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Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego w Toruniu otworzył
profesor Andrzej Grzywacz (z prawej)

ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
LEŚNEGO W TORUNIU
■■ TEKST: Tadeusz Chrzanowski | ZDJĘCIA: Tadeusz Chrzanowski, Mateusz Stopiński

„Znaczenie lasów w obronności kraju” to wiodący temat 115. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbywał się
w Toruniu, w dniach od 25 do 27 czerwca 2015 r. Uczestniczyło w nim blisko trzystu leśników i zaproszonych gości z całego kraju.
Dyrektor Janusz
Kaczmarek
mówił o historii
i współczesności
lasów Pomorza
i Kujaw

Z

jazd Polskiego Towarzystwa Leśnego otworzył
przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który po przywitaniu zebranych na sali
poprosił ks. Wiktora Ojrzyńskiego – kapelana leśników warszawskich o modlitwę inaugurującą spotkanie i sesję poświeconą m.in. udziałowi w walkach
o obronę ojczyzny i martyrologii leśników polskich.

SESJA REFERATOWA
W przedpołudniowej sesji referatowej Zjazdu
wystąpili: płk Zbigniew Zieliński z referatem „Przysposobienie Wojskowe Leśników”, Ewa Siemaszko
z referatem „Leśnicy ofiarami zbrodni wołyńskiej”,
dr Tomasz Skowronek – „Leśnicy zamordowani trybem katyńskim”, Tadeusz Chrzanowski – „Udział leśników w walkach i działalności Gryfa Pomorskiego”
oraz Tadeusz Pasternak, który podjął temat „Straży
Leśnej w strukturach ładu i bezpieczeństwa państwa”.
Jeszcze przed sesją popołudniowa odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci

WYDARZENIA
4

UHONOROWANI MEDALAMI
Decyzją Ministra Obrony Narodowej grupa leśników została uhonorowana medalami „Za zasługi
dla obronności kraju”. Medal Złoty odebrał profesor
Andrzej Grzywacz. Kolejni leśnicy zostali odznaczeni Medalem „Pro Patria” przyznawanym za zasługi
w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce
o niepodległość Polski podczas II wojny światowej
i po jej zakończeniu.
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska w Gdyni” Barbara i Zbigniew Pytko wręczyli
Medal Katyński leśnikom zasłużonym w urządzeniu
i pielęgnowaniu miejsca pamięci leśników polskich
ofiar Zbrodni Katyńskiej, w Wierzchlesie na terenie
Borów Tucholskich.
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Barbara Pytko (z lewej) wręczyła grupie leśników Medal Katyński
Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska w Gdyni”
dyrektora Teofila Lorkiewicza, umieszczonej na postumencie przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji lasów
Państwowych w Toruniu w sąsiedztwie ronda, które
nosi imię Lorkiewicza. O tym wydarzeniu piszemy
szerzej w odrębnym artykule (czytaj na str. 6-7).
W dalszej części sesji referatowej, która odbywała się w sali konferencyjnej Hotelu Filmar w Toruniu wystąpili: ppłk dr hab. Piotr Malinowski, który
mówił o „Dawnym znaczeniu lasów w obronności”
oraz ppłk dr Artur Michalak, który rozwinął temat
„Współczesnego znaczenia lasów w obronności kraju”. Na zakończenie sesji referatowej dyrektor RDLP
w Toruniu Janusz Kaczmarek przedstawił prezentację pt. „90 lat Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – historia i współczesność”, po której uczestnicy
Zjazdu mogli jeszcze obejrzeć dwa filmy. Pierwszy
ukazujący walory przyrodnicze lasów kujawsko-pomorskich i drugi poświęcony historii Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice Paweł Nas (pierwszy z prawej)
prezentuje sadzonki wyhodowane w szkółce leśnej Bielawy

Uczestnicy Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego podczas sesji referatowej
Grupa uczestników Zjazdu PTL odwiedziła rezerwat przyrody „Las Piwnicki” pod Toruniem

WYDARZENIA

NIE TYLKO TORUŃ
Nazajutrz, 26 czerwca, odbyła się część terenowa
Zjazdu. Leśnicy podzieleni na pięć grup autokarowych odwiedzili wybrane miasta regionu: Chełmno, Świecie, Grudziądz, Golub-Dobrzyń, Kruszwica
i – przede wszystkim – Toruń z jego urokliwą Starówką. W programie wycieczek były też interesujące
obiekty przyrodnicze, a cały dzień zakończył się spotkaniem wszystkich uczestników Zjazdu na terenie
leśnej szkółki kontenerowej „Bielawy” w gościnnym
Nadleśnictwie Dobrzejewice pod Toruniem.
W trzecim dniu spotkania leśników, odbył 115
Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa
Leśnego, poświęcony m.in. podsumowaniu wydarzenia oraz sformułowaniu wniosków. Zapowiedziano również, że kolejny, 116 Zjazd PTL odbędzie się
w przyszłym roku na terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Gdańsku. ■
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Przewodniczący Oddziału PTL w Toruniu Roman Dobrzyński
(z lewej) i dyrektor Janusz Kaczmarek podczas uroczystości
odsłonięcia tablicy pamięci Teofila Lorkiewicza

PIERWSZY DYREKTOR
UPAMIĘTNIONY
■■ TEKST I ZDJĘCIA: Mateusz Stopiński

Podczas 115. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego upamiętniono pierwszego dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu Teofila Lorkiewicza.

P

WYDARZENIA

Uczestnicy Zjazdu
PTL przed gmachem
Dyrekcji LP w Toruniu

onad 160 leśników z całego kraju, głównie
członków Polskiego Towarzystwa Leśnego
wzięło udział w odsłonięciu postumentu z tablicą upamiętniającą Teofila Lorkiewicza przy gmachu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Odsłonięcie tablicy 25 czerwca 2015 r. było

6
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jednym z punktów programu 115. Ogólnopolskiego
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbywał się w Toruniu w dniach 25-27 czerwca 2015 r.
Na wstępie ceremonii odsłonięcia obelisku, w której udział wzięli znamienici goście, głos zabrał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w To-

Życiorys Teofila Lorkiewicza przedstawił zebranym Tadeusz Chrzanowski
z toruńskiej Dyrekcji LP
Końcowym elementem programu, poprzedzanym
przez płynące ze strony profesora Grzywacza wyrazy
uznania dla idei upamiętnienia dyrektora Lorkiewicza, było pamiątkowe zdjęcie uczestników z niedźwiedziami i gmachem toruńskiej Dyrekcji Lasów
w tle. ■

Kwiaty pod tablicą Teofila Lorkiewicza złożył dyrektor Janusz Kaczmarek

WYDARZENIA

runiu Janusz Kaczmarek, przybliżając genezę jego
ufundowania. Przecięcia pamiątkowej wstęgi dokonał
wraz z profesorem Andrzejem Grzywaczem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Leśnego. Następnie
ks. Wiktor Ojrzyński, kapelan leśników warszawskich, dokonał poświęcenia postumentu. Uroczystość
uświetniały sygnały grane przez nadleśniczych Jacka
Krzyżanowskiego i Karola Pawlickiego.
Dalszym punktem ceremonii prowadzonej przez
zastępcę dyrektora RDLP w Toruniu ds. ekonomicznych, a jednocześnie szefa Okręgu Toruńskiego PTL,
Romana Dobrzyńskiego było przedstawienie życiorysu Teofila Lorkiewicza przez Tadeusza Chrzanowskiego – głównego specjalistę w RDLP w Toruniu.
Teofil Lorkiewicz, urodzony w 1885 roku, był
pierwszym dyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Kierował nią w latach 1925-1932,
będąc tym samym organizatorem lasów regionu kujawsko-pomorskiego i świetnym fachowcem. Za jego
kadencji, w latach 1928-1930, wzniesiono gmach
toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ulicy Mickiewicza. Teofil Lorkiewicz wcześniej był
powstańcem wielkopolskim, zaś w czasie II Wojny
Światowej pełnił funkcję konspiracyjnego szefa leśnictwa polskiego. Zginął w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, a miejsce jego spoczynku
jest nieznane.
Tadeusz Chrzanowski odczytał również list nadesłany przez jedynego syna pierwszego dyrektora
toruńskiej dyrekcji, Romana Lorkiewicza. Choć nie
mógł wziąć udziału w tym wydarzeniu, to przesłał
list, w którym wyraził wielką satysfakcję z powodu
upamiętnienia ojca.
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego
Andrzej Grzywacz wraz z dyrektorem Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Januszem
Kaczmarkiem złożyli wiązankę pod obeliskiem,
po czym głos zabrał Marek Abramowicz, artysta plastyk, odpowiedzialny za zaprojektowanie obiektu.
W kilku zdaniach opisał zamierzenia, jakie przyświecały projektowi nawiązującemu do zabytkowego
gmachu toruńskiej dyrekcji. Przypomniał jednocześnie nazwisko autora płaskorzeźby przedstawiającej
podobiznę dyrektora Lorkiewicza, bydgoskiego rzeźbiarza Marka Guczalskiego oraz wykonawcę kamiennego obelisku – kamieniarza Romana Strehlaua.
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Powyżej: Roman Lorkiewicz z matką i kuzynką ok. 1947 r.
Poniżej: Roman Lorkiewicz z matką ok. 1950 r.

Teofil Lorkiewicz na zdjęciu ślubnym w 1942 r.

Fragmenty listu Romana Lorkiewicza – syna Teofila, do Janusza Kaczmarka

WYDARZENIA

– dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Toruniu

8

Szanowny Panie Dyrektorze,
Z wielką przyjemnością i zaszczytem przyjąłem
pańskie zaproszenie na ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego w Toruniu, który będzie
miał miejsce w dniach od 25 do 27 czerwca 2015 r.
Szczególnie jest mi miło i stanowi wyjątkową
przyjemność, że to spotkanie będzie związane (również) z odsłonięciem postumentu z tablicą poświęconą mojemu Ojcu Teofilowi Lorkiewiczowie, pierwszemu Dyrektorowi Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu, w latach 1925-1932.
Żałuję, że z przyczyn natury zdrowotnej nie mogę
wziąć udziału w (tych) uroczystościach. Ponieważ
jak wyżej podniosłem obecność moja będzie niemożliwa pozwalam sobie w nawiązaniu do cennych uwag
Pana Dyrektora (…) nakreślić kilka zdań od siebie.
Urodziłem się 25 maja 1943 r. w Warszawie przy
ul. Marszałkowskiej 9. Ojciec mój tylko teoretycznie
był mi znany, nie zapamiętałem żadnych z nim kontaktów. (…) Zginął bowiem 3 sierpnia 1944 r., gdy
miałem nieco ponad rok i dwa miesiące.
Rodzina moja, a w szczególności Matka
i prof. dr hab. Stanisław Sierotwiński z Uniwersytetu
Jagiellońskiego czynili wiele, ażeby uzyskać informacje o śmierci Ojca, okolicznościach jego zamordowania oraz miejsca pochówku, ale wydaje mi się, że
czynności te były bezskuteczne.
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(W okresie) Powstania Warszawskiego przebywaliśmy u rodziny w Krakowie, a następnie mieszkaliśmy w Bytomiu.
Ukończyłem II Liceum im. Jana Sobieskiego
w Krakowie, gdzie otrzymałem maturę i wstąpiłem
na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Później pracowałem w swoim zawodzie (…ostatnio w Zamościu) jako radca prawny.
(…) NA ZAKOŃCZENIE mecenas Roman Lorkiewicz
pisze:
Upamiętnienie mojego Ojca przez nazwanie jego
imieniem ronda w Toruniu oraz posadowienie postumentu z tablicą i portretem Ojca przy siedzibie
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu uważam
za uczczenie Jego pamięci i zasług w sposób znamienity. W zupełności oddaje (ono) – poniesione
zarówno w okresie wiekopomnych lat niepodległościowych, jak i okresie okupacji – czyny Ojca, które z pewnością we właściwy sposób zostały przez
Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu docenione i podniesione do właściwej rangi w proporcji
do wniesionych zasług.

Załączam wyrazy głębokiego szacunku
Roman Lorkiewicz
Zamość, 21 czerwca 2015 roku

Msza św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach

ŚWIĘTO LASU W BORACH TUCHOLSKICH
■■ TEKST: Tadeusz Chrzanowski | ZDJĘCIA: Tadeusz Chrzanowski, Mateusz Stopiński

U

roczyste obchody Święta Lasu w Brusach
30 kwietnia br. rozpoczęto Mszą św. dziękczynną w kościele pw. Wszystkich Świętych.
Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Mirosław Klawikowski w asyście miejscowego ks. seniora prałata Zdzisława Wirwickiego oraz kapelanów leśników
diecezji pelplińskiej ks. Andrzeja Kossa, toruńskiej
ks. Gabriela Aronowskiego i bydgoskiej ks. Mieczysława Bielińskiego.
Na wstępie Mszy świętej ks. Klawikowski podkreślił dziękczynny charakter liturgii za otrzymane
w minionym roku od Boga łaski. Wyraził również
prośbę o błogosławieństwo dla środowiska zawodowego leśników, które na co dzień dba o lasy – wielkie
dobro narodowe. – To dzięki wam te lasy są piękne,
ciągle ich przybywa, są dobrze prowadzone, są wzorem dla innych. I niech tak będzie, niech Pan wam
błogosławi, waszej pracy, waszej pasji. Niech ta praca będzie dla was zawsze wielką radością. Obyście
także spotykali się z wdzięcznością społeczeństwa,
ze zrozumieniem. W tych wszystkich intencjach,
wraz ze zgromadzonymi tutaj kapłanami będziemy
się za was modlić – powiedział ks. Klawikowski.
We Mszy św. uczestniczyli leśnicy – przedstawiciele 27 nadleśnictw i biura Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu z pocztami sztandarowymi, jak również duża grupa zaproszonych gości,

wśród nich senatorowie Jan Wyrowiński i Andrzej
Kobiak, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes,
przedstawiciele administracji samorządowej, straży
pożarnej, policji, prokuratury, oświaty, związków
zawodowych, instytucji związanych z ochroną przyrody, związku łowieckiego, przemysłu drzewnego
i instytucji finansowych. Byli obecni również mieszkańcy Brus i okolicznych miejscowości.
Kapelan leśników ks. Andrzej Koss w homilii zauważył, że Lasy Państwowe są dzisiaj przykładem
organizacji, która jest dobrze zarządzana i jest – jak
na warunki polskie – silna ekonomicznie i która,
co trzeba podkreślić, dzieli się swoim sukcesem z całym społeczeństwem. – Leśnik, czy to dyrektor, czy
nadleśniczy, czy leśniczy zarządza dobrem, które
nie jest jego własnością. Jest on sługą pracującym
na rzecz społeczeństwa. Jego zadaniem i obowiązkiem jest tę swoją „władzę nad naturą” jak najlepiej,
najpożyteczniej wypełnić – mówił kapłan. – Z tej pracy będzie rozliczony nie tylko przez społeczeństwo
i przez historię, ale również przez Boga. Człowiek
jest wtedy naprawdę wielki, kiedy służy – kontynuował. – Jest mały, gdy nadużywa władzy (…). Komu
dano wiele rzeczy, od tego wiele wymagać będą. Kto
chce sprostać tym wymaganiom, prosi Boga o dary
Ducha Świętego, by dał mu światło rozeznania, moc
na działanie. (…) Drodzy leśnicy, życzę wam, aby
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Leśnicy Kujaw i Pomorza tegoroczne Święto Lasu obchodzili w Brusach i w Lasce na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo
w Borach Tucholskich.

9

Część oficjalną
Święta Lasu czas
zacząć

WYDARZENIA

Odznaczenia
zasłużonym leśnikom
wręcza wojewoda
Ewa Mes
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działalność którą prowadzicie przynosiła dobre owoce, by ubogacała całą Polskę i różne dziedziny życia
gospodarczego i społecznego. Niech Lasy Państwowe będą wzorem dla kraju, Europy i świata. Życzę
wam, abyście byli postrzegani jako ludzie odpowiedzialni, którzy widzą nie tylko aspekt ekonomiczny
gospodarki leśnej, ale również całe ogromne dobro
zasobów przyrody, które zostały wam powierzone –
zakończył kapelan Koss.
Oprawę muzyczną Mszy św. zapewniała Orkiestra
Reprezentacyjna Lasów Państwowych z Technikum
Leśnego w Tucholi pod batutą Mirosława Pałczyńskiego. Warto dodać, że mimo trudnych warunków
atmosferycznych (silny i chłodny wiatr) młodzi muzycy, jeszcze przed Mszą św. odegrali kilka energicznych utworów dla publiczności, zgromadzonej przed
kościołem w Brusach.
Po Mszy św. uczestnicy obchodów Święta Lasu
udali się do Laski – małej miejscowości, malowniczo położonej pośród borowiackich lasów. Tutaj, pod
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obszernym namiotem, odbyła się oficjalna część uroczystości. Na wstępie dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek
przedstawił prezentację podsumowującą wyniki
pracy leśników Kujaw i Pomorza w minionym roku.
Następnie duża grupa leśników została odznaczona
i wyróżniona odznaczeniami państwowymi i resortowymi, odznakami i nagrodami za wybitne osiągnięcia zawodowe. Wręczali je: Ewa Mes – wojewoda kujawsko-pomorski, Jan Wyrowiński – wicemarszałek
Senatu i dyrektor Janusz Kaczmarek.
Miłe, pełne sympatii słowa do zgromadzonych leśników skierowali goście uczestniczący w uroczystościach. Marszałek Senatu Jan Wyrowiński, nie kryjąc
emocji, zaznaczył, że Brusy, Laska, okoliczne miejscowości, lasy i jeziora to miejsce jego dzieciństwa
i młodości, z którymi łączą go najlepsze, niezatarte
wspomnienia. Odnosząc się do sytuacji współczesnej, zapewnił leśników i zgromadzonych, że polskie
lasy państwowe nie są zagrożone. Nie ma żadnych
politycznych pomysłów na zmianę struktury formalno-prawnej tej dobrze funkcjonującej organizacji.
Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że z inicjatywy
marszałka Wyrowińskiego, jeszcze przed Mszą św.,
inaugurującą obchody Święta Lasu, zostały złożone
– przez marszałka, wojewodę Ewę Mes, dyrektora Janusza Kaczmarka i nadleśniczego Artura Kowalskiego – wiązanki kwiatów na grobach nadleśniczego
Mikołaja Kudłowicza i leśniczego Jana Bińczyka, którzy spoczywają na Cmentarzu Wojennym w Brusach.
Leśnicy ci pracowali w miejscowych lasach i zostali
zamordowani przez Niemców podczas II wojny światowej.
Ciepłe słowa pod adresem leśników podczas
uroczystości w Lasce skierowali senator Andrzej
Kobiak i wojewoda Ewa Mes. Odczytano list, który do leśników adresował marszałek województwa
kujawsko-pomorskiego. Życzenia przekazał także
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Z kart historii Święta Lasu
Dni Lasu to największe święto lasów i leśników. Obchodzone jest od 1933 r. Z inicjatywą zorganizowania
na terenie całego kraju stałego Święta Lasu wystąpiło
w roku 1933 Prezydium Zarządu Głównego Związku
Leśników Polskich. Ustalono, że święto, nazywane
w różnych latach Świętem Lasu bądź Dniem Lasu, będzie organizowane co roku w ostatnią sobotę kwietnia.
Pierwsze obchody odbyły się już w roku 1933. Jak
podawały „Echa Leśne” w numerze 12. z roku 1935,
np. w Grudziądzu uroczystości Dni Lasu uświetniły
przedstawienie i koncert w teatrze, na rynku grała
orkiestra 55. Pułku Piechoty, młodzież posadziła ok. 2
tys. drzewek, a w centrum miasta odbył się pokaz
produktów leśnych. W imprezie wzięły udział tysiące mieszkańców. W tym samym roku obchody Święta
Lasu zorganizowano też w Zamościu, Tomaszowie,
Kraśniku, Józefowie, Frampolu i Zwierzyńcu. Odbywały się akademie, odprawiano msze święte, sadzono
drzewka.
W roku 1939 Dzień Lasu obchodzono w Poznaniu.
W kinach wyświetlano filmy przyrodnicze, młodzież
szkolna miała wolny wstęp do palmiarni, zorganizowano wycieczkę dwoma pociągami do Wielkopolskiego Parku Narodowego. W obchodach brały udział
władze państwowe, kościelne i wojskowe, różne
stowarzyszenia i miejscowa ludność, zwłaszcza dzieci
i młodzież.
Wybuch wojny na wiele lat przerwał tradycję organizowania Święta Lasu. Powrócono do niej dopiero
po ponad półwieczu, w roku 1993, kiedy to po raz
pierwszy po wojnie świętowano ogólnopolskie Dni
Lasu w Gołuchowie.

