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Dr Ewa Krasicka-Korczyñska: Mocne strony to: ogólny przegl¹d Lasów Pañstwowych w ca³ej Polsce pod k¹tem przyrodniczym, który pozwoli³ na uzyskanie
i uszczegó³owienie informacji o siedliskach nieleœnych i gatunkach chronionych. Bardzo wa¿nym jest zwrócenie
wiêkszej uwagi i uwra¿liwienie terenowej
administracji leœnej na zasoby przyrodnicze gospodarstwa leœnego. Nie bez
znaczenia jest edukacyjny aspekt inwentaryzacji, która sta³a siê p³aszczyzn¹ wzajemnej wspó³pracy.
S³abe strony to: bardzo ograniczona
iloœæ czasu na inwentaryzacjê, co sprowadza³o siê tylko do jednego i to najczêœciej niepe³nego sezonu wegetacyjnego
i zwi¹zana z tym zbyt ma³a iloœæ informacji, które uda³o siê uzyskaæ. Nie by³o czasu na dok³adn¹ inwentaryzacjê ca³ej przyrody, a jedynie na okreœlenie jej charakteru i najcenniejszych wartoœci.
Dr Lucjan Rutkowski: Inwentaryzacja przyrodnicza jako akcja ogólnopolska
by³a bardzo potrzebna, gdy¿ stan wiedzy
o gatunkach i siedliskach na terenie Lasów Pañstwowych jest niewystarczaj¹cy
i bardzo nierównomierny (brak danych,
fa³szywe, nieaktualne).
Najpierw plusy - otó¿, by³o sporo czasu na zebranie danych literaturowych
i niepublikowanych (druga po³owa 2006
i pocz¹tek 2007) oraz szkolenia leœników;

nadto zaanga¿owanie siê znacznej liczby pracowników ALP (przewiezienie
przez gospodarza terenu optymalnymi
drogami), zetkniêcie siê ich z przyrodnikami terenowcami; ponadto SILP i centralnie opracowana metodyka.
Minusy natomiast to - nieadekwatnoœæ SILP w wypadkach borów chrobotkowych i niektórych innych zbiorowisk
leœnych; niedopracowanie metodyki czêœci nieleœnych (co wysz³o w dyskusji po
badaniach w paŸdzierniku 2007, z której
wynika, ¿e ³¹ki i zio³oroœla trzeba by jeszcze raz przejrzeæ celem wyodrêbnienia
dalszych cz¹stkowych powierzchni siedlisk naturowych); w niektórych nadleœnictwach widaæ by³o lêk przed ewentualnymi problemami z gospodarowaniem
na terenach Natura 2000. Niektóre bagna
by³y w znacznej czêœci niedostêpne.
G³ównie dokucza³ jednak brak czasu na
badania terenowe - miêdzy majem
a sierpniem, na czym ucierpia³a dok³adnoœæ (w po³owie tego miesi¹ca miano
przekazywaæ wyniki badañ by wprowadzaæ je do systemu)
Dr hab. Andrzej Przystalski: Mocne strony inwentaryzacji, w telegraficznym skrócie to: jednolite metody (chocia¿ niektóre niedoskona³e) zbierania
danych, objêcie badaniami ca³ego obszaru kraju, powierzenie prac, w znacznym zakresie, specjalistom, weryfikacja
danych przez specjalistów, dyscyplina
w terminach sporz¹dzania raportów, dobre zabezpieczenie logistyczne oraz niew¹tpliwe walory edukacyjne ca³ego
przedsiêwziêcia.

dr in¿. Ewa Krasicka-Korczyñska – pracownik Katedry Botaniki i Ekologii Wydzia³u
Rolniczego na Uniwerstecie TechnologicznoPrzyrodniczym w Bydgoszczy.
Fot. Tadeusz Chrzanowski
dr Lucjan Rutkowski – pracownik Zak³adu Taksonomii i Geografii Roœlin w Instytucie Ekologii i Ochrony Œrodowiska Wydzia³u
Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.
Fot. Bogus³aw Kashyna

przyrodnicz¹ przeprowadzon¹ w Lasach Pañstwowych w 2007 roku (mocne i s³abe strony)?

dr hab. Andrzej Przystalski – prof. Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, kierownik Zak³adu Zoologii Krêgowców w Instytucie Ekologii i Ochrony Œrodowiska Wydzia³u
Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

 Jak Pan (-i) ocenia inwentaryzacjê

prof. dr hab. Jaros³aw Buszko – kierownik Zak³adu Ekologii Zwierz¹t w Instytucie
Ekologii i Ochrony Œrodowiska Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.
Fot. Archiwum

– wypowiedzi przedstawicieli nauki na temat inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w Lasach
Pañstwowych na terenie ca³ej Polski, w 2007 roku.
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Natomiast s³abe strony to: niedoskona³oœci w instrukcjach zbierania danych,
brak materia³ów instrukta¿owych w postaci fotografii, rysunków i nagrañ dŸwiêkowych oraz krótki termin badañ.
Prof. dr hab. Jaros³aw Buszko: Inwentaryzacja by³a potrzebna, poniewa¿
obszary leœne stanowi¹ w g³ównej mierze o wartoœci przyrodniczej kraju. Lasy
Pañstwowe jako instytucja maj¹ mo¿liwoœæ zorganizowania skutecznej inwentaryzacji w skali kraju, ¿adna inna jednostka naukowa czy samorz¹dowa nie jest
w stanie wykonaæ inwentaryzacji w takim
zakresie.
S³ab¹ stron¹ jest fakt, ¿e inwentaryzacja zosta³a rozpoczêta zbyt póŸno by
mo¿na by³o siê do niej dobrze przygotowaæ i zaplanowaæ dzia³ania. Gatunki, które mo¿na znaleŸæ wiosn¹ nie zosta³y zinwentaryzowane (np. owady).

 Co trzeba by zmieniæ lub zmodyfi-

kowaæ w metodyce, jak równie¿ zakresie takich badañ?

¯urawie. Fot. Mateusz Stopiñski

Dr Ewa Krasicka-Korczyñska:
Moim zdaniem mo¿na ograniczyæ informacje o neofityzacji drzewostanów, iloœci drzew martwych i grubych. Wiêkszoœæ tych informacji mo¿na odczytaæ
z operatów leœnych. W zamian za to
wskazanym by³oby okreœlenie kilku gatunków dominuj¹cych w warstwie krzewów, zielnej i mszystej, lub te¿ pokazanie struktury pokrycia roœlin w tych warstwach.
Dr Lucjan Rutkowski: Metodyka powinna byæ spokojnie przemyœlana
i uzgodniona miêdzy wykonawcami oraz
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z przyjêt¹ w Europie (planowane jest seminarium w okresie 4-6 kwietnia 2008 r.
w £agowie). Warto zwróciæ uwagê na inne
cenne gatunki chronione, zagro¿one, na
granicy zasiêgu.
Dr hab. Andrzej Przystalski: Potrzebne jest poprawienie instrukcji zbierania danych o wystêpowaniu p³azów (kumak nizinny), jak równie¿ uzupe³nienie
materia³ów instrukta¿owych o fotografie
lub rysunki gatunków i nagrania g³osów.
Prof. dr hab. Jaros³aw Buszko: Metodyka badañ jest opracowana przez ekspertów i dostosowana do poszczególnych obiektów badañ. Nie widzê te¿ potrzeby modyfikacji zakresu badañ. Uwa¿am, ¿e jest wystarczaj¹cy.

 Jaki by³ Pana (-i) udzia³ w inwentaryzacji przyrodniczej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Toruniu?

Dr Ewa Krasicka-Korczyñska: Bra³am udzia³ w inwentaryzacji przyrodniczej
Nadleœnictwa Szubin, w którym wstêpnie,
na podstawie algorytmu przygotowanego przez Lasy Pañstwowe, wydzielono
4251 ha siedlisk przyrodniczych w 19 leœnictwach. Najwiêcej siedlisk przyrodniczych wytypowano w Leœnictwie Borek
(315), Dziewierzewo (300) i Glinki (297).
Tam te¿ by³o najwiêcej wydzieleñ leœnych,
które nale¿a³o przejrzeæ pod wzglêdem
przyrodniczym, œrednio 264. Wydzielenia
nieleœne najliczniej wystêpowa³y w leœnictwach: Glinki (58), Nak³o (56), Jaktórka
(50) i Tupad³y (47). W sumie mia³am wydzielonych 1343 siedliska leœne
i 584 nieleœnych. Wœród nich najwiêcej

by³o wytypowanych kwaœnych d¹brów
(455 na 1432 ha) i ³êgów olszowych, jesionowo-olszowych i jesionowych (461
na 974 ha).
Dr Lucjan Rutkowski: By³em cz³onkiem komisji przy RDLP w Toruniu i bra³em udzia³ w weryfikacji terenowej i opracowaniu siedlisk oraz gatunków roœlin
w Golubiu-Dobrzyniu i D¹browie oraz
konsultacjach i szkoleniu w Jamach.
Dr hab. Andrzej Przystalski: Mój
udzia³ w inwentaryzacji polega³ na zbieraniu danych o wystêpowaniu fauny krêgowców w trzech nadleœnictwach oraz
weryfikacja stanowisk traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego na terenie piêciu
nadleœnictw.
Prof. dr hab. Jaros³aw Buszko:
Moim udzia³em w inwentaryzacji przyrodniczej na terenie RDLP w Toruniu by³o
opracowanie wystêpowania czerwoñczyka nieparka (Lycaena dispar), modraszka nausitousa (Maculinea nausithous)
i barczatki kataks (Eriogaster catax) w poszczególnych nadleœnictwach.

 Czy podczas inwentaryzacji na terenie RDLP w Toruniu uda³o siê stwierdziæ obiekty szczególnie rzadkie, cenne? Czy coœ Pana (-i¹) zaskoczy³o
w wynikach?

Dr Ewa Krasicka-Korczyñska: Przyroda siedlisk leœnych jest doœæ dobrze
rozpoznana przez leœników, jak równie¿
jest zinwentaryzowana w ramach operatów leœnych, w tym Programu ochrony
przyrody i w tym przypadku nie stwierdzono ¿adnych zaskakuj¹cych mnie gatunków. Wiêkszoœæ siedlisk nieleœnych to

umownie nazwane bagna, wyrobiska,
cmentarze, ³¹ki i pastwiska. Poza tymi
informacjami praktycznie brak wszelkich
danych o roœlinnoœci. Najcenniejszym
wœród tych obiektów jest torfowisko wysokie w Oporowie. Ju¿ wczeœniej pisa³
o unikalnym charakterze tego obiektu dr
Marian Boiñski z UMK w Toruniu. Zaskoczeniem natomiast by³o stwierdzenie
wystêpowania ostnicy Jana Stipa joannis
na jednym z wyrobisk po³o¿onych na krawêdzi doliny Noteci, jak równie¿ wystêpowanie rosiczki okr¹g³olistnej Drosera
rotundifolia w brzezinie bagiennej w Leœnictwie Kowalewo. Poza tym na wielu
³¹kach i pastwiskach, szczególnie w obrêbie rowów melioracyjnych, w dolinie
Noteci stwierdzono wystêpowanie staroduba ³¹kowego Ostericum palustre,
gatunku o znaczeniu priorytetowym dla
Europy.
Dr Lucjan Rutkowski: Dobrze zna³em wiêksz¹ czêœæ terenów nadleœnictw
Toruñ, Cierpiszewo, Dobrzejewice a pozosta³e w mniejszym stopniu. Odkry³em
(mimo szybkiego tempa weryfikacji siedlisk) bardzo du¿o nowych stanowisk
rzadkich, chronionych roœlin (np. w Golubiu, gdzie znane by³y z dok³adnoœci¹
do pododdzia³ów - ponad 200 nowych),
w D¹browie na 25 gatunków podanych
w Programie Ochrony - 14 nowych. Ponadto, tak¿e szereg godnych ochrony
wydzieleñ.
Dr hab. Andrzej Przystalski: Zaskoczy³o mnie wysokie, granicz¹ce z pewnoœci¹ prawdopodobieñstwo wystêpowania ¿ó³wia b³otnego na starym stanowisku. Jest jednak potrzeba sprawdzenia tych informacji.

Prof. dr hab. Jaros³aw Buszko: Inwentaryzacja czerwoñczyka nieparka
przynios³a wyniki zgodne z przewidywaniami. Jest to gatunek wystêpuj¹cy na
ca³ym obszarze RDLP w Toruniu, wprawdzie niezbyt pospolicie, ale wszêdzie,
gdzie by³y odpowiednie dla niego œrodowiska. Modraszek nausitous i barczatka
kataks zosta³y potwierdzone na stanowisku w rezerwacie Zbocza P³utowskie ko³o
Che³mna. S¹ to obiekty cenne, poniewa¿
wystêpuj¹ na skrajnych stanowiskach
w obrêbie zasiêgu. Modraszek nausitous znany jest najbli¿ej z okolic Warszawy, a barczatka kataks z Dolnego Œl¹ska.

 Czy inwentaryzacjê nale¿y (warto)
kontynuowaæ i w jakiej formie?

Dr Ewa Krasicka-Korczyñska: Oczywiœcie inwentaryzacjê warto kontynuowaæ w wybranych najcenniejszych
obiektach. Nale¿y tam przeprowadziæ
dwusezonowe obserwacje przyrodnicze,
które pozwol¹ na uzyskanie szczegó³owych danych, co z kolei pozwoli na w³aœciwe opracowanie ochrony tych siedlisk
z jednej strony, z drugiej zaœ na wypracowanie zrównowa¿onego wykorzystania
dla celów gospodarczych. Takie inwentaryzacje nale¿a³oby przeprowadzaæ systematycznie, najlepiej w ramach rutynowych prac zwi¹zanych z urz¹dzaniem
gospodarstwa leœnego. Poza tym warto
wypracowaæ metody monitoringu przyrodniczego równie¿ w ramach prac urz¹dzeniowych.
Dr Lucjan Rutkowski: Koniecznie,
lecz na spokojnie spenetrowaæ wybrane
miejsca w odpowiednim czasie, np. ³¹ki

Pierwsza POWSZECHNA
inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych
i wybranych cennych gatunków flory i
fauny przeprowadzona w 2007 roku na
terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Toruniu w pe³ni zobrazowa³a walory „naturowe” kujawskopomorskich lasów.
Wspó³praca leœników z 22 florystami
i faunistami, g³ównie z regionalnych
uczelni oraz z miejscowymi s³u¿bami
ochrony przyrody i organizacjami pozarz¹dowymi, zaowocowa³a stwierdzeniem
w naszych lasach 32 150 hektarów leœnych siedlisk „naturowych” (ok. 8% lasów RDLP), a tak¿e udokumentowaniem
poza obszarami leœnymi 5 140 hektarów
cennych siedlisk nieleœnych.
Z 26-ciu wykazanych podczas inwentaryzacji rodzajów siedlisk leœnych najwiêksz¹ powierzchniê obejmuj¹ gr¹dy

(ok. 16,8 tys. ha), a nastêpnie ³êgi (ok.
5,5 tys. ha), kwaœne d¹browy (ok. 2,8 tys.
ha) i bory chrobotkowe (ok.1,6 tys. ha).
Natomiast szesnaœcie sklasyfikowanych
siedlisk nieleœnych reprezentowane jest
g³ównie przez torfowiska (ok.1,15 tys. ha),
jeziora eutroficzne (ok.1,6 tys. ha) i ni¿owe œwie¿e ³¹ki (ok.1,3 tys. ha). W trakcie
prac inwentaryzacyjnych natrafiono tak¿e na takie rarytasy przyrodnicze jak: storczyk stoplamek Fuchsa, kruszczyk siny i
b³otny,poryblin jeziorny, starodub ³¹kowy,
poczwarówka jajowata i zwê¿ona, jelonek
rogacz, pachnica dêbowa i barczatka
kataks.
Zgromadzony zasób wiadomoœci
o siedliskach przyrodniczych i gatunkach
flory i fauny o znaczeniu europejskim niew¹tpliwie wp³ynie na bardziej kompleksowe spojrzenie na biocenozy funkcjo-

przed pierwszym pokosem, a nie tu¿ po;
lasy liœciaste wczesn¹ wiosn¹. Mo¿na to
zaplanowaæ tak, by nie obci¹¿aæ zbytnio
leœników i nie odrywaæ od pilnych obowi¹zków. Zabieranie na kilkudniowe wypady po 2-3 studentów nie tylko studiów
biologicznych ale i leœnych czy praktykantów przynieœæ mo¿e trójstronn¹ korzyœæ.
Dr hab. Andrzej Przystalski: Moim
zdaniem wysoce wskazane jest powtórzenie inwentaryzacji, przynajmniej
wzglêdem gatunków trudnych do wykrycia, wra¿liwych na zmiany pogody, zmieniaj¹cych miejsca pobytu. Konieczna jest
weryfikacja stwierdzeñ prawdopodobnych. A ponadto, zwracam uwagê na
mo¿liwoœæ rozszerzenia listy gatunków
o gatunki spoza Za³¹czników listy Natura
2000 o krajowe cenne gatunki, których
przetrwanie i zachowanie zasobów zale¿ne jest od bytowania w lasach.
Prof. dr hab. Jaros³aw Buszko: Badania powinny mieæ charakter d³ugofalowego monitoringu wybranych gatunków (najlepiej tzw. wskaŸnikowych lub
specjalnej troski). Mo¿na w tym celu nawi¹zaæ wspó³pracê z uczelniami i studenci w trakcie praktyk mogliby siê zajmowaæ pracami pod nadzorem personelu
Lasów Pañstwowych.
Pytania przygotowano w Redakcji
Biuletynu RDLP w Toruniu.
Redakcja dziêkuje pp. dr Ewie
Krasickiej-Korczyñskiej, dr. Lucjanowi Rutkowskiemu, dr. hab. Andrzejowi Przystalskiemu i prof. dr. hab. Jaros³awowi Buszko za udzielenie odpowiedzi.
Toruñ, w styczniu 2008 roku

nuj¹ce w zarz¹dzanych przez kujawskopomorskich leœników lasach. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ korzyœci dla uczestnicz¹cych w inwentaryzacji przedstawicieli
nauki. Nie kryj¹ oni zadowolenia z umo¿liwienia im dodatkowego zebrania bardzo
bogatego materia³u i informacji o zasobach przyrodniczych interesuj¹cych ich
obszarów. Tym bardziej, ¿e wszystkie
koszty tego przedsiêwziêcia ponios³y
Lasy Pañstwowe. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje nawi¹zanie bli¿szych
kontaktów ekspertów z leœnikami maj¹cymi wiêkszy zasób wiedzy przyrodniczej, z racji swoich osobistych zainteresowañ. Bezspornie wp³ynie to na poprawê wizerunku leœnika w oczach ludzi
nauki, a gdy uzyskane podczas tej inwentaryzacji informacje i doœwiadczenia udoskonal¹ zarz¹dzanie naszymi lasami, to
sukces jej bêdzie podwójny.
Kazimierz Stañczak
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karty z NASZEJ HISTORII...

P

rzeprowadzona ostatnio na terenie naszej
dyrekcji powszechna inwentaryzacja przyrodnicza
dostarczy³a nam cennych informacji na temat
wystêpowania i rozmieszczenia wielu rzadkich
gatunków roœlin, zwierz¹t i siedlisk. Warto wspomnieæ, ¿e wartoœci przyrodnicze naszych lasów
s¹ obiektem obserwacji leœników od wielu dziesiêcioleci, co potwierdzaj¹ poni¿ej przytoczone
pisma, pochodz¹ce z lat 30-tych XX wieku.

zniszczonych w roku 1934 pomnikach
przyrody, oraz dane o ruchu wycieczkowym do rezerwatów.
Dyrektor Instytutu
(-) podpis nieczytelny

 Pismo z Nadleœnictwa Pañstwowe-

go Szar³ata (dzisiaj w granicach Nadleœnictwa Osie) z 26 paŸdziernika 1936
roku kierowane do Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu dotycz¹ce sprawy (zachowano oryginalny jêzyk):
Doroczne sprawozdanie z prac na
polu ochrony przyrody.
W nadleœnictwie Szar³ata jest obecnie
4 egzemplarzy cisa a mianowicie: w leœnictwie Wydry oddzia³ 192 a wysokoœæ
3.70 m. obwód wysokoœæi piersi 9 cm. W leœnictwie Wydry oddzia³ 193 a wysokoœæ 2.60 m. obwód w wysokoœæi pierœnicy 9 cm. Wiek powy¿szych dwu egzempl. w przybli¿eniu 60 do 80 lat.W leœnictwie Wygoda / Park Nadleœnictwa / oddzia³ 51 / 2 egzempl. cisa,
jeden o wysokoœæi 2 m. rozwidlony od
samego pnia, obwód w wysokoœæi pierœnicy ka¿da z odnóg 7 cm.; drugi egzempl. o wysokoœci 2.80 m. i obwodu
wysokoœæi pierœnicy 9 cm. wiek tych¿e w
przybli¿eniu 60-80 1.
Z rzadkich zwierz¹t maj¹cych sta³e siedlisko s¹ ¿urawie z których 2 pary
gnie¿d¿¹ siê corocznie w oddzia³ach 30
i 47 leœnictwa Czarnawoda.Czapla siwa nie gnieŸdzi œiê w tut.
Nadleœnictwie, lecz spotyka œiê takow¹
w przelocie i czêsto nad rzekami i jeziorami tutejszemi czatuj¹c¹ na zdobycz.Bocian czarny gnie¿d¿¹cy œiê kiedyœ
w leœnictwie Smolarnia wyniós³ œiê z tutejszej knieji pomimo, ¿e nie by³ strzelany
a obecnie spotyka œiê go doœæ rzadko
jedynie w przelocie.Puchacz gnie¿dz¹cy œiê równie¿
w tutejszej okolicy nale¿y ju¿ do przesz³oœæi; ostani zdaje œiê pojedynczy egzempl.
widziano podczas zimowego polowania
w leœnictwie Ryszka w roku 1934.
Wê¿a miedzianka spotyka œiê w oddziale 9 leœnictwa Czarnawoda - pojedenczo.
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stra W.R.iO.P. do spraw ochrony przyrody
– prosi uprzejmie Dyrekcjê o nades³anie
do Instytutu w terminie do 25 b.m. meterja³ów, któreby obrazowa³y wyniki prac Dyrekcji w roku 1934 na polu ochrony przyrody. Materja³y te zawieraæby mia³y wiadomoœci o stanie i zmianach w dawniej
istniej¹cych rezerwatach jak równie¿
utworzonych czy projektowanych, informacje o wziêtych pod ochronê albo te¿
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Wê¿a gniewonsza nie spotkano od kilka lat w ogóle.Nadleœnictwo wyda³o polecenie podleg³emu personelowi mieæ sta³¹ pieczê nad wymienionemi w punkcie 1 roœlinami oraz zaleci³o œcis³¹
ochronê wymienionych w pkt.
2 a równie¿ wszelkich innych
a rzadkich okazów fauny.Pozatem w celu umo¿liwienia licznych lêgów ptactwa owadziego Nadleœnictwo zakupi³o i zawiesi³o
w ostatnich latach oko³o 120
sztuk skrzynek lêgowych które ptactwo w 90% zajê³o.- Ogó³em znajduje œiê na terenie tut. Nadleœnictwa oko³o 550 sztuk skrzynek dla ptaków.Nadleœniczy
(-)
Osiñski

 Pismo Instytutu Badawczego Dyrek-

cji Naczelnej Lasów Pañstwowych z 10
paŸdziernika 1934 roku z kierowane do
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu dotycz¹ce sprawy:
Materja³ów informacyjnych do publikacyj do Pañstw. Rady Ochrony Przyrody.
Uznaj¹c za po¿yteczne i celowe informowanie opinji publicznej o postêpach
w dziedzinie ochrony przyrody na terenach podlegaj¹cych Administracji Lasów
Pañstwowych, Instytut utrzymuje sta³y,
bezpoœredni kontakt z Pañstwow¹ Rad¹
Ochrony Przyrody, przesy³a periodyczne
komunikaty do Kwartalnego Biuletynu
Informacyjnego, jak równie¿ do rocznika
„Ochrony Przyrody”. Ze wzglêdu na przygotowywanie do druku XIV rocznika
„Ochrony Przyrody”, który uka¿e siê
w styczniu 1935 roku, Instytut w porozumieniu z prof. Szaferem, Delegatem Mini-

 Pismo Nadleœnictwa Pañstwowego

Laska (dzisiaj w granicach Nadleœnictwa Przymuszewo) z 18 paŸdziernika
1934 roku z kierowane do Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu dotycz¹ce sprawy:
Materja³ów informacyjnych do publikacyj do Pañstw. Rady Ochrony Przyrody.
Stosownie do rozporz¹dzenia Dyrekcji
Lasów Pañstwowych z dnia 12. paŸdziernika 1934r. Znak sprawy P.D-2025/19
przedk³ada Nadleœnictwo poni¿ej sprawozdanie dotycz¹ce pracy Nadleœnictwa na
polu ochrony przyrody w roku 1934.
Ad l. Negatywne.
Ad 2. Nadleœnictwo otoczy³o opiek¹ ³abêdzie na jeziorze Laska, które pozosta³y na
tem jeziorze od wczesnej wiosny do odlotu
w jesieni z przerw¹ w lecie w m-cu lipcu
i sierpniu. Ponadto zapewni³o Nadleœnictwo
ochronê dla puchaczy, które gnie¿d¿¹ siê
w leœnictwa Œluza tut. Nadleœnictwa.
Ad. 3 Negatywne.
Nadleœniczy Pañstwowy
(-)
Pietraszek
Przygotowa³: Micha³ Piotrowski

Wieloletnie plany ³owieckie sporz¹dzane na 10 lat w oparciu o obowi¹zuj¹ce
przepisy prawne, okreœlane przez Ministra
Œrodowiska, s¹ wiod¹cymi dokumentami
w prowadzeniu gospodarki ³owieckiej
w rejonach hodowlanych. W RDLP w Toruniu w poprzednim 10-leciu (1997-2007)
funkcjonowa³o dziesiêæ rejonów hodowlanych, w których strategia u¿ytkowania
³owieckiego okreœlona zosta³a ustalonymi
wskaŸnikami stanów docelowych zwierzyny grubej, w tym równie¿ jeleni. Gatunek
ten od wielu lat wykazuje znacz¹ plastycznoœæ ekologiczn¹ a co za tym idzie widoczn¹ tendencjê wzrostu liczebnoœci.
W okreœlonych œrodowiskowo warunkach obwodów ³owieckich, dzier¿awcy i zarz¹dcy otrzymali wskazówki odnoœnie u¿ytkowania ³owieckiego tego
gatunku, przy jednoczesnym za³o¿eniu,
¿e odstrza³ nie powinien przekroczyæ
œredniego przyrostu zrealizowanego,
okreœlonego na poziomie 30% stanu
wiosennego populacji.
Podstaw¹ ka¿dego planu jest inwentaryzacja zwierzyny, pokazuj¹ca stan wyjœciowy potrzebny do podejmowania dalszych
decyzji i ich realizacji poprzez odstrza³.
Sama inwentaryzacja, bez wzglêdu na metody liczenia zwierz¹t, ma za zadanie odzwierciedlaæ przybli¿ony stan faktyczny
zwierzyny w obwodach ³owieckich m.in.
w lesie. Maj¹c zatem wiedzê o stanie iloœciowym jeleni mogliœmy planowaæ pozyskanie, które okreœlane by³o w zatwierdzanych przez nadleœniczych rocznych planach ³owieckich, przy utrzymaniu tendencji osi¹gniêcia stanów docelowych w 2007
roku. Czy nam siê to uda³o?
Otó¿, w mojej opinii, po gruntownej
analizie realizacji pozyskania jeleni w ci¹gu ostatnich 10 lat, mo¿na stwierdziæ,
¿e nasza wiedza w zakresie oszacowanej iloœci tego gatunku w obwodach
³owieckich w wiêkszoœci rejonów hodowlanych by³a daleka od rzeczywistoœci.
Mo¿e to oznaczaæ, ¿e liczebnoœæ jeleni
by³a na pocz¹tku zupe³nie inna ni¿ za³o-

Fot. Andrzej Kaczmarek

N

a podstawie danych
z inwentaryzacji zwierzyny z 1997 roku w obwodach ³owieckich po³o¿onych
na terenie nadleœnictw Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu stwierdzono ok. 4 700 jeleni. Ostatnia
inwentaryzacja, przeprowadzona w 2007 roku wykaza³a ich stan
na poziomie ok. 8 000 osobników. Czy na przestrzeni dekady
a¿ o tyle wzros³a ich liczebnoœæ
czy niezbyt dok³adnie je policzono przed dziesiêciu laty?

