak później
mówił, przesłuchania niemieckie to nic
w porównaniu z torturami i znęcaniem się
funkcjonariuszy nowej prosowieckiej wła-
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dzy ludowej. Po powrocie z więzienia nie
mógł nigdzie znaleźć pracy. Nie miał też
życia w Rychławie. Zamieszkał w Gdańsku, gdzie w końcu znalazł zatrudnienie
w wytwórni kotłów wysokoprężnych, ożenił się i założył rodzinę. Niechętnie mówił
o tym, co przeżył w czasie wojny i w PRLowskich więzieniach. Zmarł przedwcześnie, w wieku zaledwie 56 lat.

już w ciąży, jednak wkrótce poroniła.
Z Fordonu wyszła po niespełna dziesięciu latach, bowiem objęła ją „wspaniałomyślna” amnestia. Mąż Leon odwiedzał
Władkę w więzieniu i cierpliwie czekał
na jej powrót. Gdy to nastąpiło, przenieśli się wkrótce z Rychławy do Bzowa,
gdzie Leon był kierownikiem miejscowej
szkoły. Mieli dwoje dzieci. Kupili dom
w Starogardzie i później na emeryturze
tam zamieszkali. Czasem rozmawialiśmy
z siostrą o naszym zmarnowanym życiu,
bez możliwości zdobycia wykształcenia
i nawet pracy. Władka jednak niczego nie
żałowała. Pozostała wierna przysiędze
i ostatniemu rozkazowi o rozwiązaniu Armii Krajowej. Nie można było inaczej postępować i żyć, gdy się marzyło o wolnej,
niepodległej Polsce. Władysława zmarła
w wieku 88 lat. Janka – moja druga siostra wyszła za mąż w 1948 roku. Mieszkała najpierw w Piotrkowie Kujawskim,
później w Szczecinie. Też już nie żyje.

A jak potoczyło się życie Władki?
- Po ślubie zamieszkała z mężem
w miejscowej szkole w Rychławie. Już
jesienią 1946 r. do domu rodziców,
gdzie w tamtej chwili byłam sama, weszli dwaj uzbrojeni w automaty ubowcy.
Oświadczyli, że przyjechali po Władysławę Żórawską. Pod bronią prowadzili
mnie do szkoły do mieszkania siostry.
Tam już stały dwie wojskowe ciężarówki
z karabinami maszynowymi na maskach.
W budach samochodów było kilkunastu
aresztowanych. Szkoła była obstawiona
przez uzbrojonych milicjantów. Wtedy
Jaki był stosunek władzy komuniprzeprowadzili rewizje w mieszkaniu Żóstycznej do Pani rodziców?
rawskich, niczego nie znaleźli, ale zabrali
- Najpierw, w 1945 roku, tata otrzymał,
Władkę i odjechali.
za zasługi wojenne, akt własności na poRodzice wieczorem wrócili z Bydgoszniemieckie gospodarstwo w Rychławie.
czy z rozprawy Tadeusza i dowiedzieli się,
Zamieszkała w nim cała nasza rodzina.
że właśnie… aresztowano też ich córkę
Jednak po śmierci Janka, uwięzieniu TaWładysławę. Groził jej wyrok śmierci za
deusza i Wandy, Sąd Wojskowy skonfiwspółpracę z „bandą Małego”. Rozprawa
skował mienie Sikorskich. Franciszek jako
odbyła się przed Sądem Wojskowym, na
ojciec pełnoletnich
sesji wyjazdowej
w Tucholi. Otrzy- Rodzice byli wielkimi patrio- dzieci działających
w „bandach”, które
mała „łagodny”
tami, żadne dramaty i trage- zbrojnie wystąpiły
wymiar kary – 15
lat. Trafiła do wię- die życiowe nie były w stanie przeciwko „ludozienia w Fordo- ich złamać. Polska dla nich to wej, socjalistycznej
ojczyźnie”,
nie. Tam spotkała
była świętość, dla której nale- został wyrzucorzeczywistą elitę
kobiet polskich żało poświecić wszystko, gdy ny z gospodarstwa i pozbawioosadzonych za trzeba to też własne życie
ny wszelkiej własdziałania na szkoności. To były najtrudniejsze lata w nadę „nowej, ludowej” Polski. Jakiś czas
szym życiu. Mieszkaliśmy kątem u życzcelę więzienną dzieliła z Angielką Myrą
liwych ludzi w Rychławie. Tata zmarł tam
Śliwińską, żoną pilota Dywizjonu 303
w 1952 roku. Trzy lata później przeproWładysława Śliwińskiego, który po powadziliśmy się obie z mamą do Nowego
wrocie z wojny został natychmiast oskarStawu koło Malborka. Tu nas już nikt nie
żony o szpiegostwo, otrzymał wyrok
znał, a wielu sąsiadów miało za sobą pośmierci i został zamordowany w 1952 r.,
dobne do naszych dramaty.
a żona wtrącona do Fordonu. Władka
wspominała, że te wspaniałe, odważZatem, jakie były Pani losy, najne kobiety były celowo przemieszane
młodszej spośród rodzeństwa Sikorz kryminalistkami i kobietami z marginesu
skich?
osadzonymi za pospolite przestępstwa.
- W 1949 r. podjęłam naukę w Liceum
Chodziło o największe poniżenie, upodPedagogicznym w Chełmnie. Gdy jednak
lenie i psychiczne znęcanie się.
po roku do szkoły dotarła wiadomość,
Władka, podczas wielu całonocnych
że mój brat zginął jako członek „banprzesłuchań była bita, maltretowana,
dy”, a drugi brat i siostra to wrogowie
nazywana nie inaczej niż „ty akowska
Polski ludowej, którzy odsiadują wyroki
k….”(tu wulgarne słowo), całymi tyw więzieniu, nagle moje oceny stały się
godniami przetrzymywana w zimnych
beznadziejne i nie było dla mnie miejsca
izolatkach. W czasie aresztowania była