Uczestnicy Święta Lasu
w Lasce posadzili dwa
tysiące drzewek

WYDARZENIA

w Bydgoszczy. Strażacy podziękowali za inwestycje
drogowe w lasach, które podnoszą bezpieczeństwo
pożarowe lasów, bo pozwalają sprawniej działać jednostkom straży pożarnej, gdy pojawia się zagrożenie. Życzyli leśnikom pomyślności, dalszego rozwoju
i tradycyjnego Darz Bór!
Burmistrz Brus Witold Ossowski podziękował
Lasom Państwowym za współpracę, zwłaszcza za inwestycje drogowe, turystyczne i edukacyjne, które
dobrze służą lokalnemu społeczeństwu i odwiedzającym Bory Tucholskie.
Serdeczne życzenia pod adresem leśników skierowali kolejni mówcy z samorządu powiatu chojnickiego, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem Krzysztof Kannenberg, przedstawiciel
Polskiego Związku Łowieckiego Sylwester Domek,
przedstawiciel przemysłu drzewnego Wojciech Żelechowski oraz… minister środowiska Maciej Grabowski, którego adres odczytali prowadzący uroczystość
w Lasce – Honorata Galczewska i Mateusz Stopiński
z Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.
Organizatorom i uczestnikom regionalnych obchodów Święta Lasu na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo podziękował Janusz Kaczmarek i jednocześnie
zapowiedział recital Weroniki Korthals. Po części
artystycznej i posiłku odbyło się symboliczne sadzenie lasu na pobliskiej powierzchni leśnej. Dwa
tysiące drzewek z zakrytym systemem korzeniowym
ze szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Dobrzejewice zostało posadzonych z okazji tegorocznych obchodów Święta Lasu. Rośnie nowy las!
Serdecznie dziękujemy nadleśniczemu Arturowi
Kowalskiemu, jak i wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Przymuszewo zaangażowanym w organizację Święta Lasu, za wzorowe przygotowanie obchodów. ■
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Panorama Jerozolimy z Góry Oliwnej

BYLIŚMY W ZIEMI ŚWIĘTEJ
■■ TEKST I ZDJĘCIA: Tadeusz Chrzanowski

WYDARZENIA

W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników do Ziemi Świętej, która odbyła się w dniach od 12 do 19 kwietnia 2015 r. pod hasłem
„Śladami Chrystusa”, uczestniczyło ponad sześciuset leśników i członków leśnych rodzin z całego kraju. W grupie toruńskiej
Dyrekcji Lasów Państwowych uczestniczyło 47 osób z dyrektorem Januszem Kaczmarkiem oraz kapelanem leśników diecezji
toruńskiej ks. Gabrielem Aronowskim na czele.

12

Grupa toruńska
przed Bazyliką
Narodzenia
w Betlejem

O

rganizacją pobytu leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w Ziemi Świętej zajęło się pięknie i profesjonalnie
Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe
PATRON z Warszawy. Pierwszą bazą noclegową dla
naszej grupy było Betlejem i od tego miasta zaczęliśmy nasz pielgrzymi szlak nawiedzając Bazylikę Narodzenia Pańskiego i Grotę Mleczną. W podziemiach
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Bazyliki, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca narodzenia Chrystusa uczestniczyliśmy w pierwszej
Mszy św. sprawowanej przez naszego kapelana ks.
Gabriela Aronowskiego.
Drugi dzień pielgrzymki spędziliśmy w Jerozolimie nawiedzając Bazylikę Grobu Bożego z Golgotą
i Grobem Pańskim. Na Górze Syjon odwiedziliśmy
Opactwo Zaśnięcia NMP oraz Wieczernik. Mieliśmy
pierwszą okazję oglądania szerokiej panoramy Jerozolimy, miasta położonego w terenie górzystym i silnie zróżnicowanym. W zabudowie i architekturze
rzuca się w oczy wielkie bogactwo kultury i tradycji
trzech wielkich religii i cywilizacji: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.
We wtorek miało miejsce pierwsze spotkanie kilku grup pielgrzymkowych leśników z Polski podczas
wspólnej Mszy św. w Kościele św. Katarzyny przy
Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Mszy św.
przewodniczył franciszkanin ojciec Kazimierz Frankiewicz, absolwent poznańskiego Wydziału Leśnego,
od 14 lat posługujący w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie. Po liturgii nasza grupa odwiedziła Pole
Pasterzy w Betlejem oraz Górę Oliwną w Jerozolimie
z kaplicą Wniebowstąpienia i Kościołem Dominus
Flevit (Pan zapłakał…). Wizytowaliśmy następnie

Yad Vashem z tysiącami drzewek upamiętniających
m.in. Polaków ratujących życie Żydów podczas II
wojny światowej. Na zakończenie trzeciego dnia pielgrzymki trafiliśmy do Ain Karem, gdzie znajduje się
kościół Nawiedzenia (św. Elżbiety) oraz miejsce narodzin św. Jana Chrzciciela.
W środę czekała nas długa trasa przejazdu. Zwiedziliśmy starożytną Cezareę nad Morzem Śródziemnym, następnie malowniczo położoną nad tym
akwenem Hajfę. Kolejnymi punktami pielgrzymiego
szlaku były dwa piękne miejsca: Góra Tabor, gdzie
trzej apostołowie: Piotr, Jakub i Jan byli świadkami Przemienienia Pańskiego oraz Kana Galilejska,
gdzie Chrystus dokonał cudu zamiany wody w wino.
W tym miejscu 11 par małżeńskich, które uczestniczyły w naszej grupie pielgrzymkowej odnowiło
przyrzeczenia. Dwa kolejne noclegi spędziliśmy
w kibucu nad jeziorem Galilejskim.
W piątym dniu pielgrzymki odwiedziliśmy kilka
ważnych miejsc wokół jeziora Galilejskiego: Górę
Ośmiu Błogosławieństw, Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb w Tabdze oraz Kafarnaum nazywane Miastem Jezusa, gdzie zamieszkiwał i został powołany
do apostolstwa św. Piotr. Dużą atrakcją był rejs stateczkiem po jeziorze Galilejskim. Następnie przejechaliśmy do Nazaretu, gdzie w Bazylice Zwiastowania
odbyła się Msza św. dla wszystkich grup Pielgrzymki
Leśników Polskich. Zebrało się nas tam ponad sześćset osób, a liturgii przewodniczył i homilię wygłosił
bp Edward Janiak – krajowy kapelan leśników.

Najważniejszym wydarzeniem kolejnego dnia
pielgrzymki „Śladami Chrystusa” było odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem. W dalszej drodze do Jerozolimy i Betlejem odwiedziliśmy
starożytną osadę esseńczyków Qumran na Pustyni
Judzkiej, gdzie znajduje się słynna jaskinia, w której
w połowie XX wieku znaleziono 40 tys. fragmentów
antycznych zwojów (rękopisów). Zatrzymaliśmy się
też w równie suchym i upalnym Jerycho z widokiem
na Górę Kuszenia oraz położone w głębokiej dolinie
miasto Zacheusza. Ostatnim punktem dnia była wizyta i krótki wypoczynek nad Morzem Martwym.
W sobotę 18 kwietnia kończyliśmy pobyt w Ziemi Świętej. Kolejna wspólna Msza św. pod przewodnictwem bp. Edwarda Janiaka odbyła się w Bazylice
Agonii (Kościele Narodów) u podnóża Góry Oliwnej
w Jerozolimie. Po liturgii nasza grupa przeszła ostatnią drogą Jezusa Chrystusa przez Grotę Getsemani,
konwent Ecce Homo (z litostrotos, czyli dziedzińcem,
na którym Piłat sądził Chrystusa), Drogę Krzyżową
aż do Bazyliki Grobu Bożego, gdzie zaczynaliśmy nasze pielgrzymowanie i gdzie miało miejsce najważniejsze wydarzenie w dziejach świata – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
W niedzielę wróciliśmy do Polski, do swoich
miejsc zamieszkania, bogatsi o nowe doznania, przeżycia i łaski, których rozpoznanie i nazwanie każdy
z uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej dokona
zapewne sam. ■

Dużą atrakcją pielgrzymki był rejs łodziami po jeziorze Galilejskim

Odnowienie Sakramentu Chrztu Świętego na Jordanem

Golgota jest dzisiaj osłonięta rozległą Bazyliką Grobu Pańskiego

WYDARZENIA

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Kanie Galilejskiej
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Narada nadleśniczych w sali konferencyjnej
Nadleśnictwa Trzebciny

WYJAZDOWA

NARADA NADLEŚNICZYCH
■■ TEKST: Mateusz Stopiński | ZDJĘCIA: Tadeusz Chrzanowski, Mateusz Stopiński

Z okazji zakończenia prac przy odnowieniu lasów zniszczonych na terenie Borów Tucholskich katastrofalnymi wiatrami
w 2012 r., w Nadleśnictwie Trzebciny odbyła się wyjazdowa narada nadleśniczych, połączona z odsłonięciem pamiątkowego
kamienia.

L

as, który został w lipcu 2012 roku dosłownie
zrównany z ziemią przez trąbę powietrzną,
dzięki staraniom leśników – choć kilkadziesiąt lat młodszy – rośnie już znowu. Powierzchnię
468 hektarów połamanych i poprzewracanych drzew

EDUKACJA ZAWODOWA

Uczestnicy
narady lustrowali
odnowienie lasu
na powierzchni
klęskowej

14

Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich / Nº 3 / 76 / lipiec-wrzesień 2015

w pierwszej kolejności uprzątnięto, aby mogła być
później sukcesywnie odnawiana młodym pokoleniem drzew. Działo się to aż do wiosny 2015 r., kiedy
leśnicy Nadleśnictwa Trzebciny, zgodnie z planem,
założyli ostatnie uprawy leśne. Z tej okazji, jedna
z regularnie odbywanych narad miała miejsce właśnie w Nadleśnictwie Trzebciny, które najbardziej
odczuło skutki przejścia trąby powietrznej trzy lata
temu.
Narada miała miejsce 15 maja 2015 r. w nowej sali
edukacyjnej Nadleśnictwa Trzebciny, wykorzystywanej także na spotkania załogi tej jednostki. Podczas
narady omawiano bieżące sprawy gospodarcze, poruszono także tematykę gospodarowania na obszarach Natura 2000, w ramach nowo zatwierdzonych
Planów Zadań Ochronnych dla tych form ostoi, z których największą w Polsce jest właśnie obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Tucholskie.
Podczas terenowej części narady nadleśniczy
Piotr Kasprzyk zaprezentował efekty prac nad udostępnieniem powierzchni poklęskowej w postaci
zmodernizowanych dróg leśnych (m.in. w technologii wykorzystującej płyty Jumbo oraz sprysk
emulsją), niezbędnych do prowadzenia wszelkich
działań gospodarczych zmierzających do uporząd-

Sadzenie drzewka upamiętniającego zakończenie prac odnowieniowych

Uczestnicy narady przy wieży widokowej w Nadleśnictwie Trzebciny
Ostatnim akcentem tego dnia było złożenie pamiątkowego wpisu przez chętnych uczestników
narady do historycznej księgi pamiątkowej wspominającej dzieje lasów Nadleśnictwa Trzebciny
zniszczonych przez wiatr i odbudowanych przez leśników. ■
Dyrektor
Janusz Kaczmarek
(z lewej) i nadleśniczy
Piotr Kasprzyk
dokonali odsłonięcia
kamienia z inskrypcją
informującą o klęsce
żywiołowej z 2012 r.
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kowania powierzchni i przywrócenia na niej lasu.
Wraz dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów
w Toruniu Januszem Kaczmarkiem omówił problematykę odnowienia tak dużego odsłoniętego terenu i maksymalizowania różnorodności gatunkowej
i przestrzennej. Do prac odnowieniowych wykorzystywano m.in. bardzo żywotne sadzonki drzew
pochodzące z produkcji kontenerowej (z zakrytym
systemem korzeniowym), wyprodukowane w nowoczesnej szkółce Bielawy na terenie Nadleśnictwa
Dobrzejewice.
Po krótkim objeździe terenowym przyszedł czas
na moment kulminacyjny. Nadleśniczy Kasprzyk
wraz z dyrektorem Kaczmarkiem przy drodze Tleń-Trzebciny odsłonili pomnikowy kamień upamiętniający zniszczenia, które były tematem głównych
wiadomości wszystkich ogólnopolskich mediów jeszcze trzy lata temu i przedmiotem mrówczej pracy
leśników związanej z porządkowaniem powierzchni
i sadzeniem lasu. W gronie nadleśniczych wszystkich nadleśnictw oraz naczelników biura RDLP w Toruniu, dyrektor Kaczmarek wręczył nadleśniczemu
Piotrowi Kasprzykowi nagrodę wraz z podziękowaniami za skuteczne odnowienie powierzchni i przebudowę drzewostanów na zróżnicowane gatunkowo.
Nadleśniczy Piotr Kasprzyk nie zapomniał podziękować przy tej okazji za trud wszystkim pracownikom zaangażowanym w to wielkie przedsięwzięcie,
w tym wielu obecnym kolegom nadleśniczym. Dodał,
że – choć lwia część prac została wykonana – to leśników czeka tu jeszcze kilkadziesiąt lat żmudnego
pielęgnowania i ochrony – najpierw upraw leśnych,
potem młodników, wreszcie drzewostanów dojrzewających, zanim przyszłe pokolenia zastaną tutaj na powrót piękne, dojrzałe lasy.
Nie zabrakło symbolicznego posadzenia pamiątkowego drzewa. Po tym sympatycznym akcencie
przyszedł czas na wypróbowanie solidnej wieży
widokowej zbudowaniem staraniem nadleśnictwa,
z której roztacza się widok na ogrom tej wyrwy
w drzewostanach i zasadzone nowe lasy. Konstrukcja cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród turystów, tym bardziej, że do ich dyspozycji oddano obok
wyasfaltowane miejsce postoju pojazdów.
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SZKOLENIA

HODOWLANO-OCHRONNE

Podobnie, jak w ubiegłych latach, w kolejnych nadleśnictwach
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
organizowane są szkolenia dla Służby Leśnej poświęcone
hodowli lasu.

Szkolenie terenowe w Nadleśnictwie Czersk
■■ TEKST:
Ireneusz
Bojanowski

EDUKACJA ZAWODOWA

■■ ZDJĘCIE:
Karol Rolniczak
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W dniu 3 czerwca w Nadleśnictwie Czersk, na przykładzie konkretnych pozycji w terenie omówiono
m.in. planowanie i wykonanie zabiegów ochronno-hodowlanych na obszarach Natura 2000 z uwzględnieniem zapisów w Planie Zadań Ochronnych, przebudowę drzewostanów, ochronę bioróżnorodności,
szlaki zrywkowe przy pozyskaniu drewna harwestrem, ochronę lasu przed zwierzyną ze szczegól-

W szkółce leśnej Nadleśnictwa Zołędowo
■■ TEKST I ZDJĘCIA:
Michał
Wojcieszkiewicz

9 czerwca br. odbyło się szkolenie w Nadleśnictwie
Żołędowo, w którym wzięli także udział pracownicy
nadleśnictw Golub-Dobrzyń i Toruń. Narada rozpoczęła się od części kameralnej na terenie Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej im. Św. Huberta w Żołędowie. Dyrektor Janusz Kaczmarek przedstawił obecną
sytuację panującą w Lasach Państwowych oraz omówił kilka zagadnień związanych z wdrażaniem nowej
Strategii LP.
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nym uwzględnieniem coraz liczniejszego gatunku,
jakim jest bóbr oraz zagospodarowanie turystyczne.
Szkolenie było również okazją do wymiany poglądów między leśnikami pracującymi w podobnych
warunkach przyrodniczych i wypracowania optymalnych praktyk do stosowania w dalszej działalności gospodarczej i ochronnej.

Mimo deszczowej pogody niemal cały dzień spędziliśmy w terenie. Na wcześniej wybranych pozycjach omawiano specyfikę wykonywanych prac. Gospodarze celowo wybrali miejsca „problematyczne”,
co skutkowało ożywioną dyskusją oraz, jakże cenną,
wymianą doświadczeń. Każda z pozycji przedstawiała odmienny charakter, co pozwoliło urozmaicić
spotkanie.
Ważnym punktem narady była prezentacja zaawansowania prac naszego autorskiego projektu
rekultywacji poligonu Jachcice. Nie mogło też zabraknąć wizyty w Szkółce Leśnej Tryszczyn, którą
obok elitarnego programu restytucji cisa pospolitego
wyróżnia bogata gama gatunków i wysoka sprzedaż
detaliczna materiału sadzeniowego.

Materiały wspierające szkolenia terenowe

W

spotkaniach kameralnych i terenowych
biorą udział leśniczowie. Każdorazowo
obecni są także miejscowi nadleśniczowie oraz przedstawiciele biura toruńskiej dyrekcji
– dyrektor Janusz Kaczmarek, naczelnicy Wydziału
Gospodarowania Ekosystemami i Ochrony Ekosystemów, a także specjaliści. Szkolenia są doskonałą

okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń. Tematyka tegorocznych spotkań koncentruje się na zagospodarowaniu drzewostanów, ich przebudowie oraz
działalności na obszarach Natura 2000, głównie dyrektywy ptasiej. Dyrektor Janusz Kaczmarek kolejno
podsumowuje każdy z punktów szkolenia. ■

Szkolenie w Nadleśnictwie Różanna
Część terenowa szkolenia została zrealizowana
w obu obrębach leśnych nadleśnictwa, w leśnictwach: Tylna Góra, Aleksandrowiec, Stronno i Ługow, w szkółce leśnej Wilcze Gardło oraz na terenie
Ośrodka Hodowli Zwierzyny Pobrdzie.
Wszystkie zaprezentowane powierzchnie szkoleniowe wzbudziły duże zainteresowanie uczestników,
a osiągnięte efekty gospodarowania spotkały się
z uznaniem gości. Szczególnie podkreślano trafność
projektowanych składów gatunkowych odnowień
w odmiennych warunkach siedliskowych, skuteczność prowadzenia różnych rodzajów rębni, bardzo
dobrą jakość zaprezentowanej uprawy zachowawczej cisa pospolitego oraz kępy odnowienia jodłowego na gnieździe. Żywą dyskusję wywołała prezentacja pracy harwestera i forwardera przy pozyskaniu
i zrywce drewna w trzebieży, jak również lustracja
drzewostanu, gdzie te prace już zostały zakończone.
Zainteresowanie wzbudziło projektowanie w ramach
zaprezentowanego procesu technologicznego szlaków zrywkowych, intensywności cięć, a także ochrona podrostów i sortymentacja.