¿yliœmy w planach, a dok³adniej - stany
ich by³y w rzeczywistoœci o wiele wy¿sze
ni¿ zak³adano. Sk³oni³y mnie do tego
wniosku wyniki pozyskania jeleni
w ostatnim 10-leciu, które omówiê na
przyk³adzie trzech wybranych rejonów
hodowlanych.

 Rejon Hodowlany

Bory Tucholskie

Nadleœnictwa: Czersk, Przymuszewo, Rytel, Woziwoda, Tuchola, Trzebciny, Osie, D¹browa, Zamrzenica, Ró¿anna i ¯o³êdowo.
Ten najwiêkszy rejon hodowlany
RDLP w Toruniu (po reorganizacji rejonów hodowlanych od 2007 r. podzielony zosta³ na dwa mniejsze rejony tj. Rejon Hodowlany "Bory Tucholskie Pó³nocne" i Rejon Hodowlany "Bory Tucholskie
Po³udniowe") mia³ w swoich zasobach
- w 1997 r. - ok. 2 000 jeleni. Przy za³o¿eniu stanów docelowych na poziomie
2 100 szt. w 2007 r. nie przewidywano
zatem w ci¹gu tego 10-lecia zmian liczebnoœci. Ostania inwentaryzacja jeleni z 15 marca 2007 r. wykaza³a w tym
rejonie ok. 2 700 jeleni. Przy realizacji
œredniego pozyskania jeleni na poziomie
ok. 800 osobników nale¿y stwierdziæ, ¿e
pomimo podwy¿szonego œredniego
wskaŸnika u¿ytkowania ³owieckiego (tj.
ok. 40 %), stan docelowy nie zosta³ osi¹gniêty co oznacza, ¿e 10 lat temu oce-

na liczebnoœci by³a niedok³adna, a inwentaryzacja zwierzyny musia³a byæ
znacznie zani¿ona. Potwierdzeniem tego
mo¿e byæ fakt, ¿e zrównowa¿ony charakter stabilnego u¿ytkowania jeleni
w tym rejonie na œrednim poziomie ok.
800 osobników rocznie, w ci¹gu kilku sezonów ³owieckich, przy obecnej wiedzy
o funkcjonowaniu populacji jeleni upowa¿nia do wniosku, ¿e by³o ich co najmniej ok. 2 500 osobników.
A zatem, jeœli wyniki nastêpnych inwentaryzacji utrzymaj¹ ich status liczebnoœci pozwoli to na stwierdzenie, ¿e powy¿sze wnioski s¹ bliskie prawdy o tym
ile mamy jeleni w lesie. Obecnie, po podziale tego rejonu na dwa mniejsze,
w obu jednostkach przewiduje siê
utrzymanie zagêszczeñ docelowych
w 2017 r. na poziomie stanu obecnego,
przy za³o¿eniu ci¹g³ego monitorowania
oddzia³ywania tego gatunku na uprawy
leœne i m³odniki.

 Rejon Hodowlany

Krajeñski

Nadleœnictwa Lutówko, Runowo
i Szubin (powy¿ej rzeki Noteæ).
W rejonie Krajeñskim - w 1997 r. stan
jeleni oszacowany poprzez inwentaryzacjê wynosi³ ok. 370 osobników, a planowane stany docelowe w 2007 r. mia³y wynieœæ nieco ponad 400 osobników.
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Realia wyników ostatniej inwentaryzacji jeleni w 2007 r. pokaza³y zupe³nie
inny - choæ trudno powiedzieæ, ¿e niespodziewany – ich stan na poziomie ok.
800 osobników. Analizuj¹c u¿ytkowanie
³owieckie jeleni w tym rejonie, przy zauwa¿alnej i zdecydowanej tendencji
wzrostowej pozyskania w okresie 5
pierwszych lat, w drugiej po³owie tego
10-lecia nast¹pi³a wyraŸna stagnacja
w ich u¿ytkowaniu.
Wydaje siê zatem byæ pewnym, ¿e
niedoszacowanie "wyjœciowe" tej populacji i "oszczêdny" charakter u¿ytkowania
³owieckiego, przy idealnym wkomponowaniu siê tego gatunku do modelowych
wrêcz warunków biotopu, spowodowa-

³o, ¿e mamy w tym rejonie du¿o jeleni.
Ustalone na nastêpne 10-lecie 2007-2017
zagêszczenie docelowe bêd¹ oscylowaæ
w granicach ok. 600 osobników co stanowi œrednio ok. 25 sztuk jeleni na 1000
ha pow. leœnej.

 Rejon Hodowlany

Bydgoski

Nadleœnictwa: Gniewkowo, Cierpiszewo, Solec Kujawski, Bydgoszcz
i Szubin (poni¿ej rzeki Noteæ)
W rejonie Bydgoskim, analogicznie
jak w poprzednich rejonach, w 1997 r.
stan jeleni oszacowany poprzez inwentaryzacje wynosi³ ok. 1 000 osobników,

Liczebnoœæ i pozyskanie jeleni w Rejonie Hodowlanym Bory Tucholskie 1997-2007

Liczebnoœæ i pozyskanie jeleni w Rejonie Hodowlanym Krajeñskim w latach 1997-2007

Liczebnoœæ i pozyskanie jeleni w Rejonie Hodowlanym Bydgoskim w latach 1997 - 2007

a planowane stany docelowe w 2007 r.
mia³y wynieœæ ok. 900 osobników. Ostatnia inwentaryzacja jeleni w 2007 r. pokaza³a ich stan na poziomie ok. 2 300 osobników. U¿ytkowanie ³owieckie jeleni w tym
rejonie przy sta³ej tendencji wzrostowej
pozyskania w okresie 10-lecia nie doprowadzi³o do osi¹gniêcia planowanych stanów docelowych.
W przypadku tego rejonu hodowlanego niedoszacowanie "wyjœciowe" jeleni
by³o znaczne, a u¿ytkowanie na poziomie dwukrotnie wy¿szym ni¿ wynosi³ teoretyczny ich przyrost, powinno doprowadziæ do za³amania siê liczebnoœci lub do
ca³kowitego zaniku populacji.
W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e
z tej nadwy¿ki w przyrodzie skorzysta³y
wilki. Gatunek ten w swojej strategii egzystencji, ma od wieków zakodowan¹
korzystn¹ rolê naikorzystniejszej bazy
¿erowej. Zatem trzeba bêdzie go
uwzglêdniæ w ³owieckim planowaniu u¿ytkowania, inaczej mówi¹c, trzeba bêdzie
siê z nim podzieliæ. Przyk³ad zadomowienia siê wilków w tym rejonie jest fenomenem na skalê europejsk¹, powrotem
do naturalnej bioró¿norodnoœci.
Ustalone na nastêpne 10-lecie 20072017 zagêszczenie docelowe jeleni bêdzie oscylowaæ w granicach ok. 1 700
osobników, co stanowi œrednio 23 sztuk
jeleni na 1000 ha powierzchni leœnej
w koegzystencji z wilkami.
Ramy Biuletynu nie s¹ w stanie w jednym numerze pomieœciæ analizy u¿ytkowania jeleni w pozosta³ych rejonach naszej dyrekcji. Ponadto pozosta³e gatunki zwierzyny grubej równie¿ nale¿a³oby
analizowaæ szczegó³owo w skali rejonów
hodowlanych bo po to m. in zosta³y rejony powo³ane. Myœlê, ¿e powy¿sze trzy
przyk³ady pokaza³y jak niewielk¹ wiedzê
z zakresu liczebnoœci populacji jeleni
posiadaliœmy 10 lat temu. Dzisiaj, bêd¹c
bogatsi o doœwiadczenia poprzedniego
okresu, œmielej spojrzymy na problem
u¿ytkowania ³owieckiego jeleni w naszych nadleœnictwach, maj¹c równie¿
przed sob¹ nowe wieloletnie ³owieckie
plany hodowlane na lata 2007-2017.
Bardzo gor¹co zachêcam koordynatorów rejonów hodowlanych i inne osoby
zainteresowane tematem do publikowania w³asnych spostrze¿eñ i wniosków na
³amach naszego pisma.
Na koniec zasygnalizujê jeszcze pytanie, na które warto by udzieliæ wi¹¿¹cej i uzasadnionej odpowiedzi: liczyæ
dok³adnie, czy wiedzieæ ile strzelaæ?
Ale o tym mo¿e ju¿ w innym numerze
Biuletynu.
Piotr Beszterda
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grudniu 2007 r. ukaza³ siê "Raport z dzia³alnoœci
edukacyjnej Lasów Pañstwowych w 2006 roku". To
ju¿ trzecie takie opracowanie. Pierwsze dotyczy³o
roku 2004, w którym wprowadzono do nadleœnictw dokument pt. "Program edukacji leœnej spo³eczeñstwa" zawieraj¹cy roczne plany i sprawozdawczoœæ. W najnowszym raporcie zamieszczono po raz pierwszy m.in. dane na temat
dzia³alnoœci edukacyjnej 19 leœnych kompleksów promocyjnych. Pozwoli³o to na ocenê roli 55 nadleœnictw LKP w tej
sferze dzia³alnoœci, na tle wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych.
Przyby³o obiektów

W edukacji spo³eczeñstwa Lasy Pañstwowe wykorzystywa³y w 2006 r. blisko
3,8 tys. ró¿norodnych obiektów w³asnych. S¹ to oœrodki edukacji (32), izby

leœne (201), wiaty edukacyjne (332) i najbardziej popularne - leœne œcie¿ki dydaktyczne (746). Ponadto, do edukacji s³u¿y
blisko 1,2 tys. obiektów zwi¹zanych
z gospodark¹ leœn¹ (szkó³ki leœne, wy-

brane drzewostany) i drugie tyle obiektów niezwi¹zanych z gospodark¹ (rezerwaty przyrody, ogrody dendrologiczne,
obiekty kulturowe). Liczba obiektów wykorzystywanych w edukacji leœnej powiêkszy³a siê w ci¹gu ostatniego roku
o 50% (1 276 nowych obiektów). Warto
jednak zauwa¿yæ, ¿e najwiêcej nowych
obiektów to po prostu ciekawe przyrodniczo miejsca na terenie nadleœnictw, które - zazwyczaj - skromnie zagospodarowano stawiaj¹c tablice informacyjne,
³awki "zielonej klasy", czasem wiatê i zakwalifikowano jako obiekt s³u¿¹cy edukacji spo³eczeñstwa.

Wysoka frekwencja

W dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów
Pañstwowych w 2006 r. zrealizowano wiele
ró¿nych form. Leœnicy przeprowadzili 13,6
tys. lekcji terenowych, w których uczestniczy³o ponad 513 tys. osób. Ponadto,
przeprowadzili blisko 4,9 tys. zajêæ
w izbach edukacyjnych nadleœnictw dla
166 tys. uczestników edukacji oraz - na
zaproszenie nauczycieli - 5,3 tys. lekcji
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w szko³ach dla 282 tys. uczniów. Leœnicy
uczestniczyli te¿ w spotkaniach edukacyjnych poza szko³ami, np. na zebraniach samorz¹dowych lub w domach kultury. Organizowali konkursy leœne, wystawy i akcje
edukacyjne. We wszystkich formach edukacji leœnej uczestniczy³o ogó³em 1,89 mln
osób. W stosunku do poprzedniego 2005 r.
frekwencja wzros³a nieznacznie (1,5%),
utrzymuj¹c siê na wysokim poziomie.

Wspó³praca ze szko³ami

Dzia³alnoœæ edukacyjna Lasów Pañstwowych opiera siê w du¿ej mierze na
wspó³pracy z podmiotami, dla których
edukacja jest g³ównym zadaniem statutowym. S¹ to g³ównie szko³y, oœrodki
edukacji ekologicznej, parki narodowe,
krajobrazowe i media - prasa, radio i telewizja. W 2006 r. nadleœnictwa wspó³pracowa³y z oœmioma tysi¹cami szkó³, podejmuj¹c blisko 10 tys. wspólnych przedsiêwziêæ (konkursów, wycieczek do lasu,
akcji edukacyjnych) i jest to poziom aktywnoœci zbli¿ony do roku poprzedniego.
W ostatnich latach wyraŸnie rozwija siê
wspó³praca na polu edukacji ekologicznej spo³eczeñstwa z jednostkami samorz¹dowymi oraz promocja tej dzia³alnoœci za poœrednictwem mediów.

Nikt siê nie uchyla

Widoczna obecnoœæ Lasów Pañstwowych w nieformalnej edukacji przyrodniczej spo³eczeñstwa, przy wielu realizowanych równolegle zadaniach gospodarczych i ochronnych, jest mo¿liwa dziêki
powszechnemu zaanga¿owaniu leœników
w tê dzia³alnoœæ. W 2006 r. 6732 pracowników LP czêœæ czasu swojej pracy poœwiêca³o na spotkania edukacyjne, czy to
na terenie nadleœnictwa, czy na zaproszenie w szko³ach lub innych instytucjach.
W stosunku do poprzedniego 2005 r. zaznaczy³ siê wyraŸny, blisko 40-procentowy wzrost zaanga¿owania kadry nadleœnictw w ten rodzaj aktywnoœci na rzecz
spo³eczeñstwa. Najliczniejsz¹ grup¹ edukatorów s¹ leœniczowie (4231) i specjaliœci z biur nadleœnictw (863). Dominacja leœniczych wynika ze struktury zatrudnienia
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w LP, jak równie¿ z przyjêtej zasady obs³ugi edukacyjnej szkó³ terytorialnie zwi¹zanych z danym leœnictwem. Na uwagê
zas³uguje dobry i zachêcaj¹cy dla podw³adnych przyk³ad du¿ego zaanga¿owania kierownictwa nadleœnictw (nadleœniczego, zastêpcy i in¿yniera nadzoru)
w dzia³ania o charakterze edukacyjnym.

Nie tylko nadleœnictwa

Regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych (RDLP) w zakresie edukacji leœnej
spo³eczeñstwa pe³ni¹ funkcjê doradcz¹,
koordynuj¹c¹ i - generalnie - wspieraj¹c¹
dzia³alnoœæ edukacyjn¹ nadzorowanych
nadleœnictw. W ka¿dej RDLP wyznaczony
jest koordynator edukacji leœnej, który

Tabela 1. Obiekty Lasów Pañstwowych wykorzystywane w edukacji leœnej spo³eczeñstwa
na terenie kraju i leœnych kompleksów promocyjnych w 2006 roku
Lp.

Obiekt

1.
2.
3.
4.

Ośrodek edukacji leśnej
Izba edukacji leśnej
Leśna wiata edukacyjna (=zielona klasa)
Leśna ścieżka edukacyjna (=dydaktyczna)
Punkt (powierzchnia) edukacji leśnej1

5.

a) szkółka leśna
b) drzewostan (np. nasienny, ochronny)
c) obiekt małej retencji
d) inny
Inne obiekty2

6.

a) rezerwat przyrody
b) ogród, park dendrologiczny
c) obiekty kultury, tradycji
d) inny

Ogółem na
terenie LP
32
201
334
746
razem: 1 197,
w tym:
306
399
109
383
razem: 1 272,
w tym:
598
120
178
376

Na terenie
LKP
17
41
50
122
razem: 137,
w tym:
37
48
21
31
razem: 217,
w tym:
78
22
38
79

Udział % obiektów
3
LKP
53,1
20,4
15,1
16,4
11,4
12,1
12,0
19,3
8,1
17,1
13,0
18,3
21,3
21,0

1Punkt (powierzchnia) edukacji leœnej - to obiekt zwi¹zany z gospodark¹ leœn¹, a jednoczeœnie stale lub
okresowo wykorzystywany w edukacji leœnej, np. szkó³ka leœna, wy³uszczarnia nasion, drzewostan zachowawczy i nasienny.
2Inne obiekty (wykorzystywane w dzia³alnoœci edukacyjnej nadleœnictwa) - to te obiekty, które nie s¹ zwi¹zane bezpoœrednio z gospodark¹ leœn¹, np. rezerwaty przyrody, parki i ogrody dendrologiczne, zagroda dla
zwierz¹t, obiekty kultury, tradycji, pamiêci historycznej.
3Udzia³ % obiektów LKP - w ogólnej liczbie obiektów edukacyjnych w Lasach Pañstwowych. W sk³ad 19 LKP
wchodzi ³¹cznie 55 nadleœnictw, czyli 12,9% ogó³u nadleœnictw w Lasach Pañstwowych w 2006 r. St¹d
mo¿na uznaæ, ¿e udzia³ danego rodzaju obiektów zbli¿ony do 12,9% wskazuje na brak znacz¹cych ró¿nic
w ich rozmieszczeniu na terenie LP.

Tabela 2. Œrednia liczba uczestników i form edukacji na jedno nadleœnictwo w 2006 r.
Nadleśnictwo
1) w LKP
2) poza LKP
Relacja 1:2

Uczestnicy Zajęcia
edukacji terenowe
11 078
4 426
2,5

64
27
2,4

Zajęcia
w izbie
leśnej
45
6
7,5

Lekcje
w szkole
15
12
1,3

Spotkania
poza
Konkursy
szkołą
17
4
3
0,4
5,7
10,0

Akcje

Wystawy

9
5
1,8

2
0,6
3,3

Tabela 3. Wydatki i frekwencja ogó³em oraz wydatek na jednego uczestnika edukacji w 2006 r.

Leśne kompleksy promocyjne
(55 nadleśnictw)
Nadleśnictwa poza LKP
(373 nadleśnictwa)
Lasy Państwowe ogółem
(428 nadleśnictw)

Wydatki ogółem
(w tys. zł)

Frekwencja ogółem
(liczba osób)

Wydatek na jednego
uczestnika edukacji (w zł)

4 760,7

609 309

7,81

8 931,0

1 284 932

6,95

13 691,7

1 894 241

7,23

Za co
NAS LUBI¥...
W

wykonuje szereg "w³asnych" zadañ edukacyjnych, polegaj¹cych na kontaktach
ze szko³ami, przygotowaniu i g³oszeniu
prelekcji, opracowaniu folderów, publikacji prasowych, programów radiowych
i telewizyjnych. Takie dzia³ania podejmuj¹
te¿ inni pracownicy RDLP.
Zadania edukacyjne w skali krajowej
podejmuje Centrum Informacyjne Lasów
Pañstwowych. Jest to przede wszystkim
dzia³alnoœæ wydawnicza (prasa leœna, foldery, informatory, raporty, gry dydaktyczne),
audiowizualna (nagrania audio, filmy edukacyjne) i informacyjno-promocyjna (Internet, konferencje, warsztaty, akcje, festyny).
Bezpoœrednio w dzia³ania edukacyjne na rzecz spo³eczeñstwa zaanga¿owany jest Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie (oko³o 160 tys. uczestników edukacji rocznie) oraz Leœny Bank Genów
Kostrzyca (ponad 4 tys. uczestników edukacji w 2006 r.).

Spory ciê¿ar na barkach
LKP

Znacz¹cy udzia³ w dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych ma 55 nadleœnictw po³o¿onych w granicach 19 leœnych kompleksów promocyjnych (LKP).
Nadleœnictwa LKP s¹ (z za³o¿enia) bardziej "nasycone" infrastruktur¹ edukacyjn¹ ni¿ nadleœnictwa poza LKP. Dotyczy
to zw³aszcza lokalizacji oœrodków edukacji i izb leœnych, w mniejszym stopniu wiat
edukacyjnych i œcie¿ek dydaktycznych
(tabela 1). W przeciêtnym nadleœnictwie
LKP frekwencja uczestników edukacji jest
2,5 razy wy¿sza ni¿ w nadleœnictwie poza
LKP. Przek³ada siê to na odpowiednio
wiêksz¹ liczbê zrealizowanych form edukacji - zajêæ terenowych (2,4 razy wiêcej),
zajêæ w izbie leœnej (7,5 razy wiêcej), konkursów (10 razy wiêcej), czy wystaw edukacyjnych (tabela 2). O dziwo, w edukacjê leœn¹ spo³eczeñstwa w nadleœnictwie
LKP anga¿uje siê taka sama liczba pracowników (œrednio 16), co w nadleœnictwie poza LKP. Jednak etaty "edukacyjne" w Lasach Pañstwowych (50-100%
czasu pracy w edukacji) wystêpuj¹ niemal wy³¹cznie w leœnych kompleksach

W 2006 r. Lasy Pañstwowe kontynuowa³y dzia³ania wspomagaj¹ce aktywnoœæ edukacyjn¹ swoich jednostek organizacyjnych i pracowników. Odby³y siê
kolejne, VII ogólnopolskie warsztaty dla
oko³o setki liderów edukacji leœnej, szkolenia w 17 regionalnych dyrekcja LP dla
liderów edukacji z nadzorowanych nadleœnictw oraz szkolenia edukacyjne w kilkudziesiêciu nadleœnictwach, czyli na
szczeblu podstawowym.
Ponadto, wydano kolejne cztery zeszyty (nr 21 - 24) w serii wydawniczej "Poradnik edukacji leœnej', który trafia do
ka¿dego nadleœnictwa w kraju i opracowano podrêcznik pt. "ABC edukacji leœnej", który ukaza³ siê drukiem w 2007 r.,
w nak³adzie 8 tys. egz. i trafi³ m.in. do
ka¿dego leœnictwa w kraju.

komentarzu do "Raportu" nie sposób wyraziæ opinii, ¿e dzia³alnoœæ
edukacyjna Lasów Pañstwowych spotyka siê z du¿ym uznaniem spo³ecznym.
Za co nas lubi¹? Jak siê wydaje, sukces
edukacji leœnej polega na tym, ¿e spotkania z leœnikami odbywaj¹ siê przede
wszystkim... w lesie lub popularnie mówi¹c - na ³onie natury. Edukacja po³¹czona jest z rekreacj¹, odpoczynkiem, pobytem na œwie¿ym powietrzu. Na szczêœcie, wci¹¿ edukacja leœna nie kojarzy siê
- jak to jest z edukacj¹ formaln¹, szkoln¹
- z sal¹ lekcyjn¹. I tu dochodzimy do sprawy, któr¹ czas zasygnalizowaæ.
Obserwuj¹c, w ostatnich kilku latach, dynamiczny rozwój infrastruktury edukacyjnej
na terenie Lasów Pañstwowych z pewnym
niepokojem zauwa¿ymy - wymykaj¹cy siê
spod kontroli i wbrew pierwotnym za³o¿eniom - przyrost oœrodków edukacji leœnej.
W za³o¿eniach, nie koniecznie zapisanych
w aktach prawnych, by³o utworzenie po jednym oœrodku edukacyjnym w ka¿dym leœnym kompleksie promocyjnym i… na tym
koniec. No mo¿e z wyj¹tkiem miejsc historycznych i obiektów "zastanych" jak Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie, czy Dom
Pamiêci Leœników w Spale.
Tymczasem, mamy obecnie 19 leœnych kompleksów promocyjnych i co
najmniej... 32 oœrodki edukacji w Lasach
Pañstwowych. I tu trzeba zaznaczyæ, ¿e
wci¹¿ nie wszystkie LKP maj¹ swoje
oœrodki i lada moment mo¿emy ich mieæ
w Lasach 40 lub jeszcze wiêcej. Oœrodki
s¹ piêkne, ale niestety generuj¹ wysokie
koszty sta³e i zasadniczo do funkcjonowania wymagaj¹ dodatkowych, pe³nych
etatów. A¿ strach pomyœleæ o latach chudych, które - jak historia uczy - przeplataj¹ siê z t³ustymi, nie tylko w Lasach Pañstwowych. Jeœli ju¿ tak bardzo nam zale¿y na obiektach zamkniêtych, mo¿e wystarczy³yby zwyk³e izby leœne? Dzieci
i m³odzie¿, uczestnicz¹cy z zapa³em
w edukacji leœnej oferowanej dzisiaj przez
leœników, lubi¹ nas za to, ¿e organizujemy zajêcia w lesie, a nie za to, ¿e przewozimy ich ze szko³y miejskiej do... takiej samej szko³y-oœrodka w lesie. St¹d,
w decyzjach dotycz¹cych dalszego rozwoju i funkcjonowania edukacji leœnej
spo³eczeñstwa w Lasach Pañstwowych
zawsze warto pamiêtaæ, za co nas lubi¹.

Tekst i zdjêcia: Tadeusz Chrzanowski

Tadeusz Chrzanowski

promocyjnych i najczêœciej s¹ przypisane do oœrodków edukacji.

Koszty nie takie du¿e

Wydatki Lasów Pañstwowych na edukacjê leœn¹ spo³eczeñstwa w 2006 r. wynios³y ogó³em 13,6 mln z³ i daje to kwotê
œredni¹ - 32,0 tys. z³ na jedno nadleœnictwo w kraju. Wydatki te by³y ni¿sze
o 17,5% w porównaniu z poprzednim,
2005 rokiem. Wydatki "edukacyjne" Lasy
Pañstwowe pokrywa³y ze œrodków w³asnych - 73,7%, z dotacji bud¿etu pañstwa
- 13,3%, z funduszy ochrony œrodowiska
- 10,4% i z innych Ÿróde³ - 2,6%.
Wydatki na dzia³alnoœæ edukacyjn¹
przeciêtnego nadleœnictwa LKP w 2006 r.
wynios³y natomiast 86,6 tys. z³ i by³y 3,6
razy wy¿sze ni¿ w przeciêtnym nadleœnictwie poza LKP. O tej ró¿nicy decyduje kilka czynników, m.in. koszty utrzymania
infrastruktury (zw³aszcza oœrodków) i frekwencja w edukacji. W przeliczeniu na
jednego uczestnika edukacji ró¿nica ta
nie jest ju¿ tak du¿a i wynosi 12,3%, bowiem koszt edukacji jednej osoby w LKP
wynosi 7,81 z³, a w nadleœnictwach poza
LKP - 6,95 z³ (tabela 3).