Nasuwa się pytanie, jak te wszystkie dramaty i prześladowania odbieraliście?
- Rodzice byli wielkimi patriotami, żadne dramaty i tragedie życiowe, rodzinne
nie były w stanie ich złamać. Polska dla
nich to była świętość! I nas też tak wychowywali. Polska to świętość, dla której
należało poświecić wszystko, nie tylko
majątek, czy jakieś dobra materialne, ale
gdy trzeba to też własne życie. Nigdy nie
żałowali swoich decyzji, ani swoich wyborów. Ważną rolę w ich życiu i całej rodziny
odgrywała też bezgraniczna ufność Bogu.
Wspólna modlitwa była codziennością
w naszym domu. Nie można było inaczej...
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tadeusz Chrzanowski
Nowy Staw, 19 kwietnia 2012 roku

Pamiątkowa tablica umieszczona w 1989 r.
na ścianie frontowej kościoła w Lipinkach.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

Kościół parafialny w Lipinkach, gdzie proboszczem w 1946 r. był ksiądz Sylwester
Kończal. Fot. Tadeusz Chrzanowski

w szkole. Później uczestniczyłam w kursie, który miał dać pracę w Urzędzie
Pocztowym w Świeciu. Już jednak po
tygodniu spotkało się w mojej sprawie
umundurowane konsylium polityczne,
które uznało, że na razie nie ma dla mnie
pracy. Miałam szesnaście lat i żadnych
środków do życia. Dzięki życzliwości
naczelnika stacji PKP w Twardej Górze
otrzymałam pracę. Jednak i tu wkrótce
moją osobą zainteresowała się komórka
partyjna. Okazało się, że jako dziecko
reakcyjnej rodziny nie mogę pracować
w kolejowej kasie. Należy mnie natychmiast zwolnić. Wówczas przyjechał kontroler z góry, który postanowił mi pomóc.
Przeniesiono mnie na stację PKP do
Smętowa, gdzie pracowałam kilka lat,
a później do Pelplina.
Tymczasem tata zmarł w Rychławie
w 1952 roku. Zostałam sama z mamą.
Wtedy, za radą owego kontrolera, przenieśliśmy się do Nowego Stawu pod Malborkiem. Tu – jak wcześniej wspomniałam
–nikt nas nie znał. Po wielu latach upokorzeń zaczęliśmy z mamą spokojne życie.
Wyszłam za mąż, założyłam rodzinę.

ROTA PRZYSIĘGI ARMII KRAJOWEJ
Przyjmowany:
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być
wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił - aż do ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg.
Przyjmujący:
Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie
Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją
nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

OSTATNI ROZKAZ DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH
W KRAJU Z 19 STYCZNIA 1945 R.
ŻOŁNIERZE SIŁ ZBROJNYCH W KRAJU !
Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy,
o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem - mimo stwarzanych pozorów wolności
- oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą, prowadzoną pod przykrywką Tymczasowego Rządu Lubelskiego, bezwolnego narzędzia w rękach rosyjskich.
Żołnierze! Od 1 września 1939 r. Naród Polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną
Sprawę, dla której warto żyć i umierać: o swą wolność i wolność człowieka w niepodległym Państwie. Wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i tej idei jest jedyny i legalny Rząd Polski w Londynie, który walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa.
Polska, według rosyjskiej receptury, nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok
z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie Kraju. Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na
inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym
społecznie Państwie Polskim.
Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem jedynie słusznej Sprawy,
tryumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem.
Żołnierze Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność
prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą.
W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz
by Wam ułatwić dalszą pracę - z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK. W imieniu służby dziękuję Wam
za dotychczasową ofiarną pracę. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa,
że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska.
Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju
/-/ Niedźwiadek (Leopold Okulicki), Gen. Bryg., M.p. 19 stycznia 1945.
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Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego przed Ośrodkiem Edukacji w Czeszewie

Wyjazd szkoleniowy
DLA LIDERÓW

S

zkolenie dla liderów edukacji leśnej z jednostek toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych odbyło się na terenie
nadleśnictw Jarocin i Syców oraz Ośrodka Kultury Leśnej
w Gołuchowie w granicach gościnnej Dyrekcji LP w Poznaniu.
W trzydniowym wyjeździe szkoleniowym, w dniach od 9 do
11 lipca 2012 r., uczestniczyło 30 osób.

bogate przyrodniczo, a drewno uzyskuje
wysokie ceny. Pan nadleśniczy zaznaczył,
że właśnie dobra kondycja finansowa jednostki pozwoliła w ostatnim czasie podjąć
również kilka znaczących inwestycji służących edukacji leśnej społeczeństwa.
Należy do nich historyczna siedziba Nadleśnictwa Czeszewo, którą po remoncie
kapitalnym i doposażeniu zamieniono na
siedzibę leśnictwa oraz Ośrodek Edukacji
Leśnej o nazwie własnej „Centrum Zarzą-

Spod gmachu dyrekcji w Toruniu
wyjechaliśmy autokarem punktualnie
o siódmej rano. Tradycyjnie już nasi liderzy edukacji, nawet z najbardziej oddalonych nadleśnictw, stawili się na miejsce
zbiórki przed czasem. Niewielkie (na
razie) spóźnienie na pierwszym etapie
podróży, leśnicy z Nadleśnictwa Jarocin
przyjęli ze zrozumieniem.

Nadleśnictwo Jarocin

Przy smacznym śniadaniu przygotowanym dla naszej grupy, o swoim nadleśnictwie opowiedział nadleśniczy Krzysztof
Schwartz. Kolegom z Jarocina najbardziej
zazdrościmy pięknych lasów dębowych,
które pokrywają blisko 20 procent nadleśnictwa i są to lasy wyjątkowo zasobne,
Przy makiecie rezerwatu przyrody „Czeszewski Las”
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Ośrodek Edukacji
w Czeszewie

Ośrodek Edukacji Leśnej w odległym
o 30 km od Jarocina Czeszewie mieści
się w zabytkowym budynku położonym
tuż nad Wartą, który w XIX w. służył jako
skład soli, a od 1918 – był siedzibą historycznego Państwowego Nadleśnictwa Czeszewo. Dzisiaj funkcjonuje tu
biuro jednego z leśnictw oraz ośrodek
edukacji. Obok biura leśniczego, wyposażonego w połowie według wzoru lat
międzywojennych, a w połowie – jako
całkiem współczesne, z kompletnym
oprzyrządowaniem
informatycznym,
znajduje się sala wystaw czasowych
przystosowana również do prezentacji
multimedialnych. Ośrodek i obiekty towarzyszące zaprezentowali nam młodzi
i pełni zapału pracownicy Nadleśnictwa
Jarocin: Jakub Wojdecki, Hubert Przybylski i Marek Dobroczyński.