■■ TEKST:
Mieczysław Gniot
■■ ZDJĘCIA:
Janusz Flies

Nadleśniczy
Karol Pawlicki
(z lewej) prezentuje
powierzchnię
szkoleniową

EDUKACJA ZAWODOWA

Kolejne szkolenie miało miejsce 22 czerwca br.
w Nadleśnictwie Różanna. Uczestnikami byli pracownicy Służby Leśnej z nadleśnictw Różanna i Miradz. Szkolenie przeprowadził dyrektor Janusz Kaczmarek. Ponadto z Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu
przybyli: naczelnik wydziału zagospodarowania
ekosystemów leśnych Jan Pakalski oraz pracownik
wydziału ochrony ekosystemów leśnych Michał Piotrowski. Gospodarzem był nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna Karol Pawlicki, który przedstawił prezentację nadleśnictwa i wprowadzał uczestników
w tematykę kolejnych powierzchni szkoleniowych,
na którą składały się następujące zagadnienia: 1)
weryfikacja diagnozy siedliskowej zawartej na mapie glebowej na etapie projektowania odnowień oraz
rozpoznawanie i wykorzystywanie mikrosiedlisk
o wyższym stopniu żyzności, 2) projektowanie rębni
zupełnych w warunkach ubogich siedlisk borowych
służące modyfikowaniu i wykorzystaniu warunków
ekologicznych do wprowadzenia dęba i innych szlachetnych gatunków domieszkowych, 3) zakładanie
ognisk biocenotycznych w różnych wariantach, 4)
realizacja programu restytucji cisa pospolitego, 5)
efekty wprowadzania domieszki jodły pospolitej, 6)
projektowanie i realizacja rębni złożonych na żyznych siedliskach uwzględniające specyfikę przebudowywanych fragmentów lasu z wykorzystaniem
ekologicznie uzasadnionych modyfikacji, 7) zabiegi
gospodarcze na cennych siedliskach przyrodniczych,
8) wykonywanie zabiegów trzebieżowych w drzewostanach IV-V klasy wieku przy użyciu maszyn wielooperacyjnych, 9) podsadzenia produkcyjne i ich
lokalna specyfika, 10) wzbogacanie różnorodności
biologicznej lasu poprzez rekultywację śródleśnych
łąk na potrzeby gospodarki łowieckiej, 11) prezentacja terenowa szkółki leśnej.
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Podtoruński poligon jest siedliskiem unikatowych
owadów i pajęczaków

CENNE WRZOSOWISKA
Już po raz czternasty naukowcy i praktycy spotkali się na warsztatach
poświęconych europejskim wrzosowiskom. Dyskutowano o walorach
tych zbiorowisk, ich użytkowaniu oraz ochronie.
■■ TEKST I ZDJĘCIA:
Mateusz Stopiński

OCHRONA PRZYRODY

Gości przywitał
gospodarz terenu
– nadleśniczy
Stanisław Słomiński
(pierwszy z lewej)
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S

potkania European Heathlands Workshop odbywają się co dwa lata w różnych krajach Starego Kontynentu. Tym razem, warsztaty te zorganizowane zostały w Toruniu w dniach 22-26 czerwca
2015 r. przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W sesjach referatowych udział wzięli naukowcy z Belgii, Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii,
Francji, Hiszpanii, Holandii i Danii. Referowano
różnorodne tematy związane z wrzosowiskami: ich
rozmieszczenie w Europie, podział fitosocjologiczny,
użytkowanie gwarantujące odnawianie się i zachowanie (wypas bydła, owiec, użytkowanie wojskowe,
wykaszanie, wypalanie), płazy i ptaki związane z tą
formacją, historię użytkowania wrzosowisk i tradycyjne produkty z nich uzyskiwane, obecność wilków
na poligonie wojskowym w Toruniu, zagadnienia
biochemiczne oraz glebowe związane z funkcjonowaniem wrzosowisk i inne.
The 14th European Heathlands Workshop to także niezwykle ciekawe sesje terenowe. W programie
wyjazdu grupy pod kierownictwem prof. Andrzeja
Nienartowicza z Katedry Geobotaniki i Planowania
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Krajobrazu UMK znalazły się m.in.: wizyta na poligonie artyleryjskim w Toruniu, Ostnicowe Parowy
Gruczna, wizyta w Nadleśnictwie Przymuszewo, połączona z oglądaniem wrzosowisk, wycieczka do rezerwatu przyrody Kamienne Kręgi w Odrach na terenie Nadleśnictwa Czersk, a także wyjazd na poligon
w Bornem Sulinowie i na północne Kaszuby.
22 czerwca br. na poligonie Centrum Szkolenia
Artylerii i Uzbrojenia pod Toruniem nadleśniczy
Nadleśnictwa Gniewkowo Stanisław Słomiński krótko omówił charakterystykę dzierżawionego armii
terenu i odpowiadał na pytania zebranych. Grupie,
oprócz gleboznawców z UMK w Toruniu, omawiających odkrywki glebowe na poligonie – dr. hab.
Michała Jankowskiego i dr. Piotra Sewerniaka, towarzyszyli prof. Jarosław Buszko i dr Lucjan Rutkowski – doskonali fachowcy z dziedziny motyli i roślin.
Niezwykle ciekawe wypowiedzi padły również z ust
pszczelarzy, którzy na poligonie, w porozumieniu
z Nadleśnictwem Gniewkowo, lokalizują swoje ule.
Miód wrzosowy to niezwykle poszukiwany, drogi
i zdrowy gatunek miodu.
Zagraniczni goście byli pod wrażeniem rozległego
terenu, na którym ochrona przyrody idzie w parze
z działalnością wojska. Historia ćwiczeń na poligonie
sięga 1607 roku, dziś jest on przyrodniczą perełką.
Między innymi, ze względu na walory entomologiczne i występujące tutaj rzadkie owady i pajęczaki,
w 2014 roku, poligon został objęty granicami obszaru Natura 2000 Wydmy Kotliny Toruńskiej.
Choć, w porównaniu do Europy Zachodniej, powierzchnia wrzosowisk w Polsce nie jest tak duża,
to jednak warto je ekstensywnie użytkować, przeciwdziałając wtórnej sukcesji i zarastaniu (np. poprzez odsłanianie lub wypas), a także kształtować
oszyjki na skrajach lasów. Pomaga to nie tylko zachować niezwykłe walory przyrodnicze tych formacji, ale także poprawia bazę żerową dla zwierzyny
i stanowi szansę dla lokalnego rozwoju – w dobie powrotu do modnych ostatnio, tradycyjnych i ekologicznych produktów spożywczych (dziczyzny oraz mięsa
zwierząt hodowlanych), cennego miodu oraz ziół. ■

NADLEŚNICTWO

Nadleśnictwo
Woziwoda jest jednym
z 18 nadleśnictw
zarządzających lasami
dużego, zwartego
kompleksu leśnego Borów
Tucholskich. Położone
jest w południowej
i środkowej części
regionu, zajmując
wraz z nadleśnictwami
Tuchola i Trzebciny
etniczny obszar
Borowiaków, którzy
wraz z Kociewiakami
i Kaszubami,
zamieszkują od wieków
tę rozległą leśną krainę.

■■ TEKST: Ryszard Chirrek | ZDJĘCIA: Waldemar Wencel

P

ofałdowany teren, utworzony z piasków sandrowych osadzonych przez ostatni lodowiec, porastają w 95% bory sosnowe z domieszką brzozy.
Tylko na niewielkich żyźniejszych fragmentach siedlisk, skupionych w środkowej części nadleśnictwa,
rosną drzewostany liściaste i mieszane, wzbogacając
przyrodniczo i krajobrazowo jednostajność sośnin.
Kilka fragmentów lasu, często z ciekawymi obiektami
fizjograficznymi, objęto ochroną rezerwatową. Utworzono tu sześć rezerwatów przyrody: Jeziorka Kozie,
Cisy nad Czerską Strugą, Ustronie, Dolina Brdy, Jezioro
Zdręczno i Bagno Grzybna.
Jednym ze szczególnych walorów obszaru nadleśnictwa jest bogata sieć hydrograficzna. Jest to ponad
dwadzieścia zbiorników wodnych, zajmujących malownicze rynnowe i wytopiskowe zagłębienia terenu oraz
kilka strumieni i rzeczek, na czele z herbową rzeką
Borów – Brdą. To właśnie nad nią leży niewielka osada
leśna Woziwoda, gdzie mieści się siedziba naszej jednostki. Tutaj też krzyżują się szlaki turystyczne: wodny, rowerowe, pieszy i samochodowy.

NASZE NADLEŚNICTWA

WOZIWODA

Brda płynąca pośród lasów Nadleśnictwa Woziwoda

Nadleśniczy Ryszard Chirrek
Nº 3 / 76 / lipiec-wrzesień 2015 / Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich

19

Załoga Nadleśnictwa Woziwoda liczy 46 osób, w tym 33 w Służbie Leśnej. Kierownictwo jednostki tworzy 5 osób, dział techniczny – 4, księgowość – 3, kadry i edukację leśną po jednej osobie. W terenie pracuje 12 leśniczych i 9 podleśniczych. Ponadto,
w nadleśnictwie jest zatrudnionych 2 funkcjonariuszy Straży Leśnej, 4 kierowców i pracowników fizycznych oraz 2 stażystów.

NASZE NADLEŚNICTWA

Rezerwat przyrody
Jeziorka Kozie

20

Ciekawostką historyczną (hydrotechniczną) terenu nadleśnictwa jest system wodny Wielkiego
Kanału Brdy, zbudowany w połowie XIX w. w celu
nawodnienia około 800 ha śródleśnych użytków rolnych i łąk. Jego największą atrakcją jest akwedukt
w Fojutowie, odwiedzany chętnie przez turystów
przemierzających Bory Tucholskie.
Nadleśnictwo Woziwoda, współtworzące z czterema innymi nadleśnictwami Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie”, pełni w tej strukturze
rolę lidera w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej. Dla podniesienia atrakcyjności
przekazu oraz szerszego zainteresowania problematyką leśnictwa, ochroną przyrody i środowiska
oraz kulturą leśną regionu stworzono przy siedzibie
nadleśnictwa bazę edukacyjną, na którą składają się:
Ośrodek Edukacji, Zielona Szkoła, stodoła konferencyjno-wystawowa, leśna ścieżka dydaktyczna, punkt
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informacyjny. Obiekty te odwiedza rokrocznie kilkanaście tysięcy osób, głównie dzieci i młodzież, które
uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych, warsztatach, konkursach, a także wycieczkach
i obozach.
Od chwili reaktywowania Nadleśnictwa Woziwoda
w 1993 r. jest ono miejscem odbywania zajęć i praktyk zawodowych przez młodzież uczącą się w Technikum Leśnym w Tucholi, a także miejscem praktyk
studenckich. Nakłada to na miejscowych leśników
wymóg szczególnej dbałości o najwyższe standardy
gospodarowania i stałego podnoszenia wiedzy fachowej, w tym pedagogicznej.
Na terenach leśnych naszej jednostki prowadzone
są badania naukowe, prace inżynierskie, dyplomowe, jak również projekty pobudzające innowacyjność postępowania w gospodarce leśnej. Dzieje się
tak m.in. w związku z dobrą współpracą z Technikum Leśnym oraz Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
Nadleśnictwo Woziwoda jest bazą nasienną, znanego i cenionego, ze względu na walory techniczne,
ekotypu sosny pospolitej z Borów Tucholskich. Wyznaczono 112 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych, a do 2020 r. ich powierzchnia zwiększy się
jeszcze o co najmniej 10 ha. Ze szczególną pieczołowitością chronimy i pomnażamy ten niezwykle cenny ekotyp sosny, zakładając setki hektarów upraw
pochodnych.
Priorytetem naszej pracy jest stały monitoring
zagrożeń borów sosnowych ze strony czynników
biotycznych, w szczególności ze strony szkodliwych
owadów oraz abiotycznych, takich jak pożary. W nie
tak odległej przeszłości to właśnie gradacje owadów i wielkopowierzchniowe pożary przyczyniły się
do unicestwienia w Borach tysięcy hektarów drzewostanów. ■

KRÓTKI REPORTAŻ Z WOZIWODY
1

■■ TEKST I ZDJĘCIA:
Waldemar Wencel

2

1. Gospodarując w monokulturach sosnowych bardzo ważnym
działaniem jest dbanie o podnoszenie różnorodności biologicznej. Stąd
dużą wagę przykładamy do pozostawiania kęp starodrzewu i powierzchni
nienaruszalnych, zakładania ognisk biocenotycznych, wykorzystywania
mikrosiedlisk oraz stosowania całej gamy form zmieszania gatunków.

3

2. Ciekawostką zbiorowisk roślinnych są gatunki należące do rzadkich
lub wręcz unikatowych. Na terenie nadleśnictwa mamy kilka stanowisk
cennych gatunków flory, są to: sasanka wiosenna i zwyczajna,
chrobotek alpejski, brodaczka kępkowa, rosiczki (okrągłolistna,
pośrednia i długolistna), lilia złotogłów, widłak wroniec, czy dziewięćsił
bezłodygowy.
3. Ważnym elementem nauczania zawodowego są „warsztaty” terenowe
pod kierunkiem leśników praktyków. Sumaryczny czas, poświęcony
przez leśniczych i podleśniczych naszego Nadleśnictwa na prowadzenie
praktycznej nauki zawodu z uczniami Technikum Leśnego, składa się
w ciągu roku na cały jeden etat pracowniczy. Fot. Adam Pieczka

4. Jesteśmy jednym z nadleśnictw, na którego terenie realizowany jest
program testowania leśnego materiału podstawowego (LMP). W tym
celu w Leśnictwie Zielonka założona została uprawa testująca wyłączone
drzewostany nasienne, a w Leśnictwie Lipowa drzewa mateczne.

5

5. Dysponujemy obecnie trzema polami biwakowymi. Jedno, o wysokim
standardzie, znajduje się w Woziwodzie obok Zielonej Szkoły, która
stanowi także turystyczną bazę noclegową. Pozostałe dwa pola
przeznaczone są na organizację tradycyjnych obozów harcerskich.
Nº 3 / 76 / lipiec-wrzesień 2015 / Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich

NASZE NADLEŚNICTWA

4

21

6
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7. W latach 20. XX w. na terenie Borów Tucholskich miała miejsce
gradacja strzygoni choinówki, za sprawą której zginęły tysiące hektarów
drzewostanów. W ocalałych, świadectwem podejmowanej wówczas
walki z tym szkodnikiem pierwotnym sosny, są kopce po zgrabianiu
ściółki.

8

6. Kiedy opowiadamy o gospodarowaniu w borach wywołuje to niekiedy
uśmieszek na twarzach naszych Kolegów gospodarujących w lasach
liściastych i mieszanych. Nasi odbiorcy drewna uśmiechają się na widok
prostych, oczyszczonych, mało zbieżystych pni sosen, które trafiają do ich
zakładów.
8. Z dużą determinacją próbujemy uzyskać odnowienia naturalne sosny.
Nie sprzyjają temu coraz suchsze lata, rzadsze i mniej obfite urodzaje
nasion, a także aktywność grzybów, które niszczą z trudem uzyskane
naloty.

NASZE NADLEŚNICTWA
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9. Wodny szlak turystyczny Brdy należy do najatrakcyjniejszych w Polsce.
Przepływając przez teren nadleśnictwa Brda przecina sandr głęboko
wciętą doliną. Odcinek ten jest niezwykle malowniczy, a za sprawą swojej
naturalności wywołuje u „spływowiczów” wiele emocji przy pokonywaniu
przeszkód i pozostawia moc estetycznych wrażeń.
Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich / Nº 3 / 76 / lipiec-wrzesień 2015
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10. Siedliska bagienne są perełkami wśród rozległych borów sosnowych.
Jest ich na obszarze Nadleśnictwa Woziwoda ok. 300 ha. Są wrażliwe
na stan zasobów wód gruntowych. Obecnie mamy do czynienia
z ustawicznym niedoborem wody.

11

12

11. Wszystkie zadania z zakresu rozdrabniania pozostałości pozrębowych
i mechanicznego przygotowania gleby wykonujemy sprzętem
nadleśnictwa. W pakiet ten wchodzi również bieżąca konserwacja
(równanie) i zimowe odśnieżanie dróg leśnych.

12. Terenowe szkolenia własne Służby Leśnej to ważny element naszej
pracy. Są platformą wymiany doświadczeń i wypracowania optymalnego
podejścia do coraz to nowych wyzwań. Kolegom leśniczym dają także
możliwość pochwalenia się sukcesami gospodarczymi.

13

13. Aktywny udział leśników w obchodach, lokalnych imprezach,
spotkaniach okolicznościowych, kształtuje nasz wizerunek, podnosi
rangę pełnionej służby. Wśród niewielkich społeczności, z jakimi mamy
do czynienia w Borach Tucholskich, ma to znaczenie szczególne.
Leśnicy Nadleśnictwa Woziwoda z własnej inicjatywy lub na zaproszenie,
często uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą w lokalnych szkołach.
Są mile widzianymi gośćmi z powodu ciekawej tematyki, którą poruszają,
szacunku do zielonego munduru i pewnej charyzmy, którą cieszą się
w borowiackim społeczeństwie.

14. Pracownicy biurowi są często niedocenianą częścią załogi.
Niesłusznie. Dzięki posiadanym umiejętnościom wprowadzania do SILP,
przeglądania LMN, obsługi PORTALU, pobierania z BO, przelewania przez
HOME BANKING, konserwacji PANELU, czy też ustawiania zegarków
w KOKPICIE, uruchamiają krwiobieg nadleśnictwa lub dają obraz jego
funkcjonowania.
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MOJE LEŚNICTWO

KOMORZA W PRZEBUDOWIE



Krzysztof Kaczmarek – leśniczy Leśnictwa Komorza

ŁĄKI Z HISTORIĄ

■■ TEKST: Mirosław Wegner | ZDJĘCIA: Adam Pieczka

Leśnictwo Zielonka, w którym pracuję od 1999 r., pod względem powierzchni, jak i rozmiaru zadań gospodarczych nie różni się
zasadniczo od pozostałych leśnictw Nadleśnictwa Woziwoda. Tym niemniej pozazdrościć można mi wielości form ochrony
przyrody, które ustanowiono na jego obszarze.