Warsztaty i wydawnictwa
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rzedstawiciele leœników z piêciu
europejskich krajów: Austrii, Finlandii, Niemiec, S³owacji, Republiki
Czeskiej, przy udziale Uniwersytetu
Londyñskiego, opracowali w ci¹gu
ostatnich 30 miesiêcy wspólny program pedagogiki leœnej pt. "Pedagogiczna praca w lesie" (PPWL).
Program, z kilku zasadniczych wzglêdów, ukierunkowany jest przede wszystkim na leœniczych. W powszechnym wyobra¿eniu leœniczego postrzega siê na
ogó³ jako osobê ubran¹ w zielony mundur, maj¹c¹ na ramieniu strzelbê i poluj¹c¹ na zwierzynê leœn¹. Tymczasem zawód ten, który obejmuje szeroki i trudny
zakres czynnoœci, niestety jest ma³o znany spo³eczeñstwu.
Do zmiany image leœniczego, ale tak¿e gospodarki leœnej, mo¿e znakomicie
przyczyniæ siê w³aœciwie zorganizowana
i fachowo prowadzona pedagogika leœna.
Jest to tak¿e wa¿ny przyczynek do kszta³towania siê nowych relacji miêdzy cz³owiekiem a przyrod¹, które w miarê rozwoju cywilizacyjnego ulegaj¹ os³abieniu
i przybieraj¹ tendencje negatywne. W tej
sytuacji szczególna rola przypada w³aœnie leœniczym, z uwagi na ich codzienny i bezpoœredni kontakt z lasem. Niestety, leœniczowie maj¹ na ogó³ niewielk¹
wiedzê w zakresie dzia³alnoœci pedagogicznej, mimo ¿e w wielu krajach od lat
wspó³pracuj¹ na tym polu z gminami.
Aby zmieniæ ten stan rzeczy, problematyka dzia³alnoœci pedagogicznej zosta³a wprowadzona do programów nauczania studentów leœnictwa uniwersytetów

i wy¿szych szkó³ zawodowych, ale tylko
w niektórych krajach, np. w Austrii oraz
w po³udniowych landach Niemiec. Inne
kraje zaœ, w tym S³owacja i Republika
Czeska, organizuj¹ dla leœników specjalne kursy z zakresu pedagogiki, koñcz¹ce siê uzyskaniem certyfikatów. To poszerzenie wiedzy oraz dzia³alnoœci leœników ju¿
znajduje uznanie finansowe. Na przyk³ad
w niektórych landach Niemiec leœniczowie
pracuj¹cy z m³odzie¿¹ otrzymuj¹ z Ministerstwa Edukacji dodatkowe wynagrodzenie.
Zmiana niekorzystnej sytuacji w zakresie wykszta³cenia pedagogicznego leœniczych, ale nie tylko, oraz sprostanie
wymogom nowego postrzegania przez
spo³eczeñstwa przyrody leœnej by³y wa¿nymi przes³ankami podjêcia siê opracowania PPWL. Zawarte na ponad 100 stronach materia³y kursu w zakresie pedagogiki w lesie s¹ dostêpne bezpoœrednio
pod adresem www.paws.daabbo.de w jêzyku niemieckim, angielskim, czeskim, s³owackim i fiñskim. Mo¿liwoœci indywidualnego z nich korzystania oraz wyboru tylko niektórych form i poziomów
edukacji lesnej, a tak¿e opisów metod terenowej prezentacji dowolnych elementów ekosystemu leœnego œwiadcz¹ o du¿ej przydatnoœci PPWL dla leœników
i przemawiaj¹ za podjêciem starañ o ich
wydanie w jêzyku polskim.
Oprac. Andrzej Klocek
dla "G³osu Lasu" nr 1/2008
(Źród³o: Europa - News,
AFZ-Der Wald, 16/2007)

osiedzenie drugiej Komisji Techniczno-Gospodarczej planu urz¹dzenia lasu Nadleœnictwa
Gniewkowo odby³o siê 26
paŸdziernika 2007 r. W tym
artykule nadleœniczy Nadleœnictwa Gniewkowo dzieli siê
refleksj¹ oraz uwagami dotycz¹cymi tego planu, pocz¹wszy od wyboru wykonawców,
poprzez sposób prowadzenia prac i konsultacji z wykonawcami, a¿ do koñcowego
podsumowania wyników na
posiedzeniu II KTG. (TaCh)

Prowadzone od
stycznia 2006 r. do
grudnia 2007 r. prace
urz¹dzeniowe w Nadleœnictwie Gniewkowo dobieg³y koñca. Nadszed³ czas podsumowania, oceny mijaj¹cego dziesiêciolecia i przyjêcia wskaŸników do planu
urz¹dzania lasu na lata 2008-2017.

Prace geodezyjne

Na wstêpie w telegraficznym skrócie
kilka informacji o przebiegu robót geodezyjnych i urz¹dzeniowych. Wykonawc¹
us³ug geodezyjnych zosta³a, w wyniku
og³oszonego przetargu, firma GEOX
z Ciechocinka. Jej zadaniem by³o, oprócz
tradycyjnego odnowienia zatartych odcinków granic, przygotowanie i wykonanie leœnej mapy numerycznej. W trakcie
tych prac zosta³y ujawnione powa¿ne
naruszenia stanu posiadania nadleœnictwa, szczególnie w miejscach, gdzie nadleœnictwo graniczy z gruntami rolników
indywidualnych. W ka¿dym przypadku
winni naruszeñ wykazywali wielkie zdumienie i twierdzili, i¿ na przedmiotowym
gruncie „od zawsze” prowadzili gospodarkê roln¹. Niekiedy, na œwie¿o odtworzonych granicach powtórne nast¹pi³o
naruszenie i uszkodzenie znaków granicznych. Ogó³em aktualizacja punktów
granicznych spowodowa³a ujawnienie
naruszeñ na ³¹cznej powierzchni 2,67 ha.

Leœna mapa numeryczna

Lekcja w lesie. Fot. Tadeusz Chrzanowski
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Przygotowanie leœnej mapy numerycznej nie oby³o siê równie¿ bez problemów.

Obradom Komisji przewodniczy dyrektor Janusz Kaczmarek.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

Nadleœnictwo Gniewkowo le¿y na terenie
trzech powiatów, przy czym powiat Aleksandrów Kujawski – to by³y zabór rosyjski, tzw. Kongresówka, gdzie materia³y archiwalne zachowa³y siê w szcz¹tkowym
stanie. Ostatecznie uda³o siê w pe³ni
uzgodniæ dane pozwalaj¹ce na sporz¹dzenie nowoczesnej mapy numerycznej.

Urz¹dzeniowcy z Gdyni

Wykonawc¹ w³aœciwych prac urz¹dzeniowych zosta³o – wy³onione w wyniku przetargu – Biuro Urz¹dzania Lasu
i Geodezji Leœnej, oddzia³ w Gdyni. Bezpoœrednio w terenie dzia³a³a doœwiadczona dru¿yna urz¹dzeniowa in¿yniera W³odzimierza Go³êbiewskiego. Ju¿ na pierwszym spotkaniu wspólnie ustaliliœmy, i¿
sukcesywnie, po ukoñczeniu taksacji
poszczególnych leœnictw, bêd¹ przeprowadzone – z udzia³em stron – szczegó³owe uzgodnienia ze szczególnym naciskiem na formu³owanie przysz³ych wskazówek gospodarczych. W ka¿dym z tych
spotkañ uczestniczy³ nadleœniczy i jego
zastêpca, leœniczy, taksator i kierownik
dru¿yny. W przypadku rozbie¿nych pogl¹dów na dane zagadnienie, organizowane by³y wyjazdy w teren, po których
nastêpowa³y konkretne ustalenia. Do
najbardziej kontrowersyjnych spraw nale¿a³y decyzje o uznaniu drzewostanów
do gospodarstwa przebudowy. Gospo-

Referuje nadleœniczy Stanis³aw S³omiñski.
Fot. Tadeusz Chrzanowski

darz leœnictwa czêsto by³ za wczeœniejszym usuniêciem przerzedzonego i nêkanego hub¹ korzeniow¹ drzewostanu,
natomiast taksator widzia³ zasadnoœæ
dalszego jego pozostawienia z jednoczesnym odnowieniem luk lub podsadzeniem produkcyjnym. Trzeba przyznaæ, i¿
w wiêkszoœci przypadków przyjmowana
by³a do realizacji opcja urz¹dzeniowców.
Po podsumowaniu wszystkich prac terenowych, otrzymaliœmy tzw. brudnopis
opisów taksacyjnych, które trafi³y do leœniczych w celu weryfikacji. Trzeba przyznaæ,
i¿ b³êdne zapisy wyst¹pi³y sporadycznie, a
wszelkie uwagi przekazano do BULiGL.

Analiza gospodarki
przesz³ej

Zgodnie z Instrukcj¹ Urz¹dzania Lasu,
nadleœnictwo zobowi¹zane by³o do
przedstawienia – na posiedzeniu II KTG
– Analizy Gospodarki Leœnej realizowanej w oparciu o plan urz¹dzania lasu na
lata 1998-2007. W tej analizie zawarto
najwa¿niejsze dane dotycz¹ce wszystkich aspektów dzia³alnoœci nadleœnictwa,
w tym analizy: zmian stanu posiadania,

Użytki rębne
Użytki przedrębne

wykonania ciêæ rêbnych i przedrêbnych,
wykonania zadañ hodowlanych, ochrony lasu, ochrony przeciwpo¿arowej oraz
stan infrastruktury technicznej.
Nie wszystkie zadania zaplanowane na
koñcz¹ce siê w 2007 roku dziesiêciolecie
mog³y zostaæ wykonane. Los sprawi³, i¿
16 lipca i 27 sierpnia 2001 r. przekreœlone
zosta³y za³o¿enia planu ciêæ. Gwa³towne
letnie wichury o charakterze huraganów
powali³y i po³ama³y wtedy drzewa o ³¹cznej
masie ponad 71 tys. m szeœc., co stanowi³o ponad 1,5 rocznego etatu ciêæ nadleœnictwa. W tej sytuacji, niezbêdna by³a
korekta planu urz¹dzenia lasu w postaci
aneksu. Dodatkow¹ okolicznoœci¹ maj¹c¹
wp³yw na rozmiar u¿ytkowania by³ fakt zainwentaryzowania w 2003 r. oko³o 3 tys.
ha drzewostanów powsta³ych na polu roboczym poligonu w wyniku sukcesji naturalnej. Wykonanie u¿ytkowania rêbnego i
przedrêbnego w latach 1998-2007 pokazano w tabeli poni¿ej.
Niepe³ne wykonanie etatu powierzchniowego u¿ytków rêbnych prze³o¿y³o siê bezpoœrednio na realizacjê zadañ hodowlanych
– odnowieñ, czyszczeñ wczesnych (CW).

Etat powierzchniowy
Plan
Wykonanie
%
1 166,23
1 043,92
89,5
14 992
16 234
108,3

Plan
199 370
337 956

Etat masowy
Wykonanie
199 391
267 269

%
100
79,1
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Las na dawnym po¿arzysku. Fot. Archiwum

gólnoœci bardzo ciekawych przyrodniczo gruntów leœnych, na których trwa
sukcesja (pole robocze poligonu wojskowego). Rozpoznane tam m.in. gatunki pajêczaków stanowi¹ rewelacjê na
skalê krajow¹. Zdaniem naukowców
z Instytutu Biologii UMK, grunty poligonowe gdzie nie prowadzono od bardzo
dawna ¿adnej dzia³alnoœci gospodarczej, s¹ niezwykle interesuj¹cym obszarem przyrodniczym godnym objêcia
ochron¹. Na razie jednak przedmiotowe grunty s¹ w u¿ytkowaniu Rejonowego Zarz¹du Infrastruktury i stanowi¹
miejsce æwiczeñ Centrum Artylerii
i Uzbrojenia w Toruniu.

Praca na poligonie

Dobry stan sanitarny

Ocena stanu sanitarnego i zdrowotnego lasu mimo os³abienia przez wichury i gradacjê boreczników (w 2005 r. objê³a wiêkszoœæ drzewostanów nadleœnictwa) wypada dla nadleœnictwa dobrze, za
wyj¹tkiem niewielkiej (ok. 100 ha) powierzchni d¹brów, gdzie wystêpuj¹ opiêtki. Dodatkowym problemem wi¹¿¹cym
siê z tym szkodliwym dla lasu owadem
jest ograniczona mo¿liwoœæ jego zwalczania, gdy¿ zagro¿one drzewostany
wchodz¹ w sk³ad nowoutworzonego rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck.

Rozwój infrastruktury

Miniony okres by³ dla Nadleœnictwa
Gniewkowo bardzo korzystnym w zakresie rozwoju infrastruktury. Przyby³y trzy
osady leœniczówek i jedna podleœniczówka wraz z czêœci¹ zaplecza szkó³karskiego. Poprawi³ siê zdecydowanie standard
innych leœniczówek. Wybudowano dwie
nowe wie¿e przeciwpo¿arowe i zmodernizowano gruntownie system nawadniaj¹cy w Szkó³ce Zespolonej Ot³oczyn. Powsta³y równie¿ nowe drogi o nawierzchni t³uczniowej i obiekty ma³ej retencji. By³y
równie¿ mankamenty, do których niew¹tpliwie zaliczyæ nale¿y wysoki poziom
szkód ³owieckich w uprawach leœnych
i m³odnikach.

Oceny II Komisji

II Komisja Techniczno-Gospodarcza,
która zosta³a zwo³ana 26 paŸdziernika
2007 r. dokona³a szczegó³owej oceny
ca³okszta³tu dzia³añ nadleœnictwa w ana-
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lizowanym dziesiêcioleciu. Z satysfakcj¹
przyjmujê, i¿ pozytywnie odnios³a siê do
prowadzonej w tym czasie gospodarki
Nadleœnictwa Gniewkowo. Dane z referatu i koreferatu wykonawcy planu urz¹dzeniowego wskazuj¹, i¿ przyrost mi¹¿szoœci w latach 1998-2007 wyniós³ 993,5
tys. m szeœc. co oznacza wzrost zasobnoœci o 39,8%. Zmniejszy³ siê w sk³adzie
gatunkowym (co prawda jeszcze nieznacznie), udzia³ procentowy sosny
z 92,7% w 1998 r. do 89,3% w 2007 r. Ta
tendencja z pewnoœci¹ siê utrzyma, gdy¿
w projektowanym etacie ciêæ rêbnych na
nowe dziesiêciolecie wzrasta powierzchnia zrêbów z³o¿onych, w wiêkszoœci rêbni Rb IIIa. W obrêbie Gniewkowo rêbnie
z³o¿one bêd¹ stanowi³y a¿ 67% powierzchni zaplanowanych do u¿ytkowania rêbnego, w obrêbie Ot³oczyn 33%.
Roczny etat ciêæ zaprojektowany dla nadleœnictwa na lata 2008-2017 opiewa na
masê 65 tys. m szeœc. i jest wiêkszy od
aktualnego etatu wynosz¹cego 53 tys.
o 22,6%.

Badania przyrodników
z UMK

W drugiej Komisji Techniczno-Gospodarczej rozpatrywano kluczowe zagadnienia wi¹¿¹ce siê z przysz³oœci¹
Nadleœnictwa Gniewkowo, w tym
przede wszystkim dyskutowano o jego
pozaprodukcyjnych funkcjach. Zaproszeni naukowcy z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu zaprezentowali
najnowsze wyniki badañ nad faun¹
i flor¹ terenów nadleœnictwa, w szcze-

W trakcie dyskusji przedstawiciel wojska stwierdzi³, i¿ koegzystencja miêdzy
oœrodkiem szkolenia i nadleœnictwem jest
bardzo dobra, œwiadczy o tym m.in. malej¹ca liczba po¿arów i bie¿¹ce rozwi¹zywanie problemów. Nale¿y w tym miejscu dodaæ, i¿ powierzchnia poligonu
obejmuje 12,3 tys. ha tj. 53,9% ca³ego
obszaru nadleœnictwa. Przyjmuj¹c, ¿e
œrednio w oko³o 60% dni roboczych prowadzone s¹ tam æwiczenia wojskowe
skutkuj¹ce zakazem wstêpu ze wzglêdu
na zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia, ³atwo
wyobraziæ sobie skalê utrudnieñ dla gospodarki nadleœnictwa.

Pozytywna ocena
gospodarki

Podsumowuj¹cy dyskusjê dyrektor
Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu in¿.
Janusz Kaczmarek odniós³ siê do poszczególnych wypowiedzi i potwierdzi³
ogólnie pozytywn¹ ocenê gospodarki
przesz³ej Nadleœnictwa Gniewkowo.
Z zaciekawieniem wys³ucha³ relacji naukowców o wynikach badañ przyrodniczych i wyrazi³ poparcie dla dalszych prac
w tym zakresie. Wskaza³ jednoczeœnie na
du¿y problem szkód ze strony zwierzyny
³ownej istotnie obni¿aj¹cy jakoœæ upraw
i m³odników. Mimo zastosowania kosztownych metod ochrony m³odego pokolenia lasu, rozmiar szkód jest nadal zbyt
wysoki. Niezbêdna jest zatem znacz¹ca
redukcja populacji jelenia, g³ównego gatunku szkodotwórczego.
Przedstawiciele wykonawcy planu
zgodnie stwierdzili, i¿ prace urz¹dzeniowe przebiega³y bez utrudnieñ i na bie¿¹co rozwi¹zywano wszelkie pojawiaj¹ce siê problemy. Dotrzymano terminu zakoñczenia prac wraz z dostarczeniem operatów i map, co pozwoli³o nadleœnictwu od 1 stycznia 2008 r. rozpocz¹æ realizacjê nowego planu urz¹dzania lasu.
Stanis³aw S³omiñski

Rzeka Kulawa. Fot. Mateusz Stopiñski

N

adleœnictwo Przymuszewo wyst¹pi³o w listopadzie 2006 r.
do Ekofunduszu z wnioskiem o dofinansowanie odbudowy systemu nawodnieñ w Dolinie rzeki Kulawy. W lutym
2007 r. komisja konkursowa z Ekofunduszu uzna³a potrzebê ochrony wartoœciowych terenów w dolinie rzeki z zaleceniem uzupe³nienia wniosku o ocenê oddzia³ywania planowanej inwestycji na
œrodowisko. Nadleœnictwo wniosek uzupe³ni³o.

Wiosn¹ 2007 r. Dolinê Kulawy wizytowa³ inspektor Ekofunduszu sprawdzaj¹c
zasadnoœæ naszych planów. We wrzeœniu
otrzymaliœmy dotacjê na ww. zadanie
w wysokoœci 296 tys. z³, to jest 85 proc.
kosztów ca³ej inwestycji. W paŸdzierniku
og³oszono przetarg na wykonanie zadania z zakoñczeniem robót do 30 czerwca
2008 r.

Uzasadnienie podjêcia
prac

Rzeka Kulawa p³ynie przez Bory Tucholskie, w zachodniej czêœci Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Jej dolina charakteryzuje siê interesuj¹c¹ budow¹ geomorfologiczn¹ oraz wyj¹tkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Rze-

ka jest wciêta oko³o 30 m w dno doliny,
wraz z trzema jeziorami stanowi hydrologiczny system rzeczno-jeziorny o d³ugoœci oko³o 7 km, zasilany licznymi, bardzo
wydajnymi Ÿródliskami.
Re¿im hydrologiczny rzeki, urozmaicona rzeŸba i wapienne pod³o¿e doliny wp³ynê³y na wykszta³cenie wielu rzadkich ekosystemów i chronionych siedlisk. Opisano
tu 10 typów siedlisk chronionych, ujêtych
w za³¹czniku II dyrektywy siedliskowej, w tym
priorytetowe: torfowiska nakredowe i ³êgi
Ÿródliskowe ze skrzypem olbrzymim. Do
ciekawostek florystycznych nale¿y jedna
z najliczniejszych w Polsce populacji rzadkiego storczyka – obuwika pospolitego.
Lesistoœæ terenów w otoczeniu doliny
wynosi oko³o 80 proc. Wybitne wartoœci

przyrodnicze tego terenu sprawi³y, ¿e zosta³ on w³¹czony do Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptaków PLB 220001 – Wielki
Sandr Brdy i Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk PLH 220026 – Sandr Brdy.

Z historii systemu
nawadniaj¹cego

W koñcu XIX w. w dolinie Kulawy wybudowano system nawadniaj¹cy okoliczne ³¹ki. By³ to tzw. system grzebieniowy,
sk³ada³ siê z jazu z mostem, biegn¹cego
skrajem doliny rowu – doprowadzalnika,
od którego odchodzi³y rowy nawadniaj¹ce. Z nich z kolei woda rozlewa³a siê
na ³¹ki specjalnymi bruzdami, a jej nadmiar powraca³ do rzeki. Obecnie system
ten jest mocno zniszczony i nie pe³ni
swojej funkcji, co powoduje przesuszenie ³¹k i zanikanie na nich cennej flory.
Gospodarz terenu – Nadleœnictwo
Przymuszewo – podejmuje starania o odtworzenie systemu nawadniaj¹cego.
W 1999 roku, przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku,
odnowiono jaz z mostem, bêd¹cy pocz¹tkiem istniej¹cego wczeœniej systemu
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Istniej¹cy kana³ nawadniaj¹cy. Fot. Nadleœnictwo Przymuszewo

Przepust na rzece po remoncie w 2007 r. Fot. Nadleœnictwo Przymuszewo

nawodnieñ. W miejscu tym bierze pocz¹tek kana³ (doprowadzalnik) o d³ugoœci
oko³o 2 km, biegn¹cy równolegle do koryta rzeki Kulawy. Na kanale mieszcz¹ siê
dwa przepusty z krêgów betonowych s³u¿¹ce jako mostki na istniej¹cej drodze
gruntowej, utwardzonej na przepustach
kamieniem polnym. Po drodze tej biegnie
trasa œcie¿ki edukacyjnej.
Kana³, wraz z odchodz¹cymi od niego rowami, s³u¿y³ do nawadniania ³¹k na
obszarze 12,69 ha, w okresie od koñca
XIX w. do lat 70-tych XX w.

Co zrobimy

Dla zachowania cennych przyrodniczo ³¹k planuje siê rekonstrukcjê systemu nawadniaj¹cego w dolinie rzeki Kulawy, w kszta³cie zbli¿onym do zachowanych historycznych urz¹dzeñ hydrotechnicznych. Odtworzone zostanie 2 550 mb
rowów doprowadzaj¹cych wodê, poprzez odmulenie, odbudowê zniszczonych fragmentów ich obwa³owañ z wbiciem œcianki szczelnej, wy³o¿enie faszyn¹
skarp oraz uszczelnienie glin¹ lub mar-
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glem. Nad doprowadzalnikiem wykonana zostanie drewniana k³adka o d³ugoœci
6,3 m i szerokoœci 1,9 m. Umo¿liwi to
przepêd owiec do wypasania odtwarzanych ³¹k. Wyremontowane te¿ zostan¹
dwie przepusto-zastawki pod drog¹ oraz
odbudowane bêd¹ dwie zastawki na doprowadzalniku.
Odbudowane – przez odmulenie –
zostan¹ rowy (1 200 mb) rozprowadzaj¹ce wodê na ³¹kê oraz bruzdy rozlewowe (4 700 mb), u³o¿one bêdzie (z rur
PCV) 120 szt. wpustów wody do bruzd,
regulowane stawid³ami. Z doprowadzalników, rowów rozprowadzaj¹cych i bruzd
rozlewowych bêdzie wykoszona roœlinnoœæ (na powierzchni 2,32 ha). Po zakoñczeniu prac nadzorem nad urz¹dzeniami nawadniaj¹cymi zajm¹ siê pracownicy Nadleœnictwa Przymuszewo.

Opinie Ekofunduszu
i specjalistów

Œrodki Ekofunduszu zostan¹ przeznaczone na sfinansowanie kosztów odtworzenia systemu nawadniaj¹cego ³¹ki:

odbudowy doprowadzalnika wody i rowów nawadniaj¹cych, odbudowê bruzd
nawadniaj¹cych, remont dwóch przepustów pod drog¹.
Dziêki realizacji projektu odtworzone zostan¹ wilgotne ³¹ki o powierzchni 12,69 ha,
bêd¹ce siedliskiem wielu rzadkich gatunków roœlin, w tym obuwika. Odtworzony
zostanie tak¿e unikalny, zabytkowy system nawadniania ³¹k.
Projekt jest finalist¹ XIV edycji konkursu na ochronê obszarów wodno-b³otnych. W ramach prac komisji konkursowej szczegó³ow¹ ocenê wniosku wykona³ dr Wiktor Kotowski ze Stowarzyszenia Chroñmy Mokrad³a. W swojej opinii
napisa³: Projekt interesuj¹cy, zak³ada odtworzenie antropogenicznego uk³adu nawodnieñ ³¹k, odpowiedzialnego za wykszta³cenie siê na tym terenie wartoœciowych przyrodniczo ³¹k podmok³ych. Projekt jest w³aœciwie udokumentowany
i poprawny merytorycznie. Odtworzenie
antropogenicznych elementów krajobrazu kulturowego raczej nie zagra¿a ¿adnym
elementom przyrodniczym, natomiast powinno mieæ zdecydowanie pozytywny
wp³yw na roœlinnoœæ ³¹k.
Nale¿y siê spodziewaæ pozytywnego efektu ekologicznego w postaci powstrzymania degradacji i poprawy jakoœci ³¹k podmok³ych. Ranga efektu ekologicznego ma raczej zasiêg lokalny
(bior¹c pod uwagê spodziewane walory przyrodnicze). We wniosku przewidziano wspó³pracê z naukowcami
w celu monitoringu efektów przyrodniczych.
W opinii koordynatora projektu wniosek jest bardzo interesuj¹cy ze wzglêdu
na unikalnoœæ rozwi¹zañ technicznych.
Bardzo wartoœciowa pod wzglêdem przyrodniczym jest ³¹ka, która ma byæ nawadniana. Ponadto projekt ma byæ realizowany przy istniej¹cej œcie¿ce edukacyjnej. Projekt by³ kontrolowany przez koordynatora, wizytacja w terenie potwierdzi³a celowoœæ realizacji zamierzonych
dzia³añ.

Źród³a finansowania

Zgodnie z za³¹czonym do wniosku zestawieniem faktur wnioskodawca wydatkowa³ na realizacje projektu kwotê 8 tys. z³.
Pozosta³e œrodki w wysokoœci 66 tys. z³,
zgodnie z przed³o¿onym zaœwiadczeniem
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Toruniu, s¹ w posiadaniu Nadleœnictwa
Przymuszewo z przeznaczeniem na realizacjê zadania. Wnioskodawca wyst¹pi³
i uzyska³ dotacjê z EkoFunduszu w kwocie 296 tys. z³ co stanowi 80 proc. wartoœci projektu.
Nadleœnictwo Przymuszewo

Biuletyn Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Toruniu
skoñczy³ 10 lat. Pierwszy
numer ukaza³ siê w 1998 roku,
mia³ 36 stron i by³ wykonany
w technice kserograficznej.
Biuletyn jest kwartalnikiem,
jednak w ka¿dym roku ukazuje
siê te¿ dodatkowy numer
specjalny, albo ³¹czony
(podwójny).