W pomieszczeniu Ośrodka na piętrze zorganizowano ekspozycje stałe
z najbardziej efektowną, umieszczoną
centralnie, makietą pobliskiego rezerwatu przyrody „Czeszewski Las”. Zaś dioramy na ścianach pokazują rzadkie już
łęgi i grądy – przyrodniczo cenne siedliska występujące w tej części Wielkopolski. Dalej leśnicy urządzili salę lekcyjną
wyposażoną w zaawansowany technologicznie sprzęt multimedialny. Życie
ptaków z pobliskiego lasu można obserwować zarówno przy pomocy lunety, jak
i na ekranie komputera – wprost z kamer
umieszczonych przy ptasich gniazdach.
Nadleśnictwo Jarocin posiada własny
prom rzeczny, którym można przeprawić
się przez Wartę do Czeszewskiego Lasu.
To wielka atrakcja dla uczestników edukacji. Po drugiej stronie rzeki wytyczono
trzy ścieżki dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć terenowych.
Instalacja „Rzeka”
Oryginalnym obiektem zbudowanym
przy Ośrodku w Czeszewie, przy wsparciu środku unijnych, jest instalacja edukacyjna „Rzeka”. Uczestnik edukacyjnej
zabawy przemieszcza się korytem modelu rzeki wykonując szereg zadań np.
buduje razem z bobrami tamę, odwiedza ich dom, wywołuje powódź, buduje
łachę rzeczną oraz odwiedza miasto pomagając oczyścić rzekę. Model pozwala
zrozumieć funkcje rzeki (i wody) w życiu
przyrody (w tym lasu) i człowieka.
Instalacja „Rzeka” cieszy się wielkim
zainteresowaniem dzieci, młodzieży
szkolnej i nauczycieli. Tego typu pomysły
na edukację mają przyszłość. Kto pierwszy w Lasach Państwowych opracuje
instalację nawiązująca wprost do treści
edukacji leśnej np. „Jak rośnie las”, „Zagrożenia lasów”, albo „Dary lasu”?

Arboretum Leśne w Sycowie

Ponieważ wszystkie drogi prowadzą
do Arboretum w Sycowie, nie od razu
znaleźliśmy tę najkrótszą. Dane w internecie co do czasu przejazdu też były
zbyt optymistyczne. No i w końcu wielka

Wędrówka ścieżkami urokiiwego arboretum w Sycowie

budowa i remonty dróg w całej Polsce.
Wszystko przeciwko nam i w efekcie
zanotowaliśmy spore opóźnienie
w podróży. Gospodarze miejsca:
Marian Wesoły – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Syców
i Czesław Pawlikowski – odpowiedzialny m.in. za działkę edukacyjną nadleśnictwa okazali jednak wielkie
zrozumienie i zaraz przystąpiliśmy do
realizacji programu merytorycznego.
Pan nadleśniczy krótko scharakteryzował to najbardziej na południe wysunięte nadleśnictwo poznańskiej dyrekcji
(50 km do Wrocławia, a 180 do Poznania). Nadleśnictwo Syców należy do
Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Rychtalskie”, stąd większy nacisk
położony jest na działalność badawczą
i edukacyjną.
Sycowskie Arboretum Leśnej im. Stefana Białoboka zostało powołane
w 1995 r. i dzisiaj jest największym tego
typu obiektem w Polsce, obejmuje bowiem 651 ha. Dysponuje nowoczesnym
zapleczem szkółkarskim. W arboretum
istnieje bogata kolekcja roślin chronionych, drzew, krzewów, bylin i roślin
jednorocznych o udokumentowanym
pochodzeniu. Zgromadzono tu około 1500 taksonów drzew i krzewów,
w tym np. jedna z największych w Polsce kolekcja sosen obejmująca ponad
130 taksonów tego rodzaju. Szczególne
miejsce w zasobach arboretum mają
duże powierzchnie ochrony gatunków
poza miejscem występowania (ochrona
ex situ).
My jednak chcieliśmy wiedzieć też
jak arboretum sprawdza się w działalności edukacyjnej. Prawdę powiedziawszy,
już na pierwszy rzut oka obiekt robi wrażenie piękną lokalizacją i bogatym, różnorodnym zagospodarowaniem. Obiekt
edukacyjny – jak marzenie. W tym przekonaniu utwierdził nas Czesław Pawlikowski z wielką pasją, no i trochę biegiem (nasze spóźnienie!) oprowadzając
nas po wybranych tylko przestrzeniach
i zakamarkach arboretum. Pofalowana powierzchnia, małe i duże zbiorniki

edukacja leśna

dzania Łęgami w Czeszewie”. Zanim udaliśmy się do tego miejsca, zgodnie z naszą
prośbą, nadleśniczy podzielił się doświadczeniem w wydawaniu przez nadleśnictwo dodatku „Wieści z lasu” do lokalnej
Gazety Jarocińskiej. Dodatek przygotowywany jest w nadleśnictwie raz w miesiącu
(12 dodatków w roku), w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy, ma objętość czterech
stron i kosztuje jednostkę 1500 zł. Właśnie
ukazał się 84 (!) numer dodatku, co łatwo
przeliczyć na lata nieprzerwanego ukazywania się „Wieści”. Dość powiedzieć,
że gdy przed kilku laty sytuacja ekonomiczna jednostek Lasów Państwowych
znacząca się pogorszyła i nadleśniczy
rozważał rezygnację z formy drukowanej
dodatku, redakcja Gazety Jarocińskiej
i czytelnicy już nie wyobrażali sobie tego
czasopisma bez wieści z „ich lasów”. To
chyba najlepsza recenzja dla tej niełatwej przecież działalności informacyjnej,
edukacyjnej, promocyjnej nadleśnictwa,
w której – co podkreślił nadleśniczy – wiodącą rolę odgrywa pracownik nadleśnictwa Jakub Wojdecki. Z nim też udaliśmy
się do odległego o 30 km Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie.