NASZE NADLEŚNICTWA
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Mirosław Wegner,
leśniczy Leśnictwa
Zielonka

eśnictwo Zielonka leży w całości w granicach Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”, Tucholskiego Parku Krajobrazowego,
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków,
a część należy do Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina Brdy
i Stążki w Borach Tucholskich”, który
w granicach leśnictwa pokrywa się
z terenem rezerwatu „Dolina Brdy”.
Wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe tego rezerwatu podkreśla
występowanie cennych siedlisk: grąd
środkowoeuropejski i zboczowy oraz łęgi – olszowy
i źródliskowy. Obszar rezerwatu pocięty jest licznymi jarami i dolinami strumieni, które są pochodnymi
funkcjonowania w przeszłości systemu nawodnień
łąk, bezpośrednio z nim sąsiadujących.
System ten wart jest szerszego zaprezentowania.
Powstał w połowie XIX w., by nawodnić w okolicach
Legbąda, Klocka, Białej, Barłogów, Rzepicznej i Bielskiej Strugi ok. 800 ha łąk i gruntów rolnych. Zamysłem było, aby stworzyć okolicznym mieszkańcom
lepsze warunki dla gospodarki rolnej. W 1841 r. król
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pruski Fryderyk Wilhelm III zlecił rozpoczęcie budowy kanałów zasilanych wodami Brdy i urządzenie nawadnianych łąk w celu produkcji siana. Prace ziemne
rozpoczęto w 1846 r. Do 1850 r. wykonano w Mylofie
zaporę spiętrzającą wody Brdy na wysokość 11,6 m
wyposażoną w trzy jazy. Od Mylofu do Barłogów wykopano główny tzw. Wielki Kanał Brdy o długości blisko 21 km. Tereny nowo urządzonych łąk, które znajdują się na terenie Leśnictwa Zielonka, nawadniał
kanał doprowadzający tzw. Mały Kanał Brdy długości
9,5 km i szerokości 9 m. Ponadto wybudowano 15 mostów, akwedukt nad Czerską Strugą, powszechnie nazywanym „Akweduktem w Fojutowie” oraz dwa inne,
mniejsze akwedukty. Wybudowano też cztery budynki dla służby nadzorującej. Prace ziemne wykonywano ręcznie. Koryto kanału w celu uszczelnienia
wykładano gliną. W 1846 r. przy budowie systemu
zatrudnionych było około 3,5 tys. osób. Zarząd nad
inwestycją i powstałymi łąkami sprawował Królewski
Zarząd Łąk w Czersku. W 1862 r. utworzono w Czersku także „Szkołę Łąkarską”.
W roku 1928 Zarząd Łąk Państwowych z siedzibą
w Czersku powierzono Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu. Do końca 1972 r. funkcjonowało Gospo- 

Lasy Leśnictwa Komorza, których prowadzenie powierzył mi z dniem 1 lipca 1984 r. ówczesny nadleśniczy Jan Wenda –
to w większości lasy pomajątkowe, zasobne i w dobrej kondycji. W 1965 r. leśnictwo to, z nowo wybudowaną osadą objął mój
ojciec Stanisław. Tak więc, mając 13 lat wraz z moim Tatą zgłębiałem już tajniki leśnych ostępów, przede wszystkim towarzysząc Ojcu
podczas polowań.
lanie posuszu, jak również zasiedlanie drzew przez
■■ TEKST I ZDJĘCIA:
Krzysztof Kaczmarek
szkodniki wtórne były tak uporczywe, że trzeba
było usuwać je nawet trzy, cztery razy w roku, tym
bardziej, że tereny te nawiedzane były dość często
przez huraganowe wiatry, powodujące wiele złomów
i wywrotów. Tworzyły się luki i przerzedzenia, które
natychmiast opanowywała paproć, pokrzywa i roślinność trawiasta, wskazując, iż potencjał siedliska
jest o wiele wyższy, niż to było określane w planach
urządzania lasu tamtego okresu, często jako bór
świeży (Bśw).
To wtedy podjąłem pierwsze próby dolesienia
tworzących się luk i zastosowania podsadzeń produkcyjnych gatunkami liściastymi – bukiem i dębem. Po pierwszych udanych próbach byłem przekonany, że tą metodą sukcesywnie mogę przebudować
drzewostany sosnowe na wielogatunkowe, przede
wszystkim z udziałem wspomnianych: dębu i buka
– jako gatunków głównych z sosną oraz domieszką
modrzewia, świerku, lipy, grabu i klonu, stosownie
do siedlisk, które w opracowaniu glebowo-siedliskowym i operacie urządzeniowym zostały właściwie
zdiagnozowane i odzwierciedliły ich stan rzeczywisty (siedliska od boru mieszanego świeżego, lasu
mieszanego świeżego, a nawet lasu świeżego). Z czasem tak prowadzona przebudowa stała się nie tylko 
Dzisiejszy krajobraz łąk „napiaskowych”
nawadnianych niegdyś systemem stokowym
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rzed leśniczówką rozciągała się tzw. „duża inwestycja” 69.90 ha, trochę dalej „mała inwestycja” 14.54 ha, „kruszkowe pole” 9.03 ha,
„stobińska inwestycja” 48.38 ha i „komorskie pola”
17.29 ha, w sumie około 158 ha. Były to i są zwyczajowe już nazwy przyjęte w moim leśnictwie, określające zalesienia porolne lat 50. ubiegłego wieku. Zalesieniami objęto wówczas żyzne gleby III i IV klasy,
które przylegały do większych kompleksów leśnych.
Niestety, zalesienia te przejęte przez Ojca w wieku
5-15 lat, to były uprawy i młodniki sosnowe z udziałem brzozy i świerka założone w bardzo zwięzłej
więźbie (18 tys. sadzonek na 1 ha), będących ostoją
jeleni i saren. Przez długie lata wymagały ogromu
zabiegów pielęgnacyjnych.
Czyszczenia wczesne, późne, cięcia schematyczne – wycinany co szósty rząd, przecięcie linii oddziałowych dla udostępnienia tych drzewostanów, a następnie zabiegi trzebieżowe – spowodowały masowe
wydzielanie się posuszu. Przyczyną była rozprzestrzeniająca się huba korzeniowa oraz opieńka. Osłabione drzewostany były atakowane przez szkodniki
wtórne, przede wszystkim cetyńca i przypłaszczka
granatka. Nie hamowała tych procesów stosowana
wówczas Phlebia gigantea, choć po kilkunastu latach
stosowania efekt jej działania jest widoczny. Wydzie-
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wypełnianiem zawodowych obowiązków, ale też i pasją. Samodzielnie, metodą prób i błędów, doszedłem
do wielu, myślę trafnych wniosków, dotyczących sposobu przygotowania gleby, terminów sadzenia, jakości i wieku wprowadzanych sadzonek, form zmieszania, czasu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
To jednak nie wszystko. Niemożliwa byłaby
ta przebudowa, gdyby nie właściwa i skuteczna
ochrona przed zwierzyną, tj. stosowanie grodzeń odnawianych luk i płatów podsadzeń.
Obecnie, połacie zalesień z lat 50. XX wieku tworzą wielogatunkowe drzewostany o zróżnicowanej
strukturze wiekowej, z potrzebą ujęcia w nowym planie urządzania lasu (na lata 2018-2027) cięć uprzątających na wielu pozostawionych fragmentach 60-65
letniej sosny, pierwotnie wprowadzonej w zalesieniach. Umożliwiłoby mi to dokończenie przebudowy
w wielu wydzieleniach.
Stosowanie przez wiele lat przebudowy drzewostanów sosnowych wyzwoliło również naturalny
opór środowiska i zahamowało rozwój huby korzeniowej. Radykalnie zmniejszyło się wydzielanie posuszu, co umożliwia także dalsze prowadzenie zwartych fragmentów drzewostanów sosnowych do wieku
rębności, ustalonego dla naszego nadleśnictwa.
Przebudową objąłem również wiele drzewostanów sosnowych 30-50. letnich pochodzących z normalnych odnowień, które zajmowały siedliska boru
mieszanego świeżego, a nawet żyźniejsze. Podsadzenia doprowadziły do zmiany składów gatunkowych
zgodnych, choć w części z zajmowanym siedliskiem.
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żerowania zwierzyny
płowej
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darstwo Łąkowe w Czersku
zatrudniając
leśniczych
do spraw łąkarskich oraz
stałych
pracowników
do utrzymywania całej
infrastruktury hydrotechnicznej, w tym tak zwanych oblewaczy. Z dniem
1 stycznia 1973 r. zlikwidowano Gospodarstwo Łąkowe. Część łąk sprzedano
prywatnym właścicielom,
część nadal należy do Lasów Państwowych, kilkadziesiąt hektarów zostało
zalesionych. W latach 80.
i 90. ubiegłego stulecia łąki nie były koszone i stopniowo ulegały degradacji.
W roku 1999 na końcówce Małego Kanału Brdy
prywatny inwestor pobudował Małą Elektrownię
Wodną. Dzięki tej inwestycji, zarówno Wielki jak
i Mały Kanał Brdy, nadal istnieją, bo ze względu
na znaczne zmniejszenie ich roli w nawadnianiu
gruntów, groziło im osuszenie. Obecnie cała woda
z Małego Kanału Brdy, zasilając elektrownię Zielonka, spływa do Brdy. Brak nawadniania łąk powoduje
zmianę stosunków wodnych w drzewostanach leżących na ich skraju. Okresowo następuje też całkowite
lub częściowe wysychanie śródleśnych bagien i stawów, a co za tym idzie obniżenie odporności drzewostanów, zwłaszcza z udziałem świerka i gatunków
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Bujna kępa dębu w drzewostanie sosnowym
Muszę nadmienić, że wzrost dębu, buka, lipy, grabu
i klonu, które w tej przebudowie wprowadziłem jest
imponujący a jakość gwarantuje docelowo dobry surowiec drzewny.
Dzisiaj cieszą oko jakże odmienne lasy od tych,
które zastałem, i które spędzały mi sen z oczu.
W działalności leśniczego bowiem efekt widoczny
jest dopiero po dłuższym czasie. Po tych 31 latach
pracy w Leśnictwie Komorza mogę stwierdzić, że
w prowadzonej konsekwentnie przebudowie osiągnąłem sukces, który daje mi wielką satysfakcję.
Działalność ta jest i będzie świadectwem mojej pracy
dla Nadleśnictwa Woziwoda i Lasów Państwowych. ■

liściastych. Powstały też problemy z odnowieniami,
szczególnie gatunkami liściastymi. Zdarzają się jednak sytuacje odwrotne, tzn. pojawiające się za sprawą obfitych opadów nadmiary dostarczanej kanałami wody. W ostatnim dwudziestoleciu, zdarzenia
takie miały miejsce dwukrotnie. Niekontrolowane
wypływy z kanałów i rowów szczegółowych spowodowały wówczas erozję gruntów oraz zalanie lub silne podtopienie otaczających łąki drzewostanów.
Zaniechanie kontrolowanego nawadniania ubogich łąk wpływa na zmniejszenie ich wydajności
i opłacalności użytkowania. Ratunkiem przed ich
całkowitym zalesieniem było ustanowienie dla nich
formy ochrony w postaci użytków ekologicznych. Jest
ich obecnie w Leśnictwie Zielonka ponad 143 ha. Łąki
te są wydzierżawione rolnikom, dla których użytkowanie jest opłacalne jedynie dzięki dopłatom rolnym.
Wykaszanie łąk, stanowiących jednocześnie użytki
ekologiczne, hamuje naturalną sukcesję i zapobiega
ich degradacji. Wymuszone, późniejsze terminy koszenia chronią lęgi ptaków i młode pokolenie zwierzyny łownej. Wykaszane łąki stanowią pożądaną
bazę żerową dla zwierzyny płowej i cenny element łowiska leśnego. Corocznie we wrześniu łąki w Zielonce są miejscem odbywania fascynującego rykowiska,
na które migrują jelenie z odległych łowisk.
Opisana w dużym skrócie historia tego fragmentu
obszaru Nadleśnictwa Woziwoda stanowi dziedzictwo minionych pokoleń leśników i mieszkańców
Borów Tucholskich, które należy chronić przed zapomnieniem. ■

EDUKACJA LEŚNA

KOMPLEKS
EDUKACYJNY
W WOZIWODZIE
■■ TEKST: Dorota Rząska-Lis
■■ ZDJĘCIA: Waldemar Wencel, R. Glazer

W 2015 r. mija dwudziestolecie utworzenia
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory
Tucholskie”. Jest to także jubileusz prowadzonej
przez Nadleśnictwo Woziwoda edukacji przyrodniczoleśnej społeczeństwa i odpowiedni moment
na przypomnienie kilku faktów z tej najnowszej
historii.

E

Zielona Szkoła nad brzegiem Brdy w Woziwodzie
Realizacja w tym czasie planowych zadań wymaga dużego wysiłku. Często obowiązki służbowe
wykonywane są poza ustalonymi godzinami pracy –
w soboty, niedziele, a nawet święta. W trosce o nasz
wizerunek, musimy być dyspozycyjni, aby sprostać
oczekiwaniom przyjezdnych, często z odległych
miejsc, osób, które liczą na pomoc leśnika, jako gospodarza terenu. Bywa tak, że swoją wizytę traktują, jako przyrodniczą, czy też turystyczną atrakcję,
wplecioną w program wycieczki szkolnej.
W Nadleśnictwie Woziwoda działania edukacyjne
są kontynuowane również poza wspomnianym wyżej
„gorącym” sezonem. W okresie ferii zimowych odNº 3 / 76 / lipiec-wrzesień 2015 / Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich
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dukacja w nadleśnictwie rozpoczęła się
od podpisania, z końcem roku 1994, porozumienia o współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi, które było pierwszym edukacyjnym partnerem
naszej jednostki. Po roku oddano w Woziwodzie
do użytku społeczeństwa obiekty edukacyjne: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ścieżkę przyrodniczą oraz stodołę konferencyjno-wystawową. Z nimi
do dzisiaj kojarzy się Woziwoda. Każda odwiedzająca nadleśnictwo grupa zaczyna lekcję przyrody
od zwiedzenia ośrodka. Później powstawały: Zielona
Szkoła, ścieżka sportowa oraz rozmieszczone w terenie, zielone klasy. W 2014 r. przybył jeszcze jeden
element infrastruktury tzw. Zielony Punkt Kontrolny, który służy do organizacji biegów na orientację.
Wymienione obiekty ułatwiają prowadzenie zajęć
w każdej porze roku.
Należy wspomnieć, że z naszej propozycji zajęć
korzysta corocznie kilkanaście tysięcy osób. Głównie
jest to młodzież szkolna (75% odbiorców), odbywająca lekcje w obecności leśnika na terenie nadleśnictwa lub szkoły, uczestnicząca w koordynowanych
przez nadleśnictwo projektach edukacyjnych, konkursach oraz innych formach edukacji. W celu odbycia spotkania z przyrodą, zaglądają do Woziwody nie
tylko miejscowe szkoły, ale również młodzież z różnych zakątków Polski, m.in. z Warszawy, Gdańska,
Torunia, Bydgoszczy, Elbląga.
Najtrudniejszym i najbardziej pracowitym okresem dla edukatora są: kwiecień, maj, czerwiec oraz
wrzesień, kiedy to następuje kumulacja obowiązków
związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć.
Obiekty edukacyjne, jak i przyległe do nich tereny leśne wypełnione są grupami szkolnymi. Każdy dzień
rozpoczyna się wówczas od precyzyjnego układania
planu, w który wpisują się zajęcia dla uczestników
kilkudniowego pobytu w Zielonej Szkole i jednocześnie grup przybywających z jednodniową, czy kilkugodzinną wizytą. Oprócz tego dochodzą dodatkowe
obowiązki organizacyjne, jak: przygotowanie ognisk
integracyjnych, noclegów, zakwaterowanie i wykwaterowanie grup, uzgodnienia programów pobytu, czy
pomoc w zapewnieniu posiłków.
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Zajęcia terenowe
z cyklu „Leśne
obserwacje”

bywają się zimowiska, latem odbiorcami naszych zajęć są koloniści. Wolne od prowadzenia zajęć chwile
upływają na przygotowaniu pomocy dydaktycznych
(np. przygotowaniu kart pracy przed sezonem edukacyjnym), wzbogacaniu bazy edukacyjnej, modernizacji infrastruktury, uaktualnianiu strony internetowej oraz planowaniu pobytów grup szkolnych.
Wzbogacanie bazy jest niezbędne z uwagi na fakt,
że istnieje stałe grono podmiotów regularnie korzystających z edukacji w Woziwodzie. Dlatego musimy
mieć zawsze przygotowaną w zanadrzu nową, alternatywną propozycję zajęć. Wczesna wiosna oraz
jesień to czas na przygotowanie i realizację konkursów, projektów oraz akcji edukacyjnych.
Edukując, przekazujemy treści odwołujące się
do pracy leśnika, funkcjonowania ekosystemów leśnych, ochrony przyrody, ochrony lasu oraz korzystania z lasu. Stosujemy wiele form zajęć, które przystosowujemy do wieku i oczekiwań odbiorcy. Oferujemy
zajęcia kameralne oraz terenowe, począwszy od zwiedzania ośrodka, poprzez zajęcia dydaktyczne w Zielonej Szkole oraz terenowe na ścieżce przyrodniczej
lub innych pobliskich terenach leśnych. Proponujemy również edukacyjne zabawy terenowe, m.in. bieg
na orientację w oparciu o Zielony Punkt Kontrolny
oraz podchody na ścieżce przyrodniczej. Uczestnicy Zielonej Szkoły otrzymują dodatkowo propozycje
zajęć na długie wieczory w postaci gier, zabaw edukacyjnych, filmów. Korzystają z ćwiczeń na ścieżce
sportowej oraz spotkań przy ognisku.
Edukacja przyrodniczo-leśna wpisała się już
na trwałe w działalność Nadleśnictwa Woziwoda.
Choć staje się chwilami bardzo poważnym obciążeniem mamy nadzieję, że przekazywane treści, oraz
kontakt z lasem i leśnictwem owocować będzie stałym wzrostem świadomości naszych rodaków, dobrym postrzeganiem naszej grupy zawodowej i całej
organizacji. ■
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zieci, które leczy i którymi opiekuje się Klinika i Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. Antoniego
Jurasza w Bydgoszczy, potrafią jak nikt zachwycić
się tym, czego nie dostrzegamy na co dzień. Zwykła
zieleń rozkwita setkami barw, zapach lasu oszałamia, a leniwy nurt Brdy uspokaja i każe zapomnieć
o zgiełku dużego miasta, w którym na co dzień przebywają mali pacjenci.
Spotkaliśmy się w Woziwodzie po raz pierwszy
w 2001 roku. Już wówczas istniał Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, w którym dużą sensacją
dla małych pacjentów były eksponaty zwierząt
i owadów. Idąc leśną ścieżką edukacyjną, wędrując
wzdłuż Brdy odkrywaliśmy piękno Borów Tucholskich, przy okazji rozpoznając drzewa i krzewy, których nazwy były nie lada zagadką dla młodych ludzi,
wychowanych w większości w betonowych blokowiskach miejskich.
Oczywiście, to specyficzny rodzaj edukacji, w którym jest więcej zabawy i wzajemnych żartów, niż samej nauki, by waga informacji nie była zbyt ciężka.
Ja opowiadam o urządzeniach gimnastycznych dla
saren i jeleni oni zadają pytania o maksymalną prędkość biegu mrówki.
Kilkukrotnie byliśmy również w odwiedzinach
w Bydgoszczy, a to sadząc drzewka przy szpitalu,
a to przywożąc na oddział odrobinę zieleni i aromatu lasu, zmieniając nudną biel sal w coś weselszego
i bliższego naturze.
Tak to się spodobało gościom, że od tej pory widujemy się regularnie i do teraz już blisko 300 dzieci,
wychowawców i lekarzy poznało przyrodę i zoba- 