M

ateria³y do Biuletynu przygotowywane s¹ niemal wy³¹cznie
przez pracowników Lasów Pañstwowych, w ramach pracy zawodowej.
Wartoœæ (i praktyczna przydatnoœæ) pisma jest weryfikowana przez dobrowolne deklaracje zakupu okreœlonej liczby
egzemplarzy biuletynu przez nadleœnictwa (dla swoich pracowników). Niemal
wszystkie numery Biuletynu s¹ wyczerpane na bie¿¹co.
G³ówne cele Biuletynu:
- integracja zespo³u pracowników RDLP
w Toruniu "rozproszonych" po lasach
kujawsko-pomorskich,
- informacja o decyzjach, zarz¹dzeniach,
ustaleniach z narad; o ludziach lasu,
wa¿niejszych wydarzeniach na terenie toruñskiej dyrekcji, nadzorowanych lasach,
- edukacja zawodowa (leœna, przyrodnicza, ekologiczna, ale te¿ np. historyczna) i wymiana doœwiadczeñ,

- edukacja ogólna - przez okolicznoœciowe dodatki specjalne, a nawet ca³e numery specjalne,
- budowanie wiarygodnoœci i zaufania do
Lasów Pañstwowych, budowanie spójnego i po¿¹danego wizerunku firmy.
Biuletyn adresowany jest do pracowników naszej firmy (pracowników jednostek
organizacyjnych RDLP w Toruniu). G³ównym odbiorc¹ - co wynika ze struktury zatrudnienia - jest leœniczy (oko³o 350 osób),
nastêpnie pracownicy biur nadleœnictw
i biura dyrekcji w Toruniu.
W okresie 10 lat wydawania Biuletynu
ujawni³a siê spora grupa odbiorców spoza naszej firmy (oko³o 200 osób). S¹ to
leœnicy z pozosta³ych 16 dyrekcji Lasów
Pañstwowych, pracownicy naukowi
z Wydzia³ów Leœnych i kierunków przyrodniczych kilku uczelni, leœnicy-emeryci,
Wydzia³y Ochrony Œrodowiska lokalnych
urzêdów: wojewódzkich, marsza³kowskich, miejskich. Biuletyn otrzymuj¹ dziennikarze z zaprzyjaŸnionych mediów, kilka
oœrodków edukacji ekologicznej w regionie i w kraju. Biuletyn wysy³any jest do g³ównych 20 bibliotek w Polsce. Ukazuje siê
w nak³adzie 800 egzemplarzy.
Tadeusz Chrzanowski

Na 5 pytañ odpowiada³ ks. Zdzis³aw Peszkowski, a zadawa³ je
Tadeusz Chrzanowski (z prawej). Fot. Jerzy Bargiel

Z historii Biuletynu

1998 - ukazuje siê pierwszy numer "Biuletynu Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu",
1999 - wprowadzono ilustracje (fotografie czarno-bia³e) i opracowanie graficzne
pisma
2000 - wprowadzono kolorow¹ ok³adkê
i 4-stronicow¹ kolorow¹ wk³adkê wewnêtrzn¹ biuletynu,
2002 - wyró¿nienie "Biuletynu" w konkursie AGAPE Custom Publioshing na najlepszy biuletyn firmowy, w kategorii "Biuletyn najbardziej atrakcyjny z punktu widzenia czytelnika",
2005 - pierwszy biuletyn w ca³oœci na
papierze kredowym,
2006 - biuletyn umieszczany w ca³oœci
(format PDF) na stronie internetowej naszej dyrekcji - www.torun.lasy.gov.pl,
2006 - pierwszy ca³y numer biuletynu
wydany w pe³nym kolorze,
2007 - praca dyplomowa pt. "Biuletyn
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu jako narzêdzie komunikacji wewnêtrznej - opis i analiza" napisana na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej.

Autorzy licznych artyku³ów do Biuletynu: leœnicy starszego pokolenia
Micha³ Soko³owski (z lewej) i Henryk Wojtczak. Fot. Tadeusz Chrzanowski
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Do numeru 3/2007 naszego Biuletynu do³¹czyliœmy ankietê, w której prosiliœmy
Czytelników o udzielenie odpowiedzi na kilkanaœcie prostych pytañ. Otrzymaliœmy 215
wype³nionych ankiet. Dziêkujemy!
Na nasz¹ proœbê ankietê oraz jej opracowanie przygotowa³ Grzegorz Koñczewski,
dziennikarz toruñskiego dziennika "Nowoœci". W minionych latach sporo pisa³ o lasach
i leœnikach kujawsko-pomorskich. Artyku³ zawiera informacje, spostrze¿enia i sugestie
wykraczaj¹ce poza odpowiedzi udzielone w ankiecie. Takiego opracowania mog¹ nam
redakcje innych czasopism tylko pozazdroœciæ. Postaramy siê skorzystaæ z rzeczowych podpowiedzi jak nasz Biuletyn poprawiæ, uatrakcyjniæ. Póki co, dziêkujemy Panu
Grzegorzowi Koñczewskiemu za publikacjê i zachêcamy do sta³ej wspó³pracy z naszym pismem.
(Redakcja)

M

iesiêcznik zamiast kwartalnika, tytu³ bez zmian, wiêcej
kolorowych stron oraz publikacji o ³owiectwie i sprawach pracowniczych - w specjalnej ankiecie czytelnicy konkretnie podpowiadaj¹, co jest dobre, a co powinno zmieniæ
siê w "Biuletynie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Toruniu"

Czy biuletyn dociera do wszystkich
zainteresowanych pracowników toruñskiej RDLP? Jakich informacji powinno
byæ wiêcej, a które s¹ zbyteczne? Czy
teksty s¹ zrozumia³e i obiektywne? Co
zrobiæ, by leœny magazyn by³ jeszcze
bardziej atrakcyjny?
O odpowiedzi, miêdzy innymi, na takie pytania najlepiej poprosiæ czytelników
pisma. Z myœl¹ o nich przygotowaliœmy
ankietê, któr¹ do³¹czyliœmy do przedostatniego wydania magazynu kujawskopomorskich leœników w 2007 roku
(Nr 3(43) lipiec-wrzesieñ). Oznacza to, ¿e
w rêce czytelników trafi³o 800 ankiet. Pierwotnie zak³adaliœmy, ¿e wype³nione ankiety wp³yn¹ do redakcji biuletynu do 15
paŸdziernika, ale póŸniej, bior¹c pod
uwagê proœby docieraj¹ce z nadleœnictw,
przed³u¿yliœmy ten termin do 10 listopada 2007 roku. I tego w³aœnie dnia podliczyliœmy wszystkie przesy³ki - wp³ynê³o
215 wype³nionych ankiet.

Dopadam go
w sekretariacie

W pierwszej kolejnoœci zapytaliœmy
czytelników o dostêpnoœæ "Biuletynu Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Toruniu". Jak wiadomo magazyn jest
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kwartalnikiem. Nie oznacza to jednak, ¿e
w ci¹gu roku ukazuj¹ siê tylko cztery numery. Zwykle kwota, któr¹ przeznacza siê
na wydawanie pisma, pozwala tak¿e na
wydanie pi¹tego, specjalnego numeru
albo na wydanie któregoœ z numerów
(najczêœciej ostatniego, ukazuj¹cego siê
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia)
w podwójnej objêtoœci i z wiêksz¹ liczb¹
stron kolorowych.
Rozliczanie kosztów wydania biuletynu nie jest skomplikowane. Nadleœnictwa
maj¹ samodzielnoœæ finansow¹ i, znaj¹c
cenê jednego egzemplarza, zamawiaj¹
i p³ac¹ za konkretn¹ liczbê biuletynów.
Generalnie nadleœniczym powinno zale¿eæ, by pismo wewnêtrzne RDLP trafia³o
do ka¿dego leœniczego, stra¿nika leœnego i zainteresowanych pracowników biura nadleœnictwa. Jak wynika ze statystyk,
zamawiaj¹ od 15 do 30 egzemplarzy,
w zale¿noœci od potrzeb prenumeratê
mo¿na zwiêkszaæ lub ograniczaæ. Teoretycznie wiêc ¿aden zainteresowany pracownik toruñskiej RDLP nie powinien
mieæ problemów z dotarciem do pisma.
I raczej jest tak w rzeczywistoœci. A¿ 141
osób wype³niaj¹cych ankietê (65,58 proc.
respondentów) uzna³o, ¿e biuletyn jest
³atwo dostêpny, zdaniem 66 osób - œred-

nio dostêpny, 6 osób twierdzi, ¿e trudno
dostêpny, a jedna, ¿e w ogóle nie jest
dostêpny (z dalszych informacji zawartych w tej ankiecie mo¿na wnioskowaæ,
¿e osoba j¹ wype³niaj¹ca nie pracuje
w toruñskiej RDLP).
Wiêkszych niespodzianek nie przynosz¹ te¿ odpowiedzi na pytanie "W jaki
sposób dociera do Pana(i) "Biuletyn
RDLP w Toruniu"? 163 osoby (75,8 proc.)
wskazuj¹, ¿e pismo otrzymuj¹ z biura
nadleœnictwa (z rozdzielnika), czyli wrêcz
modelowo. 24 czytelników deklaruje, ¿e
magazyn dostaje od prze³o¿onego, a 17

od kolegi. Trzy osoby (zapewne emeryci
i naukowcy) otrzymuj¹ biuletyn poczt¹.
Rubrykê "inne sposoby" zaznaczy³o 6
respondentów. Niektórzy spoœród tych
ostatnich poprzestali tylko na podkreœleniu rubryki, inni dodali nieco szczegó³ów
typu: "dopadam w sekretariacie" albo
dostajê do przeczytania w biurze nadleœnictwa".

A mo¿e po prostu wys³aæ?

Czy ze sposobu dostarczania "Biuletynu" Czytelnicy s¹ zadowoleni? Generalnie tak, bo a¿ 173 osoby (80,46 proc.
respondentów) chc¹, by pismo by³o dostarczane tak jak dotychczas. Ale 21 pracowników bior¹cych udzia³ w naszym
badaniu (9,76 proc. ankietowanych)
wskazuje, ¿e lepszym rozwi¹zaniem by³oby dostarczanie magazynu poczt¹ przesy³ka powinna byæ po prostu adresowana na konkretnego pracownika.
20 osób uwa¿a zaœ, ¿e idealnie by³oby,
gdyby biuletyn by³ dostêpny w toruñskim
biurze RDLP i w ka¿dym z 27 nadleœnictw.
Dwie osoby wybra³y opcjê "inne sposoby". Jedna z nich postuluje, by umo¿liwiæ prenumeratê leœnikom spoza toruñskiej RDLP, druga zaœ proponuje, aby pismo by³o te¿ przekazywane bibliotekom
uczelni regionalnych.
Ta ostatnia sugestia wynika zapewne
z niedoinformowania. Biuletyn jest bowiem rozsy³any do kilkunastu bibliotek
(równie¿ w regionie) jako egzemplarz
obowi¹zkowy opatrzony numerem ISSN,
do 16 pozosta³ych Regionalnych Dyrekcji Lasów Pañstwowych, jednostek nadrzêdnych (m.in. Ministerstwa Œrodowiska
i Dyrekcji Generalnej LP), a tak¿e urzêdów wojewódzkich w Bydgoszczy
i Gdañsku, cz³onków Rady Leœnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie,
wybranych naukowców i dziennikarzy
podejmuj¹cych tematykê leœn¹. "Biulety-

"Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Toruniu" ukazuje siê ju¿
od 10 lat. Zwraca uwagê z kilku powodów. Jest to jedyne lokalne, wewnêtrzne
pismo leœników w Polsce . Kwartalnik ten
tworzony jest za naprawdê niewielkie pieni¹dze (zupe³nie nieporównywalne z wysokimi bud¿etami wewnêtrznych biuletynów na przyk³ad takich firm jak Orlen, czy
Telekomunikacja Polska) dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu pracowników, co ju¿
jest wielkim sukcesem.
Magazyn leœników jest znacznie
skromniejszy od pism wydawanych przez
du¿e koncerny i banki, w layoucie pró¿no szukaæ najnowszych trendów. Dlaczego? Bo redakcja "Biuletynu RDLP w Toruniu" nie kieruje siê mod¹, ani tym, co
robi¹ inni. Wydaje siê jednak, ¿e dobrze
zna specyfikê swoich czytelników i stara
siê wyczuæ ich oczekiwania. Wystarczy
przeanalizowaæ kilkanaœcie numerów, by
zorientowaæ siê, ¿e jest to pismo robione
z pasj¹; przez leœników i dla leœników.
A czy leœnicy chêtnie je czytaj¹?
S¹dz¹c po odpowiedziach na zawarte w naszej ankiecie pytanie "Jak czêsto
Pan(i) czyta "Biuletyn RDLP w Toruniu",
nie powinno co do tego byæ ¿adnych
w¹tpliwoœci. Czytanie ka¿dego wydania
zadeklarowa³o 178 osób (82,7 proc. respondentów), 29 osób czyta dwa-trzy wydania w roku, trzech przedstawicieli œrodowiska leœnego bior¹cych udzia³ w ankiecie wskaza³o, ¿e czyta jedno wydanie
w roku, a jedna osoba twierdzi, ¿e biuletynu nie czyta w ogóle.

Czytaj¹ leœnicy,
czytaj¹ rodziny

Na pocz¹tku tego opracowania wspomnieliœmy, ¿e do pracowników toruñskiej
RDLP dotar³o 800 ankiet - taki jest bowiem
przeciêtny nak³ad ka¿dego wydania. Czy
to oznacza, ¿e jeden numer magazynu
czyta 800 osób? Przypomnijmy, ¿e RDLP
w Toruniu dzieli siê na 27 nadleœnictw
i biuro w Toruniu, zatrudnia ogó³em ponad 1200 pracowników, w tym blisko 900
osób w s³u¿bie leœnej. W tej sytuacji nak³ad 800 egzemplarzy nie wydaje siê rekordem œwiata. Dlatego w ankiecie zdecydowaliœmy siê umieœciæ pytanie "Ile
osób oprócz Pana(i) czyta egzemplarz
"Biuletynu RDLP w Toruniu"?
Okazuje siê, ¿e tylko 41 ankietowanych wybra³o odpowiedŸ "tylko ja". Zdecydowana wiêkszoœæ, bo a¿ 117 uczest-

Numer 1(6)1999 Biuletynu po raz pierwszy otrzyma³ profesjo- Numer 1/98 – pierwszy numer Biuletynu wydany by³ jeszcze
technik¹ kserograficzn¹
nalne opracowanie graficzne

Czekaj¹ na ka¿dy numer

nicz¹cych w badaniu (54,41 proc. respondentów) podkreœla, ¿e wydanie, którym
dysponuje, czyta jeszcze od 1 do 3 osób.
Zapewne chodzi tu nie tylko o pracowników Lasów Pañstwowych, ale tak¿e
cz³onków ich rodzin. £atwo wiêc wyliczyæ,
¿e liczba czytelników ka¿dego numeru
biuletynu znacznie powiêksza siê, tym
bardziej, ¿e 52 ankietowanych twierdzi,
i¿ ich egzemplarz czytaj¹ póŸniej nawet
wiêcej ni¿ cztery osoby!
Dlaczego siêgaj¹ po biuletyn? Najlepiej po prostu przytoczyæ odpowiedzi na
inne pytanie, które zamieœciliœmy a ankiecie: "Czy dziêki "Biuletynowi RDLP
w Toruniu" wie Pan(i) wiêcej o tym, co
dzieje siê w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Toruniu?". "Tak" odpowiedzia³o a¿ 178 (82,79 proc. badanych) leœników!, 19 osób nie mia³o zdania na ten
temat, 10 zaœ udzieli³o negatywnej odpowiedzi.

Ka¿dy znajdzie coœ
dla siebie

Przygotowuj¹c ankietê na temat biuletynu oczywiœcie nie mogliœmy pomin¹æ
pytañ dotycz¹cych zawartoœci, czyli artyku³ów wype³niaj¹cych pismo. Naszym
zdaniem, tematyka publikacji jest dobierana umiejêtnie. W jednym numerze nie
zdarza nadmierne prze³adowanie tekstami dotycz¹cymi na przyk³ad edukacji zawodowej czy przyrodniczo-leœnej. Widaæ
dba³oœæ o to, by ka¿dy numer by³ urozmaicony w myœl zasady "ka¿dy czytelnik
musi znaleŸæ coœ dla siebie". Dba³oœæ o
czytelnika widaæ tak¿e w jêzyku publikacji - generalnie chodzi o to, by nawet te
najbardziej specjalistyczne teksty dotycz¹ce gospodarki leœnej by³y "zjadliwe",
czyli napisane w sposób przystêpny, zrozumia³y i ciekawy zarówno dla technika,
jak i in¿yniera leœnictwa.
I generalnie czytelnicy - jak wynika
z naszego badania - w tej kwestii doceniaj¹ starania redakcji. A¿ 157 osób
uczestnicz¹cych w ankiecie (73,02 proc.
respondentów) ocenia teksty jako zrozumia³e, 66 - przystêpne, 59 - ciekawe,
11 - nudne, 2 - niezrozumia³e i nieciekawe. Nikt natomiast nie uzna³, ¿e biuletynowe publikacje s¹ trudne.
Poprosiliœmy tak¿e kujawsko-pomorskich leœników o opiniê na temat d³ugoœci artyku³ów. W "Biuletynie RDLP w Toruniu" bywaj¹ zamieszczane krótkie informacje, choæby ciekawostki z nadleœnictw,
dominuj¹ zaœ teksty ca³ostronicowe,
a tak¿e te zajmuj¹ce (oczywiœcie z fotografiami) dwie kolumny.
W 2001 roku redakcja biuletynu zdecydowa³a siê na doœæ ryzykowny eksperyment - publikacjê opowiadania
emerytowanego leœnika Micha³a Soko³owskiego pt. "Prze¿y³em z lasem

Numer 1(10)2000 Biuletynu po raz pierwszy z kolorow¹
ok³adk¹

nu RDLP w Toruniu" nie mo¿na kupiæ
(pismo to jest przecie¿ narzêdziem komunikacji wewnêtrznej w toruñskiej
RDLP), choæ czêsto do redakcji zwracaj¹
siê osoby zainteresowane magazynem,
a niezwi¹zane z bran¿¹ leœn¹.
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Kwestia obiektywizmu artyku³ów zamieszczanych w "Biuletynie RDLP w Toruniu", któr¹ równie¿ poruszyliœmy w ankiecie, nale¿y do tych bardziej delikatnych. Jedno z powa¿nych zagro¿eñ dla
biuletynu i redaktora prowadz¹cego
(obojêtnie kto nim bêdzie) wi¹¿e siê bowiem z faktem, ¿e RDLP jest firm¹ pañstwow¹, co w tym konkretnym przypadku oznacza, ¿e dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych mo¿e siê
zmieniaæ po ka¿dych wyborach parlamentarnych.
Nowy dyrektor, niewa¿ne z któr¹ formacj¹ polityczn¹ jest zwi¹zany, zazwyczaj
nie tylko wymienia czêœæ nadleœniczych
i szefów wydzia³ów w biurze RDLP, ale jak nietrudno siê domyœlaæ - bacznie przygl¹da siê te¿ biuletynowi. Zapewne pojawiaj¹ siê pytania: Czy magazyn ma byæ
nadal wydawany? Czy powinien zajmowaæ siê tym ten sam cz³owiek? Prawdopodobnie decyzja zale¿y od wyników
wnikliwej analizy zawartoœci wydañ
z ostatnich czterech lat prowadzonej pod
jednym k¹tem - czy pismo sta³o siê "organem" s³u¿¹cym przede wszystkim promocji poprzednika i reprezentowanej
przez niego opcji politycznej.
Na razie udaje siê tego unikn¹æ, choæ
zapewne czytelnicy zdaj¹ sobie sprawê,
¿e magazyn wydawany przez RDLP
w Toruniu, jak ka¿dy firmowy biuletyn wewnêtrzny, nie jest i nie bêdzie pismem
w pe³ni niezale¿nym. Na pytanie "Czy artyku³y zamieszczane w "Biuletynie RDLP
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Wspomnieliœmy ju¿, ¿e "Biuletyn RDLP
w Toruniu" jest wa¿nym narzêdziem komunikacji wewnêtrznej. Poprzez ró¿norodne artyku³y, sta³e dzia³y pisma, akcje i konkursy redakcja realizuje swoje cele. Chodzi o zbudowanie dobrze poinformowanego, zintegrowanego i zmotywowanego
zespo³u pracowników. Pewnym ograniczeniem jest jednak, m.in., jednokierunkowoœæ komunikacji wynikaj¹ca z samej
istoty drukowanego magazynu. Dlatego
tak wa¿ne by³o umieszczenie w ankiecie
pytañ dotycz¹cych tego, które publikacje
pracownicy RDLP czytaj¹ najchêtniej,
a jakiego rodzaju artyku³ów im brakuje.
Odpowiedzi na te pytania s¹ bardzo wa¿ne, bo dziêki nim redakcja bêdzie mog³a
wprowadziæ zmiany, które wp³yn¹ na
zwiêkszenie atrakcyjnoœci pisma.
Bardzo charakterystyczne jest to, ¿e
na pytanie "Jakie informacje zamieszczane w "Biuletynie RDLP w Toruniu s¹ przez
Pana(i¹) najchêtniej czytane?" (uwzglêdnialiœmy maksymalnie trzy wskazania jednej osoby) a¿ 119 leœników (55,34 proc.)
zakreœli³o rubrykê "o aktualnych wydarzeniach". Wskazuje to, ¿e - zdaniem czytelników - funkcja informacyjna biuletynu
jest najwa¿niejsza i w³aœnie na ni¹ podczas redagowania powinien byæ po³o¿ony najwiêkszy nacisk. Trudno tu jednak
Tylko nasz Biuletyn opublikowa³ pe³ny tekst
wyst¹pieñ klubów parlamentarnych w debacie na temat prywatyzacji i reprywatyzacji lasów. Dodatek do nr. 1(10)2000

Numer 3(16)2001 Biuletynu w du¿ej czêœci poœwiêcony szkoleniom zawodowym s³u¿by leœnej

Co siê dzieje w lasach?

Numer specjalny Biuletynu z wrzeœnia 2003 r. poœwiêcony
Programowi edukacji leœnej trafi³ do wszystkich nadleœnictw
w Polsce

Pismo zawsze pod lup¹

w Toruniu" s¹ obiektywne?", "tak" odpowiedzia³o 31 osób (14,41 proc. uczestnicz¹cych w badaniu), "raczej tak" - 111
osób (51,62 proc.), "czasem tak, czasem
nie" - 56 osób (26,04 proc.), "raczej nie" 4 osoby, "nie" - 1 osoba. 12 czytelników
nie mia³o zdania na ten temat.

Numer specjalny 4(34)2005 Biuletynu w ca³oœci poœwiêcony
leœnikom Kujaw i Pomorza, którzy zginêli w latach 1939-1956

tyle lat. Leœnika portret w³asny". Problem
w tym, ¿e w 40-stronicowym biuletynie
jeden odcinek opowiadania zajmowa³ a¿
szeœæ stron! Opowieœæ by³a kontynuowan
a
w szeœciu wydaniach. PóŸniej zdecydowano siê na druk kolejnej opowieœci rzeki: "Oskar, leœniczy z Wyder. Opowieœæ
o ojcu" Jacka Andrzeja Fogta.
Czy tak d³ugie artyku³y mog¹ byæ akceptowane przez odbiorców magazynu
wewnêtrznego? Czy nie zniechêc¹ czytelników? Warto zaznaczyæ, ¿e tej d³ugoœci
publikacji pró¿no szukaæ w którymœ z pism
wewnêtrznych wydawanych przez du¿e
firmy komercyjne, w których zawartoœæ
biuletynów precyzyjnie uk³adaj¹ specjaliœci od komunikacji wewnêtrznej, zdecydowanie preferuj¹cy krótsze formy dziennikarskie. A jednak. NajwyraŸniej czytelnicy leœnego biuletynu stanowi¹ specyficzn¹ grupê, maj¹c¹ nieco inne oczekiwania ni¿ pracownicy firm nastawionych
wy³¹cznie na zysk. 178 osób bior¹cych
udzia³ w ankiecie (82,79 proc.) uwa¿a, ¿e
d³ugoœæ tekstów jest w sam raz, 25 sygnalizuje, ¿e publikacje s¹ za d³ugie, zaœ 5
czytelników twierdzi, ¿e zbyt krótkie.

Galeria - na sta³e zagoœci³a na ostatniej, kolorowej stronie
ok³adki Biuletynu

Obszerne barwnie spisane wspomnienia autobiograficzne leœnika Micha³a Soko³owskiego
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem czytelników

Dramatyczne dzieje leœniczego Oskara Vogta opisa³ i opublikowa³ w naszym Biuletynie
w szeœciu odcinkach jego syn Jacek Fogt

Wybrane uwagi
i propozycje
czytelników
 Kto ma czas, ten czyta
Nie czytam "Biuletynu RDLP w Toruniu", bo nie
mam czasu. Jestem podleœniczym w leœnictwie
o powierzchni 2000 tysiêcy hektarów i pozyskaniu blisko 10 tysiêcy metrów szeœciennych. Z tego
wzglêdu nie mam czasu na lekturê biuletynu.

 Pismo zbyt grzeczne
Biuletyn napisany jest zbyt grzecznie, za g³adko. Czytanie tego pisma usypia. Treœci powinny prowokowaæ, zmuszaæ do myœlenia, wywo³ywaæ dyskusje.
 Wiêcej dla emerytów
Redakcja powinna uwzglêdniæ pulê biuletynu
dla emerytów.
Biuletyn dobrze s³u¿y edukacji historycznej

Biuletyn dokumentuje najwa¿niejsze bie¿¹ce wydarzenia
w historii naszej dyrekcji

w Polsce

 Przygody na ³amach
Nale¿a³oby wiêcej miejsca w biuletynie poœwiêciæ ciekawym przygodom leœników podczas polowañ oraz rozpatrzyæ mo¿liwoœæ zamieszczania krzy¿ówki zwi¹zanej z leœnictwem i ³owiectwem.