Zajęcia terenowe w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
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wodne, atrakcyjnie urządzone kolekcje
roślinne, infrastruktura rekreacyjno-edukacyjna – wszystko to jest magnesem
dla ludzi, którzy coraz to bardziej tłumnie
nawiedzają sycowskie arboretum. Ma
w tym swoja zasługę niewątpliwie Pan
Czesław, leśnik i nauczyciel z zawodu
i powołania. Na zakończenie tej zbyt
krótkiej wizyty w Sycowie gospodarze
przygotowali plenerową kolację. Na
nocleg w odległym Gołuchowie zajechaliśmy... blisko północy.

edukacja leśna

Gołuchów po raz trzeci
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Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie edukatorzy leśni z lasów kujawskopomorskich odwiedzili w ostatnim dziesięcioleciu po raz trzeci. Świadczy to
również, że jednostka ta w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie,
zarówno gdy chodzi o infrastrukturę, jak
i ofertę w zakresie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wynikających stąd
doświadczeń w praktycznym prowadzeniu edukacji leśnej.
Program naszego szkolenia zaplanowany na półtora dnia był niezwykle ambitny i udało się go zrealizować w całości. Pracownicy Ośrodka przeprowadzili
kameralne warsztaty oraz zajęcia terenowe. Barbara Czołnik w temacie ogólnym
„Jak przygotować i przeprowadzić szkolenie edukacyjne dla leśniczych” podjęła
następujące zagadnienia: Edukacja leśna w podręcznikach szkolnych, Edukacja leśna różnych grup wiekowych, Prezentacja gry dydaktycznej „Od nasionka
do drzewa, czyli jak rośnie las”. Joanna
Zalejska-Niczyporuk zorganizowała dla
naszej grupy warsztaty pokazujące jak
wykorzystać w edukacji leśnej wystawy
przyrodnicze. Natomiast Alicja Antonowicz przeprowadziła zajęcia terenowe
na przykładzie tematów: „Ptaki dziuplaki”, i „Ssaki leśne”. Nazajutrz poznaliśmy
jeszcze atrakcyjną formę aktywnej edukacji – marsz na orientację pt. „W głąb
lasu”. Tego dnia interesującą prezentację na temat możliwości współpracy leśników i nauczycieli przedstawiła
z wielką znajomością sprawy Danuta Grzanka z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
Tak dobiegło końca w pełni udane szkolenie wyjazdowe liderów edukacji leśnej z terenu naszej dyrekcji. Zadaniem „domowym” jest przeprowadzenie
jeszcze w tym roku we własnych nadleśnictwach spotkania dla grupy nauczycieli z lokalnego środowiska poświęcone prezentacji obiektów edukacyjnych
nadleśnictwa i możliwości współpracy
w edukacji przyrodniczej oraz małe
szkolenie „edukacyjne” dla leśniczych
w ramach jednej z comiesięcznych narad gospodarczych w nadleśnictwie.
Dzielmy się doświadczeniem.
Tekst i zdjęcia:
Tadeusz Chrzanowski
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ŚNIADANIE NA
przy Lasach Państw

P

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

2 czerwca 2012 roku od godz. 10 do
walking oraz wziąć udział w różnego ro16, zielona trawa pod ratuszem wypełdzaju warsztatach dla dzieci i dorosłych,
niła się rodzinami z dziećmi, wózkami,
zaś na zgłodniałych czekały produkty
rowerami, kocami i piknikowymi koszyna jarmarku żywności ekologicznej. Imkami z prowiantem.
prezę uatrakcyj„Śniadanie na TraNa stoisku Regionalnej Dy- niała – jak dotąd
wie” jest współorw historii „Śniaganizowane przez rekcji LP w Toruniu znalazły dania na trawie”
Pracownię Zrówno- się przywiezione z lasu owady – najbarwniejsza
ważonego Rozwoi ich żery, nasiona, siewki i li- grupa muzyków:
ju, Urząd Miasta ToToruński Kwarrunia i Toruń Pacific ście różnych gatunków drzew tet
SmyczkoSp. z o.o. Wśród i krzewów leśnych, a także bud- wy, Bydgoszcz
prezentujących się
ki lęgowe dla ptaków i nietope- Klezmer Band,
stoisk, oprócz naSzczerbate Zamiotów organiza- rzy oraz tropy różnych zwierząt jączki Trio, Tygiel
torów, obecne były
Folk Banda gram.in.: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszjąca muzyką bałkańską oraz toruński
czania, Polska Akcja Humanitarna, StoGribojedow i Dj Jahliet – brzmienia rowarzyszenie AIESEC Polska Komitet
dem z tropikalnej wyspy.
Lokalny Toruń UMK, Szkoła Medytacji
i Samorealizacji, Komitet Obrony ZwieDrzewko od leśnika
rząt i Edukacji Ekologicznej, Starostwo
Na stoisku Regionalnej Dyrekcji Lasów
Powiatowe w Toruniu, Stowarzyszenie
Państwowych w Toruniu, oprócz folderów
Rodzina Inspiruje, Z Kujawskim Pomagaposzczególnych nadleśnictw, znalazły
my Pszczołom, Ekologiczny Toruń i in.
się przywiezione z lasu owady i ich żery,
Podczas „Śniadania” można było
nasiona, siewki i liście różnych gatunków
oddać elektrośmieci, poćwiczyć nordic
drzew i krzewów leśnych, a także budki