EDUKACJA LEŚNA
Waldemar Kamiński - leśniczy Leśnictwa Biała.
W tle „Dąb Zbyszko”

PRZESZCZEPIĆ SIŁĘ DĘBU

■■ TEKST: Waldemar Kamiński
■■ ZDJĘCIA: Waldemar Kamiński, Tomasz Pikuła

W pogoni za bieżącymi sprawami, minuty i godziny giną nie pozwalając dostrzec kształtów, barw i zapachów bardziej
jeszcze ulotnych niż czas. Dla kogoś, kto jest dotknięty trwałym zagrożeniem życia każda przeżyta chwila jest niezwykła i intensywna
jak zapach kwitnącego bzu, śpiew ptaków, szum rzeki.
Czyżby podziwiany, dotykany dziecięcą dłonią dąb
przekonywał, że jest się wielkim nie przez to co się
posiada lecz przez to czym dzieli się z innymi? ■

Odpoczynek na
platformie widokowej
nad Brdą

NASZE NADLEŚNICTWA

czyło największe atrakcje Nadleśnictwa Woziwoda.
Wielu z nich wraca by indywidualnie kontemplować
uroki Borów Tucholskich, a zdarza się też, że budują
tu swoje domy rodzinne.
Specjalnym miejscem na naszej trasie jest, symbolizujący siłę i długowieczność „Dąb Zbyszko”,
którego pień z radością oplatany jest przez dzieci
łańcuchem rąk. Zawsze sprawdzają czy jeszcze żyje,
czy się zieleni. Choć wiekowy i mocno doświadczony
przez czas, wciąż trwa i wydaje owoce.
W ubiegłym roku dzieci i ich opiekunowie zgłosili
„Dęba Zbyszko” do konkursu organizowanego przez
Klub Gaja na Drzewo Roku 2015. „Przeszczepić siłę
dębu” (tak jak przeszczepia się szpik kostny) – pod
tym hasłem „Zbyszko” znalazł się w finale akcji. Ale
to nie koniec. Przed dwoma laty, niewiarygodnie obfity urodzaj żołędzi zaprocentował wyhodowaniem
przez nas w szkółce leśnej sadzonek – jego potomków. Zamierzamy kilkaset sztuk tych sadzonek przekazać jako cegiełki dla fundacji działającej przy Szpitalu Uniwersyteckim. Być może uda się je sprzedać
mieszkańcom Bydgoszczy, a uzyskanymi ze sprzedaży pieniążkami wesprzeć fundusze na zakup sprzętu
dla ośrodka przeszczepu szpiku kostnego u dzieci
w Klinice.
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MOJA PASJA
Mariusz Maliszewski przy autorskim obrazie
prezentowanym na wystawie

MALOWANIE
NATURY

■■ TEKST I ZDJĘCIA: Mariusz Maliszewski

Malarstwo fascynowało mnie od zawsze. Już w szkole podstawowej
wykazywałem zdolności w tej dziedzinie, biorąc udział w konkursach
plastycznych. Od tamtych czasów w moich obrazkach przewijały się
motywy drzew, wnętrza lasu i zwierzęta w nim bytujące. Tak jest
do dzisiaj.

NASZE NADLEŚNICTWA

W
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cując w lesie lub będąc na polowaniu często mam
przy sobie aparat fotograficzny. Utrwalam cyfrowo
zakątki leśne gdzie światło maluje ciekawe tematy,
by potem przenieść je, najczęściej z pewnymi modyfikacjami, na płótno.
Na początku swojej przygody z malarstwem, robiłem tzw. kopie, na podstawie ilustracji obrazów
uznanych malarzy i oczywiście tematów, które mnie
interesowały, czyli pejzaży leśnych. Według Iwana
Szyszkina malowałem m.in. obraz pt. „Poranek w sosnowym lesie”, „Strumień w brzozowym lesie”. Ostatni z obrazów prezentowałem na I Konkursie Twórczości Leśników, który odbył się w Nadleśnictwie
Woziwoda w 1996 r., gdzie otrzymałem II nagrodę.
Malowałem także na podstawie ilustracji obrazów
polskich słynnych malarzy realistów, takich jak: Kossakowie, A. W. Kowalski, J. Brand, L. Wyczółkowski,
J. Fałat, czy Zygmuntowicz. Brałem udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej Leśników w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, oraz
przeglądzie twórczości służb mundurowych w Tucholskim Ośrodku Kultury. Uważam, że wzorując
się na płótnach wielkich mistrzów, na podstawie albumów, zdjęć oryginałów i reprodukcji, także tych
publikowanych w internecie, można pogłębić swój
warsztat i szukać inspiracji dla własnej twórczości.
Oglądanie samych reprodukcji jednak nie wystarcza.
Odwiedzam muzea i wystawy sztuki, żeby zobaczyć
oryginalne prace, popatrzeć na ich wykonanie, poczuć
klimat, zachwycić się warsztatem mistrza, stwierdzić
jakie triki zastosował, by oczarować odbiorcę.
Oczywiście, obraz malujemy sami, swoją techniką i własnymi umiejętnościami wczucia się w pracę.
Aby dobrze malować, należy stale ćwiczyć, bo praktyka jest wszystkim. Malowania uczymy się przez...
malowanie.
Na realizację mojej pasji najwięcej czasu znajduję
w porze jesienno-zimowej. Gdy zbliża się czas polowań zbiorowych, lubię wykonywać dla ich uczestników pamiątkowe medaliony. Na pocięte plastry
drewna przenoszę scenki myśliwskie, krajobrazy,
motywy roślinne, symbole związane z łowiectwem.
Ozdabiam nimi także, służące za oryginalne pamiątki, miniaturowe płytki ceramiczne. Lubię, jak moje
prace ozdabiają ściany saloników, gabinetów myśliwskich, czy też kancelarii. ■

służbie lasom pracuję 33 lata. Zaczynałem w Nadleśnictwie Tuchola. W Nadleśnictwie Woziwoda pracuję od stycznia
1993 r., na stanowiskach: podleśniczego, leśniczego,
a obecnie strażnika leśnego. Za malowanie obrazów na płótnie techniką
olejną zabrałem się na początku lat 80.
ubiegłego wieku. Poznałem wówczas
przyjeżdżającego na wakacje w Bory Tucholskie malarza z Poznania, od którego
odkupiłem dwa albumy rosyjskich malarzy: B. A. CEPOBA (Valentina Serowa)
i LEWITANA (Isaaka Lewitana), sztalugę oraz farby. Podczas długich rozmów
i przyglądania się jego warsztatowi,
udzielił mi pierwszych rad dotyczącej
techniki olejnej.
Zgłębiając temat powiększałem swoją bibliotekę albumów i książek dotyczących malarstwa oraz książek przyrodniczo-leśnych, które „podpowiadały” Las i jego mieszkańcy są jednym z ulubionych tematów w twórczości
mi pierwsze tematy do malowania. Pra- Mariusza Maliszewskiego
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Członkowie Bractwa Św. Huberta w przemarszu przez Śliwice

15 LAT BRACTWA ŚW. HUBERTA
■■ TEKST: Zenon Dejnowski | ZDJĘCIA: Janusz Marks

W ŚLIWICACH

P

oczątki Bractwa są związane z kaplicą w Okoninach. Od jej powstania w 1998 r. odbywają
się tam uroczyste odpusty gromadzące m.in.
leśników i myśliwych. Co roku uroczystą Mszę św.
odpustową sprawuje ks. biskup diecezjalny. Na początku współorganizowały te uroczystości okoliczne
koła łowieckie: „Przepiórka” ze Śliwic, „Wieniec”
z Bydgoszczy oraz „Kotlina” z Lipowej. Z czasem jednak zaistniała potrzeba wyodrębnienia organizacji,
bądź grupy osób, która organizowałaby te spotkania
oraz zajęłaby się szerzeniem kultu św. Huberta, patrona myśliwych i leśników. Zawiązała się grupa inicjatywna, która po pokonaniu wielu przeszkód, doprowadziła do zarejestrowania Bractwa Św. Huberta
w Śliwicach w K.R.S. Bractwo jest stowarzyszeniem
przykościelnym, dlatego za datę powstania przyjęto dekret biskupa pelplińskiego z dnia 26.06.2000
r. o powołaniu Bractwa wydanego przez, jedynego
do tej pory Członka Honorowego Bractwa śp. ks. biskupa Jana Bernarda Szlagę.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą św.
w kościele w Śliwicach, którą odprawili, członkowie
Bractwa ks. prałat Andrzej Koss kapelan myśliwych
i leśników diecezji pelplińskiej oraz ks. Tadeusz Chamier Ciemiński proboszcz z Bukowca. Podczas mszy
została poświęcona figura św. Huberta, dar Bractwa
dla Śliwic. Figura ta ma być elementem kapliczki
ustawionej w centrum Śliwic.
Po Mszy św. odbył się przemarsz uczestników
do Gminnego Ośrodka Kultury. Tam uroczystości rozpoczęły się hymnem Bractwa. Po powitaniu
uczestników przez Mistrza Bractwa Zenona Dejnow-

skiego dokonano wręczenia wyróżnień „Za zasługi
dla Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach” które
otrzymali: Daniel Kożuch – wójt Gminy Śliwice, Piotr
Kasprzyk – nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny,
Ireneusz Bojanowski – nadleśniczy Nadleśnictwa
Czersk, Krzysztof Kannenberg – rektor WSZŚ w Tucholi, Aniela Czyżyk – dyrektor Technikum Leśnego
w Tucholi oraz redakcja „Radia Głos” z Pelplina.
Były gratulacje, były medale za zasługi. Bractwo
zostało odznaczone medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Bydgoskiego” oraz odznaczeniem „Zasłużony
dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej”. Medal „Za Zasługi
dla Łowiectwa Bydgoskiego” otrzymał również Jan
Myśliwiec ze Śliwic.
Wręczono również nagrody za udział w konkursie
rysunkowym dla szkół podstawowych pt. „Wizerunek
św. Huberta”. Potem wystąpiły dzieci z przedszkola
„Borowiaczek” w Śliwicach oraz grupa „Przyjazny Kąt”
z Tucholi. Odbyły się pokazy pracy drwali w wykonaniu uczniów Technikum Leśnego w Tucholi. Swoje stoiska wystawiły nadleśnictwa LKP „Bory Tucholskie”,
Koła Gospodyń Wiejskich. Był darmowy gulasz od firmy „Myśliwiec” ze Śliwic, specjalny, jubileuszowy tort
z piekarni „Meler” z Pelplina. Były występy orkiestry
OSP ze Śliwic, grali sygnaliści i na zakończenie, gwiazda wieczoru Andrzej Rosiewicz.
Bogaty program imprezy przyciągnął liczne grono widzów do pięknego, śliwickiego amfiteatru. Była
okazja do promocji wiedzy o lasach, łowiectwie i przyrodzie. Integracyjny charakter spotkania na pewno
korzystnie wpłynie na postrzeganie zarówno działalności Bractwa, jak i leśników i myśliwych. ■
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WYDARZENIA

Bractwo Św. Huberta w Śliwicach stawia sobie za cel działalność w zakresie szeroko rozumianej idei ochrony przyrody
w tym właściwego pojmowania rządzących nią praw oraz krzewienie kultury i tradycji, w podejściu do natury. Jednym
ze statutowych działań jest też opieka nad kaplicą św. Huberta w Okoninach, nad którą Bractwo objęło patronat.
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DYREKTOR

WŁADYSŁAW

CHWALIBOGOWSKI

(1889-1955)

■■ TEKST: Magda Skowronek | ZDJĘCIA: archiwum

Władysław Chwalibogowski

W okresie międzywojennym toruńską Dyrekcją Lasów Państwowych kierowało
trzech dyrektorów: Teofil Lorkiewicz, o którym wiemy najwięcej i którego ostatnio
upamiętniliśmy w formie tablicy z portretem i stosowną inskrypcją przy siedzibie
Dyrekcji w Toruniu. Po nim krótko rządził dyrektor Józef Zagórski. Natomiast
w latach 1934-1939 dyrektorem był Władysław Chwalibogowski. Właśnie temu
wybitnemu leśnikowi swoje badania i pracę magisterską na Wydziale Leśnym
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2015 r.) poświęciła
Magda Skowronek. Za jej zgodą publikujemy poniżej fragmenty tej pracy. Dokończenie
zamieścimy w kolejnym numerze „Życia Lasów Kujawsko-Pomorskich” (Redakcja).

KARTY Z NASZEJ HISTORII

WSTĘP
Ogromne spustoszenie, jakie spowodowała pierwsza wojna światowa, brak istnienia przez dziesięciolecia państwa Polskiego, brak polskiej administracji,
w tym Lasów Państwowych spowodowało, że na nowo
odrodzona ojczyzna potrzebowała natychmiast wielu
pracowników, którzy pomogliby odbudować państwo
Polskie, a w tym zorganizować gospodarkę leśną.
Pomimo, że Polska odzyskała niepodległość w 1918
roku, przedsiębiorstwo – Polskie Lasy Państwowe
zostało powołane dopiero 28 czerwca 1924 r., rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wcześniej tworzono już struktury administracji,
zbierano odpowiednią kadrę, której w tamtym czasie brakowało i podjęto pierwsze kroki administracyjne. Potrzebni byli wykształceni leśnicy z dużym
doświadczeniem, którzy mogliby objąć kierownicze
stanowiska oraz stanąć przed wyzwaniami, jakie
na nich czekały. Oprócz odbudowy drzewostanów
zniszczonych rabunkową gospodarką zaborców musieli stworzyć nową, nowoczesną gospodarkę i strukturę przedsiębiorstwa. Na terenach polskich istniała
służba leśna, lecz nie była ona przygotowana do wyzwań, jakie przed nią stanęły. Niektórym leśnikom
udało się zdobyć wyższe wykształcenie na renomowanych uczelniach za granicą i to oni w dużej mierze mogli przejąć główną część zadań i obowiązków,
jakie czekały polskie lasy. Studia w tamtym czasie

Waleria – siostra Władysława Chwalibogowskiego
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Po lewej ojciec Władysława – Artur Chwalibogowski; po
prawej – jego brat, Artur
pozwalały na zdobycie kompletnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wyższe wykształcenie dawało
możliwość podniesienia rangi zawodowej i szybszego awansu. Twórcy ówczesnej polskiej gospodarki
leśnej i administracji, Jan Miklaszewski i Adam Loret, potrzebowali wielu doświadczonych fachowców,
którym mogliby zaufać i powierzyć kierownicze
stanowiska w lasach państwowych. Dobór kadry był
niezwykle trudny i często brakowało nie tylko wykształconych, ale i zaufanych ludzi. Dyrektorzy mianowani przez Adama Loreta, stworzyli wraz z nim
grono fachowców, którzy podjęli trud wprowadzenia
Lasów Państwowych, na nowe, nowoczesne tory.
W dwudziestoleciu międzywojennym w poszczególnych dyrekcjach Lasów Państwowych pracowało
łącznie 24 dyrektorów. To oni pełnili najważniejsze
funkcje w lasach, tworzyli jego strukturę, odbudowywali lasy po zaborach i zniszczeniach pierwszej
wojny światowej oraz zatrudniali i wybierali kadrę,
z którą pracowali na różnych szczeblach administracji. To oni pokazali jak wiele można dokonać
w lasach w bardzo krótkim czasie. Wybuch drugiej
wojny spowodował, że cała ich praca została brutalnie przerwana, a ich ogromny, jak na tak krótki czas
działania, dorobek został zniszczony.
W czasie drugiej wojny światowej wielu leśników
musiało ukrywać się przed okupantami, uciekać

RODZINA
Władysław Karol Nałęcz Chwalibogowski syn
Artura i Katarzyny z domu Neuhauser (Najhauser1)
z pochodzenia Austriaczki, urodził się 23 września
18892 r. w Stanisławicach, powiat Bochnia, województwo krakowskie. Rodzina Chwalibogowskich
pieczętowała się herbem Nałęcz, który jest jednym
z najstarszych polskich herbów szlacheckich.
Ojciec Władysława, Artur urodził się 22 maja
1858 r. w Niegoszowicach. Dnia 10 lipca 1883 r. zdał
egzaminy w Hochschule für Bodenkultur (Akademia
Ziemiańska3) w Wiedniu i otrzymał tytuł inżyniera
leśnictwa. W 1904 roku pracował, jako c.k. zarządca
lasów w Taniawie4, powiat Bolechów. Później pełnił
służbę, jako leśniczy w Jabłonowie5 pod Kołomyją.
Artur Chwalibogowski zmarł w 1924 roku i został
pochowany w Jabłonowie. Matka Władysława, Katarzyna Chwalibogowska urodziła się w 1863 r., zmarła w 1945 r.
Władysław Chwalibogowski był najstarszy
z czwórki rodzeństwa. Miał braci Artura i Stanisława
oraz siostrę Walerię. Młodszy brat Stanisław zmarł
w młodości. Władysław bardzo przeżył jego śmierć,
co miało ogromny wpływ na wzmocnienie więzi rodzeństwa. Po śmierci ojca, Władysław stał się niekwestionowaną „głową” rodziny i autorytetem dla

Władysław Chwalibogowski (pierwszy z lewej) z rodziną
podczas pobytu na wakacjach

młodszego rodzeństwa. Matka Władysława po śmierci męża nie pracowała zawodowo i obowiązek utrzymania rodziny spoczął na barkach najstarszego syna.
Dzieci Artura i Katarzyny Chwalibogowskich
otrzymały staranne wykształcenie, posługiwali się
wieloma językami. Władysław znał język polski,
niemiecki i ukraiński. Uczęszczał do III Gimnazjum
w Krakowie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości
w 1908 r.6 Następnie studiował na Wydziale Leśnym
Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu. Po ukończeniu studiów, 26 kwietnia 1913 r.7 uzyskał dyplom
inżyniera leśnictwa. Był żonaty z Janiną z Matuszewskich. Mieli dwoje dzieci Alicję i Artura.