 Za ma³o polemiki
W biuletynie jest za du¿o artyku³ów historycznych, za ma³o zaœ polemiki odnoœnie dalszych
kierunków rozwoju leœnictwa.
 Leœnik na wakacjach
Powinno byæ sta³e miejsce w biuletynie na prezentacjê zainteresowañ leœników (nie tylko
³owickich), wra¿eñ z podró¿y wakacyjnych, itp.
 Zdjêcia z konkursów
Na œrodkowej stronie biuletynu mo¿na zamieszczaæ kolorowe zdjêcia z konkursów fotograficznych (wszystkie). Bêdzie to mi³y akcent w czarno-bia³ym piœmie.
 Kto nie lubi ploteczek?
Proponujê wprowadziæ rubrykê "Ploteczki", oraz
zamieszczaæ tak¿e krytyczne opinie dotycz¹ce
pracy leœników i funkcjonowania Lasów PañBIULETYN
RDLP W TTORUNIU
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stwowych.
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Numer 4-5(44-45)2007 Biuletynu po raz pierwszy
z dodatkiem w postaci p³yty DVD z „Magazynem leœnym”

Numer 4-5(39-40)2006 Biuletynu - po raz pierwszy
wszystkie strony pisma w pe³nym kolorze

Numer 1(36)2006 Biuletynu w nowej szacie graficznej

nie dostrzec znacz¹cej trudnoœci zwi¹zanej z czêstotliwoœci¹ ukazywania siê biuletynu. Po prostu nie ma szans, by w piœmie wydawanym co trzy miesi¹ce zamieszczaæ superaktualne informacje.
Skuteczne rozwi¹zanie tego problemu,
w innym miejscu ankiety, podpowiadaj¹
sami leœnicy, pisz¹c: "zwiêkszyæ czêstotliwoœæ wydawania!", "egzemplarz raz
w miesi¹cu!", zbyt d³ugi okres wydawania". Trudno siê z tym nie zgodziæ.
W nastêpnej kolejnoœci - 82 wskazania (38,13 proc. uczestnicz¹cych w ankiecie) - czytelnicy biuletynu siêgaj¹ po
publikacje zawieraj¹ce ustalenia z narad
nadleœniczych i decyzje dyrektora RDLP.
Okazuje siê wiêc, ¿e ta wybitnie niedziennikarska rubryka, bêd¹ca wyliczank¹
decyzji i zaleceñ, jest bardzo wa¿na dla
przeciêtnego leœniczego, czyli g³ównego
czytelnika biuletynu. Ustalenia ukazuj¹ siê
w pe³nym brzmieniu i s¹ podpisane przez
dyrektora RDLP. To bardzo istotne - szeregowy pracownik wie, co siê dzieje na
szczeblu dyrekcji.
Jest jeszcze jeden pozytywny aspekt
zwi¹zany z upublicznianiem tego typu informacji. Zamieszczane w biuletynie decyzje musz¹ byæ przemyœlane. Ka¿dy pracownik ma bowiem do nich dostêp i nawet po d³u¿szym czasie mo¿e sprawdziæ,
czy rzeczywiœcie, a je¿eli tak, to w jakim
stopniu zosta³y wcielone w ¿ycie. Popularnoœæ czytelnicza wspomnianej rubryki
mo¿e jednak wskazywaæ równie¿ na pewn¹
s³aboœæ w przep³ywie informacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu. Byæ mo¿e nie wszyscy nadleœniczowie w wystarczaj¹co obszerny sposób
dziel¹ siê z podw³adnymi ustaleniami, które zapadaj¹ podczas narad z dyrektorem.
Kolejne wskazania najchêtniej czytanych publikacji przestawiaj¹ siê nastêpuj¹co: o sprawach pracowniczych - 58
osób, o edukacji zawodowej - 52, o sytuacji polskiego leœnictwa - 48, o historii regionalnego leœnictwa - 44, o swoim nadleœnictwie 35, o sytuacji finansowej RDLP
- 22, o edukacji przyrodniczo-leœnej - 20,
o planach rozwojowych - 19, o imprezach
organizowanych przez RDLP i nadleœnictwa - 15, o problemach leœników w innych
krajach - 12, o czymœ innym - 6, o zwi¹zkach zawodowych - 5. Jedna osoba uzna³a, ¿e w biuletynie nie ma takich informacji, które czyta najchêtniej.

Pracownicy i ich sprawy

Chyba najwiêcej emocji wœród osób
wype³niaj¹cych ankietê wywo³a³o pytanie
"Jakich informacji brakuje w "Biuletynie
RDLP w Toruniu?". Oprócz przygotowania gotowych ju¿ odpowiedzi, daliœmy
czytelnikom mo¿liwoœæ "wypisania siê".
I co siê okazuje? Kujawsko-pomorscy leœnicy odczuwaj¹ wyraŸny niedosyt publi-
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kacji o ³owiectwie! W ró¿nych czêœciach
ankiety pojawia siê a¿ 16 sygna³ów na
ten temat. Leœnicy (zapewne w znacznej
czêœci tak¿e myœliwi) wskazuj¹, ¿e artyku³y na temat ³owiectwa czytaj¹ najchêtniej, podkreœlaj¹, ¿e jest ich za ma³o, niektórzy wrêcz podsuwaj¹ redakcji gotowe
pomys³y, na przyk³ad: przegl¹d kó³
³owieckich w toruñskiej RDLP, publikacje
przygód leœników podczas polowañ, zamieszczanie krzy¿ówek o tematyce
³owieckiej, artyku³y o szkodnictwie czynionym przez zwierzynê. Takich sygna³ów nie mo¿na pomin¹æ - zapewne z kolejnych wydañ magazynu kujawsko-pomorskich myœliwi bêd¹ bardziej usatysfakcjonowani.
Pojawia siê tak¿e inna, bardzo czytelna sugestia dla redakcji - w biuletynie
powinno siê te¿ wiêcej miejsca poœwiêcaæ sprawom pracowniczym. Tego typu
informacji brakuje najwiêkszej liczbie respondentów (59 osobom, czyli 27,44
proc. ogó³u badanych). 51 czytelników
chcia³oby czêœciej czytaæ o planach rozwojowych RDLP, 39 - o swoim nadleœnictwie, 34 - o sytuacji finansowej RDLP oraz
o sytuacji polskiego leœnictwa, 29 - o aktualnych wydarzeniach a tak¿e o problemach leœników w innych krajach,
16 - o edukacji zawodowej, 10 - o historii
regionalnego leœnictwa, 5 - o ustaleniach
z narad nadleœniczych i decyzjach dyrektora RDLP oraz o edukacji przyrodniczoleœnej, 4 - o imprezach organizowanych
przez RDLP i nadleœnictwa.
Rubrykê, w której mo¿na by³o wskazaæ na inn¹ tematykê zbyt rzadko podejmowan¹ w biuletynie, wype³ni³o 20 osób.
Jak ju¿ sygnalizowaliœmy, myœliwi tu dominowali. By³y jednak i inne spostrze¿enia na temat zawartoœci pisma toruñskiej
RDLP. Niektórzy leœnicy uwa¿aj¹, ¿e zamieszczane w piœmie informacje o personalnych decyzjach dyrektora powinny
zawieraæ tak¿e uzasadnienie, np. odwo³ania nadleœniczego. Inni sygnalizuj¹ potrzebê wiêkszej liczby publikacji na temat
rynku drzewnego, nowych systemów informatycznych, praktycznych rozwi¹zañ
w zakresie gospodarki leœnej, bie¿¹cych
problemów ochrony lasu.

Ca³kiem niez³e fotki

Generalnie nieŸle oceniaj¹ czytelnicy
fotografie zamieszczane w "Biuletynie
RDLP w Toruniu". Bo te¿ trzeba przyznaæ,
¿e ich jakoœæ poprawia siê z ka¿dym numerem. Coraz wiêcej leœników rusza do
codziennej pracy z aparatem fotograficznym, coraz wiêcej osób bierze udzia³
w konkursie fotograficznym o tematyce
leœnej, w efekcie redakcja biuletynu dysponuje coraz wiêksz¹ baz¹ ciekawych
zdjêæ i dobiera je - szczególnie na
pierwsz¹ stronê - z coraz wiêkszym sma-

kiem. Wczeœniej zdarza³o siê, ¿e przyrodnicza fotografia ok³adkowa nie mia³a
w sobie przyci¹gaj¹cego wzrok szczegó³u, bo sk³ada³a siê ze zbyt wielu elementów. Obecnie doskonale udaje siê gra
pierwszym planem zdjêcia.
Trudno mieæ tak¿e powa¿niejsze zastrze¿enia do zdjêæ wewn¹trz biuletynu.
Autorzy wspó³pracuj¹cy z magazynem
leœników dobrze ju¿ wiedz¹, ¿e ka¿dy
materia³ dziennikarski musi byæ jakoœ zilustrowany. Jeœli nie ma zdjêcia, wykorzystuje siê rysunki, tabele, infografiki,
wykresy. I czytelnicy to doceniaj¹, s¹dz¹c
po odpowiedziach na pytanie "Czy odpowiada Panu(i) aktualna liczba i jakoœæ
ilustracji i zdjêæ w "Biuletynie RDLP
w Toruniu?" 121 osób (56,27 proc.) uwa¿a, ¿e liczba zdjêæ jest odpowiednia,
64 osoby (29,76 proc.) oceniaj¹ zdjêcia
jako dobre, zdaniem 38 osób zdjêæ jest
za ma³o, 26 nie jest w stanie oceniæ biuletynowych fotografii, 14 - uwa¿a, ¿e s¹
one s³abe, a 6, ¿e fotografii jest zbyt du¿o.

To przecie¿ nasz
magazyn

Biuletyn ma nie tylko informowaæ, ale
równie¿ sprzyjaæ integracji kujawsko-pomorskiej spo³ecznoœci leœnej. Nie mo¿e
zawieraæ wy³¹cznie powa¿nych publikacji
na tematy zawodowe. I redakcja dobrze
to wyczuwa. Na ³amach jest wiêc miejsce
na przyk³ad na relacjê z corocznego pikniku rodzinnego leœników organizowanego z okazji Dni Lasu, na którym bawi¹ siê
setki leœników i ich rodziny. S¹ artyku³y
o wspólnych polowaniach, o spotkaniach
wigilijnych - i to zarówno tych w nadleœnictwach, jak i w biurze RDLP, o zawodach
strzeleckich, sportowych, szkoleniach terenowych na terenie RDLP i wiele, wiele
innych tego typu informacji.
Powody do zadowolenia mo¿e mieæ
zatem redakcja, skoro na pytanie "Do kogo

KILKA S£ÓW O
CZYTELNIKACH

Podczas uk³adania pytañ do ankiety
autor analizowa³ ankiety opracowane dla
innych biuletynów, m.in. dla tygodnika
"Polska Stal". Nasza ankieta by³a anonimowa, szkoda jednak, ¿e nie wszyscy respondenci zdecydowali siê na wype³nienie znajduj¹cej siê na koñcu metryczki
z podstawowymi, bardzo ogólnymi informacjami. Mimo to mo¿emy co nieco powiedzieæ o czytelnikach biuletynu, wœród
których - co nie powinno dziwiæ, bior¹c
pod uwagê strukturê zatrudnienia w Lasach Pañstwowych - dominuj¹ mê¿czyŸni, którzy wype³nili 128 ankiet, kobiety 34. Pozosta³e osoby pominê³y kwestiê p³ci.

kierowany jest "Biuletyn RDLP w Toruniu?"
a¿ 127 osób (59,06 proc.) odpowiada, ¿e
do wszystkich pracowników toruñskiej
dyrekcji. 59 uczestnicz¹cych w ankiecie
wskazuje, ¿e do pracowników s³u¿by leœnej, 20 - nie ma zdania w tej kwestii, zdaniem 7 osób - do pracowników administracji, a 2 - do kadry kierowniczej.
Te wyniki nie oznaczaj¹ jednak, ¿e
w sprawie integracji nie da siê zrobiæ ju¿
nic wiêcej. Pracownicy toruñskiej RDLP
s¹ zatrudnieni w 27 nadleœnictwach, na
bardzo du¿ym obszarze, obejmuj¹cym
ca³e województwo kujawsko-pomorskie
i po³udniow¹ czêœæ województwa pomorskiego. Czy biuletyn u³atwia poznawanie
kolegów z innych nadleœnictw? Na tak postawione pytanie 93 osoby (43,25 proc.)
odpowiedzia³y: "trudno powiedzieæ". 80
pracowników RDLP (37,20 proc.) uwa¿a,
¿e tak, a 39 - nie.

Stary tytu³, dobry tytu³

³ym tytu³em. Mo¿e wiêc warto zmieniæ
tytu³ magazynu kujawsko-pomorskich
leœników, zostawiaj¹c w podtytule "Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu"?
Zapytaliœmy o to pracowników toruñskiej RDLP, proponuj¹c jednoczeœnie dwa
tytu³y, które mog³yby zast¹piæ obecn¹
nazwê. Wyniki nie budz¹ ¿adnych w¹tpliwoœci - dotychczasowy tytu³ "Biuletyn
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu" powinien pozostaæ. Tak
uwa¿a a¿ 157 osób (73,02 proc.). 35 czytelnikom (16,27 proc.) spodoba³ siê tytu³
"Lasy Kujawsko-Pomorskie", a 13 (6,04
proc.) "Echa Borów Kujawsko-Pomorskich". Jedna osoba nie mia³a zdania na
omawiany temat, a trzech respondentów
przedstawi³o w³asne propozycje: "Leœnik
Pomorza i Kujaw", "Lasy Pomorza i Kujaw" oraz "Co tam u boru s³ychaæ?".

Wiêcej koloru!

Wspó³czesne biuletyny wewnêtrzne
polskich firm nie eksponuj¹ w tytule s³owa "biuletyn". Okreœlenie to bowiem mo¿e
sugerowaæ bardzo oficjaln¹, wrêcz urzêdow¹ zawartoœæ, a przecie¿ to, po pierwsze, nie jest zgodne z prawd¹, po drugie
zaœ, nie sprzyja realizacji jednego z podstawowych celów, czyli wspominanej ju¿
integracji pracowników. Zapewne dlatego na przyk³ad firma Philip Morris Polska
swój biuletyn nazwa³a "Nasza Paczka", a
Grupa Lotos "Nasz Lotos".
Dobry tytu³, najlepiej nawi¹zuj¹cy
(czasami w sposób doœæ zabawny) do
bran¿y, b¹dŸ nazwy firmy, powinien mieæ
w sobie jednoznaczny przekaz: to jest
pismo pracowników firmy, przez nich redagowane i do nich kierowane. Kujawsko-pomorscy leœnicy przygotowuj¹ takie w³aœnie pismo - ciekawe i ró¿norodne. Mo¿na powiedzieæ, ¿e bardzo dobry
produkt jest opatrzony nieco przestarza-

Zaledwie 19 czytelników zdecydowa³o siê na wype³nienie ostatniej rubryki
ankiety, w której mo¿na zamieszczaæ
uwagi i propozycje dotycz¹ce biuletynu.
Najczêœciej wskazywano potrzebê zwiêkszenia liczby stron kolorowych. W przeciêtnym wydaniu "Biuletynu RDLP w Toruniu" kolorowe s¹ tylko dwie zewnêtrzne strony ok³adki oraz czterostronicowa
tematyczna wk³adka wewnêtrzna. Pozosta³e strony pozostaj¹ czarno-bia³e. To
zdecydowanie odró¿nia toruñski magazyn leœników od biuletynów wewnêtrznych wydawanych przez du¿e firmy komercyjne. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e gdyby
ca³y magazyn by³ drukowany w kolorze,
pismo bardzo by zyska³o. Tylko czy
znajd¹ siê na to pieni¹dze?
Grzegorz Koñczewski
e-mail: grzegorz.konczewski@op.pl

Jeœli chodzi o wiek, wœród wype³niaj¹cych ankietê najliczniej reprezentowani s¹ czytelnicy w przedziale wiekowym
od 45 do 55 lat. Jest ich 68. Nastêpni
w kolejnoœci s¹ badani w przedziale od
35 do 45 lat (65), od 25 do 35 lat (39),
powy¿ej 55 lat (36), wreszcie do 25 lat (4).
Najwiêcej respondentów ma wykszta³cenie œrednie (105), minimalnie mniej (102)
to osoby z wykszta³ceniem wy¿szym, tylko jedna osoba zadeklarowa³a wykszta³cenie zasadnicze zawodowe.

najwiêcej ankiet. Nie wszyscy bowiem respondenci zaznaczali to na koñcu ankiety. Niektórzy nie wype³niali tej rubryki, inni
po prostu pisali ogólnie "RDLP Toruñ".
Taka w³aœnie adnotacja znalaz³a siê na 39
ankietach. 13 ankiet wype³nili pracownicy Nadleœnictwa Rytel, po 12 czytelnicy
z nadleœnictw Miradz, Solec Kujawski
i ¯o³êdowo; po 11 - Dobrzejewice i Go³¹bki; 10 - Golub-Dobrzyñ i Trzebciny;
8 - Brodnica i Cierpiszewo; 6 - Jamy, Lutówko i Ró¿anna; 4 - Runowo, Tuchola,
W³oc³awek; 3 - Czersk; 2 - D¹browa i Toruñ; 1 - Przymuszewo i Zamrzenica.
Dodatkowo 3 ankiety wype³nili emeryci
i 1 pracownik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

RYTEL NA PIERWSZYM
MIEJSCU

Trudno jednoznacznie wskazaæ, które z 27 nadleœnictw Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Toruniu przys³a³o
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K

iedy 10 lat temu podejmowa³em decyzjê - po uzgodnieniu z ówczesnym dyrektorem generalnym Lasów Pañstwowych - dotycz¹c¹ wydawania Biuletynu RDLP w Toruniu, by³em pe³en obaw, jak przyjmie go
Leœna Braæ. Czy trafimy w oczekiwania naszych potencjalnych czytelników? Czy zapewnimy mu atrakcyjn¹ treœæ i formê? Czy uda siê pozyskiwaæ na bie¿¹co dostateczn¹ iloœæ interesuj¹cych materia³ów, tym bardziej, ¿e autorom tekstów i fotografii nie zapewnialiœmy - i tak jest nadal
- gratyfikacji finansowych.

Od pierwszego numeru traktowa³em
nasz Biuletyn, przede wszystkim jako
narzêdzie komunikacji wewnêtrznej.
Chcia³em, aby do podstawowego stanowiska w Lasach Pañstwowych - czyli leœniczego, ale te¿ do biur nadzorowanych
nadleœnictw dociera³y niezawodnie wa¿ne informacje dotycz¹ce ca³okszta³tu
prowadzenia gospodarki leœnej w naszej
regionalnej dyrekcji LP. Zdawa³em sobie
sprawê, ¿e przep³yw informacji - ze
szczebla dyrekcji w dó³ - nie jest zadowalaj¹cy. Ponadto, Biuletyn tworzy³ forum dla dzielenia siê doœwiadczeniami,
szerszego upowszechniania dobrych
wzorców, interesuj¹cych rozwi¹zañ,
które spotykamy w ró¿nych nadleœnictwach.
Minê³o 10 lat i chocia¿ pierwsze numery Biuletynu rodzi³y siê w bólach, to
dzisiaj uwa¿am, ¿e to czasopismo spe³ni³o pok³adane w nim nadzieje i oczekiwania. Oczywiœcie, ¿e nie zawsze i nie
wszystko wychodzi³o idealnie, jednak
tego czasopisma nie redaguj¹ zawodowi dziennikarze.
Cieszê siê, ¿e nasz kwartalnik wzbudza zainteresowanie wielu osób spoza

naszej dyrekcji, a nawet spoza œrodowiska leœników. Kr¹g czytelników rozszerza siê ka¿dego roku.
O tym, co obecnie myœl¹ o naszym
czasopiœmie czytelnicy mo¿emy dowiedzieæ siê z anonimowej ankiety i jej opracowania przygotowanego przez dziennikarza toruñskich "Nowoœci" Grzegorza
Koñczewskiego. Opracowanie to - zamieszczone obok - pokazuje dobre strony Biuletynu, ale ujawnia te¿ oczekiwania czytelników. Osobiœcie do³o¿ê starañ,
by wyniki ankiety zosta³y jak najpe³niej
spo¿ytkowane i wdro¿one, aby nasz Biuletyn w kolejnych latach by³ jeszcze lepszy i w wiêkszym stopniu spe³nia³ postulaty zg³oszone przez czytelników.
Aktualna umowa wydawnicza wi¹¿e
nas, gdy chodzi o parametry wydawnictwa, do koñca br., dlatego wiêksze zmiany s¹ na razie niemo¿liwe. Myœlê,
¿e w nowym zamówieniu, od pocz¹tku
2009 r., bêdziemy mogli uwzglêdniæ jeden z wa¿nych postulatów z ankiety, aby
Biuletyn ukazywa³ siê w ca³oœci w pe³nym
kolorze i w zwiêkszonym nak³adzie, by
zaspokoiæ zapotrzebowanie biur nadleœnictw, a byæ mo¿e równie¿ urzêdów

Dyrektor Janusz Kaczmarek (z lewej) - „Biuletyn jest przede wszystkim
narzêdziem komunikacji wewnêtrznej”. Fot. Mateusz Stopiñski
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gmin i niektórych szkó³. Zanim zapadn¹
decyzje, temat bêdzie przedyskutowany
na naradzie kierownictwa RDLP i nadleœniczych. Zg³oszone wnioski i propozycje, akceptowane przez wiêkszoœæ,
ju¿ w nieodleg³ej przysz³oœci bêd¹
uwzglêdnione.
Przy okazji jubileuszu 10-lecia, nie sposób zapomnieæ o tych, którzy poœwiêcaj¹
najwiêcej czasu, by ka¿dy numer Biuletynu by³ atrakcyjn¹ i oczekiwan¹ publikacj¹.
Tadeusz Chrzanowski - redaktor naczelny ma najwiêksze zas³ugi w tym zakresie.
Panie Tadeuszu, serdecznie dziêkujê za
wielki wk³ad pracy, jaki w minionych dziesiêciu latach w³o¿y³ Pan w przygotowywanie kolejnych numerów czasopisma. Dziêkujê równie¿ wszystkim wspó³pracownikom i autorom tekstów publikowanych
w Biuletynie. Wy wszyscy zapewniacie ró¿norodnoœæ tematyczn¹, dzielicie siê swoj¹
wiedz¹ i doœwiadczeniem, chocia¿ wiadomo, ¿e nie jest to ³atwe zadanie.
Na s³owa uznania i podziêkowanie
zas³uguje praca Pana Marka Abramowicza - artysty grafika i w³aœciciela Studia
"Pomorze" z Bydgoszczy, który projektuje szatê graficzn¹ i przygotowuje czasopismo do druku oraz dba o sam druk dogl¹daj¹c jego procesu w drukarni. To Pan
Marek u zarania Biuletynu zaproponowa³
profesjonalny projekt naszego pisma, który od razu siê przyj¹³, a w kolejnych latach by³ przez niego doskonalony.
Liczê na dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê
wszystkich, którzy anga¿uj¹ siê w tworzenie naszego Biuletynu, liczê na pomyœlny rozwój czasopisma, doskonalenie jego treœci i formy tak, aby zawsze
by³ chêtnie czytany i dobrze s³u¿y³ polskim lasom.
Janusz Kaczmarek
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Toruniu

Robocza dyskusja w drukarni przy stole korekcyjnym arkusza
drukarskiego. W œrodku autor opracowania graficznego
Biuletynu – art. graf. Marek Abramowicz. Fot. Piotr Chorobiñski

R

ada Naukowo-Spo³eczna Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Bory
Tucholskie” spotka³a siê na kolejnym posiedzeniu w siedzibie Nadleœnictwa Woziwoda, 3 grudnia 2007 roku. W spotkaniu uczestniczyli cz³onkowie Rady z przewodnicz¹cym Tadeuszem Kowalskim na czele oraz Janusz
Kaczmarek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Toruniu i nadleœniczowie piêciu nadleœnictw wchodz¹cych w sk³ad LKP „Bory
Tucholskie”. G³ównym tematem obrad by³a prezentacja nowych planów urz¹dzenia gospodarstwa leœnego dla nadleœnictw: Woziwoda i Tuchola.

Nadleœniczowie: Zbigniew Grugel (Woziwoda) i Zbigniew Wamke (Tuchola) omówili m.in. g³ówne za³o¿enia planów urz¹dzeniowych na nadchodz¹ce dziesiêciolecie
2008-2017, eksponuj¹c zadania w zakresie
hodowli lasu i pozyskania drewna. Odrêbnie zaprezentowano „Program ochrony
przyrody w nadleœnictwie” oraz „Program
edukacji leœnej spo³eczeñstwa”. Po prezentacji odby³a siê dyskusja. Przewodnicz¹cy
Rady Tadeusz Kowalski, na co dzieñ burmistrz Tucholi, z uznaniem wypowiada³ siê
na temat profesjonalizmu leœników z miejscowych nadleœnictw, którzy skutecznie
chroni¹ i pomna¿aj¹ zasoby leœne Borów
Tucholskich. Zwróci³ uwagê na otwarcie siê
Lasów Pañstwowych na spo³eczeñstwo, co
jest szczególnie widoczne w ostatnich latach w dzia³alnoœci edukacyjnej i wysoko
cenione przez samorz¹dy i szko³y – zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów.
W podsumowaniu dyskusji cz³onkowie Rady pozytywnie zaopiniowali zaprezentowane plany pracy nadleœnictw na
najbli¿sze dziesiêciolecie.

W czêœci terenowej spotkania cz³onkowie Rady zapoznali siê z kilkoma obiektami przyrodniczymi, jak równie¿ przyk³adami praktycznych dzia³añ leœników Nadleœnictwa Woziwoda s³u¿¹cych zwiêkszaniu ró¿norodnoœci biologicznej w borach
sosnowych, które wystêpuj¹ tu na niezbyt
¿yznych siedliskach i czêsto cierpi¹ na
niedostatek wody. Odtworzone oczka
wodne i wiêksze zbiorniki korzystnie
wp³ywaj¹ na stabilizacjê ekosystemów
leœnych. Pokazano równie¿ przyk³ad
wykorzystania 180-letniego drzewostanu
zachowawczego jako cennej bazy nasiennej utrwalaj¹cej lokalny ekotyp sosny
zwyczajnej. Sosna z Borów Tucholskich
charakteryzuje siê piêknym pokrojem
oraz drewnem cenionym przez odbiorców tego surowca nie tylko z Polski.
Posiedzenie Rady zakoñczy³o siê
wspólnym posi³kiem w domu kultury goœcinnej wsi borowiackiej Rzepiczna.
Tadeusz Chrzanowski

Odnowienie
certyfikatu

FSC
J

u¿ po raz drugi Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych
w Toruniu otrzymuje certyfikat spe³niania standardów Dobrej Gospodarki Leœnej FSC.

Potwierdza on, ¿e lasy RDLP w Toruniu s¹ dobrze zarz¹dzane, z równorzêdnym uwzglêdnieniem aspektów przyrodniczych, spo³ecznych i ekonomicznych.
Certyfikat FSC nadawany jest przez jednostki akredytowane przez organizacjê
Forest Stewardship Council po szczegó³owych audytach. Kontrolowane s¹ obszary leœne i dokumenty.
Pierwszy raz ten presti¿owy dokument kujawsko-pomorscy leœnicy uzyskali w 2002 roku. W zwi¹zku z tym, ¿e wa¿noœæ certyfikatu wynosi 5 lat, koniecznym
by³o wyst¹pienie o tzw. audyt wznawiaj¹cy. Tym razem kontroli poddano piêæ
nadleœnictw (Jamy, Ró¿anna, Skrwilno,
Solec Kujawski, ¯o³êdowo) i biuro toruñskiej dyrekcji LP. Certyfikat o numerze
SGS-FM/COC-000916 jest wa¿ny od
2 stycznia 2008 r. do 1 stycznia 2013 r.
Mateusz Stopiñski

Posiedzenie Rady LKP w Nadleœnictwie Woziwoda . Fot. Tadeusz Chrzanowski
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Po kulturze Majów, zamieszkuj¹cych niegdyœ m. in. miasto Tikal w pó³nocnej Gwatemali, pozosta³y jedynie ruiny, ponad którymi góruj¹
dzisiaj ogromne drzewa

Meksyk sta³ siê celem naszego wyjazdu
doœæ przypadkowo. Prawdê mówi¹c
o wyborze tego kierunku wyprawy
zdecydowa³a pocz¹tkowo niska cena biletu
lotniczego. Jednak po rozpoznaniu
walorów przyrodniczych tej czêœci œwiata
z przyjemnoœci¹ rozpoczêliœmy
studiowanie map i przewodników
kraju Majów i Azteków.