Można wygrać folder, mapę i słodką krówkę

TRAWIE
owych
lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz tropy
różnych zwierząt. Choć namiot leśników
przechodził istne oblężenie piknikowiczów, to udało się podołać zainteresowaniu, dzięki bardzo mocnej obstawie
edukatorów z nadleśnictw: Cierpiszewo,
Dobrzejewice, Gniewkowo, Toruń oraz
Rytel, a także biura RDLP. I nic dziwnego – każdy ze składających leśnikom
wizytę, odpowiadając na proste pytanie,
mógł wygrać sadzonkę ze szkółek Nadleśnictwa Dobrzejewice, mapę lasów kujawsko-pomorskich, folder nadleśnictwa,
przewodniki „Bezpieczne grzybobranie”,
płyty z głosami ptaków czy zakładki i plany lekcji. Łatwiejsze odpowiedzi honorowane były „szyszką szczęścia”, ołówkiem
lub słodką krówką.
Stoisko Lasów tradycyjnie odwiedził
prezydent Torunia Michał Zaleski i – tradycyjnie już – poprawnie odpowiedział
na wylosowane pytania. Tym razem, za
dobrą odpowiedź na pytanie dotyczące hodowli lasu i gatunku najstarszego
w Polsce drzewa otrzymał w nagrodę
najnowszy album RDLP w Toruniu „Rok
w lasach kujawsko-pomorskich”.
Leśnicy w ciągu tego nieco kapryśnego ze względu na pogodę, acz pogodnego ze względu na humor dnia, obsłużyli
kilka tysięcy osób. Chyba wszyscy odwiedzający zapamiętali leśników, jako sympatycznych profesjonalistów, dla których
las jest jednocześnie pracą i pasją.
Mateusz Stopiński
Zdjęcia: Tadeusz Chrzanowski,
Mateusz Stopiński

Sadzonka za dobrą odpowiedź na... trudne pytanie

Stoisko Lasów Państwowych mocno oblegane
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Uczestnicy pielgrzymki ze sztandarem
w bazylice p.w. św. Huberta w Saint Hubert

PIELGRZYMKA
do Saint Hubert

D

elegacja Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach od 18 do 20 maja
2012 roku pielgrzymowała do
Saint Hubert w Belgii, by oddać cześć swojemu patronowi.

Przypomnijmy - Bractwo Świętego
Huberta jest stowarzyszeniem katolickim, działającym przy Kaplicy p.w. św.
Huberta w Okoninach w Parafii Śliwice.
Posiada aprobatę Biskupa Diecezjalnego Diecezji Pelplińskiej nadanej dekretem z 26 czerwca 2000 r., a administra-

cyjnie podlega Staroście Tucholskiemu.
Celem stowarzyszenia jest m.in.: kultywowanie kilkusetletniej tradycji związanej z pielęgnowaniem kultu św. Huberta w Borach Tucholskich, rozbudzanie
świadomości społecznej niezbędnej
do zrozumienia zagadnień związanych
z ochroną przyrody, krzewienie tradycji,
kultury i etyki łowieckiej.
W drodze do Saint Hubert, pielgrzymom przewodził kapelan Bractwa
ksiądz prałat Andrzej Koss, na co dzień
proboszcz Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach oraz myśliwy
w Kole Łowieckim „Przepiórka”. On

Ksiądz kapelan z rogiem św. Huberta z XIII w.
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też, po przybyciu do bazyliki pod wezwaniem św. Huberta w Saint Hubert
sprawował Mszę św. w asyście pocztu
sztandarowego i pozostałych braci.
Msza św. odprawiona została przy ołtarzu pochodzącym z 1640 r, w prawej
nawie bazyliki. Na ołtarzu, w tabernakulum znajduje się skrzynia z jedynymi
relikwiami św. Huberta – stułą słynącą
cudownymi uzdrowieniami. Powyżej
w centralnej części ołtarza znajduje się
obraz przedstawiający moment konsekracji późniejszego św. Huberta na biskupa. Nad całym ołtarzem góruje rzeźba przedstawiająca biskupa z jeleniem
u boku. W tej wspaniałej oprawie i podniosłej atmosferze bracia spod znaku
św. Huberta modlili się o pomyślność
Kościoła, Bractwa, za nasze łowiska
i lasy oraz w intencjach własnych. Wspomniano również o bliskich zmarłych,
w tym o honorowym członku Bractwa
Świętego Huberta w Śliwicach biskupie
Janie Bernardzie Szladze. Po Mszy św.
braciom dane było dotknięcie relikwii –
stuły św. Huberta.
Później przyszedł czas na zwiedzenie
bazyliki i zapoznanie się z historią życia świętego patrona. Dzięki uprzejmości gospodarzy świątyni, pielgrzymom
udostępniono, nieprezentowane na co
dzień, najcenniejsze zabytki , w tym: róg
św. Huberta z początku XIII wieku, fragment Jego pastorału oraz wiele innych.
Po krótkim zwiedzaniu malowniczo
położonego wśród Ardenów miasteczka,
pielgrzymi udali się w długą drogę powrotną do domu. W pielgrzymce uczestniczyli: ks. prałat Andrzej Koss - Kapelan Bractwa oraz bracia: Jan Myśliwiec –
podskarbi, Zenon Dejnowski – kanclerz,
Piotr Kasprzyk, Wojciech Kroplewski,
Alfred Turzyński i Stefan Konczal.
Tekst i zdjęcia:
Stefan Konczal

Sarkofag - symboliczny grób św. Huberta

z żałobnej KARTY

Śp. Zbigniew
GAJKOWSKI
(1937-2012)

Z

bigniew Gajkowski – emerytowany leśniczy w Nadleśnictwie
Miradz, zmarł 23 lipca 2012 r. w Miradzu. Pogrzeb odbył się 27 lipca
2012 r. na cmentarzu w Strzelnie.
Msza Św., poprzedzająca uroczystości pogrzebowe, została odprawiona w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie.