Zdjęcie ślubne
Janiny i Władysława
Chwalibogowskich

WYKSZTAŁCENIE
Na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1872 r. powstał nowy uniwersytet Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu. Status uczelni został zatwierdzony
6 czerwca 1872 r. W latach 1875-1918 leśnictwo
w Wiedniu studiowało 818 osób z Galicji i Bukowiny,

Poznańska Wystawa Krajowa w 1928 roku. Od lewej:
Władysław i jego żona Janina, kuzyn Jerzy i brat Artur
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przed grożącymi niebezpieczeństwami, a jednak
wbrew zagrożeniom pracowali w lasach i organizacjach związanych z leśnictwem, takich jak Rada
Główna Leśnictwa i Centralny Ruch Oporu Leśników.
Nie poddali się, walczyli o niepodległą Polskę i o polskie lasy, które wcześniej tworzyli. Wielu z nich nie
przeżyło wojny. Ci wykształceni, oddani swojej pracy
i ojczyźnie ludzie, byli zagrożeniem dla okupantów.
Duże znaczenie gospodarki leśnej dla prowadzenia działań wojennych powodowało, że okupanci
za wszelką cenę starali się przejąć kontrolę nad lasami. To głównie z tego powodu, administracja Lasów
Państwowych, z jej kierownictwem na czele, stwarzała największe zagrożenie. W efekcie większość
z nich zostało aresztowanych, a wielu zamordowanych. Z 24 dyrektorów, którzy pracowali w dwudziestoleciu międzywojennym w lasach państwowych,
wojnę przeżyło tylko trzech. I tylko Władysław
Chwalibogowski, jako jedyny pracował na stanowisku dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych, przed
jak i (krótko) po drugiej wojnie światowej.
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Władysław
Chwalibogowski
(z tyłu, po środku)
z rodziną

z czego 610 osób to Polacy.
Tak znacząca liczba reprezentowana przez Polaków
w Wiedniu spowodowana
była tym, że uczelnia ta,
jako jedyna dawała możliwość zdobycia wyższego
wykształcenia
leśnego.
Wyższe galicyjskie szkoły rolnicze, w Dublanach
i Krakowie, nie posiadały
oddziałów leśnych, a istniejąca od 1874 r. Szkoła
Lasowa we Lwowie dopiero w 1904 r. uzyskała status
wyższej uczelni.
Wśród 610 Polaków studiujących w Hochschule
für Bodenkultur uczyli się Artur i Władysław Chwalibogowscy. To ojciec był dla Władysława Chwalibogowskiego wzorem do naśladowania, on zachęcił
syna do wyboru zawodu. Artur Chwalibogowski (ojciec) zapisał się na renomowaną uczelnię w 1878 r.
Studiował w systemie sześciu semestrów. Absolutorium uzyskał w 1882 r. Dnia 10 lipca 1883 r. zdał
drugi egzamin i otrzymał tytuł inżyniera leśnictwa.
Podobną drogę życiową obrał jego syn Władysław.
Częste wycieczki do lasu z ojcem, wspólne zbieranie
grzybów oraz wychowanie wśród leśników spowodowały, że zdecydował się na kontynuowanie tradycji
rodzinnych. Rozpoczął naukę na wydziale leśnym tej
samej uczelni w 1908 roku. Był bardzo zdolnym i wybitnym studentem. W 1912 r. uzyskał absolutorium,
a 26 kwietnia 1913 r. zdał trzeci egzamin państwowy
i uzyskał tytuł inżyniera leśnictwa.
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PRACA
Po ukończeniu studiów, 15 sierpnia 1913 r. Władysław Chwalibogowski podjął pracę na stanowi-
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Alicja Chwalibogowska – córka Władysława
sku adiunkta leśnego w Fundacji Skarbkowskiej
i pracował tam do 15 sierpnia 1914 r. Po pierwszych
doświadczeniach w lasach, podjął pracę w Dyrekcji
Lasów Państwowych we Lwowie. Nauczył się tam wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce, pracy
zespołowej i poznał strukturę lasów od wewnątrz.
W dyrekcji we Lwowie pracował ponad cztery lata,
od 29 sierpnia 1914 do 31 października 1918 r.
Parę dni przed odzyskaniem niepodległości przez
Polskę, 1 listopada 1918 roku, podjął pracę na stanowisku zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie
Końskie. Była to jego pierwsza praca, a zarazem po-

Dyrektor Władysław Chwalibogowski (siedzi w pierwszym rzędzie, czwarty od lewej) z uczestnikami kursu Przysposobienia
Wojskowego Leśników na Pomorzu ok. 1938 r.
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Przypisy
1. Władysław Chwalibogowski, w Karcie personalnej z 10.10.1949
r., podaje spolszczone nazwisko matki.
2. S. Dunikowski, W. Fonder, podali, że Władysław Chwalibogowski urodził się 1892 r. Tę samą datę urodzenia podał K.
Przybyszewski, informację tę należy uznać za błędną, ponieważ w życiorysie własnoręcznie napisanym przez Władysława
Chwalibogowskiego podał on datę urodzenia 23.09.1889 r. Ten
sam rok urodzenia widnieje na wykazie przedmiotów obowiązujących na studiach znajdującym się w Archiwum Uniwersytetu
Przyrodniczego w Wiedniu, potwierdza to również data urodzenia na nagrobku Władysława Chwalibogowskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
3. Hochschule für Bodenkultur w tłumaczeniu „Akademia Ziemiańska”, ale w niektórych dokumentach używa się również Akademia Agronomiczna.

Konferencja dyrektorów Lasów Państwowych w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie,
w 1930 r.

w Warszawie, lecz nie został mianowany na to stanowisko. Dopiero 1 lutego 1934 r. Minister Rolnictwa
i Reform Rolnych Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski mianował go dyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Na tym stanowisku pracował
tylko pół roku i został przeniesiony na równorzędne
stanowisko do dyrekcji w Toruniu. ■

Leśnicy przed
gmachem Dyrekcji
LP w Toruniu z urną
ziemi pomorskiej na
kopiec Piłsudskiego
w 1935 r.
Pośrodku dyrektor
Chwalibogowski

4. Wykaz członków Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego z końcem
roku 1904, w: Sylwan organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego grudzień 1904, s. 382.
5. Lista znawców dla oszacowania przedmiotów mogących uledz
(sic!) wywłaszczeniu na rzecz kolei żelaznych i do oznaczenia
wynagrodzenia za wywłaszczenie praw wodnych w okręgu
lwowskiego sądu apelacyjnego na rok 1922, w: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości z 1 kwietnia 1922, s. 109.
6. Księga pamiątkowa III Gimnazjum obecnie II Liceum im. Króla
Jana Sobieskiego w Krakowie 1883-1958, Kraków 1958, s. 316.
7. S. Dunikowski, W. Fonder i K. Przybyszewski podali, że Władysław Chwalibogowski otrzymał dyplom inżyniera leśnictwa
w 1912 r., informację należy uznać za błędną, ponieważ w życiorysie Władysław Chwalibogowski podał, że dyplom inżyniera
leśnictwa uzyskał w 1913 r., a w materiałach znajdujących się
w Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu widnieje
data 26 kwietnia 1913 r.
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czątek kariery w administracji lasów państwowych
w niepodległej Polsce. Nadleśnictwo Końskie należało do Zarządu Okręgu Lasów i Dóbr Państwowych
w Radomiu. Na stanowisku zastępcy nadleśniczego
pracował do 14 marca 1919 r. Następnie podjął pracę,
jako nadleśniczy w Nadleśnictwie Jednorożec w Zarządzie Okręgu Lasów i Dóbr Państwowych w Warszawie. Pracował tam do 31 sierpnia 1921 r. Następnie został przeniesiony na równorzędne stanowisko
do Nadleśnictwa Rżaniec, należącego do Dyrekcji
Lasów Państwowych w Warszawie. Jako nadleśniczy zdobywał większą wiedzę, poznawał procedury
i struktury pracy w lasach państwowych. Kolejnym
etapem kariery zawodowej było zarządzanie Nadleśnictwem Lubień, gdzie pracował od 1 listopada 1922
do 28 grudnia 1926 r.
Dobre wyniki pracy oraz znacząca pozycja zawodowa spowodowały, że Minister Rolnictwa i Dóbr
Państwowych Karol Niezabytowski powołał go na stanowisko inspektora lasów państwowych w Dyrekcji
Lasów Państwowych w Warszawie. Władysław Chwalibogowski pracował na tym stanowisku od 29 grudnia 1926 r. i właśnie wtedy rozpoczęła się jego długoletnia współpraca z Adamem Loretem, przyszłym
dyrektorem Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych.
W lutym 1929 r. Władysław Chwalibogowski wraz
z Adamem Loretem i innymi leśnikami uczestniczył
w uroczystości uczczenia 50-lecia pracy inspektora
Ignacego Sobertina. Pracując w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w 1930 r. został mianowany
przez Ministra Rolnictwa, zastępcą dyrektora Adama
Loreta w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Uczestniczył w wielu spotkaniach, naradach
i konferencjach dotyczących przyszłości lasów państwowych. Dnia 19 listopada 1930 r. wziął udział
w konferencji dyrektorów Lasów Państwowych pod
przewodnictwem Adama Loreta, z udziałem ministra
rolnictwa Leona Janty-Połczyńskiego.
W czasie, kiedy był wicedyrektorem, Minister Rolnictwa powierzył mu dodatkowo pełnienie obowiązków dyrektora w warszawskiej dyrekcji, na wypadek
nieobecności dyrektora Adama Loreta, gdy ten został
mianowany w 1931 r. kierownikiem Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych. Przez cztery lata pełnił
obowiązki dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych
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INSPEKTOR

KAROL

GARBACZYŃSKI

(1899-1966)

■■ TEKST: Maria Świątczak, z domu Garbaczyńska
■■ ZDJĘCIA: archiwum autorki

Maria Świątczak zd. Garbaczyńska wspomina swego ojca Karola Garbaczyńskiego.
W okresie międzywojennym był on nadleśniczym w Sarniej Górze, a później
inspektorem w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Blisko współpracował
m.in. z dyrektorem Władysławem Chwalibogowskim, o którym również piszemy
w tym numerze „Życia Lasów”. Po wojnie, mimo nieprzychylności nowej
komunistycznej władzy, kontynuował pracę w lasach pomorskich. Jak pisze Pani
Maria, ojciec „cieszył się sympatią i popularnością wśród leśnej rodziny, dla której
był człowiekiem kompetentnym w sprawach zawodowych oraz bardzo ciepłym,
serdecznym i otwartym” (red.)

K

W 1919 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej, które ukończył
w 1924 r. w stopniu inżyniera-leśnika. Pracę zawodową rozpoczął jako pracownik Nadleśnictwa Szarłata,
powiat Świecie, zatrudniony przez Dyrekcję Lasów
Państwowych w Toruniu z dniem 7 listopada 1924
r. Od roku 1927 pracował jako prowizoryczny adiunkt leśny w Nadleśnictwie Grabówno, skąd został
przeniesiony w 1929 r. do Nadleśnictwa Sarnia Góra,
gdzie pełnił obowiązki nadleśniczego. Jego praca
w wymienionych nadleśnictwach zaowocowała odnową lasów zniszczonych przez sówkę choinówkę. Karol Garbaczyński znalazł skuteczny sposób na przywrócenie lasu na obszarach zniszczonych przez tego
szkodnika.
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arol Antoni Garbaczyński, mój ojciec, urodził
się 29 stycznia 1899 r. w Krakowie, w rodzinie prawniczej. Miał dwóch starszych braci
– Piotra i Józefa i dwóch młodszych – Stefana i Antoniego oraz dwie siostry – Jadwigę i Teresę. Starsi bracia kontynuowali tradycję prawniczą rodziny;
Piotr był sędzią w Jaśle, a Józef prokuratorem Sądu
Apelacyjnego w Krakowie.
Karol Garbaczyński, po ukończeniu gimnazjum
w Jaśle w 1917 r. został powołany do wojska i wysłany na front austriacki. Nie wszyscy pedagodzy gimnazjum jasielskiego godzili się z takim losem swoich
uczniów, którzy otrzymali wcześniej świadectwo maturalne. Karol został zwolniony z działań wojennych
z powodu malarii i skierowany do służby we Lwowie.

Karol Garbaczyński

Nadleśniczy Karol Garbaczyński (siedzi trzeci od prawej) z żoną (w białej sukience) i załogą Nadleśnictwa Sarnia Góra ok. 1933 r.
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Legitymacje służbowe inspektora Karola Garbaczyńskiego z 1936 r. i 1946 r.

Karol Garbaczyński (w środku) z pracownikami leśnymi na Pomorzu. Lata 50. XX wieku
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W 1936 r. został odwołany z Sarniej Góry
i przeniesiony do biura Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na stanowisko inspektora.
W okresie przedwojennym został dwukrotnie
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym Krzyżem Zasługi za długoletnią służbę
(1938 r.).W czerwcu 1938 r. Karol Garbaczyński został powołany na stanowisko Kierownika
Biura Organizacji i Inspekcji w Dyrekcji Lasów
Państwowych Okręgu Pomorskiego w Toruniu.
W 1939 r. po wkroczeniu Niemców zajmował się zabezpieczeniem dokumentacji Dyrekcji Toruńskiej (wcześniej wysłał żonę wraz
synem do rodziny na Podkarpacie). We wrześniu 1939 r. został aresztowany przez Niemców
w Toruniu, ale szczęśliwie udało mu się uciec
z gestapo w momencie kapitulacji Warszawy
i radości Niemców z tego faktu. W ucieczce
pomógł ojcu były woźny Dyrekcji, który przewiózł ojca przez Wisłę łodzią, za co został później aresztowany przez Niemców.
Ojcu udało się dotrzeć do rodziny, która przebywała w tym czasie we wsi Połomia
na Podkarpaciu. Działała tam partyzantka
Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej, z którą mieszkańcy tych okolic byli ściśle związani. Karol Garbaczyński wraz rodziną
ukrywał się i wielokrotnie udało mu się cudem
ocalić życie. W tych trudnych warunkach okupacji zmarł jego syn, a w 1942 r. urodziła się
córka Maria. Pod koniec wojny na Podkarpacie
wkroczyły oddziały wojsk polskich i rosyjskich
a Karol Garbaczyński otrzymał polecenie Dyrekcji Lasów Państwowych w Rzeszowie objęcia i zabezpieczenia lasów na terenie wyzwolonym (23.01.1945). Organizował wtedy służby
leśne w Pilźnie i Dębicy.
W 1946 r. wrócił na Pomorze i objął stanowisko nadleśniczego w Osiu, a później w Pelplinie. Aresztowany przez UB, dzięki różnym
i licznym interwencjom został zwolniony
z aresztu i przeniesiony do Kwidzyna, a później pracował w Wejherowie i Starogardzie
Gdańskim jako inspektor obwodowy.
Karol Garbaczyński zmarł 19 lipca 1966 r.
i został pochowany na cmentarzu w Dobrkowie, gm. Pilzno, pow. dębicki. W pogrzebie,
oprócz rodziny, przyjaciół i znajomych wzięli
udział koledzy leśnicy i delegacja pracowników Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych
z Gdańska. W imieniu Dyrekcji słowa pożegnania wygłosił mgr inż. T. Sozański.
Postarałam się przedstawić obiektywnie
przebieg pracy zawodowej mojego ojca, który
kochał nie tylko przyrodę, ale i ludzi. Był człowiekiem wymagającym a jednocześnie niosącym pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Był
bezwzględny dla złodziei i ludzi nieuczciwych,
natomiast szanował pracowitych i rzetelnych
niezależnie od ich stanowisk. Cieszył się sympatią i popularnością wśród „leśnej rodziny”,
dla której był człowiekiem kompetentnym
w sprawach zawodowych oraz bardzo ciepłym,
serdecznym i otwartym ■

Karol Garbaczyński z żoną i córką w Połomi na Podkarpaciu ok. 1960 r.
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Patrycja Hennik i Marcelina Kaczyńska w towarzystwie
Ewy Mes, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

MŁODZI, ZDOLNI, PRACOWICI
■■ TEKST I ZDJĘCIA: Jolanta Wencel

TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI

Koniec roku szkolnego, to to dla uczniów Technikum Leśnego zwykle koniec zmagań w konkursach, olimpiadach, turniejach.
Rok 2014/2105 zapisze się w historii szkoły najwyższą dotychczas liczbą laureatów i finalistów olimpiad.
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OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
ROLNICZYCH (OWIUR)
Olimpiada skierowana jest głównie
do młodzieży klas przedmaturalnych
i maturalnych, średnich szkół mających
związek z szeroko rozumianym zagospodarowaniem obszarów wiejskich. Jest
to konkurs wpisany do rejestru olimpiad
przedmiotowych Ministerstwa Edukacji
Narodowej i przez resort nadzorowana.
Organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
działający w porozumieniu z MEN, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Ministerstwem Środowiska. Współorganizatorami są uniwersytety przyrodnicze
z całego kraju, urzędy marszałkowskie,
starostwa powiatowe, fundusze ochrony
środowiska, instytucje, stowarzyszenia
i fundacje związane z rolnictwem.
Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Tegoroczny etap okręgowy OWiUR
odbył się we Wrześni, po rozstrzygnięciu
którego okazało się, że do etapu centralnego zakwalifikowało się czworo młodych
leśników – trójka naszych: Patrycja Hennik, Tomasz Kibort i Adrian Szylka oraz
uczeń z TL w Starościnie. Etap centralny tegorocznej, XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbył się
w dniach 29-30 maja br. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
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W dziewięciu blokach tematycznych
olimpiady wzięło udział łącznie 223
uczniów, w tym 13 leśników. Składający
się z dwóch części (pisemnej – test i praktycznej – rozpoznawanie eksponatów)
sprawdzian wiedzy leśnej najlepiej zdał
Błażej Maciocha z ZSL w Biłgoraju (106
pkt.), drugi był nasz Adrian Szylka (105
pkt.), a trzecia Weronika Bieńko z ZSL
w Białowieży (103 pkt.). Oni też zostali
„laureatami na pudle”. Tytuł laureata,
z IV- miejscem (przykrość), uzyskała też
Patrycja Hennik (102 pkt.), a Tomek Kibort został „finalistą” plasując się na miejscu ósmym. Przygotowany test okazał się
dość trudny, o czym świadczy najwyższa
ilość zdobytych punktów – 54/60. Natomiast etap praktyczny specjalnie nie
zaskoczył, bo do rozpoznania były rośliny zielne, owady w różnych stadiach rozwojowych oraz ptaki. Biorąc pod uwagę
ilość uczniów zakwalifikowanych do etapu
centralnego i uzyskane przez nich wyniki, znaleźliśmy się w piątce najlepszych
szkół. Przygotowaniem młodzieży do olimpiady zajmowała się Jolanta Wencel.
OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH
I WYNALAZCZOŚCI (OITIW)
Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny i stanowi kontynuację
Olimpiady-Turnieju Młodych Mistrzów
Techniki, od 2008 r. zwaną Olimpiadą In-

nowacji Technicznych, a od 2014 r. Olimpiadą Innowacji Technicznych i Wynalazczości, organizowanej od 47 lat przez
Polski Związek StowarzyszeńWynalazców i Racjonalizatorów. Zmieniona i unowocześniona forma zwiększa możliwość
uczestniczenia laureatów polskich olimpiad w konkursach międzynarodowych,
ułatwia dostęp na wielu kierunków
technicznych w uczelniach wyższych,
zwalnia (podobnie jak OWiUR) z części
pisemnej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Honorowy patronat nad Olimpiadą
objęli: Ministerstwo Gospodarki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce, Prezes Urzędu Patentowego RP.
Celem Olimpiady jest zainteresowanie
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności i wynalazczości,
zachęcenie do podejmowania prac o charakterze badawczym bądź konstrukcyjnym w dziedzinie nauk technicznych,
w zakresie wykraczającym poza program
kształcenia. Ma rozwijać pasje, podnosić
aktywność. Olimpiadzie przyświeca motto (wg Konfucjusza): „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól
mi zrobić, a zrozumiem”.
Olimpiada odbywa się w dwóch blokach: A – Innowacje Techniczne, B –

jako pierwszy na świecie,
35 lat temu, zdobył zimą
Mount Everest. Stawiając
go za przykład wytrwałości
i umiejętności walki z przeciwnościami, pogratulował
zgromadzonym laureatom
i finalistom, że oni podobnie, pomimo konieczności
podołania wielu obowiązkom, potrafią podjąć dodatkowe wyzwania i wytrwale
z sukcesem je realizować.