P

ierwsze informacje o Meksyku, jakie zebraliœmy z ró¿nych Ÿróde³, m.in. na forach internetowych, wzbudzi³y
w nas spory niepokój. Powstania, napady, kradzie¿e, porwania - o tym mo¿na by³o przeczytaæ wszêdzie. Jak jest naprawdê, przysz³o nam siê przekonaæ w po³owie lutego 2007
roku, gdy po kilkunastu godzinach lotu znaleŸliœmy siê w jednym z najwiêkszych miast œwiata, w stolicy kraju, w Meksyku.
Lotnisko, autobus i chciwe spojrzenia na meksykañsk¹ ulicê
przez szyby taksówki w Toluce, aby mo¿liwie szybko oswoiæ
tutejsz¹ rzeczywistoœæ. Pierwsze wra¿enie, które, jak wszyscy
wiemy, ma kolosalne znaczenie, by³o pozytywne. Od razu uderzaj¹cy wyda³ siê fakt, ¿e na ulicach miast, nawet w dzielnicach
niezbyt zamo¿nych, jest czysto. Przez wiele lat podró¿owania
przekonaliœmy siê, ¿e istnieje korelacja miêdzy dobrobytem
a czystoœci¹ - im biedniej tym brudniej. Chyba nigdzie nie widaæ lepiej tej prawid³owoœci ni¿ w Indiach. I mo¿e w³aœnie to
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skojarzenie sprawi³o, ¿e od tej pory stale porównywaliœmy owe
dwa kraje. W takim postêpowaniu jest nawet pewna logika: zarówno Meksyk, jak i Indie le¿¹ w identycznej strefie klimatycznej i maj¹ podobny klimat.

Toluca

Szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci uda³o nam siê tu¿ przed
wyjazdem nawi¹zaæ kontakt z Mariuszem - Polakiem, który od
18 lat mieszka w Meksyku (Toluca), gdzie na tamtejszym uniwersytecie wyk³ada ewolucjonizm. Dziêki tej znajomoœci mogliœmy przez dwa dni przyzwyczajaæ siê do tutejszych krajobrazów. A te, ju¿ na pocz¹tku naszej wycieczki, wyda³y siê zadziwiaj¹co swojskie. W s¹siedztwie oœrodka uniwersyteckiego
znajduj¹ siê dwa kompleksy stawów rybnych, gdzie ¿yje wiele
gatunków ptaków wodno b³otnych. Stawy otoczone s¹ starymi
wierzbami i wieñcem trzcin. Wszystko to przypomina do z³udzenia nasze gospodarstwa rybackie. Nawet ptaki, zw³aszcza
liczne o tej porze p³askonosy, utwierdza³y w tym porównaniu,
no mo¿e poza lataj¹cymi nad g³owami sêpami.

Kierunek pó³wysep Jukatan

Kolejne dni, podczas których przemieœciliœmy siê na Jukatan, pozwoli³y nam cieszyæ siê ju¿ jednak prawdziw¹ egzotyk¹.
Po opuszczeniu stolicy, luksusowy autobus firmy ADO wspina³
siê po zboczach malowniczych wulkanów otaczaj¹cych miasto. Góry poroœniête s¹ fantastycznymi lasami sosnowymi,
w których, co godne podkreœlenia, nie prowadzi siê tak charakterystycznej dla krajów tropikalnych gospodarki rabunkowej.
Najwiêkszym zaskoczeniem i wspania³¹ niespodziank¹ by³ dla
nas widok z autobusu, jaki ukaza³ siê naszym oczom nastêp-

W gwatemalskiej d¿ungli

my, ¿e budowle te zrobi³y na nas wra¿enie i wrêcz wprawi³y
w os³upienie. Zaskoczenie by³o tym wiêksze, ¿e nie spodziewaliœmy siê, i¿ jest ich a¿ tak du¿o. Na lekcjach historii wiele
mówi³o siê o budowlach Rzymu, Grecji lub Egiptu, a prawie nic
o kulturze Indian, a tymczasem okazuje siê, ¿e w czasach, kiedy polscy kniaziowie stawiali drewniane fortece, "dzicy" Indianie budowali wspania³e areny sportowe, miasta, które zamieszkiwa³y dziesi¹tki tysiêcy ludzi. Doœæ szczególnym miejscem jest
Cobe, po³o¿one nieopodal Valladolid. Niezwyk³oœæ tego - najwiêkszego miasta Majów - (mieszka³o w nim prawdopodobnie
60 tys. ludzi) polega na tym, ¿e wiele ruin nadal nie zosta³o
ods³oniêtych spod warstwy runa leœnego. Wszystko widaæ zatem w "oryginale" i co szczególnie dla nas wa¿ne w otoczeniu
suchego tropikalnego lasu.

Morze Karaibskie

Po kilku dniach wêdrówki po Jukatanie dotarliœmy nad Morze Karaibskie. Niezliczona iloœæ palm kokosowych, wœród których stoj¹ niewielkie domki z bambusa i trzciny przeznaczone
dla turystów, to chyba najbardziej charakterystyczny obrazek
wybrze¿a. Tak jest w okolicy miejscowoœci Tulum (tu te¿ s¹ ruiny) oraz w po³o¿onym nieco bardziej na po³udnie Rezerwacie
Sian-Kan. Tereny te s¹ odwiedzane przede wszystkim przez
amatorów nurkowania w rafach koralowych, których jest tu bez
liku. Nasz¹ uwagê w znacznie wiêkszym stopniu poch³ania³y
rozleg³e lasy i bagniste sawanny, które gdzie indziej na œwiecie
zosta³y ju¿ zniszczone.

Belize

nego dnia rano. Miejsce lasów sosnowych zajê³y rozleg³e sawanny palmowe oraz zaroœla namorzynowe. Autobus przez kilkaset kilometrów jecha³ wzd³u¿ wybrze¿a Zatoki Meksykañskiej,
od której oddzieleni byliœmy niekiedy jedynie cienkim pasem
pla¿y. Nad wod¹ kr¹¿y³y fregaty i pelikany, a na kamiennych
wzmocnieniach linii brzegowej wygrzewa³y siê potê¿ne jaszczurki - iguany. Po po³udniu dotarliœmy do Meridy, najwiêkszego, pokolonialnego miasta regionu.

Opuœciliœmy Meksyk i udaliœmy siê do Belize, które od pocz¹tku traktowaliœmy jako miejsce tranzytowe, choæ braliœmy
pod uwagê mo¿liwoœæ odwiedzenia jednego parku narodowego. Planu naszego nie zrealizowaliœmy, poniewa¿ kraj ten nie
wydawa³ nam siê zbyt bezpieczny, a przede wszystkim znacznie dro¿szy ni¿ Meksyk, o Polsce nie wspominaj¹c. Belize, które do 1981 roku nosi³o nazwê Honduras Brytyjski, jest - w stosunku do Meksyku - du¿o biedniejsze. Drogi s¹ fatalne, domy
w wiêkszoœci drewniane, rozlatuj¹ce siê. Stolica, Belmopan, jest
wrêcz zabawna. Mieszka w niej oko³o 7 tys. ludzi. Dworzec
autobusowy trudny do zauwa¿enia, natomiast siedzib¹ parlamentu, w którym zasiada 41 pos³ów, jest maleñki betonowy
bunkropa³ac. Tak¿e ministerstwa mieszcz¹ siê w wiêkszoœci
w drewnianych barakach. Ot - taka sobie wioska. Pewnym zaskoczeniem mo¿e wydaæ siê mieszanka etniczna mieszkañców

Wœród flamingów, fregat i pelikanów

Na Jukatanie najwa¿niejszym celem wyprawy by³ dla nas
park narodowy po³o¿ony nad zatok¹ w okolicy miejscowoœci
Celestun. G³ówn¹ jego atrakcj¹ s¹ ptaki, a zw³aszcza jedna
z dwóch i najwiêksza w Meksyku kolonia flamingów. Ptaki te,
podobnie jak wiele innych egzotycznych gatunków, uda³o nam
siê obserwowaæ w piêknej scenerii lasów namorzynowych. Jako
ciekawostkê warto dorzuciæ, ¿e zobaczyliœmy tutaj równie¿ krokodyla! Najbardziej ucieszy³a nas jednak mo¿liwoœæ penetrowania lasów namorzynowych. Widzieliœmy ju¿ takie formacje
roœlinne wiele razy, m.in. w Indiach i nad Zatok¹ Persk¹, nigdzie jednak nie porasta³y tak du¿ych przestrzeni. Poza tym
tubylcy wpadli na œwietny pomys³, aby udostêpniæ turystom te
bagniste zaroœla, buduj¹c system k³adek i wie¿ê widokow¹.

Kraina Majów

Po³udniowa czêœæ kraju, w tym zw³aszcza Jukatan, jest miejscem, gdzie przed setkami lat zaczê³o osiedlaæ siê indiañskie
plemiê Majów. Po czasach tych pozosta³o wiele pami¹tek, wœród
nich tak monumentalne, jak œwi¹tynia boga Kukulcana w Chichen Itza. Nie bêdziemy pewnie zbyt oryginalni jeœli napisze-

Legwan zielony nazywany tak¿e iguan¹ osi¹ga nawet 2 m d³ugoœci, a jego miêso uchodzi za przysmak
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Las tropikalny to pl¹tanina wielu gatunków roœlin i ich form
ekologicznych

cili czasu na penetrowanie zaroœli, krzewów i koron drzew
w poszukiwaniu ma³p, tukanów, krokodyli, olbrzymich paj¹ków
i innych dziwów natury. W swoich zainteresowaniach nie byliœmy jednak chyba odosobnieni. Na straganach w Tikalu, choæ
nastawionych na amerykañsk¹ lub niemieck¹ kieszeñ, dominuje literatura... przyrodnicza! W ¿adnej polskiej ksiêgarni nie
widaæ tylu pozycji o ptakach, gadach i roœlinach. Jest ich tutaj
wiêcej ni¿ o budowlach Majów. Okazuje siê bowiem, ¿e ludzie
przyje¿d¿aj¹ tutaj nie tylko dla ruin. Ma³o tego, wokó³ ka¿dego
ptaka napotkanego przy drodze natychmiast gromadzi siê miêdzynarodowa gawiedŸ i robi setki zdjêæ. Nawet przemarsz przez
drogê mrówek nios¹cych kawa³ki liœci wzbudza³ szczere zainteresowanie zwiedzaj¹cych.

Dymi¹ce wulkany

Niewiele by³o górskich celów na trasie naszej wêdrówki.
Mieliœmy ambicjê, aby wejœæ miêdzy innymi na Atittlan, czynny
wulkan po³o¿ony nad jeziorem o tej samej nazwie. W jego s¹siedztwie znajduje siê jeszcze kilka "dymi¹cych sto¿ków", co
nadaje krajobrazowi oryginalnoœci. Przygoda z Atittlanem zakoñczy³a siê jednak równie szybko, jak siê zaczê³a. Byliœmy
wprawdzie ostrzegani przed mo¿liwoœci¹ napadu, ale potraktowaliœmy to jako miejscowy folklor, który ma przysporzyæ górze wra¿enia niedostêpnoœci. Niestety, tym razem, przysz³o nam
siê przekonaæ o prawdziwoœci tych s³ów na w³asnej skórze. "Janosików" spotkaliœmy po kilku godzinach marszu. Ich uwaga
skupi³a siê na naszych plecakach. Wyposa¿eni w maczety,
wygl¹dali doœæ groŸnie, ale my, nie trac¹c zimnej krwi, ani dobytku wyszliœmy z tej opresji ca³o.

Lasy namorzynowe i sosnowe

tego maleñkiego kraju. Dominuj¹ Murzyni, choæ nie brakuje Chiñczyków oraz bia³ych, g³ównie pochodzenia amerykañskiego,
nale¿¹cych do ró¿nych sekt. Wszyscy mówi¹ niby-angielskim,
z hiszpañskimi wstawkami. W autobusach rozbrzmiewa afrykañska muzyka. Jednym s³owem - niesamowita mieszanka kultur.

Gwatemala

Spoœród odwiedzanych krajów najwiêksz¹ nasz¹ ciekawoœæ
od pocz¹tku wzbudza³a Gwatemala. Gdy przygl¹damy siê
mapie, od razu uwagê zwraca fakt, ¿e w tym niewielkim kraju
jest ogromna ró¿norodnoœæ krajobrazów i œrodowisk. S¹ góry,
które wypiêtrzy³y siê podczas orogenezy alpejskiej, s¹ dymi¹ce wulkany i takie, które czasy œwietnoœci maj¹ ju¿ dawno za
sob¹. S¹ pla¿e karaibskie i pacyficzne, a tak¿e wilgotne lasy
równikowe. Niestety, nie wszystko da siê wypatrzyæ na mapie.
Nie widaæ na przyk³ad wyciêtych w pieñ lasów, po których zosta³y jedynie zielone wzgórza, z samotnie stoj¹cymi drzewami.
Nawet w Parku Narodowym Tikal mo¿na dostrzec œlady ludzkiej "gospodarnoœci". W takich chwilach mo¿na ¿a³owaæ, ¿e jest
siê leœnikiem. Podczas gdy inni ciesz¹ siê naturalnoœci¹ (dziewiczoœci¹) lasu, my, po jego strukturze, widzimy ponad wszelk¹
w¹tpliwoœæ, ¿e las ten naturalny to mo¿e by³, ale wiele lat temu.
Pomimo tych niedoskona³oœci o parku w Tikalu, mo¿na powiedzieæ wiêcej dobrego ni¿ z³ego. Oczywiœcie turyœci "pielgrzymuj¹" tutaj przede wszystkim, by ujrzeæ wspania³e budowle
Majów, w scenerii lasów deszczowych. I chyba nie ma osób,
które wyje¿d¿a³yby st¹d rozczarowane. Tak te¿ by³o w naszym
przypadku. Nie bylibyœmy jednak sob¹, gdybyœmy nie poœwiê-
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Po dziesiêciu dniach opuœciliœmy Gwatemalê, maj¹c przed
sob¹ jeszcze dwa wa¿ne cele w Meksyku. Jednym z nich by³
Park Narodowy Lagunas de Chacahua nad Pacyfikiem oraz
wulkan Nevado de Toluca (4583 m.). Oba obiekty s¹ godne
polecenia choæby z tego powodu, co dla nas przyrodników jest
wartoœci¹ nadrzêdn¹, ¿e posiadaj¹ naprawdê dobrze zachowany stan œrodowiska. W pierwszym zobaczymy namorzyny,
suche lasy z ogromnymi kaktusami oraz bezkresne pla¿e oceaniczne. W tej - bez przesady - rajskiej scenerii, na turystów
czekaj¹ skromne drewniane chatki. Ludzi na pla¿ach niewielu.
Trudno siê temu dziwiæ, gdy¿ aby siê tutaj dostaæ, trzeba pokonaæ busem lub samochodem dostawczym oko³o 10 km z Rio
Grande, nastêpnie ³odzi¹ motorow¹ kilka kilometrów przez zatokê, wreszcie d¿ipem kolejne 6 km. Zupe³nie odmienn¹ sceneriê zastaniemy oczywiœcie wokó³ wulkanu. Na jego zboczach
rozpoœcieraj¹ siê lasy sosnowe. Ich gêste, ciemnozielone korony piêknie kontrastuj¹ z ¿ó³tymi o tej porze roku trawami porastaj¹cymi dno lasu. W przeciwieñstwie do spotykanych w ni¿szych po³o¿eniach sêpów, tutaj wysoko wœród lasów mo¿na
obserwowaæ poluj¹ce or³y przednie.

Meksyk godny polecenia

Ostatni dzieñ spêdziliœmy na ogl¹daniu zabytków miasta
Meksyk, w tym s³ynnego Muzeum Antropologicznego. Nasze
wspomnienia z tego kraju w znacznie wiêkszym jednak stopniu kszta³towaæ bêd¹ fantastyczne krajobrazy i tropikalna roœlinnoœæ. Wed³ug przewodników Meksyk nale¿y do dziesiêciu
krajów o najwiêkszej bioró¿norodnoœci na œwiecie. Oczywiœcie
przeczytaæ mo¿na ró¿ne rzeczy, a potem zwykle okazuje siê,
¿e w opisywanym rejonie œrodowisko jest tak zdewastowane,
¿e trudno dopatrzeæ siê tam jakiejkolwiek egzotyki. Co do Meksyku mo¿emy jednak zapewniæ ka¿dego przyrodnika, ¿e wróci
z tego kraju naprawdê zadowolony.
Tekst i zdjêcia: Micha³ Piotrowski, Tomasz Skrzyd³owski

LOSY leœnych rodzin...
M

Bohdan Babiñski w styczniu 2008 r.
Fot. Mieczys³aw Olewnik

ój ojciec Lech Babiñski urodzi³ siê we W³oc³awku
w 1886 roku. By³ synem farmaceuty. Mój dziadek Antoni
mia³ aptekê we W³oc³awku. Jego powinowatym by³ s³ynny neurolog Józef Babiñski, który ¿y³ i pracowa³ w Pary¿u. Ojciec zaœ
mia³ jeszcze czterech braci. Koñczy³ Akademiê Leœn¹ w Tarancie (Tharandt ko³o Drezna w Saksonii)). By³ dwa lata m³odszy

Zapis rozmowy z leœnikiem emerytem Bohdanem Babiñskim, przeprowadzonej we W³oc³awku, 23 czerwca 2005 roku
pierw w dobrach Bu¿añsko-Olchowieckich hr. Adama Potockiego i na terenie dzisiejszej Litwy w pobli¿u Druskiennik, nastêpnie
zosta³ nadleœniczym ko³o Ostro³êki. W mojej rodzinie by³o kilku
leœników, m.in. ze strony matki - Ga³ecki i mój stryj Koczorowski.
Ojciec zawsze chcia³ wróciæ w rodzinne strony. I tak uczyni³. Oko³o 1920 roku zosta³ nadleœniczym du¿ego nadleœnictwa w Kowalu, które póŸniej podzielono na mniejsze. O¿eni³
siê w 1922 roku z Iren¹ z Koczorowskich i przeszed³ na Jedwabn¹. Ja urodzi³em siê w 1923
roku, mój brat W³odek w 1925 roku
w Wydoniu. Gdy mia³em iœæ do
szko³y ojciec przeniós³ siê na £ubê,
zosta³ nadleœniczym Nadleœnictwa
W³oc³awek. Zamieszkaliœmy w budynku na £ubie, który kiedyœ by³
rezydencj¹ barona Korfa. Dom by³
zniszczony, ca³y zagrzybiony. Ojciec zarz¹dzi³ kapitalny remont.
Zamieszka³a w tej rezydencji ca³a
nasza rodzina. Ojciec by³ tam nadleœniczym a¿ do wybuchu II wojny
œwiatowej w 1939 roku. Biuro nadleœnictwa mieœci³o siê w drugim budynku, tam gdzie i dzisiaj jest siedziba Nadleœnictwa W³oc³awek.
U ojca pracowali leœnicy, których
dobrze pamiêtam: Felicjan Janicki,
Ludwik Szymañski, Szenk, W³adys³aw Honiek, Jan Erdman, Kudasiewicz, Jerzy Borawski, Wac³aw B³aut,
czy Zbyszek Kasztel, który po wojnie by³ nadleœniczym, póŸniej dyrektorem w zak³adach przemys³u
Irena Babiñska – ¿ona nadleœniczego, 1920 r.
wêglowego. Pracowa³ te¿ adiunkt

od Adama Loreta, pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Pañstwowych. Znali siê ze studiów. Zdaje siê, ¿e nawet w tym samym 1911 roku koñczyli Akademiê Leœn¹. Innym jego koleg¹
ze studiów by³ Albert Górski póŸniejszy dyrektor Lasów Pañstwowych w Gorzowie.
Ojciec studiowa³ jeszcze póŸniej w Petersburgu. Po zakoñczeniu nauki, pracowa³ jakiœ czas ko³o Odessy, budowa³ szlaki
kolejowe i mosty. PóŸniej przeszed³ do pracy w leœnictwie, naj-

Lech Babiñski, 1920 r.

BIULETYN RDLP W TTORUNIU
ORUNIU - 1(46)2008

29

Mieczys³aw Hodorowski, który by³ póŸniej dyrektorem Destylarni
¯ywicy w Garbatce. Nadleœniczymi w s¹siednich nadleœnictwach
byli Stefan Trocki (Kowal) i Kazimierz Hartung (Ko³o).
Z wa¿niejszych wydarzeñ okresu przedwojennego wspomina³ ojciec elektryfikacjê £uby, któr¹ przeprowadzi³ we wspó³pracy z naszym stryjem Czes³awem - kierownikiem Starej Elektrowni we W³oc³awku. Ojciec kierowa³ du¿¹ akcj¹ zwalczania
strzygoni choinówki w Nadleœnictwie Jedwabna, a póŸniej w latach trzydziestych XX wieku - plagê barczatki i brudnicy
mniszki metod¹ odymiania œwiecami, opylania z samolotów,
lepowania pni oraz metod naturalnych, na przyk³ad sprowadzaj¹c takie owady drapie¿ne jak têcznik liszkarz.

Wrzesieñ 1939

Na kilka dni przed wybuchem II wojny œwiatowej, ojciec
otrzyma³ polecenie stawienia siê w Bia³owie¿y. Tam leœnicy mieli
siê zgrupowaæ i utworzyæ oddzia³y. Zd¹¿yliœmy dojechaæ ca³¹
rodzin¹ i z ekwipunkiem tylko do Nieborowa na Mazowszu,
gdzie otoczyli nas Niemcy. Mieliœmy z nimi ró¿ne perypetie.
Niemcy zabrali nasze konie, a w zamian dali dychawicznego
ogiera, który choæ okaza³y to jednak porusza³ siê bardzo powoli. W tego ogiera wróciliœmy niebawem do W³oc³awka.
W listopadzie 1939 r. przyjecha³ do W³oc³awka Niemiec
o nazwisku Fink obejmowaæ nadleœnictwo w imieniu okupantów. Przyjecha³ do ojca i pyta³ sk¹d zna tak dobrze niemiecki.
Dogadali siê, ¿e mniej wiêcej w tym samym czasie kszta³cili siê
w Tharandcie. Jako kolega po fachu Oberforstmeister Fink doradzi³ ojcu, by natychmiast, jeszcze tego samego dnia zabra³
rodzinê i uda³ siê do Warszawy, bo w nocy przyjdzie po niego
gestapo. Maj¹ Niemcy w planie aresztowanie, co zacniejszej
inteligencji we W³oc³awku. Zabraliœmy wiêc niezw³ocznie najpotrzebniejsze rzeczy i przenieœliœmy siê tymczasem do leœniczówki na Falbance, gdzie leœniczym by³ wychowanek naszego ojca - Stasiu Knop. Zamieszkaliœmy na Falbance. Ojciec by³
z nami jeszcze trzy dni, zanim, zagro¿ony aresztowaniem wyjecha³ do Warszawy. Mnie i mojego brata w³adze okupacyjne
zamierza³y skierowaæ na roboty do Niemiec. Z miejsca zarejestrowaliœmy siê jako robotnicy leœni i to tymczasem uchroni³o
nas przed wywózk¹. Jesieni¹ i zim¹ zwoziliœmy koniem drewno z lasu, wiosn¹ sadziliœmy las.

Lata 20. XX w. Nadleœniczy Lech Babiñski przy osadzie w Widoniu

Na wysiedleniu

Latem 1940 r. Niemcy wysiedlili ca³¹ nasz¹ rodzinê - babcie,
mamê i brata ze mn¹ - z W³oc³awka do Generalnej Guberni. ZnaleŸliœmy ojca, który ju¿ wczeœniej spotka³ kolegê jeszcze ze studiów w Tharandtcie - Kazimierza Marszyckiego, a ten pomóg³
mu znaleŸæ pracê w leœnictwie pod Warszaw¹. Marszycki by³
nadleœniczym w Nadleœnictwie £ochów (Pomiechówek). Nasz
ojciec mieszka³ najpierw w Rybienku pod Wyszkowem, póŸniej
przeniós³ siê do Nadliwia i tam nas œci¹gn¹³. Najpierw pracowa³
w Leœnictwie Fidest u leœniczego W³adys³awa Koñskiego jako
kwitkowy, wydawa³ drewno z lasu. Szybko jednak zosta³ nadleœniczym na lasy pomaj¹tkowe z siedzib¹ w £ochowie-Budziskach.
W wyniku dzia³añ wojennych powsta³y tam du¿e zniszczenia
w lasach, trzeba by³o sporo wycinaæ i sadziæ. Ja i brat znaleŸliœmy zatrudnienie najpierw w tartaku w Budziskach, którym zawiadywa³ Austriak Weinert, a za pó³ roku dosta³em siê do nadleœnictwa na stanowisko praktykanta leœnego.

1928 r. Lech Babiñski z rodzin¹ przed osad¹ Widoñ

Na roboty do Niemiec

Pracowaliœmy w £ochowie do wrzeœnia 1943 roku, to jest
do chwili aresztowania i wywózki na roboty do Niemiec. Brata
wieŸli innym transportem. Jemu uda³o siê uciec z poci¹gu, ja
trafi³em do obozu pracy w Stargardzie (Szczeciñskim). Mieli
mnie przewieŸæ do zak³adów przemys³owych w Politz (Policach).
Jednak w tym czasie Police zbombardowali alianci i nie by³o
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Lata 30. XX w. Osada £uba po remoncie

po co tam jechaæ. ZawieŸli nas do Szczecina i jak po niewolników przychodzili po nas miejscowi Niemcy potrzebuj¹cy robotników do prac w gospodarstwie. Trafi³em na kilka miesiêcy
do firmy wêglowej Brandenburg und Niedermayer w Szczecinie, do roz³adunku, pakowania i rozwózki wêgla. Dowiedzia³em siê z czasem, ¿e obok jest nadleœnictwo, w którym potrzebuj¹ ludzi do pracy. Przy pomocy jednego z kolegów napisa³em list do regionalnego dyrektora leœnego w Szczecinie - nazywa³ siê Kamlach - z proœb¹ o skierowanie do pracy w lesie,
jako ¿e jestem z rodziny leœnej i znam tê pracê. Uda³o siê. Otrzyma³em wezwanie do dyrekcji. Po rozmowie z urzêdnikiem skierowano mnie do pracy w Leœnictwie Linken, Nadleœnictwo Falkenwalde. To by³o oko³o 15 km od Szczecina. Do dzisiaj istnieje to leœnictwo w Niemczech, blisko granicy z Polsk¹. Ówczesny, miejscowy leœniczy (Oberforstwarth) o nazwisku Kalkreuth,
to by³ przyzwoity cz³owiek, nawet przyj¹³ mnie œniadaniem.
W jego lesie pracowa³o jeszcze siedmiu innych Polaków. Mieszkaliœmy w baraku. Ca³a nasza grupa œcina³a drzewa i wyrabia³a
ró¿ne sortymenty. Mnie leœniczy kierowa³ te¿ do wyznaczania
trzebie¿y i odbiórek drewna.
Tymczasem mój brat po ucieczce z transportu ju¿ po kilku
dniach zosta³ zatrzymany przez niemieckich ¿andarmów i trafi³
do obozu karnego pod Inowroc³awiem, a póŸniej do Greizera
w Poznaniu (przed wojn¹ polskie Zak³ady Cegielskiego), gdzie
pracowa³ jako tokarz. Gdy Rosjanie w 1945 r. zbli¿ali siê do W³oc³awka brat próbowa³ wróciæ na w³asn¹ rêkê do rodzinnego
domu. To siê jednak nie uda³o, ich poci¹g skierowano do Gdañska. Brat wiedzia³ gdzie ja pracujê i niezw³ocznie wyruszy³ w kierunku Szczecina, ¿eby siê ze mn¹ spotkaæ. I tak siê sta³o, pewnego dnia znalaz³ mnie w lesie. Leœniczy zgodzi³ siê ¿ebyœmy
pracowali razem. Stanowiliœmy zespó³ drwali, pracuj¹c jedn¹ pi³¹.