Pan Zbigniew urodził się 2 marca
1937 r. w Pszczółczynie pow. Szubin.
Technikum Leśne ukończył w Rogozińcu w roku 1957. 1 lipca 1957 r. został
zatrudniony w charakterze instruktora
technicznego w Rejonie Lasów Państwowych Toruń-Południe. Rok 1958 był
dla Niego początkiem pracy w Nadleśnictwie Osiek: 16 stycznia objął stanowisko leśniczego do spraw łowieckich,
a od 15 grudnia pracował na stanowisku
leśniczego Leśnictwa Grodzyna. Następnie w okresie od 1 stycznia 1961 do
30 września 1962 r. pracował w Nadleśnictwie Zawiszyn. 1 października 1962 r.
przeszedł do Nadleśnictwia Skępe,

gdzie przez siedem lat (do 31.12.1969 r.)
pracował jako leśniczy Leśnictwa Wielgie. 1 stycznia 1970 r. został przeniesiony
z urzędu na stanowisko leśniczego Leśnictwa Ostrowo w Nadleśnictwie Miradz.
Leśnictwo to objął po swoim ojcu Edwardzie. Po przepracowaniu 44 lat w Lasach
Państwowych, w tym 32 lat w Nadleśnictwie Miradz, od 1 kwietnia 2002 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Dla Zbigniewa Gajkowskiego las
był nie tylko miejscem pracy, ale także
pasją. Jego wieloletnią pracę zawodo-

wą w Lasach Miradzkich przypominać
będą liczne uprawy leśne, młodniki
i drzewostany, które pozostaną tutaj
na dziesiątki, a nawet setki lat. Pamiętamy śp. Zbigniewa jako człowieka
ambitnego, odpowiedzialnego, obowiązkowego i wymagającego w stosunku do siebie i współpracowników.
Traktując pracę jak służbę, potrafił
zachować uśmiech, pogodę ducha
i dobre słowo dla każdego, niezależnie
od sytuacji w jakiej się znalazł. Kulturą
osobistą, skromnością, życzliwością
zyskał sobie ogromny szacunek i autorytet wśród ludzi. Za pracę i zaangażowanie był wyróżniany pochwałami
i nagrodami. W uznaniu zasług został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką
Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego, Srebrną odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kordelasem
Leśnika Polskiego.
W osobie Zmarłego pożegnaliśmy
leśnika, kolegę, przyjaciela i dobrego
człowieka. „Niech szum cmentarnych
drzew już zawsze przypomina Ci Zbigniewie Twój las”.
Łączący się w żalu i smutku z Rodziną Zmarłego nadleśniczy Nadleśnictwa
Miradz wraz z pracownikami.
Andrzej Kaczmarek

Każdy temat, a nawet pojedyncze
zdjęcie, bywa często oddzielną przygodą. Wybór czasu i miejsca, w którym
spodziewamy się odpowiednich klimatów, a one się nie pojawiają, albo przeciwnie przechodzą nasze wyobrażenia –

Zatrzymać czas...
L

as zmienia się nieustannie
w czasie i przestrzeni. Chodząc po nim samotnie, zauważam
sceny, obrazy, kształty. Najczęściej
trwa to tylko chwilę. Jednym ze
sposobów zatrzymania w czasie
tego co tak ulotne jest fotografia.
Już w szkole podstawowej próbowałem dostępnym mi wtedy sprzętem rejestrować zwierzęta, rośliny, grę świateł,
a potem opowiadać jakie to dziwy można
spotkać w lesie. I tak zostało do dzisiaj.
Zdarzało mi się jakieś zdjęcia opublikować, czy umieścić na wystawie. Jednak
najbardziej lubię, kiedy zdjęcia ilustrują
moje opowiadania o tym co dzieje się
o świcie, kiedy słońce zaczyna prześwietlać
zakamarki lasu, a spowity mgłą las wydaje
się inny niż ten z opisu przyrodniczego.

to jest to, dla czego warto wstać o świcie
lub poczekać do zmierzchu.
Uchwycić swędosza ciągnącego
pająka do wcześniej wykopanej norki, piękno lotu dudka, czy wyraz „twarzy” trzyszcza, to rzecz porównywalna
z łowieckimi pasjami, a konstruowanie
serii zdjęć przedstawiających np. łańcuch pokarmowy to dopiero satysfakcja
(chociaż czasem zwieńczona po kilku
latach). I tak, chwile zatrzymane w kadrze, poskładane w całość, ukazują różnorodność tego wielkiego organizmu
jakim jest las.
Tomir Kubicki

Na zdjęciu obok Tomir Kubicki oddający się
swojej pasji fotografowania.
Na ostatniej stronie – w Galerii Biuletynu,
prezentujemy kilka zdjęć tego autora
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W

obecnym numerze Biuletynu RDLP w Toruniu
rozpoczynamy publikację
materiałów pod wspólnym tytułem
„Market Files – przegląd informacji
z branży leśnej i drzewnej”. Chcielibyśmy aby rubryka ta zagościła
na stałe w Biuletynie i przekazywała Czytelnikom informacje
o mających miejsce w świecie wydarzeniach i zjawiskach, które zwykle są dostępne jedynie dla stosunkowo wąskiego kręgu specjalistów,
a o których wiedza zasługuje na
upowszechnienie wśród osób, zajmujących się zawodowo, lub chociażby tylko interesujących się leśnictwem i gospodarką drewnem.
Rubrykę rozpoczynamy publikacją krótkich informacji z minionego
kwartału oraz raportem specjalnym
pt. „Jak tworzone są mity”. Życzymy przyjemnej lektury.
(red.)

Europejski rynek podłóg
drewnianych

Europejscy producenci parkietów
nadal przeżywają trudności. Nie tylko,
że kryzys finansowy 2008 doprowadził
do 36% spadku ich produkcji w 2009
i 2010, ale doświadczają skutków kryzysu finansowego, który rozpoczął się
latem 2011 roku. O ile rok 2011 zaczął
się znacznym wzrostem w porównaniu
do 2010, to dane na koniec roku były
ujemne (-1,65% konsumpcji), a na 2012
analitycy oczekują co najwyżej stagnacji
popytu.
Tymczasem chiński przemysł wytwórczy parkietu wciąż rośnie. „Szacujemy,
że obecnie stanowi on 25-30% sprzedaży”, mówi Endre Varga, sekretarz generalny Europejskiej Federacji Przemysłu
Parkietowego (FEP).
W porównaniu z innymi rodzajami
wykładzin podłogowych, parkiet drewniany stanowi jedynie 6% sprzedaży
w Europie, co stwarza dobre perspektywy na przyszłość.
W zależności od rodzaju produktu,
wielowarstwowe podłogi drewniane
zmiażdżyły wszelką konkurencję, podczas gdy podłogi z litego drewna utrzymały stabilną pozycję. Warto zauważyć
przewagę drewna dębowego: z 67%
sprzedaży, dąb okazuje się być najbardziej popularny wśród miłośników parkietów, którzy coraz mniej chętnie wybierają tropikalne gatunki drewna.