Laureaci OWiUR, od lewej Tomasz Kibort, Patrycja Hennik,
Adrian Szylka

OLIMPIADA WIEDZY
EKOLOGICZNEJ (OWE)
Olimpiada organizowana jest od 1985
r. przez Ligę Ochrony Przyrody dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Główne cele konkursu to szerzenie tematyki ekologicznej i przyrodniczej.
Przebiega w trzech etapach: szkolnym
(podstawowym), wojewódzkim i centralnym. Na etapie podstawowym uczniowie
rozwiązują test składający się z 50 pytań,
na wojewódzkim 12 najlepszych po rozwiązaniu podobnego, co do ilości pytań
testu, kwalifikuje się do części ustnej,
gdzie odpowiadają na 6 problemowych
pytań otwartych. Siedmiu najlepszych
startuje w finale centralnym. Zakres merytoryczny obejmuje następujące bloki
problemowe: ekologię klasyczną, wody
oraz gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę
przyrody i powietrza, odpady, promieniowanie, hałas, bieżące zagadnienia społeczno gospodarcze związane z ochroną
środowiska w Polsce i na świecie.
Tegoroczna, jubileuszowa XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej miała swój
finał w dniach 5-7 czerwca, w Olsztynie.
Jej finalistą został uczeń klasy drugiej
Technikum Leśnego w Tucholi – Mi-

Oliwia Szymczak i Magdalena Wrzosek - finalistki Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

chał Narloch. Ucznia przygotowywał
Mirosław Koczwara. Na olimpijczyków,
oprócz nagród rzeczowych, czekają indeksy do 60. uczelni całego kraju.
W ZGODZIE Z PRZYRODĄ
Konkurs pod wymienioną w tytule
nazwą, zorganizowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, odbył się 18 maja br. Wzięli w nim
udział uczniowie szkół podstawowych
z klas IV-VI oraz ponadgimnazjalnych
z powiatów: chełmińskiego, sępoleńskiego i tucholskiego. Tematyka konkursu
była ściśle związana z ekologią i ochroną
przyrody. Dotyczyła głównie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii,
obszarów chronionych, gospodarki wodnej, bioróżnorodności i zrównoważonego
rozwoju.
W konkursie wzięło udział 40.
uczniów. Składał się on z części pisemnej i ustnej, do której zakwalifikowało
się po 13. uczniów z każdej kategorii wiekowej, z najlepszymi wynikami z testu.
Zmagania przebiegały w bardzo życzliwej
atmosferze, choć zagadnienia do omawiania nie były łatwe. Wszyscy odpowiadali
przed czteroosobową Komisją Konkursową. Naszą szkołę reprezentowali: Patrycja Hennik (klasa IV), Marcelina Kaczyńska (II) i Jakub Szmelter (IV).
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło 27 maja na uroczystym podsumowaniu konkursu. Nagrody wręczała Pani
Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Dużo ciepłych słów od Pani Wojewody
usłyszała Marcelina odbierając torbę podróżną pełną sprzętu sportowego za zajęcie pierwszego miejsca. Drugie miejsce
zajęła Natalia Fedder z LO w Sępólnie
Krajeńskim, a trzecie Patrycja Hennik
podzieliła z Karoliną Kowalewską z LO
w Więcborku. Dziewczyny także odebrały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Kuba
Szmelter znalazł się wśród wyróżnionych.
Był to pierwszy taki konkurs. Mamy nadzieję, że odbędą się kolejne edycje i że
zostaniemy na nie zaproszeni. ■
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TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI

Wynalazczość. Z kolei blok Innowacje
Techniczne rozgrywany jest w 4 kategoriach: pomoc dydaktyczna, usprawnienia
softwarowo-techniczne, pomysł techniczny i pomysł ekologiczny. Konkurs jest
trójetapowy – eliminacje szkolne i okręgowe kwalifikują do etapu centralnego.
W tym roku do ostatniego etapu zakwalifikowano łącznie 132 prace, wykonane
przez 246 uczniów z 60 szkół ponadgimnazjalnych. Główne kryteria oceny prac
konkursowych to: twórczy charakter
rozwiązania, oryginalność, pomysłowość,
stopień samodzielności autora, wartości użytkowe przeprowadzonych badań
lub zaprojektowanych rozwiązań oraz
stopień nowości zastosowania technik
badawczych bądź technik wytwarzania.
Uroczyste podsumowanie etapu ogólnopolskiego oraz wręczenie nagród odbyło
się 8 czerwca br. w Warszawskim Domu
Technika NOT. Wśród finalistów, w kategorii pomysł ekologiczny, znalazły się
Oliwia Szymczak i Magdalena Wrzosek
z kl. II naszego Technikum. Odebrały
puchary i dyplomy za pracę pt. „Projekt
rewitalizacji i kompleksowego zagospodarowania fragmentu antropogenicznych
łąk napiaskowych wraz z utworzeniem
powierzchni dydaktycznej”, zrealizowaną na terenie Nadleśnictwa Woziwoda.
I w tym przypadku opiekunem młodzieży była Jolanta Wencel. W naszym
województwie takie samo wyróżnienie,
ale za pomysł techniczny, zdobyli dwaj
uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych
z Bydgoszczy.
W wystąpieniu podsumowującym tegoroczną edycję Olimpiady prof. dr hab.
inż. Zdzisław Adamczewski, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady,
przywołał postać Leszka Cichego, swojego byłego doktoranta, ale również znakomitego himalaisty i alpinisty, który
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Oblężenie leśnego namiotu na Bulwarze Filadelfijskim
nad Wisłą

LEŚNICY NA PIKNIKU NAD WISŁĄ
W słoneczną niedzielę 31 maja 2015 r. na nadwiślańskich błoniach w Toruniu odbył się piknik ekologiczny, w którym uczestniczyli też
leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Na stoisku Lasów Państwowych w konkursie przyrodniczym
można było wygrać sadzonkę dębu, sosny i pigwowca, albo folder, mapę, książeczkę edukacyjną i wiele innych materiałów
promujących polskie lasy.
■■ TEKST:
Tadeusz
Chrzanowski

EDUKACJA LEŚNA

■■ ZDJĘCIA:
Mateusz Stopiński,
Tadeusz
Chrzanowski
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P

iknik ekologiczny na Bulwarze Filadelfijskim
nad Wisłą został zorganizowany przez Urząd
Miasta Torunia i Toruńska Agendę Kulturalną
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Rozwoju. Tematem wiodącym było środowisko naturalne, recykling, gospodarowanie odpadami, dbałość
o czyste powietrze.
Zaproponowana przez organizatorów formuła
konkursów, zabaw, różnych form aktywności ruchowej przypadła do gustu mieszkańcom Torunia i okolic, którzy w tym dniu całymi rodzinami odwiedzali
nadwiślańskie bulwary. Najwięcej atrakcji miały
dzieci, które mogły uczestniczyć w strzelaniu z łuku,
malować twarz, skosztować kolorowej waty cukrowej, pograć w piłkę, fotografować się z ogromnymi
maskotkami i sprawdzić swoją wiedzę na kilku stoiskach edukacyjnych, pośród których było też stoisko
Lasów Państwowych. Obsługiwali je leśnicy z nadleśnictw Cierpiszewo i Dobrzejewice oraz pracownicy
Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.
Wiele emocji budziły pisane wierszem zagadki
na temat zwierząt mieszkających w lesie: Kolczaste
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Każdy mógł coś wygrać w konkursie wiedzy przyrodniczej

ubranie nosi na swym grzbiecie, chowa się wśród liści. Co to? Czy już wiecie? Albo: Biegnie z lasu polną
drogą, aż się trzęsie rudy ogon. Rad zagląda na podwórko, by wizytę złożyć kurkom... Albo: Ten ptak
nie ma czasu śpiewać, bo czas spędza lecząc drzewa.
I by zwalczać drzew chorobę, musi w drzewa stukać
dziobem....
Prawidłowa odpowiedź była nagradzana książeczką-malowanką, linijką z kolorowymi rysunkami leśnych roślin i zwierząt, odblaskową maskotką, smyczą
do telefonu. Chwilowe niepowodzenia osładzała krucha krówką z wiklinowego koszyczka, a jak ktoś jej
nie lubił lub był na diecie – zostawała „szyszka szczęścia” wprost z Wyłuszczarni Nasion w Klosnowie.
Aby otrzymać od leśników dorodną sadzonkę sosny, świerka, dębu, brzozy, modrzewia albo pigwowca z zakrytym systemem korzeniowym wyhodowaną
w podtoruńskiej szkółce kontenerowej Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice, trzeba było zaprosić do konkursu rodziców, którzy odpowiadali na dużo trudniejsze pytania. I tu warto przytoczyć jakiś przykład:
Czy na skutek wycinki dojrzałych drzewostanów,
powierzchnia lasów w Polsce zmniejsza się? (wskaż
odpowiedź i uzasadnij)
a) nie, właściciel ma obowiązek ponownie posadzić
las tam gdzie go wyciął,
b) tak, stale się pomniejsza,
c) tak, ale tylko w lasach prywatnych.
Albo: Czy można rozpalać ognisko w lesie poza miejscami wyznaczonymi do tego celu?
a) tak, ale trzeba uważać z ogniem,
a) nie, jest zakaz rozniecania ognia na terenie lasu
i w odległości 100 metrów od niego,
a) tak, ale tylko gdy jest mokro w lesie.
Późnym popołudniem, gdy zwijaliśmy stoisko Lasów Państwowych, bo właśnie trwały przygotowania
do występów gwiazdy wieczoru – popularnej grupy
muzycznej Vavamuffin, odwiedził nas chłopiec –
uczestnik kilku konkursów edukacyjnych, stwierdzając autorytatywnie, że dzisiaj najwięcej nauczył
się od leśników. Bardzo nam miło – Darz Bór! ■

Rynek Nowomiejski w Toruniu pokryty dywanem żywej trawy.
Pogoda, apetyt i wystawcy dopisali!

ŚNIADANIE NA TRAWIE
■■ TEKST I ZDJĘCIA: Tadeusz Chrzanowski

Stoisko Lasów Państwowych było jedną z atrakcji edukacyjnych
„Śniadania na trawie” – dużej imprezy organizowanej przez Pracownię
Zrównoważonego Rozwoju na Rynku Nowomiejskim w centrum Torunia,
która odbyła się w sobotę 6 czerwca 2015 r.

EDUKACJA LEŚNA

Ś

niadanie na trawie organizowane jest w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska,
a od kilku lat wpisuje się również w program
obchodów święta województwa kujawsko-pomorskiego. Niepowtarzalnym wyróżnikiem tej imprezy
jest wielki dywan żywej trawy przygotowany dla gości w samym centrum Torunia, pokrywający bruk
Rynku Nowomiejskiego. Ponadto, organizatorzy
i zaproszeni przez nich animatorzy „Śniadania" proponują szereg atrakcyjnych form edukacji, zabawy
i aktywnego wypoczynku.
Stoiska edukacyjne i warsztatowe prowadziły
m.in. Towarzystwo Przyrodnicze Alauda proponujące dzieciom wykonanie ptasich masek, a trochę starszym – budowę budek lęgowych dla ptaków, parki
krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego
promujące walory przyrodnicze regionu i cieszące
się zawsze dużą popularnością stoisko Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Za chwilę pierwszy egzamin z wiedzy o lesie
Nº 3 / 76 / lipiec-wrzesień 2015 / Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich
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EDUKACJA LEŚNA

Śniadanie na trawie
ze stoiskiem Lasów
Państwowych w tle

Leśnicy z nadleśnictw Dobrzejewice, Toruń, Rytel oraz miejscowej Dyrekcji prowadzili całodzienne
konkursy wiedzy przyrodniczo-leśnej w wersji podstawowej dla dzieci oraz bardziej zaawansowanej dla
młodzieży i dorosłych. Pytania i sygnalizowane problemy zachęcały do dyskusji tym bardziej, że stoisko
Lasów Państwowych obecne co roku na kilku dużych
imprezach edukacyjnych w regionie ma już swoich
sympatyków, czy nawet fanów. To jednak wcale nie
oznacza, że jest łatwiej, bo wielu rozmówców jest
dobrze i coraz lepiej przygotowanych do dyskusji
o lesie, gospodarce leśnej i ochronie przyrody. Dobre
odpowiedzi właścicieli większych ogrodów i działek
są nagradzane sadzonkami z zakrytym systemem
korzeniowym, które wyhodowano w podtoruńskiej
szkółce leśnej Bielawy lub zieloną koszulką t-shirt
z nadrukiem „Lasy Państwowe. Zapraszamy". O!
Taką koszulkę chce mieć każdy! Dzieci chętnie „grają" o malowanki przyrodnicze typu „Jestem przyjacielem lasu", linijki drewniane z malowanymi
kolekcjami roślin, zwierząt i grzybów, a młodzież
oprócz publikacji „Co zrobić w lesie, gdy…" chętnie
sięga po płyty CD z odgłosami natury, czy bardziej
zaawansowanymi do nauki rozpoznawania śpiewu
i głosów ptaków. Dla wszystkich zainteresowanych
jest zawsze na stoisku bogaty wybór folderów i map
nadleśnictw z regionu kujawsko-pomorskiego.
Ulubionym fragmentem leśnego stoiska jest ekspozycja przygotowana przez Marka Pałaszyńskiego
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z Nadleśnictwa Rytel. W wersji miniaturowej można
tu prześledzić początki życia lasu od nasion przez
siewki, jedno-, dwu-, trzyletnie sadzonki sosny,
co zawsze budzi zadziwienie, że las zanim jest wielki i majestatyczny najpierw jest tak całkiem niepozorny i prawie bezbronny. O niektórych naturalnych
zagrożeniach dla lasu odwiedzający stoisko prowadzone przez leśników mogli przekonać się oglądając
przez szkło powiększające korniki i efekty ich artystycznej działalności pod korą świerków.
Podczas tegorocznego „Śniadania na trawie" prezentowały się również stoiska ze zdrową żywnością
i rękodziełem. Były też liczne atrakcje dla dzieci
w formie zabaw i gier planszowych, nauki tańca
i sztuk walki, a poza tym różne konkursy i niespodzianki. Na scenie przez cały dzień odbywały się występy muzyków z repertuarem poważnym i bardziej
rozrywkowym. Gwiazdą wieczoru, zdecydowanie już
po zakończonym śniadaniu, był Tomasz Organek.
„Śniadanie na trawie" odbywa się w Toruniu
od 2008 roku. Cieszy się dużym zainteresowaniem
mieszkańców Torunia i regionu, a do tego jeszcze
licznej grupy turystów odwiedzających w tym czasie
Gród Kopernika. Co roku w tej imprezie uczestniczy
8-10 tysięcy osób i tendencja jest rosnąca, zwłaszcza, gdy dopisze pogoda. I tak właśnie było w tym
roku. ■

Do startu gotowi...

BIEG SZLAKIEM LEŚNYCH
■■ TEKST: Joanna Bock | ZDJĘCIA: Krzysztof Kortas

W rocznicę osłonięcia Pomnika Niepodległości w Lipinkach, 30 maja 2015 r., na terenie nadleśnictw: Dąbrowa i Osie odbył
się I Bieg Szlakiem Leśnych.
Trzebucz na terenie Leśnictwa Stara Huta. Cała trasa
liczyła 12 km, a start jak i metę miała przy Szkole
Podstawowej w Lipinkach.
Najlepszy czas biegu uzyskał Mariusz Pawłowski
z Marzęcic, drugi był Jerzy Chmarzyński z Rangers
Team Jeżewo, a trzeci – z tego samego klubu Maciej
Górny. Wśród kobiet najlepszy czas uzyskała Jowi-

Trasa biegła przez
leśne ostępy

SPORT

B

ieg Szlakiem Leśnych to impreza o charakterze patriotyczno-sportowym, której głównym
pomysłodawcą było Towarzystwo Przyjaciół
Lipinek. Współorganizatorami byli Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku, nadleśnictwa Dąbrowa i Osie, Gmina Warlubie i grupa prywatnych
sponsorów. Patronem medialnym wydarzenia byli
Bydgoscy Biegacze.
Celem I Biegu Szlakiem Leśnych było oddanie hołdu żołnierzom września 1939 r., żołnierzom Polski
Podziemnej i Żołnierzom Niezłomnym, uhonorowanie pamięci księży, leśników i mieszkańców Lipinek
represjonowanych i mordowanych przez niemieckich
i komunistycznych oprawców oraz uczczenie rocznicy potyczki pod Lipinkami, która miała miejsce 3
czerwca 1946 r. Ideą biegu była także promocja zdrowego i aktywnego stylu życia oraz poznanie walorów
przyrodniczych i turystycznych Borów Tucholskich
i Gminy Warlubie.
Do biegu przystąpiło 129 zawodników z całej
Polski i jeden obywatel Wielkiej Brytanii. Trasa
przebiegała wśród malowniczych lasów naszych
nadleśnictw, łąk i pól na skraju Wdeckiego Parku
Krajobrazowego. Teren był zróżnicowany – leśne
ścieżki przeplatane drogami gruntowymi, niewielkie
wzniesienia, a przede wszystkim wspaniałe krajobrazy. Zawodnicy biegli m.in. brzegiem jeziora Duży
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OGÓLNOPOLSKIE

SZKOLENIE
STRAŻY
LEŚNEJ

W PLASKOSZU
■■ TEKST: Jacek Cichocki | ZDJĘCIA: Kacper Woźniak

Nietypowe godziny służby, działanie
w trudnych warunkach i podwyższone ryzyko,
to tylko niektóre z aspektów codziennej pracy
funkcjonariuszy Straży Leśnej. Sprawdzenie
umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji
były przedmiotem szkolenia strzeleckiego i VIII
Strzeleckich Mistrzostw Polski Straży Leśnej o Puchar
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, które
odbyły się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu.