Rosyjskie „wyzwolenie”

Pewnego poranka, w kwietniu 1945 r., znikli okoliczni Niemcy. Zbli¿a³ siê front. Ca³y dzieñ s³yszeliœmy wystrza³y armatnie.
Nadlecia³y rosyjskie samoloty. Machaliœmy im rêkami z radoœci¹,
gdy tymczasem oni zaczêli do nas strzelaæ. Pewnie byœmy nie
prze¿yli. Na szczêœcie by³o blisko do cmentarza. Zd¹¿yliœmy siê
schowaæ za nagrobki. PóŸniej, zbudowaliœmy bunkier w lesie,
w którym zamierzaliœmy przetrwaæ ten niebezpieczny czas. Po
kilku dniach wkroczyli do wsi Rosjanie. I wtedy o ma³o nie po¿egna³em siê z ¿yciem. Jeden z ¿o³nierzy za¿¹da³ ode mnie zegarka. Najpierw nie chcia³em mu oddaæ, jednak gdy postawi³ mnie
pod œcian¹ z zamiarem zastrzelenia, pospiesznie wrêczy³em mu
ten zegarek, który zreszt¹ nie przedstawia³ wiêkszej wartoœci. Po
rosyjsku ju¿ nieŸle mówi³em, gdy¿ mieliœmy kontakty z jeñcami
rosyjskimi, którzy byli w obozach jenieckich w pobli¿u Szczecina.
Chwilê potem nasz¹ polsk¹ grupê Rosjanie postanowili
wykorzystaæ do rozpoznania stanowisk niemieckich. Pod groŸb¹
rozstrzelania kazali biec przez ³¹kê w kierunku stanowisk karabinów niemieckich. Wydawa³o siê, ¿e to ju¿ po nas. Albo zastrzel¹ nas Niemcy z przodu, albo Rosjanie z ty³u. Uratowa³ nas
rów melioracyjny wykopany w po³owie ³¹ki. Pamiêta³em o nim i
gdy znaleŸliœmy siê w pobli¿u skierowa³em ca³¹ nasz¹ grupê
dnem tego rowu, a¿ poza pole ostrza³u. Tylko jeden z naszych
kolegów otrzyma³ postrza³ w rêkê. Uszliœmy z ¿yciem. Ale to
nie by³ koniec naszych spotkañ z frontem rosyjsko-niemieckim. Po kilku kilometrach wêdrówki drog¹, wyszliœmy na wiêksz¹
enklawê - otwart¹ przestrzeñ - poœród lasów. Gdy byliœmy
w centrum dostaliœmy siê pod ostrza³ artyleryjski. To by³o prawdziwe piek³o - wybuchy, ogieñ, dym, ha³as. Widzia³em w pewnym momencie jak po wybuchu odrzuci³o na kilka metrów
mojego brata W³odka. Upad³ do rowu przy szosie. Ju¿ myœla³em, ¿e po nim. Jednak i tym razem mieliœmy sporo szczêœcia.
Brat wyszed³ bez szwanku. Schowaliœmy siê w okopach, które
by³y przygotowane przy drodze. Przeczekaliœmy ostrza³ i noc¹,

lasem wróciliœmy do wsi, w której pracowaliœmy. Zatrzymaliœmy siê w opuszczonej przez mieszkañców leœniczówce.
W piwnicy by³y ubrania i zapasy ¿ywnoœci. Najedliœmy siê, przebraliœmy i nazajutrz ruszyliœmy w drogê z zamiarem powrotu
do domu, do W³oc³awka. To siê jednak nie uda³o. Wkrótce, na
przeprawie pontonowej na Odrze, w okolicach Gryfina zatrzymali nas rosyjscy ¿o³nierze. Pod broni¹ zaprowadzili do stodo³y, gdzie by³o ju¿ zgromadzonych z dwustu Polaków. PóŸniej
Kozacy pognali nas do Szczecina.

Wiêzienie w Szczecinie

To by³o pierwszego maja 1945 roku. Piêkna pogoda,
w Szczecinie kwit³y drzewa owocowe. Zamknêli nas w miejskim wiêzieniu. Przy wyczytywaniu nazwisk i umieszczaniu
w celach ka¿dy œwie¿o upieczony wiêzieñ otrzymywa³ têgie razy
nahajk¹ kozack¹. Mnie te¿ dosiêg³y ze trzy. Zamykali nas
w ma³ych pomieszczeniach o wymiarach 1 na 3 metry, po siedmiu. Nie by³o gdzie siê po³o¿yæ, ani si¹œæ. Po 24 godzinach
zaczê³y siê przes³uchania. Przes³uchiwa³ sam komendant. Ostre
œwiat³o w oczy. Najpierw wmawia³ mi, ¿e jestem "german", bo
on widzia³ mnie w mundurze. PóŸniej przyszed³ drugi NKWDzista, który te¿ od razu stwierdzi³, ¿e ja jestem "german" i przystawi³ mi broñ do g³owy. To ju¿ mnie zgniewa³o i odpowiedzia³em "jeœli ja german, to ty to¿e german". Nieoczekiwanie to podzia³a³o, uspokoili siê. Ale zaraz zaczêli z drugiej beczki. "Jeœli
ty nie german, to ty by³ a AK". Koniecznie chcieli mieæ pretekst
do rozstrzelania. W koñcu wyprowadzili mnie przed wiêzienie
i puœcili, czêstuj¹c porz¹dnym kopniakiem, wolno. Nazajutrz
spotka³em Zarembê, który by³ mianowany na prezydenta Szczecina. Zaproponowa³ mi wspó³pracê w organizacji administracji
miasta. Po kilku dniach odnalaz³em brata, który te¿ wydosta³ siê
z wiêzienia NKWD. Wspó³pracowaliœmy jakiœ czas z prezydentem, a póŸniej z in¿ynierem Rusieckim, który kierowa³ grup¹ leœników organizuj¹cych biura nowej Dyrekcji Lasów Pañstwowych.

Mój ojciec

Ojciec bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim. PóŸniej nigdy
nie chcia³ o tym mówiæ. Z jednej strony by³y to bardzo tragiczne
wspomnienia, z drugiej przyznawanie siê do uczestnictwa
w Powstaniu w czasach Polski Ludowej, zw³aszcza zaraz po wojnie by³o niebezpieczne dla ca³ej rodziny. W ka¿dym razie wówczas w 1944 roku, po upadku Powstania Warszawskiego Niemcy wziêli moich rodziców do obozu w Pruszkowie. Matkê mojego ojca, staruszkê rozstrzelali szaulisi - Litwini wys³uguj¹cy siê
Niemcom przy pacyfikacji Powstania Warszawskiego. Gdy do
Pruszkowa zbli¿ali siê Rosjanie ojciec przekupi³ stra¿nika, uciek³
z obozu i dziêki temu prze¿y³. Nadleœniczy Kazimierz Marszycki,
po "wyzwoleniu" obozu dosta³ siê w rêce NKWD, wywieŸli go na
Syberiê. S³uch po nim na zawsze zagin¹³.
Ojciec dosta³ siê najpierw do Skierniewic i tam zamieszka³
u znajomego leœniczego. Gdy front min¹³ W³oc³awek, w lutym
1945 roku dotar³ do W³oc³awka. Dom by³ spl¹drowany, w³aœciwie z wyposa¿enia nic nie zosta³o. Ojciec zaj¹³ siê organizacj¹
nadleœnictwa. Jednak przyby³e nowe w³adze leœne mia³y inne
plany. Nie ukrywali, ¿e w tych planach nie ma za wiele miejsca
dla przedwojennego nadleœniczego. Oœwiadczono mu, ¿e we
W³oc³awku bêdzie Inspekcja LP. Jej szefem zosta³ Konwicki.
Ojca przenieœli do Bobrownik i tam by³ w randze nadleœniczego do marca 1946 roku. PóŸniej i tam nie pasowa³ nowym w³adzom. Zreszt¹ po wizycie u nas pod Gorzowem, postanowi³,
¿e nie bêdzie siê przepycha³ z now¹ w³adz¹, pojedzie na zachód, gdzie przyjmowali do pracy w lesie w³aœciwie wszystkich
chêtnych. I tak zosta³ przeniesiony na ziemie zachodnie,
a w aktach osobowych (zachowa³a siê tylko ok³adka) napisano
- przeniesiony do Gorzowa. Pracowa³ w Nadleœnictwie G³usko
blisko Dobiegniewa.
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Ojciec zatraca³ siê w robocie. Kocha³ las. Jednak by³ ju¿
cz³owiekiem starszym, mia³ mniej si³y. Tam nawet do sklepu
trzeba by³o doje¿d¿aæ szeœæ kilometrów rowerem. Po kilku latach przeniós³ siê do Rejonu Lasów Pañstwowych w Drezdenku (DLP w Gorzowie Wlkp.), sk¹d przeszed³ na emeryturê oko³o 1960 roku, w wieku 75 lat. W lasach przepracowa³ 57 lat.
Gdy póŸniej ja przenios³em siê do W³oc³awka du¿o przebywa³
w naszym domu. Zmar³ u mnie, w 1967 roku, w wieku 82 lat.
Jest pochowany na cmentarzu we W³oc³awku-Michelinie. Tam
równie¿ spoczywa jego ¿ona (nasza mama) Irena.

Zostajemy leœnikami

Po przejœciu frontu, w kwietniu 1945 roku, i epizodzie wspó³pracy z prezydentem Zaremb¹ Rosjanie usunêli nas ze Szczecina. Trafiliœmy z bratem do grupy operacyjnej organizuj¹cej
siê Dyrekcji LP w Poznaniu. Dyrektorem by³ Albert Górski, kolega naszego ojca jeszcze ze studiów w Tharandcie. Zajmowaliœmy siê organizacj¹ leœnictwa na terenach przejêtych od Niemców. Dyrektor Górski poleci³ nam zabezpieczenie obiektów przemys³u drzewnego - fabryki sklejek i tartaków w Podjuchach
i Gryficach. Jednak ze wszystkich tych obiektów zostaliœmy wyrzuceni przez wojsko, a maszyny i urz¹dzenia wywieziono
w nieznanym kierunku.
W miêdzyczasie, odwiedzi³em rodziców we W³oc³awku. By³y
tam ciê¿kie warunki do ¿ycia. Dom bez mebli, trudnoœci z prac¹,
pieniêdzy ojcu nie wyp³acali, nie by³o œrodków na utrzymanie
ca³ej rodziny. Wróci³em do Poznania, zreszt¹ o to prosi³ dyrektor Górski, proponuj¹c mi i bratu pracê. Wtedy przyjmowali tam
kogokolwiek, nawet bez szko³y leœnej, bo brakowa³o r¹k do
pracy. Trafiliœmy do Gorzowa, gdzie organizowano now¹ zielonogórsk¹ dyrekcjê Lasów Pañstwowych. Szef dzia³u personalnego Próchnicki skierowa³ nas do Nadleœnictwa Drezdenko,
które prowadzi³ nadleœniczy G³uchowski. Zna³ mojego ojca
sprzed wojny. Trafi³em do poniemieckiej leœniczówki Busch
Kamp, 12 kilometrów od Drezdenka. Gdy tam pojecha³em pierwszy raz, spotka³em dwie sarny, które pas³y siê nieopodal osady. Nazwa³em tê leœniczówkê - Sarnowo. I tak ju¿ pozosta³o,
chyba do dziœ. Mój brat podj¹³ pracê w biurze Nadleœnictwa
Drezdenko Nowe, a póŸniej jako podleœniczy na terenie Nadleœnictwa Wo³ogoszcz.
W Leœnictwie Sarnowo by³em kilkanaœcie miesiêcy, po czym
przenieœli mnie na piêæ lat do Leœnictwa Wilczyska. Wtedy sami
urz¹dzaliœmy miejscowe lasy i wykonaliœmy pierwsze plany
urz¹dzeniowe. Wilczyska - to by³o du¿e leœnictwo, piêkne drzewostany. Mia³em szeœciu sta³ych robotników. W tym czasie koñczy³em Technikum Leœne w Goraju i Polskiej Woli ko³o Rzepina. PóŸniej przenieœli mnie do Leœnictwa Ustronie w Nadleœnictwie Karwin, po drugiej stronie Drezdenka. W leœniczówkach
nie by³o œwiat³a, siedzia³o siê przy karbidówkach i lampach
naftowych. Woda w studni by³a na g³êbokoœci 30 metrów. W tej
leœniczówce urzêdowa³em przez dwa i pó³ roku.

1937 r. Siedz¹: Lech Babiñski (w mundurze) i jego czterej bracia.
Stoi leœniczy W³adys³aw Honiek i dwaj synowie Lecha

1943 r. Jadów k. £ochowa. Bohdan (z lewej) i W³odzimierz (z prawej) Babiñscy

Moja ¿ona

¯onê Barbarê pozna³em jeszcze w Sarnowie. Basia by³a tam
nauczycielk¹ i jednoczeœnie kierowniczk¹ szko³y. Pochodzi³a
z Sosnowca. Od pocz¹tku wojny anga¿owa³a siê w dzia³alnoœæ
niepodleg³oœciow¹. Najpierw w tajnej organizacji "Nasze Sprawy", przekszta³conej póŸniej w Zwi¹zek Or³a Bia³ego, który nastêpnie wszed³ w sk³ad Armii Krajowej. Ojciec ¿ony by³ ¿o³nierzem wrzeœnia 1939 r. Zgin¹³, gdy samoloty niemieckie ostrzela³y jego kolumnê.
¯ona dzia³a³a w konspiracji na Œl¹sku. W struktury organizacji dosta³ siê agent. Wiosn¹ 1941 r. gestapo aresztowa³o kilkaset osób, w tym moj¹ przysz³¹ ¿onê i jej matkê. Umieœcili je
w Oœwiêcimiu, gdzie wkrótce matkê zamordowali. ¯onê dowozili na przes³uchania na gestapo. Odby³a siê sprawa s¹dowa,
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1958 r. Ojciec Lech (z lewej) i syn Bohdan (z prawej) w ¯arach na
Ziemiach Zachodnich

w której otrzyma³a wyrok œmierci. Po apelacji samych Niemców, ze wzglêdu na m³ody wiek, wyrok zamieniono na osiem
lat ciê¿kiego wiêzienia. Wyrok odbywa³a w kilku miejscach.
W obozie by³a królikiem doœwiadczalnym, w koñcowej fazie wojny, w Fordonie ko³o Bydgoszczy. Niemieccy pseudomedycy odebrali jej na zawsze zdrowie. W marszu œmierci w styczniu 1945
roku uda³o siê Basi uciec razem z kole¿ank¹, prze¿y³a.
Po wojnie najpierw na krótko wróci³a do Sosnowca, a póŸniej przenios³a siê na ziemie zachodnie. Zosta³a nauczycielk¹
i kierowniczk¹ szko³y na wsi blisko Leœnictwa Sarnowo, gdzie
pracowa³em. Poznaliœmy siê przy zalesieniach, w których
uczestniczy³y dzieci z jej szko³y. Przedstawi³em ¿onê rodzicom,
akurat w roku 25-lecia ich ma³¿eñstwa. Rodzice ju¿ mieszkali
wtedy na ziemiach zachodnich, w Nadleœnictwie G³usko. Œlub
z Basi¹ wziêliœmy w 1948 roku. W ma³¿eñstwie prze¿yliœmy 58
lat. ¯ona zmar³a w 2006 roku (uzupe³nienie ze stycznia 2008 r.)

Mój brat

Bohdan Babiñski z ¿on¹ Barbar¹ w latach 90. XX w.

Mój brat W³odek, krótko po wojnie rzuci³ leœnictwo. W Gorzowie Wlkp. ukoñczy³ szko³ê felczersk¹, myœla³ o medycynie. Pomóg³ mu szczêœliwy przypadek. Kiedyœ poszed³ na polowanie na
kaczki. To by³o jego pasj¹. Nagle us³ysza³ krzyk na wodzie, zobaczy³ wywrócon¹ ³ódkê i topi¹cych siê trzech ch³opców. Zrzuci³
kurtkê, skoczy³ im na pomoc. Zdo³a³ uratowaæ wszystkich. Zbiegli
siê ludzie, ch³opaków zabrali, wysuszyli. Miêdzy uratowanymi by³
syn jakiegoœ sekretarza Komitetu Wojewódzkiego partii z Zielonej
Góry. Ten, gdy pozna³ brata i jego zawodowe zamiary usilnie namawia³, by W³odek studiowa³ medycynê. I tak siê sta³o. Brat egzamin wstêpny zda³ celuj¹co, dosta³ siê do Poznania na Akademiê
Medyczn¹, tam j¹ ukoñczy³ i poniewa¿ lubi³ dzieci, wyrobi³ sobie
specjalizacjê jako pediatra. Pracowa³ w Poznaniu, w Bydgoszczy,
a na koñcu w Gêbicach ko³o Mogilna. Zmar³ przedwczeœnie, na
zawa³ serca, w 60-tym roku ¿ycia.

Moje 40 lat i 10 miesiêcy

Przed wojn¹ zd¹¿y³em ukoñczyæ Kujawskie Gimnazjum Klasyczne we W³oc³awku, które dawa³o tzw. ma³¹ maturê. Dalsz¹
edukacjê przerwa³a wojna. Ju¿ po wojnie pracuj¹c w lasach gorzowskich ukoñczy³em Technikum Leœne w Goraju i Polskiej Woli
ko³o Rzepina. Leœniczym by³em do 1953 roku, póŸniej przenieœli mnie do Rejonu Lasów Pañstwowych w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zosta³em brakarzem. Co roku uczestniczy³em
w kursach brakarskich, które wtedy organizowa³ inspektor Borodzik z ministerstwa. Gdy zdoby³em pierwsz¹ klasê brakarsk¹,
sam prowadzi³em kursy brakarskie. PóŸniej zosta³em przeniesiony do Zarz¹du LP w Zielonej Górze z siedzib¹ w ¯arach na
stanowisko g³ównego brakarza. ¯ary obs³ugiwa³y wówczas 92
nadleœnictwa, a rozpiêtoœæ zarz¹du siêga³a 300 km. Z Gorzowa
do miejsca pracy w ¯arach mia³em 180 km. Doje¿d¿a³em motocyklem. Nie by³o wtedy wolnych sobót, wiêkszoœæ ¿ycia zajmowa³a praca i dojazdy. Mia³em wówczas pod sob¹ 14 brakarzy.
Pensja by³a licha, jak to wówczas w leœnictwie. Minister stale
obiecywa³ - "ch³opcy jeszcze rok, ju¿ widaæ zielone œwiat³o dla
leœników". A za rok by³o tak samo. Przybywa³o pracy biurowej.
Ogromna iloœæ papierów. To mnie zniechêca³o.
Odszed³em z Zarz¹du w teren. Têskni³em za lasem. Ostatnie pó³tora roku, w latach 1962-1964, pracowa³em jako brakarz w nadleœnictwach Krzystkowice-Bogaczów, Zielona Góra,
Przytok, ¯ary, Ochla i kilku innych. Na w³asn¹ proœbê w 1964 r.
wróci³em w rodzinne strony, czyli do W³oc³awka.
Podj¹³em pracê na terenie Okrêgowego Zarz¹du LP w Toruniu, na stanowiskach brakarskich, kolejno w Nadleœnictwie
Skêpe (1964-68), w Zespole Sk³adnic najpierw W³oc³awek, póŸniej Toruñ. W latach 1969-74 by³em przedstawicielem Lasów
Pañstwowych w Zak³adach Celulozowo-Papierniczych we W³oc³awku. Celuloza przyjmowa³a transporty drewna z 17 Okrê-

Wspomnienia i fotografie z albumu rodzinnego. W³oc³awek 23 czerwca
2005 r. Fot. Tadeusz Chrzanowski

gowych Zarz¹dów LP z ca³ego kraju. Zarabia³o siê niewiele. Dorabia³em rzeŸbieniem w drewnie. PóŸniej, sporo tych rzeŸb trafi³o do muzeum folkloru, do skansenu, s¹ te¿ u moich znajomych. Na emeryturê przeszed³em po przepracowaniu 40 lat i
10 miesiêcy, z pocz¹tkiem 1982 roku.
Kiedyœ pojecha³em w zielonogórskie, tam gdzie dawniej
pracowa³em. Wszystko siê zmieni³o. W leœniczówkach maj¹
wszelkie wygody. Las, który sadzi³em urós³ na 15-20 metrów
wysokoœci. To ju¿ inny œwiat.

To wszystko robimy za póŸno

Jeszcze kilka lat temu ¿y³o wielu leœników, którzy zaczynali
pracê przed wojn¹. Mieli zdjêcia, pamiêtali kawa³ historii lasów
kujawsko-pomorskich. W wiêkszoœci poumierali, ¿yj¹ mo¿e nieliczni. Co nieco pami¹tek zosta³o u ich rodzin, wnuki mo¿e coœ
pamiêtaj¹ z opowieœci dziadków. To wszystko robimy za póŸno.
Rozmowê spisa³: Tadeusz Chrzanowski
Zdjêcia z albumu rodzinnego Bohdana Babiñskiego
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iêdzynarodowa Konferencja MULFOR odby³a siê w Banskiej Stiavnicy, od 17 do 21 paŸdziernika 2007
roku. Uczestniczy³o w niej 10 szkó³
z oœmiu krajów: Czech, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Polski, S³owacji, S³owenii i Szwecji. Wyjazd naszej szko³y
by³ mo¿liwy w wyniku uzyskania funduszy z unijnego Programu Leonardo
da Vinci, wspomagaj¹cego kszta³cenie
zawodowe.
Wspó³praca miêdzynarodowa jest
niezmiernie wa¿na w dzisiejszych czasach. Dlatego te¿, aby wyjœæ naprzeciw

U

Bp Jan Szlaga przy sadzeniu dêbu

D¹b posadzono przy Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Œciêcia Œwiêtego
Jana Chrzciciela w Chojnicach. Bazylika
stoi w samym centrum miasta nieopodal
ratusza i rynku. Posadzenie dêbu zbieg³o siê z zakoñczeniem remontu Bazyliki
i by³o czêœci¹ uroczystoœci, która odby³a
siê z tej okazji. Po 19 miesi¹cach prac
przy odrestaurowaniu œwi¹tyni przybyli
goœcie mogli na w³asne oczy podziwiaæ
efekty. Odrestaurowano mury, zamontowano nowe witra¿e, oœwietlenie, a to tylko niektóre z prac, jakie zosta³y wykonane w jednej z najwiêkszych w ostatnim
czasie inwestycji w mieœcie.
Inwestycja by³a wspó³finansowana
z czterech Ÿróde³: œrodków Unii Europejskiej (3,7 mln. z³), bud¿etu pañstwa (500
tys. z³) œrodków w³asnych Urzêdu Miasta
Chojnice i parafii (po 380 tys. z³). £¹cznie
poddano renowacji 3650 metrów kwadratowych elewacji Bazyliki, odremontowano jej otoczenie oraz zainstalowano nowoczesne oœwietlenie na zewn¹trz.

W uroczystoœci udzia³ wziêli jako gospodarze burmistrz Miasta Chojnice
Arseniusz Finster oraz proboszcz Parafii
pod wezwaniem Œciêcia Œwiêtego Jana
Chrzciciela ks. Jacek Dawidowski. Wœród
zaproszonych goœci byli: ks. biskup Jan
Bernard Szlaga, marsza³ek województwa
pomorskiego Jan Koz³owski, w³adze samorz¹dowe z Chojnic, przedstawiciele
wojewody, pos³owie na sejm z Pomorza,
leœnicy Nadleœnictwa Rytel. Uroczystoœæ
swoimi wystêpami uœwietnia³ zespó³ Noi
Per Dio Braci Mniejszych Kapucynów
z koœcio³a œw. Jakuba w Gdañsku.
Fina³em uroczystoœci by³o posadzenie Dêbu Papieskiego w pobli¿u Bazyliki. Nadleœniczy Nadleœnictwa Rytel Leszek Popowski przedstawi³ historiê sadzonek Dêbu Papieskiego.
Lokalizacja posadzenia drzewka nie
by³a przypadkowa, co wyrazi³ w swoim
wyst¹pieniu nadleœniczy Nadleœnictwa
Rytel - "Chcia³em ¿eby to drzewo sprawia³o radoœæ jak najwiêkszej liczbie ludzi,
dlatego trafi³o do Chojnic. Mam nadziejê, ¿e nasz d¹b bêdzie rós³ tak d³ugo jak
D¹b Chrobry".
Tekst i zdjêcia: Marcin Leszczyñski

z NADLEŒNICTW

roczystoœæ posadzenia Dêbu Papieskiego odby³a siê w sobotê
6 paŸdziernika 2007 roku. Drzewo posadzone w Chojnicach, w granicach
administracyjnych Nadleœnictwa Rytel
posiada certyfikat o nr 359.