Sytuacja globalna

Po gwałtownym spadku globalnego popytu na tarcicę w 2008 i 2009
w wyniku globalnej recesji, światowy
handel drewnem iglastym wzrósł o ok.
25 procent w ciągu ostatnich dwóch lat.
W 2011 r. handel osiągnął nieco ponad
90 mln m3, co jest nadal znacznie poniżej poziomu sprzed kryzysu finansowego. Chiny, Japonia, Hiszpania i Ko-
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rea Południowa odnotowały największy
wzrost wolumenu importu między 2010
i 2011. Jednak nie wszystkie rynki wzrosły w ubiegłym roku, gdyż główni importerzy, tacy jak USA, Wielka Brytania, Włochy, Francja i Egipt, zmniejszyli import
o ok. 5-10 proc w stosunku do roku
2010.
Bliski Wschód i Afryka Północna odnotowały rosnący popyt na budulec,
a rejon ten zaimportował 36 procent więcej drewna w 2010 roku niż w 2007. Ten
stały trend wzrostowy został przerwany
w ubiegłym roku, gdy rewolucja egipska, wojna domowa w Libii i zamieszki
w Algierii, stworzyły tymczasowy chaos
i niepewność w regionie. W rezultacie,
transport drewna spadł i łączny import
do Płn. Afryki / Bliskiego Wschodu spadł
o dziesięć procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

UE i euroland (strefa euro)

W sektorze budowlanym, sezonowo
wyrównany wskaźnik produkcji wzrósł
o 12,4% w strefie euro w marcu 2012
roku, w porównaniu z poprzednim miesiącem. W lutym w strefie euro produkcja spadła o 10,4%. W porównaniu do
marca 2011 roku, produkcja w marcu
2012 roku spadła o 3,8% w strefie euro
i o 3,9% w UE27.
Wśród państw członkowskich, dla
których dostępne są dane za marzec
2012, produkcja budowlana wzrosła
w dziesięciu, a spadła w czterech. Największy wzrost odnotowano w Niemczech (+30.7%), Francji (+17.8%),
Wielkiej Brytanii (+14,8%) i Włoszech
(+9.5%), a największe spadki w Rumunii (-8,8%), Portugalii (-6,8%) i Hiszpanii
(-1,8%). Produkcja budowlana wzrosła o 11,7% w strefie euro i o 11,9%
w UE27, przy spadkach odpowiednio
-10.1% oraz -5,1% w lutym 2012.

UE, Rosja

UE opublikowała listę eksportowych
kontyngentów taryfowych na rosyjskie
drewno okrągłe przed przystąpieniem
Rosji do Światowej Organizacji Handlu
(WTO). Przystąpienie staje się prawomocne najpóźniej 22 sierpnia 2012. Rozporządzenie określa, które europejskie
firmy i w jaki sposób mogą korzystać
z obniżonych ceł eksportowych przy zakupie drewna w Rosji. Uwalniane kwoty
to 5,960,600 m3 dla eksportu świerka
do UE i 3,645,900 m3 dla drewna sosnowego. Jak wcześniej przewidywano,
stawka celna w ramach kontyngentu
wynosi 13% dla świerka i 15% dla drewna sosnowego. Poza kontyngentem, cło
wynosi obecnie 25 proc.
(…) Kwoty zostaną przyznane albo
na podstawie „pierwszy zgłoszony,
pierwszy obsłużony”, lub też za pomocą kategoryzacji importerów na „tradycyjnych” i „nowych”. Aby być uznanym
za importera tradycyjnego, firmy muszą
udowodnić, że w 2004 albo w 2007 roku
przywiozły co najmniej 5000 m3 świerka
i sosny, lub na podstawie średniej importu z tych dwóch lat.

Francja

Stan francuskiego przemysłu drzewnego w segmencie iglastym się pogarsza. Najnowsze dane budownictwa,
które na koniec kwietnia 2012 r. zanotowało spadki, nie są zachęcające.
W ciągu dwóch pierwszych miesięcy
tego roku liczba wniosków o pozwolenie na budowę spadła o 1,2% w porównaniu z grudniem 2011, a tempo rzeczywistego rozpoczynania prac budowlanych ustabilizowało się.
Jeszcze bardziej niepokojące jest to,
że banki zaostrzyły warunki pożyczania pieniędzy: wprowadzają one kryteria udzielania kredytów i skracają okres
spłaty. W rezultacie nastąpił 34% spadek
kredytów budowlanych w ciągu ostatniego kwartału. Ponadto, według ekspertów,
może wkrótce nastąpić podwyżka stóp
procentowych (średnio wynosi obecnie

3,83% i oczekuje się, że osiągnie 4,25%
przed końcem 2012 r.). W innych krajach
europejskich (Włochy, Wielka Brytania,
Niemcy, itd.) notuje się podobne tendencje dla tych wskaźników.

Białoruś

EBOR rozważa udzielenie kredytu
w wysokości do 40 mln EUR dla Kronospan FLLC, w celu sfinansowania budowy
zakładu płyt MDF i podłóg laminowanych
w Smorgon w rejonie Grodna na Białorusi o rocznej zdolności produkcyjnej MDF
nawet do 224,000 m3. Całkowity koszt
projektu wyniesie 102 mln. EUR.

Finlandia

Największej inwestycji tartacznej Finlandii w 2011 roku dokonała firma Mill
Hankasalmi Vapo. Poprzednie maszyny, których historia sięgała 1995 roku,

Raport specjalny:

Jak tworzone są mity
Źle sformułowana wiadomość CNN, oparta na pobieżnych badaniach Banku
Światowego pokazuje, jak tworzona jest dezinformacja na temat nielegalnego
wyrębu.
Artykuł CNN rozpoczyna się stwierdzeniem „Nowe badania Banku Światowego
na temat nielegalnego pozyskania drewna wskazują, że co dwie sekundy na całym świecie usuwany jest las o wielkości boiska do piłki nożnej, a zjawisko to ma
postać globalnej epidemii. Badania szacują, że nielegalne pozyskanie osiąga aż
90% całości drewna, wycinanego każdego roku, generując obrót o wartości od
10 do 15 miliardów dolarów”.
Tak więc jedna z największych i najbardziej szanowanych agencji informacyjnych
cytuje oficjalny organ ONZ o tym, że zdecydowana większość ludzi na świecie korzysta z nielegalnie pozyskanego drewna. Któż mógłby się z tym spierać?
Ale pęknięcia, kryjące się pod powierzchnią tak sformułowanej informacji, ukazują te twierdzenia jako całkowicie nieprawdziwe. 90% zawartych w informacji twierdzeń, wydaje się być oparte na nieaktualnych liczbach o poziomie nielegalnej
wycinki drzew w zaledwie 4 krajach tropikalnych - Brazylii, Meksyku, Indonezji
i Filipinach - ale artykuł CNN jest tak źle napisany, że stwarza wrażenie, że tak
dzieje się na całym świecie.
Pojęcie „boisko piłkarskie” jest bezpośrednim cytatem CNN z badań Banku Światowego (BŚ), które odnoszą się z kolei do raportu Chatham House
z 2009 roku. Bliższe przyjrzenie się raportowi Chatham House ujawnia, że nie ma
w nim żadnej wzmianki o boiskach, a tylko pośrednie odniesienie do danych FAO
o globalnej skali deforestacji lasów tropikalnych pomiędzy rokiem 2000 a 2005,
której poziom osiągnął wówczas 13 milionów ha rocznie (co daje, posługując się
matematyką, w rzeczywistości około dwóch boisk piłkarskich co sekundę). Jednakże BŚ nie wspomina, że wylesianie obszarów tropikalnych jest wynikiem złożonego szeregu czynników, wśród których słabe egzekwowanie prawa leśnego
jest tylko jednym (innymi są: wzrost populacji, niedobór odpowiednich gruntów
i przekształcanie obszarów leśnych na potrzeby upraw komercyjnych).
BŚ nie wspomina także, że zdecydowana większość światowej podaży drewna
pochodzi spoza obszarów tropikalnych, gdzie nielegalne pozyskanie występuje
rzadko a lasy się rozwijają.
Problemem jest oczywiście to, że niewiele osób ma czas, aby zadać te pytania.
Raport CNN jest następnie kopiowany dosłownie w Internecie, wzmacniając publiczne uprzedzenia o występowaniu złych praktyk w całym, międzynarodowym
sektorze leśnym. Bez wątpienia, kolejne raporty o globalnym poziomie nielegalnego pozyskania powtórzą te błędne wnioski i będą się powoływać na Bank
Światowy. I tak dalej…
Rupert Oliver
Tłumaczenie: Jerzy Bargiel
Od tłumacza: Autor artykułu odnosi się do stwierdzeń, zawartych w informacji, podanej przez CNN 21 marca 2012 roku: World Bank: Football field of forest lost
every two seconds (By Kevin Voigt, CNN), http://edition.cnn.com/2012/03/20/
business/world-bank-illegal-logging/index.html

zostały zastąpione linią przetarcia, reprezentującą najnowsze technologie
w branży. Koszt inwestycji Hankasalmi
szacuje się na 10 mln EUR.
„Inwestycja zwiększa wydajność tartaku o jedną piątą, a tym samym poprawia
wyraźnie naszą konkurencyjność” - powiedział dyrektor zarządzający Timber
Vapo, Juha Hakala. Inwestycja oznacza
również oszczędność 10 etatów rocznie
wśród własnych pracowników i podwykonawców.

USA

15 maja 2012 – jak podaje NAHB (National Association of Home Builders),
index koniunktury w budownictwie
(HMI) na rynku nowo budowanych domów jednorodzinnych wzrósł w maju
o pięć punktów, poprawiając notowania
z kwietnia i osiągając poziom 29 punktów. Jest to najwyższe notowanie indeksu HMI od maja 2007 roku, tzn od chwili
jego powstania.
„Deweloperzy na wielu rynkach donoszą, że ruch kupujących i sprzedających
wzrósł po przerwie kwietniowej”, powiedział Barry Rutenberg, prezes Krajowego
Stowarzyszenia Budowniczych Domów
(NAHB) i zarazem budowniczy z Gainesville na Florydzie. „Wydaje się, że obserwujemy wznowienie stopniowej tendencji
wzrostowej wskaźnika zaufania w budownictwie, która rozpoczęła się na początku
tego roku, powiązane ze stabilizacją cen
i doskonałą przystępnością cenową, zachęcającą więcej osób do zakupu nowego domu”.

Chiny

Jak informuje China Securities Journal, firma Yihua Timber Industry, producent mebli drewnianych, planuje nabyć
sześć leśnych firm zarejestrowanych
w Gabonie, za 240 milionów juanów
(około 30 mln EUR). Transakcje obejmują 75 procent udziałów w Huajia
Wood, 100 procent udziałów w Forest Development Export, 100 procent
udziałów w Wood Material Export Trade
i 87,25 procent udziałów w Gabon Forest Wood Export.
Po przejęciach, firma będzie posiadała w sumie 350 tysięcy hektarów lasów,
a jej łańcuch produkcyjny zostanie przedłużony.
Przygotował: Jerzy Bargiel
na podstawie: www.drewno.fordaq.com
Rupert Oliver jest uznanym, międzynarodowym, niezależnym autorytetem
z 20-letnim doświadczeniem w kwestiach
środowiskowych, związanych z handlem
drewnem i gospodarką leśną. Jest on głęboko przekonany, że leśnictwo i przemysł
drzewny mogą wnieść swój udział w zrównoważony rozwój.
Jest dyrektorem Forest Industries
Intelligence Limited i konsultantem
American Hardwood Export Council ds.
zrównoważonego rozwoju.
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Zatrzymać
czas...

Fotografował:

Tomir Kubicki
Leśniczy Leśnictwa Kokoszka
w Nadleśnictwie Przymuszewo

- „Najbardziej lubię, gdy zdjęcia
ilustrują moje opowiadania”.
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