D¹b papieski i leœnicy z Rytla przed Bazylik¹ w Chojnicach
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oczekiwaniom i potrzebom uczniów, postanowiliœmy wzmocniæ tê stronê dzia³alnoœci naszej szko³y. Przyk³adem mo¿e
byæ paŸdziernikowa wizyta na corocznej
Konferencji Miêdzynarodowego Stowarzyszenia MULFOR, która w 2007 roku
odby³a siê w s³owackiej szkole leœnej
w Banskiej Stiavnicy. Uczestnikiem wydarzenia by³a Katarzyna Pi¹tkowska, doradca zawodowy i nauczyciel Technikum
Leœnego w Tucholi.
Miejsce Konferencji nie by³o przypadkowe. Wybór s³owackiej szko³y wynika³
z faktu, i¿ jest to nowy cz³onek Stowa-

U

czniowie z klasy IIa Technikum Leœnego wziêli udzia³ od 19 do 21
wrzeœnia 2007 r. w wycieczce "Trudna
historia i wartoœci tradycji z przyrod¹
w tle", dofinansowanej przez Kujawsko
- Pomorskiego Kuratora Oœwiaty w ramach konkursu na organizacjê wycieczek edukacyjnych m³odzie¿y do
miejsc pamiêci narodowej - "Podró¿e
historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni".
Projekt wycieczki zyska³ aprobatê
komisji w kuratorium i co siê z tym wi¹¿e
dofinansowanie w wysokoœci 70 proc.
kosztów! Naszymi partnerami w organizacji wycieczki by³y nadleœnictwa, które
wspomog³y nas znacz¹cym dofinansowaniem oraz ugoœci³y na swoim terenie,
gdzie realizowaliœmy równie¿ przyrodnicz¹ czêœæ programu.
Program mieliœmy ambitny. Zak³ada³
pog³êbienie wiedzy z zakresu najnowszej
historii Polski i narodu polskiego, zapoznanie z tradycj¹ i kultur¹ Kaszubów oraz
S³owiñców, przybli¿enie zagadnieñ z zakresu gospodarki leœnej i ochrony przyrody Pomorza i Wybrze¿a Ba³tyku. Zaczê-

Grupa uczestników Konferencji w Banskiej Stiavnicy

byæ Ÿród³em informacji dla innych szkó³
i instytucji na temat naszej dzia³alnoœci
i jednoczeœnie miejscem kontaktowym
dla nas samych.
Spotkania takie jak Konferencja Stowarzyszenia MULFOR s¹ niezwykle po¿yteczne. Umo¿liwiaj¹ dok³adne omówienie wszelkich kwestii zwi¹zanych z organizacj¹ wymian, które nie zawsze da siê
ustaliæ na drodze mailowej czy telefonicznej. Dlatego ka¿dy z uczestników wykorzystywa³ czas maksymalnie. Spowodowa³o to, ¿e nawet wspólne kolacje, bêd¹ce chwil¹ odpoczynku, stawa³y siê

przedstawia³a swoje placówki, ofertê edukacyjn¹ i mo¿liwoœci nawi¹zania wspó³pracy. Da³o to pogl¹d na panuj¹c¹ sytuacjê równie¿ dla szkó³, które do³¹czy³y do
nas w tym roku.
Kolejnym punktem obrad by³o omówienie funkcjonowania Programu Leonardo da Vinci po restrukturyzacji unijnych
programów edukacyjnych i w³¹czenia
wszystkich do jednego du¿ego Programu "Uczenie siê przez ca³e ¿ycie". By³ to
bardzo istotny punkt Konferencji, poniewa¿ jak siê okaza³o, w niektórych krajach
spowodowa³o to zmianê Programu, do

którego mo¿na ubiegaæ siê o dofinansowanie praktyk dla m³odzie¿y. Po zdobyciu tych informacji przeszliœmy do planowania kolejnych wymian i praktyk zawodowych dla naszych uczniów. I tak do
naszej szko³y w najbli¿szym czasie przyjedzie grupa uczniów ze S³owenii, Finlandii, Czech, S³owacji i S³owenii. My natomiast planujemy wys³aæ grupy do: S³owacji, Szwecji, Finlandii, S³owenii i Hiszpanii.
Ostatnim punktem obrad by³a dyskusja nad stron¹ internetow¹ Stowarzyszenia, która jest w trakcie budowy. Ma ona

liœmy od Nadleœnictwa Bytów i Muzeum
Pomorza Œrodkowego w S³upsku z kolekcj¹ rysunków Stanis³awa Witkacego.
PóŸniej d³ugi spacer po S³owiñskim Parku Narodowym z najsympatyczniejszym
z przewodników - Pani¹ Genowef¹ Zielonk¹. Kolacja i kie³baska przy ognisku
smakowa³y wyœmienicie w goœcinnym
oœrodku w Smo³dziñskim Lesie. Pan Mariusz Zielonka oprowadzi³ nas po Muzeum S³owiñskiego PN, a tak¿e po skansenie w Klukach. Goœcinnie przyjê³o nas
równie¿ Nadleœnictwo Choczewo, a Pan
Rafa³ Skowronek przewêdrowa³ z nami
³adnych parê kilometrów po zalesionych
wydmach nadmorskich, zapoznaj¹c ze
specyfik¹ gospodarki leœnej w tej czêœci
nadleœnictwa.
W Gdañsku byli prawie wszyscy
z nas, ale ilu wczeœniej zaduma³o siê choæ

Nasza grupa na pok³adzie starego galeonu. Fot. Jolanta Wencel
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z TECHNIKUM
LEŒNEGO...

rzyszenia MULFOR, a zgodnie z przyjêt¹
zasad¹, nowi cz³onkowie staj¹ siê organizatorami corocznego spotkania. Ma to
na celu umo¿liwienie pozosta³ym cz³onkom zapoznania siê z now¹ szko³¹, jej
baz¹ dydaktyczn¹ i mo¿liwoœciami zwi¹zanymi z organizacj¹ praktyk zawodowych.
Pierwszym punktem spotkania by³a
wizyta w szkole, zwiedzanie budynku
i zaplecza szko³y oraz spotkanie z dyrekcj¹. Da³o to uczestnikom pewnoœæ, ¿e
placówka jest otwarta i gotowa do nawi¹zania wspó³pracy. Nastêpnie przeszliœmy
do konkretnej pracy. Ka¿da ze szkó³

z TECHNIKUM LEŒNEGO...

jednym du¿ym forum dyskusyjnym.
Chwile takie dawa³y równie¿ mo¿liwoœci
na indywidualne rozmowy.
Oprócz ciê¿kiej pracy organizatorzy
przewidzieli te¿ chwile rozrywki dla
uczestników tego miêdzynarodowego
spotkania. Uda³o nam siê zwiedziæ przepiêkne miasto Banska Stiavnica, które
nale¿y do dziedzictwa UNESCO. Poza
tym zapoznaliœmy siê równie¿ ze szkolnym nadleœnictwem, w którym uczniowie
s³owackiej szko³y odbywaj¹ praktyki zawodowe. Gospodarze zabrali nas równie¿ do Œwiêtego Antoniego, gdzie znajduje siê przepiêkny pa³ac wraz z du¿¹
wystaw¹ o tematyce ³owieckiej.
Po trzech intensywnych dniach obrad i wymiany doœwiadczeñ wszyscy
uczestnicy rozjechali siê do swoich domów. Wczeœniej jednak ustalono termin
i miejsce nastêpnego spotkania. Tym
razem Konferencja MULFOR odbêdzie
siê w szwedzkiej szkole leœnej, w koñcu
wrzeœnia 2008 r. Tymczasem mamy nadziejê na owocn¹ wspó³pracê przez ca³y
rok. W najbli¿szym czasie nasi uczniowie maj¹ szansê udaæ siê na tygodniowe praktyki na S³owacjê oraz do Finlandii i Szwecji. Mamy nadziejê, ¿e oferta
bêdzie jeszcze szersza, je¿eli uda siê
uzyskaæ finanse w ramach Programu
Leonardo da Vinci.

M

istrzostwa Szkó³ Leœnych w Indywidualnym Biegu na Orientacjê o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ Leœnych
w Goraju odby³y siê 15 wrzeœnia 2007 r.
Dziêki przychylnoœci i wsparciu finansowemu nadleœnictw Osie i Rytel, jedenastu
uczniów z naszej szko³y mog³o sprawdziæ
swoje mo¿liwoœci w biegu i orientacji
w terenie oraz wymieniæ doœwiadczenia
z uczniami innych szkó³ leœnych. Kategoria wiekowa M18 (mê¿czyŸni 17-18 lat)
by³a mocno obsadzona, ale Micha³owi
Jaszczykowi z kl. IIIc uda³o siê dotrzeæ do
mety, na wysokim, choæ ma³o lubianym
4-tym miejscu. Natomiast Karolina Grocka z kl. IIe zdeklasowa³a pozosta³e zawodniczki przywo¿¹c puchar za I miejsce
w kategorii K17 (kobiety 16-17 lat). Cieszymy siê, ¿e biegi na orientacjê zyskuj¹
coraz szersze grono zwolenników. Liczymy, ¿e bêdziemy mogli wystartowaæ
w X Mistrzostwach Polski Leœników, które
odbêd¹ siê w czerwcu br. w Zagnañsku.

Micha³ Jaszczyk uzyska³ IV miejsce w biegu na orientacjê. Fot. Jolanta Wencel

Jolanta Wencel

Katarzyna Pi¹tkowska

na chwilê w Koœciele œw. Brygidy, zatrzyma³o siê pod Pomnikiem Poleg³ych
Stoczniowców, czy Obroñców Poczty
Gdañskiej? Nie mogliœmy nie odwiedziæ
te¿ Westerplatte, szczególnie, ¿e by³ to
wrzesieñ. Zabra³ nas tam "stary" galeon.
Historiê polskich zes³añców i kator¿ników
oraz dzia³alnoœæ Gryfa Pomorskiego poznawaliœmy w Szymbarku. Przybi³y nas
losy Polaków, szczególnie spisane rêk¹
tych najm³odszych, które czytaliœmy na
œcianach bydlêcych wagonów.
Nie sam¹ histori¹ ¿yje 17-latek. By³
te¿ czas na piosenki przy ognisku, seans filmowy, podziwianie widoków z latarni morskiej i wie¿y widokowej Jana
Paw³a II w Wie¿ycy. Jak¿e mocno zintegrowa³ nas wieczorny spacer po wydmach, czy próba nauczenia nas alfabetu kaszubskiego przez Kamila. Chcieliœmy jeszcze raz podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do tego, ¿e
wycieczka mog³a siê odbyæ i by³a tak
bogata w atrakcje, a w szczególnoœci
nadleœnictwom: Bytów, Osusznica, Choczewo i Gdañsk. Darzbór!
Jolanta Wencel
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Parku Narodowym "Bory Tucholskie" goœciliœmy 19 grudnia 2007 r.
Bojowo nastawieni, 5-osobow¹ ekip¹, wystartowaliœmy w nowym konkursie pt.
"Trójbój przyrodniczy", przeznaczonym
dla szkó³ ponad gimnazjalnych. Konkurs
obejmowa³ swoim zasiêgiem powiat chojnicki oraz miasta Cz³uchów i Tuchola. Z
trzema etapami konkursu zmaga³o siê 34
uczestników, w tym z Zespo³u Szkó³ Leœnych w Tucholi: Dawid Kontny, Mateusz

Kowalke z klas maturalnych oraz Micha³
Kowalczyk, Mateusz Bielecki i Miko³aj
Zbonik z klas drugich. Zmagania dotyczy³y ogólnych wiadomoœci z zakresu ró¿norodnoœci œwiata przyrody i jego ochrony, rozpoznawania rodzimych gatunków
drzew i krzewów oraz roœlin i zwierz¹t
objêtych ochron¹ prawn¹.
Cieszymy siê bardzo, ¿e Dawid Kontny
osi¹gn¹³ wynik 91/100 punktów i zaj¹³
pierwsze miejsce. Niewiele punktów straci³ Micha³ Kowalczyk, sklasyfikowany na trzecim
miejscu, po Agnieszce Pó³gêsek z LO w Czersku. Mateusz Kowalke by³ 4, a Mateusz Bielecki i Miko³aj
Zbonik odpowiednio siódmy i ósmy. Serdecznie
dziêkujemy Panu Januszowi Kochanowskiemu, dyrektorowi PN "Bory Tucholskie" oraz pracownikom
parku za zaproszenie do
udzia³u w konkursie oraz
ufundowanie piêknych nagród ksi¹¿kowych.

Trzeci od lewej – laureat I miejsca w Trójboju przyrodniczym
Dawid Kontny w towarzystwie leœników Parku Narodowego
„Bory Tucholskie”

Jolanta Wencel

Przyznano nagrody i wyró¿nienia w konkursie stron internetowych za 2007 rok

opiniê o przedsiêbiorstwie potencjalny klient wyrabia sobie na
podstawie krótkich odwiedzin
firmowej witryny w Internecie.

W konkursie stron internetowych zwyciê¿y³ Robert Wojnerowicz z Nadleœnictwa Osie. Na zdjêciu – odbiera nagrodê
z r¹k dyrektora RDLP w Toruniu Janusza Kaczmarka.
Fot Tadeusz Chrzanowski

Wiêkszoœæ jednostek Lasów Pañstwowych, id¹c z duchem czasu, równie¿ posiada w³asne strony internetowe - i nie
jest to jedynie Biuletyn Informacji Publicznej. Internet jako wci¹¿ zyskuj¹ce na popularnoœci medium sta³o siê potê¿nym
narzêdziem leœników w komunikacji ze
spo³eczeñstwem i budowaniu pozytywnego wizerunku PGL LP.
Magnesem przyci¹gaj¹cym internautów na leœne witryny s¹ dane na temat
bazy turystycznej, wartych odwiedzenia
miejsc, czy oferta edukacyjna leœników.
Du¿a ogl¹dalnoœæ stron jest jednoczeœnie

mym ekosystemie lasu, czy leœnictwie.
Donios³¹ rolê w tego rodzaju rozpropagowywaniu informacji odgrywaj¹ strony
internetowe jednostek LP. Warto przypomnieæ, ¿e danym o chronionych lub cennych przyrodniczo miejscach powinny
zawsze towarzyszyæ wskazówki maj¹ce
na celu udostêpnienie terenu bez szkody dla œrodowiska.
Informacje na witrynie firmowej powinny byæ podane przystêpnie, ale w profesjonalnej formie. Nie ma tu miejsca na
skróty myœlowe, ¿argon fachowy, b³êdy
jêzykowe, czy niedzia³aj¹ce odnoœniki.
Przez ca³y 2007 rok trwa³ - og³oszony przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu - konkurs na najlepiej funkcjonuj¹c¹ stronê
internetow¹ nadleœnictw RDLP w Toruniu. Komisja Konkursowa po dwuetapowej ocenie 27 jednostek (w po³owie
i na koniec roku) przyzna³a nagrody:
Robertowi Wojnerowiczowi z Nadleœnic-

okazj¹ do sprzedania garœci wiadomoœci
na temat leœnictwa i zadañ leœników.
Informowanie o w³asnych dzia³aniach
jest nieod³¹cznym elementem inicjatyw
skierowanych do spo³eczeñstwa. Funkcjonowanie obiektów turystycznych,
b¹dŸ edukacyjnych by³oby pozbawione
sensu, gdyby potencjalny u¿ytkownik nie
wiedzia³ o ich istnieniu lub lokalizacji.
Udostêpnienie lasu mo¿na rozumieæ nie
tylko poprzez korzystne po³o¿enie infrastruktury i dogodny dojazd. Termin daje
siê interpretowaæ szerzej - w kontekœcie
wyczerpuj¹cego i kompetentnego informowania o ciekawych miejscach, o sa-

oceny by³y informacje praktyczne i kontaktowe dla odwiedzaj¹cych oraz klientów,
a tak¿e bie¿¹ca aktualizacja strony.
Laureaci oraz wyró¿nieni w³o¿yli du¿o
wysi³ku w bie¿¹c¹ aktualizacjê stron, a tak¿e w ogóln¹ estetykê oraz spójnoœæ graficzn¹ poszczególnych elementów witryn
nadleœnictw. Dobrze dobrane zdjêcia, obecnoœæ konkursów i gier, mo¿liwoœæ umówienia zajêæ z leœnikiem przez Internet, miejscowe ciekawostki, po¿ó³k³e materia³y historyczne to tylko niektóre z dobrych pomys³ów webmasterów. Ogólnie teksty s¹ przystêpnie napisane, treœciwe i aktualne.
Zgodnie z Decyzj¹ nr 4/2008 Dyrektora RDLP w Toruniu, konkurs bêdzie
kontynuowany. Informacjê o nim zamieszczamy poni¿ej i zachêcamy do udoskonalania prezentacji internetowych naszych jednostek. Zwyciêzcom i wyró¿nionym serdecznie gratulujemy!
Mateusz Stopiñski

KONKURS
STRON WWW.

P

twa Osie (1. miejsce), Robertowi Pi¹tkowskiemu z Nadleœnictwa Woziwoda
(2. miejsce) i Jackowi Mazanowskiemu
z Nadleœnictwa Cierpiszewo (3. miejsce). Ponadto, wyró¿nieni zostali redaktorzy stron internetowych piêciu nadleœnictw, tj. Szubina, Torunia, Dobrzejewic, Jam i Przymuszewa. Laureaci otrzymali wydany ostatnio album "Przyroda
lasów kujawsko-pomorskich".
G³ównymi kryteriami oceny witryn by³y
m.in.: jêzyk, zawartoœæ merytoryczna
i kompletnoœæ informacji. Komisja przywi¹zywa³a tak¿e uwagê do ilustracji, grafiki
i ogólnej estetyki witryn. Innymi kryteriami

o raz kolejny dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu og³osi³ konkurs na najlepiej funkcjonuj¹c¹ witrynê internetow¹ nadleœnictw toruñskiej dyrekcji LP.
Celem konkursu jest podniesienie
i utrzymanie wysokiej jakoœci merytorycznej i formalnej witryn internetowych nadleœnictw, a tak¿e ich funkcjonalnoœci
i atrakcyjnoœci dla osób, które z nich korzystaj¹. W konkursie uczestnicz¹ osoby
odpowiedzialne za prowadzenie witryn
internetowych nadleœnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu.
Komisja bêdzie oceniaæ strony internetowe dwukrotnie, w terminie do 31 lipca 2008 r. (ocena etapowa) oraz w terminie do 4 grudnia 2008 r. (ocena koñcowa, ostateczna), bior¹c pod uwagê comiesiêczne przegl¹danie stron wszystkich nadleœnictw.
Pe³ny regulamin konkursu, w osobnym pliku do pobrania, jest opublikowany na stronie internetowej: www.torun.
lasy.gov.pl.
Mateusz Stopiñski

BIULETYN RDLP W TTORUNIU
ORUNIU - 1(46)2008

37

konkursy...

iadomo, jak istotny w dziW
siejszych czasach jest wizerunek firmy. Niejednokrotnie

KONKURS
FOTOGRAFICZNY
dla leœników 2008

D

yrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu og³osi³ kolejn¹ edycjê konkursu fotograficznego dla leœników z terenu toruñskiej dyrekcji.
Celem konkursu jest promocja bogactwa
i piêkna przyrody lasów kujawsko-pomorskich
oraz propagowanie i rozwój fotografii przyrodniczej w œrodowisku leœników naszego regionu.
Na konkurs mo¿na przygotowaæ po piêæ fotografii w trzech zaproponowanych tematach:
1. Krajobrazy lasów kujawsko-pomorskich.
2. Leœna fauna i flora.
3. Las i cz³owiek.
Termin sk³adania prac up³ywa 7 listopada 2008
roku. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody pieniê¿ne i rzeczowe.
Podobnie jak w latach ubieg³ych wyró¿nione
prace bêd¹ publikowane w wydawnictwach Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu, na stronach internetowych, w Biuletynie, folderach itp.
Regulamin konkursu oraz kartê zg³oszenia
mo¿na pobraæ ze strony internetowej www.
torun.lasy.gov.pl b¹dŸ otrzymaæ w biurze nadleœnictwa.
(Red.)

NAJ£ADNIEJSZA
OSADA LEŒNA 2008

D

yrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu og³osi³ konkurs na naj³adniejsz¹ osadê leœn¹ roku 2008.
W konkursie uczestnicz¹ nadleœnictwa nadzorowane przez RDLP w Toruniu zaœ do udzia³u
w konkursie mo¿na kwalifikowaæ wszystkie osady funkcyjne zamieszkiwane przez pracowników
zatrudnionych w nadleœnictwach - tak¿e osady
wielorodzinne. Z rywalizacji na jedn¹ edycjê wy³¹czeni s¹ laureaci Konkursu z 2006 roku - osady,
które zajê³y pierwsze, drugie i trzecie miejsca.
Konkurs sk³ada siê z dwóch etapów: I etap na szczeblu nadleœnictwa, II etap - na szczeblu
RDLP, w którym bior¹ udzia³ zwyciêskie osady
z I etapu. Nadleœnictwo zg³osi, w terminie do
31 lipca br., do oceny na szczeblu regionalnym
osadê, która zwyciê¿y³a w I etapie Konkursu.
W konkursie oceniane bêd¹ m.in. takie dzia³ania i elementy gospodarza osady jak: samodzielne
ulepszenie stanu technicznego i wizualnego osady,
ma³a architektura ogrodowa (z uwzglêdnieniem
wk³adu w³asnego), utrzymanie trawników (z uwzglêdnieniem wk³adu w³asnego), koncepcja urz¹dzenia
elementów ozdobnych ogrodu (rabaty kwiatowe,
krzewy i drzewa ozdobne, ¿ywop³oty, itp), utrzymanie elementów ozdobnych ogrodu.
Regulamin konkursu jest dostêpny na stronie
internetowej: www.torun.lasy.gov.pl oraz w biurach nadleœnictw RDLP w Toruniu.
(Red.)

38

BIULETYN RDLP W TTORUNIU
ORUNIU - 1(46)2008

USTALENIA Z NARADY NADLEŒNICZYCH,
która odby³a siê w Solcu Kujawskim 17 stycznia 2008 r.
1. W zakresie k³odowania drewna nale¿y przestrzegaæ zapisów Zarz¹dzenia nr 35 Dyrektora Generalnego LP z 2004 r. do czasu oficjalnego
og³oszenia ich zapowiedzianej nowelizacji.
2. Pisemne wnioski nadleœniczych sk³adane do RDLP w Toruniu w sprawie uzasadnionej zmiany cen detalicznych sortymentów drewna stosowego liœciastego bêd¹ niezw³ocznie rozpatrywane przez dyrektora
ds. ekonomicznych.
3. Termin wykonania szacunków brakarskich przez leœniczych na 2009
rok ustala siê na dzieñ 31 maja br.
4. Nadleœnictwa, które w 2007 roku osi¹gnê³y niski wskaŸnik realizacji
zadañ inwestycyjnych (nadleœnictwa: Toruñ, Solec Kuj., Bydgoszcz)
zobowi¹zuje siê do niezw³ocznego podjêcia dzia³añ (przygotowanie
projektów, zezwoleñ itd.), które zagwarantuj¹ pe³ne wykonanie inwestycji zaplanowanych na 2008 rok.
5. W celu wyeliminowania b³êdów i uchybieñ w realizacji zadañ remontowych i inwestycyjnych, RDLP w Toruniu zorganizuje w tym temacie
- w terminie do 15 maja 2008 roku - profesjonalne szkolenia dla nadleœniczych, w tym szczególnie z zakresu remontów i inwestycji drogowych oraz przepisów ustawy Prawo zamówieñ publicznych.
6. Pomorski Region Inspekcyjny LP przeka¿e do nadleœnictw RDLP w Toruniu prezentacjê multimedialn¹ zawieraj¹c¹ tezy, wytyczne i przyk³ady do procedury œledzenia przebiegu realizacji umów z wykorzystaniem aplikacji LAS w Systemie Informatycznym LP.
7. Nadleœniczowie wyegzekwuj¹ dokonywanie na bie¿¹co wpisów w Systemie Informatycznym LP z przeprowadzonych w nadleœnictwie kontroli, zgodnie z Zarz¹dzeniem nr 75/2007 Dyrektora Generalnego LP
z 31 grudnia 2007 roku o kontroli instytucjonalnej.
8. Nadleœniczowie, w okresie wiosny br., przeprowadz¹ szkolenia dla leœniczych z zakresu zwalczania szkodników wtórnych œwierka, sosny
i dêbu, ze szczególnym naciskiem na wyszukiwanie drzew zasiedlonych
przez owady i odpowiednio wczesnym ich usuwaniem z drzewostanu.
9. Opracowaæ i wdro¿yæ do praktyki procedurê stosowania ognia technologicznego podczas prac hodowlano-ochronnych na terenie nadleœnictwa.
10. W zakresie planowania ³owieckiego nadleœniczowie zobligowani s¹ do
takiego kszta³towania rocznych planów, by na koniec okresu obowi¹zywania Wieloletnich (10-letnich) £owieckich Planów Hodowlanych osi¹gn¹æ docelowe stany zwierzyny poszczególnych gatunków.
11. Zgodnie z zapisami ustawy O ochronie gruntów rolnych i leœnych nale¿y prowadziæ dok³adne obserwacje zmierzaj¹ce do wykrycia sprawców ewentualnych, nielegalnych wy³¹czeñ z produkcji leœnej w Lasach
Pañstwowych, jak i w lasach nadzorowanych przez Lasy Pañstwowe.
Wykryte przypadki nielegalnych wy³¹czeñ nale¿y niezw³ocznie zg³aszaæ dyrektorowi RDLP.
12. Nadleœniczowie wyegzekwuj¹ od terenowej S³u¿by Leœnej (leœniczych,
in¿yniera nadzoru) sta³e, bie¿¹ce œledzenie i ochronê granic Lasów
Pañstwowych, w tym obowi¹zek niezw³ocznego zg³aszania przypadków ich naruszenia.
13. Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu wyst¹pi do Dyrekcji Generalnej LP
o interpretacjê zasad wyp³aty równowa¿ników pieniê¿nych za zamieszkiwanie we w³asnym lub wynajêtym mieszkaniu przez pracowników LP,
którym przys³uguje bezp³atne mieszkanie s³u¿bowe, a takowego w miejscu wykonywania pracy brak i w zwi¹zku z tym pracownicy ci zamieszkuj¹ poza miejscem wykonywania pracy. Szczególnie dotyczy to osób
zatrudnionych na stanowisku podleœniczego.
14. Wzmóc dyscyplinê noszenia mundurów przez pracowników S³u¿by
Leœnej w czasie pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych.
15. Realizowaæ wytyczne dyrektora RDLP w Toruniu w zakresie zakupu
i dostarczania do leœnictw œrodków czystoœci na bie¿¹ce utrzymanie
czystoœci kancelarii i sanitariatów przy kancelariach.
Janusz Kaczmarek
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Toruniu

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

ziesiêæ medali – tyle zdobyli Polacy
w Mistrzostwach Europy ESDRA, offsnow 2007, które mia³y miejsce na terenie
Nadleœnictwa Szubin – jednego ze wspó³organizatorów mistrzostw.
Zawody odby³y siê od 27 do 28 paŸdziernika 2007 r. i zgromadzi³y oko³o 200
zawodników z 13 krajów, w tym 35 Polaków. Uroczyste otwarcie mistrzostw w pi¹tkowe popo³udnie, po³¹czone z przemarszem wszystkich ekip bior¹cych udzia³
w zawodach wraz z organizatorami i sponsorami uliczkami Kcyni zgromadzi³o wielu
mieszkañców tego miasteczka. Ceremoniê
zakoñczy³y wystêpy zespo³ów folklorystycznych i pokaz sztucznych ogni.
W nastêpnych dniach przeprowadzono
kilkanaœcie widowiskowych konkurencji
z udzia³em prawie 600 psów wielu ras, m.in.
Alaskan Malamute, Siberian Husky, Pies
Grenlandzki, na malowniczych, leœnych trasach Leœnictwa Tupad³y.
Start i meta, jak równie¿ biuro zawodów
oraz miejsce stacjonowania zawodników znajdowa³y siê w obrêbie leœniczówki Tupad³y,
u pañstwa Borkowskich, którzy razem z dzieæmi równie¿ nale¿¹ do mi³oœników tego sportu. Licznie odwiedzaj¹cy zawody kibice podziwiali i dopingowali wyœcigi maszerów - "powo¿¹cych" zaprzêgami z jednym, dwoma,
czterema lub oœmioma psami.
W zmaganiach z czasem brali równie¿
udzia³ rowerzyœci i biegacze z jednym czworonogiem. Podczas zakoñczenia zawodów
prezes Sfory Nakielskiej Jacek Nowak podziêkowa³ zawodnikom, sponsorom i wszystkim twórcom sukcesu organizacji zawodów.
Dotychczas Polska by³a organizatorem
trzech imprez w randze mistrzostw - Europy
w 2003 roku w Jakuszycach oraz œwiata seniorów w 2005 roku w Lubliñcu i juniorów
w marcu 2007 roku w Szklarskiej Porêbie.
Ta znakomicie przygotowana impreza
w znacz¹cy sposób przyczyni³a siê do promowania regionu Pa³uk jak i Lasów Pañstwowych w tym Nadleœnictwa Szubin.
Tekst i zdjêcia: Pawe³ Dobies