SPORT

Najlepsi na podium
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ta Żukotyńska z Grupy. Wśród biegaczy nie zabrakło leśników. Nadleśnictwo Dąbrowa reprezentował
Bartosz Sztajnborn, a Nadleśnictwo Osie Mariusz
Deinowski, który wraz z synem ukończył bieg z bardzo dobrą lokatą. Mieliśmy też wśród biegaczy leśne
małżeństwo Państwo Annę i Lecha Radowskich.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety startowe,
na które składały się m.in.: koszulka techniczna
zaopatrzona w logo nadleśnictw, mapy LKP „Bory
Tucholskie" i foldery o naszych lasach. Każdy
z uczestników otrzymał też pamiątkowy medal z wizerunkiem wilka. Zwycięzcom wręczono puchary
i nagrody, których sponsorami byli przede wszystkim nadleśnictwa Dąbrowa i Osie. Po zakończeniu
biegu, Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich częstowały wszystkich pyszną grochówką i domową drożdżówką. Porządek na trasie zapewniali
druhowie z OSP Lipinki.
Po zakończeniu zmagań sportowych, wszyscy zaproszeni goście z posłem na Sejm RP Eugeniuszem
Kłopotkiem, wójtem Gminy Warlubie, nadleśniczymi
nadleśnictw Dąbrowa i Osie, przedstawicielami Delegatury IPN w Gdańsku, członkami rodziny Janka
Sikorskiego na czele oraz mieszkańcami Lipinek,
biegaczami i ich rodzinami udali się pod pomnik niepodległości, żeby złożyć kwiaty i oddać hołd bohaterom. Oprawę historyczną, zarówno podczas startu
biegu, wręczania nagród jak i pod pomnikiem pełniła grupa rekonstrukcyjna „ROTA" z Grudziądza.
Na zakończenie odbyło się ognisko z pieczeniem
kiełbasek, śpiewaniem piosenek patriotycznych przy
akompaniamencie gitary skłaniającym do wspomnień i opowieści mieszkańców o minionych latach.
Do zobaczenia na biegu za rok! Więcej wiadomości
oraz zdjęć na stronie www.biegszlakiemlesnych.pl ■
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dniach od 15 do19 czerwca 2015 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu
odbyło się ogólnopolskie szkolenie doskonalące Straży Leśnej, w którym wzięły udział trzyosobowe grupy reprezentujące wszystkie regionalne
dyrekcje Lasów Państwowych wraz z inspektorami
regionalnymi Straży Leśnej.
Szkolenie zostało podzielone na kilka etapów.
Pierwszy z nich odbył się 16 czerwca na terenie strzelnicy im. Jana Wendy w Plaskoszu na terenie Nadleśnictwa Tuchola, po oficjalnym otwarciu przez dyrektora RDLP w Toruniu Janusza Kaczmarka. Tematyka
szkolenia obejmowała teoretyczne i praktyczne szkolenie strzeleckie, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach
pola walki oraz wykład z zakresu psychologii (skutki
użycia broni, obciążenia podczas pracy z bronią, radzenie sobie ze skutkami stresu itd.). Zajęcia zostały
poprowadzone przez fundację MaxLife i psychologa
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Doskonalenie umiejętności z pierwszej pomocy przedmedycznej

Rywalizacja strażników leśnych podczas konkurencji statycznej
uczestniczyli przedstawiciele: samorządu terytorialnego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, Służby Więziennej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Tucholi, a także dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi oraz nadleśniczowie z terenu Borów
Tucholskich toruńskiej dyrekcji LP.
Przebieg szkolenia uatrakcyjniły liczne pokazy
i prezentacje firm z branży zbrojeniowej (Zakłady
Mechaniczne Tarnów, Fabryka Broni Łucznik Radom), firmy prezentujące rozwiązania i nowoczesne technologie z zakresu monitoringu (MASDAR,
SAT-GUARD DEFENCE SECURITY) oraz inne (Delta
Optical, Mr HUNTER, FIAT, MISTSUBISHI, ISUZU,
SUBARU). Wielkie oklaski i uznanie zdobyły pokazy
wysokich umiejętności damskiej drużyny drwali reprezentującej Technikum Leśne w Tucholi, łucznictwa (Sebastian Nowak reprezentujący Nadleśnictwo
Zamrzenica) oraz występ Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych. ■

Zwycięskie drużyny
Mistrzostw Polski
Straży Leśnej

SZKOLENIE ZAWODOWE

Drugi etap szkolenia Straży Leśnej (17 czerwca) również został przeprowadzony na strzelnicy.
Doskonalono umiejętności praktycznego posługiwania się bronią (zasady bezpieczeństwa, techniki
strzelania, współdziałanie w zespole). W ramach
szkolenia rozegrano VIII Strzeleckie Mistrzostwa
Polski Straży Leśnej o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Po uroczystym otwarciu
zawodów przez głównego inspektora Straży Leśnej
z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Tadeusza
Pasternaka przystąpiono do rozegrania konkurencji,
po przebiegu których wyłoniono: najlepszą drużynę
Straży Leśnej (RDLP w Pile), najlepszego Strażnika
Leśnego (Dariusz Marchwiak reprezentujący RDLP
w Pile), najlepszego Strażnika Leśnego w konkurencji statycznej (Leszek Taranek reprezentujący RDLP
w Poznaniu) i najlepszego Strażnika Leśnego w konkurencji dynamicznej (Tomasz Baranowski reprezentujący RDLP w Pile). Rozegrano także konkurencję VIP, w którym pierwsze miejsce zdobył strażnik
leśny Józef Fac z terenu RDLP w Warszawie.
Wysokie umiejętności uczestników oraz ich zdyscyplinowanie pozwoliło przeprowadzić szkolenie
i zawody sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie.
Strzeleckie zmagania strażników leśnych odbyły
się pod okiem sędziego głównego Roberta Paciorka
(nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń) i Grzegorza Śledzińskiego reprezentującego Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Przebieg szkolenia Straży Leśnej
i mistrzostw oceniono bardzo wysoko.
Na wręczanie nagród i wyróżnień przybyło wielu
znamienitych gości. Oprócz dyrektora RDLP w Toruniu Janusza Kaczmarka i głównego inspektora Straży
Leśnej oraz gospodarza terenu nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola Zbigniewa Grugela w uroczystości
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Wydma Erg Chebbi – jedna z wizytówek Maroka

HERBATA NA SAHARZE

cz. 2

■■ TEKST I ZDJĘCIA: Mateusz Stopiński

DOOKOŁA ŚWIATA

Ledwie piętnaście kilometrów Cieśniny Gibraltarskiej, a dwa różne światy. Ba! Dwie planety różne, nawet. Porażające
bezkresem pustynie, dramatyczne urwiska Atlantyku, zapierające dech górskie serpentyny, rajskie oazy palm i eteryczne lasy cedrowe.
Oto Maroko.
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MAŁPA NA CHOINCE I TYMAL POD PALMĄ
Zróżnicowanie środowisk Maroka jest na tyle
duże, że kraj ten stanowi wielką atrakcję dla każdego
przyrodnika. Nawet niegościnne – wydawać by się
mogło – pustynie, wiosną zamieniają się w przestrzenie fioletowych i jasnożółtych kwiatów. Ciepły
klimat sprzyja gadom, kraj położony na połączeniu
kontynentów stanowi korytarz wędrówek ptaków,
a w górach panują chłodniejsze warunki dogodne
dla rozwoju lasów.
Fauna jest bardzo różnorodna. Wiele z gatunków
to endemity – na przykład z ponad stu trzydziestu
gatunków mrówek, dwie trzecie stanowią gatunki
endemiczne. Jedne są wielkości „naszej” mrówki
faraona, zaś inne to długonogie pustynne olbrzymy
o zadartym odwłoku.
Niezwykle ciekawa jest awifauna Maroka. W Parku Narodowym Souss-Massa, niedaleko znanego kurortu i lotniska Agadir nad Atlantykiem, gniazduje
najliczniejsza na świecie populacja ibisa grzywiastego. Ten niezbyt urodziwy ciemny ptak o nagiej czerwonej głowie i kryzie długich piór u szyi posiada status krytycznie zagrożonego, a liczbę dziko żyjących
ptaków oszacowano ostatnio na 443 osobniki. Jest
jeszcze inny zagrożony gatunek, dla którego Maroko
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stanowiło z kolei ważne zimowisko. To kulik cienkodzioby gniazdujący na Syberii – liczebność jego całej
światowej populacji ocenia się na mniej niż 50 osobników! Oczywiście, w tym afrykańskim kraju znajdziemy też cały wachlarz gatunków ptaków, których
przyszłość nie rysuje się w tak czarnych barwach.

W Maroku występuje osiem gatunków białorzytek; w Polsce
– jeden

Wielu Berberów
ubiera się
w tradycyjne stroje

Makaki berberyjskie nietrudno spotkać w Atlasie Średnim

i płochliwe ich grupy, to najłatwiej będzie spotkać
całe rodziny przy głównych drogach. Są rozpieszczone przez turystów łatwym dostępem do pożywienia.
W górach Atlas żyje także owca grzywiasta i jeleń
berberyjski, ale spośród endemicznych ssaków, najprędzej zobaczymy myszkujące po kamienistych
zboczach wiewiórki berberyjskie.
NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ
Z tak atrakcyjną naturą, Maroko powinno być potentatem turystyki przyrodniczej. Ochronie prawnej
podlega jednak mniej niż jeden procent powierzchni
kraju, a stan środowiska pozostawia wiele do życzenia. Również stan lasów, pomimo pewnych działań
zwiększających lesistość, nie rokuje zbyt dobrze
na przyszłość. Fakt, widuje się turystów, szczególnie
Francuzów, Holendrów i Niemców – ale większość
z nich odwiedza męczące marokańskie miasta albo
spędza czas w zaciszu swoich kamperów, kierując
anteny satelitarne w niebo. Są też miłośnicy pustynnych wypraw na dwóch lub czterech kółkach. Spotyka się tu także Polaków, kraj ten do niedawna był
popularnym celem wyjazdów turystycznych, szczególnie do Agadiru. Według mnie jednak, nie sposób

Port As-Sawira.
W tle widać wyspy
Isles Purpuraires,
gdzie żyją ślimaki
rozkolce, z których
już Fenicjanie
wyrabiali barwnik –
purpurę tyryjską

DOOKOŁA ŚWIATA

Ciekawostką jest na przykład sokół skalny – piękny i smukły ptak, gniazdujący na morskich wyspach
niedaleko As-Sawiry, którego okres lęgów przypada
na jesień – ze względu na czas wędrówki drobnych
ptaków, którymi się żywi. Spośród innych, ale dużych sokołów, można spotkać raroga górskiego, zaś
drapieżnikiem najpowszechniejszym jest kurhannik
– rudy krewniak naszego myszołowa.
W miastach napotkamy niepłochliwe trznadle
saharyjskie, szpaki jednobarwne, a w większych
metropoliach – kilka gatunków jerzyków, z których
chyba największe wrażenie zrobiły na mnie gniazdujące pod bramami miast przysadziste, ale szybkie
jerzyki małe. Zgoła dziwaczne dla Polaka zachowanie wykazuje w Maroku bocian biały, który gniazduje na minaretach meczetów i – nierzadko kolonijnie
– na murach miast. Innym kuriozum są nocujące
gromadnie na miejskich sosnach niewielkie czaple
złotawe, spoglądające z góry na toczący się w dole,
pogrążonyw spalinach i chaosie, ruch miejski. Z kolei poletka uprawne pod palmami w oazach, gdzie
miejscowi hodują bataty, kapustę, brzoskwinie i kolendrę, napełniają swoim śpiewem bilbile ogrodowe.
Za jednego z piękniejszych ptaków pustyni chyba
muszę uznać subtelnie ubarwionego wróbla pustynnego, którego mieliśmy okazję widzieć raz – w krzewie tamaryszkowym samotnie wyrastającym z ławicy piachów na południu Maroka. Równie ciekawy
jest skowron pustynny – wielki skowronek o długich
nogach i dziobie, którego spotkamy samotnie biegającego po półpustyniach. Na pustyni natrafimy także
na różowe gilaki pustynne oraz stepówki – ni to gołębie, ni siewki. Półpustynie zamieszkują tymale saharyjskie, różne gatunki białorzytek i pokrzewek,
z których wiele można zobaczyć wyłącznie w Afryce.
Nie do zobaczenia w Polsce jest górniczek mały,
dzierlatka iberyjska, skowronik piaskowy oraz przepiękna pleszka algierska.
Nad wodą można spotkać kaczkę jarzębatą, flamingi, a w górach – góropatwę berberyjską, dzienną
pójdźkę oraz skrywającego się w koronach cedrów
dzięcioła algierskiego – kuzyna naszego dzięcioła
zielonego.
Egzotycznym elementem gromady ssaków zamieszkujących lasy jest makak berberyjski. Jest
to tym ciekawsze, że małpa ta występuje w lasach
iglastych, gdzie śnieg nie jest niczym nadzwyczajnym. Choć nie jest trudno natknąć się na dzikie
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mówić o zwiedzaniu Maroka z perspektywy hotelu,
deptaku i plaży nad Atlantykiem.
Maroko jest określane, jako jeden z bezpieczniejszych krajów regionu, a poziom zagrożenia terroryzmem – według różnych ocen – wyższy jest w samej
Francji. Jednakże położenie geopolityczne, wydarzenia w krajach sąsiednich, historyczne pojedyncze
zamachy, aresztowania radykałów oraz ostrzeżenia
MSZ-etów dotyczące dużych miast i terenów przygranicznych każą sądzić, że zapewnienie bezpieczeństwa, stabilności i dochodów z turystyki będzie
nie lada wyzwaniem dla rządzących tym krajem.
Mimo to, w mojej ocenie, odradzana przez polskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podróż wzdłuż
algierskiej granicy, jest bezpieczniejsza i bardziej
komfortowa, niż pilnowanie własnych kieszeni w zatłoczonym Marrakeszu.
Maroko to typowy przykład kraju, którego sytuacja ekonomiczna powoduje, że ochrona przyrody
i zrównoważony rozwój są wciąż fanaberią. Tylko
rosnący dobrobyt jest w stanie zapewnić utrzymanie

DOOKOŁA ŚWIATA

Ten pusty pozornie
krajobraz znaczą
ślady artystów
sprzed tysięcy lat.
Można tam znaleźć
naskalne rysunki
zwierząt, z tętniącej
niegdyś życiem
Sahary
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walorów przyrodniczych tego kraju i czerpanie z tego
profitów. Wyższa stopa życiowa nie spowoduje utraty
tożsamości i zatarcia własnej, odrębnej kultury, ponieważ Marokańczycy, a szczególnie Berberowie, są
świadomi jej wartości i potrafią czerpać z tej odmienności zyski. Poza tym, choć wiele nowoczesnych post-kolonialnych technologii jest dostępnych (powszechny dostęp do internetu, rozwinięta sieć komórkowa),
to Marokańczycy nie wydają się być społeczeństwem
tak hołdującym pieniądzowi, jak robią to nacje europejskie, a największą – wydaje się – przyjemność
sprawia im wspólne picie herbaty, w zaciszu wyściełanych poduszkami i kocami domów.
PLANETA SAHARA
Choć podczas dwóch pierwszych wypraw (w 2008
i 2012 r.) przekrojowo podróżowaliśmy przez Maroko, to magnetyzm pustyń i suchego pasma Antyatlasu nie pozwolił mi zadowolić się wyłącznie obrazami
przechowywanymi w pamięci. Trzeci wyjazd skupił
się więc na południowych prowincjach. Antyatlas

Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich / Nº 3 / 76 / lipiec-wrzesień 2015

to suche pasmo górskie (roczny opad poniżej 200
mm) na południe od Atlasu Wysokiego, ciągnące się
od oceanu w kierunku północno-wschodnim.
Krajobrazy Antyatlasu do złudzenia przypominają te ze zdjęć przesyłanych przez marsjański łazik
Curiosity – czarne skały rzucone w czerwony pył.
Jedynie niezliczone odciski muszli przypominają, że
niegdyś tereny te były pokryte wodami. Dzisiejszy
Antyatlas w paleozoiku był rozległym, płytkim i słonym basenem sedymentacyjnym, który następnie
podlegał wypiętrzaniu, fałdowaniu i erozji. Nie jestem geologiem, ale potrafię sobie wyobrazić, jakich
uniesień doznawać muszą znawcy skał w tym księżycowym krajobrazie. Miąższość osadów, które gromadziły się przez tutaj przez okres 200 milionów lat,
sięga 10 kilometrów! Prawdziwą wisienką na torcie
są powszechnie występujące skamieniałości – przypominające stonogi trylobity oraz zwinięte karbowane muszle amonitów, będących głowonogami. Są one
często preparowane i sprzedawane przez tubylców.
Przepastne, jasne przestrzenie obfitują w czarne
wzniesienia o pionowym przebiegu czarnych warstw,
czerwone wygrzbiecenia znienacka wyrastają z rozległych równin, a krawędzie wychodni i uskoków
obrywają się ukazując kolejne tysiącletnie splątania
wewnątrz górotworu. Większą część pustyń stanowią kamieniste hamady. Ciekawostkę stanowi fakt,
że charakterystyczne pola wydmowe, takie jak Erg
Chebbi – będący wizytówką Maroka, są jedynie pojedynczymi odpryskami rozległych na kilkaset kilometrów wydm położonych po stronie algierskiej.
Co jakiś czas krajobraz znaczą suche, bardzo szerokie i płaskie koryta rzek. W czasie rzadkich, acz
ulewnych deszczy, odprowadzają gigantyczne ilości wody, nie mogącej wsiąknąć w prażoną całymi
latami skalistą pustynię. Pod koniec 2014 roku południowe Maroko nawiedziły nagłe, obfite deszcze,
powodując katastrofalne powodzie. Jak relacjonowały media, spadło 250 mm deszczu w ciągu kilku
godzin. Marokańczycy wciąż naprawiają zniszczone
drogi, przepusty i mosty.
POWRÓCISZ TU…
To, czego przeciętnemu człowiekowi cywilizacji zachodniej trudno doświadczyć w swoim kraju,
to bezkresne otwarte przestrzenie, niedotknięte ręką
ludzką.
Amerykański pisarz Paul Bowles, autor zekranizowanej powieści „Pod osłoną nieba”, do tego stopnia zafascynował się Marokiem, że w wieku 37 lat
osiedlił się w Tangerze. W jednym ze swoich esejów
ze zbioru “Their Heads are Green and Their Hands
are Blue: Scenes from the Non-Christian World”, opisał znaczenie terminu “chrztu samotności” używanego przez Francuzów. Poniżej, zamieszczam próbę
przetłumaczenia tego, niezwykle wymownie opisanego przez Bowlesa, doświadczenia pustyni.
Natychmiast po przybyciu na Saharę, czy to po raz
pierwszy, czy po raz dziesiąty, spostrzegasz ciszę.
Poza miastami panuje absolutna, niesamowita cisza;
a w ich wnętrzu, nawet w tak zatłoczonych miejscach, jak targowiska, jest w powietrzu jakaś wyciszona jakość, tak jakby cisza będąca świadomą siłą,
urażoną wtargnięciem dźwięków, natychmiast je wy-

każdego przyrodnika rzeczywistość, pozwoli nie
tylko usłyszeć własne myśli i zasmakować kontaktu z wszechogarniającą, niezmierzoną przyrodą, ale
także spojrzeć z dystansem na miejsce, w którym
żyjemy. ■

W tych typowych,
wypiętrzonych
skałach Antyatlasu
bez trudu znajdziemy
odciski muszli

Przybliżone ceny w Maroko
Waluta: dirham marokański (MAD),
1 dolar amerykański=10MAD, 1 euro=11MAD
Przelot (czarter lub tanie
1000 zł/dwie strony
linie) z dużym bagażem
Obiad (tajine lub kus-kus) 20 zł/porcję
Chleb
0,8zł/okrągły placek
Herbata
7 zł/ imbryk
Woda
2 zł/1,5 l
Wynajęcie samochodu
1500-2500 zł/2 tygodnie
Paliwo
4 zł/l
Dwuosobowy pokój
80 zł/noc
w hotelu średniej klasy

Im dalej na południe
Maroka, tym na
twarzach więcej
rysów Czarnoskórych
mieszkańców Afryki

DOOKOŁA ŚWIATA

ciszała i rozpraszała. Dalej, jest niebo, przy którym
wszystkie inne nieba wydają się jedynie nieśmiałym
wysiłkiem. Jednolite i świetliste, jest zawsze centralnym punktem krajobrazu. (...) Kiedy światło słoneczne się kończy, przestrzeń gęstnieje od gwiazd, staje
się cicha od intensywnego i płonącego granatu, najciemniejsza nad głową, blednąca w stronę ziemi tak,
że noc nigdy nie jest ciemna.
Opuszczasz bramy fortu albo miasta, mijasz leżące wielbłądy, wchodzisz na wydmy lub wychodzisz
na twardą kamienistą pustynię i stoisz chwilę sam.
Teraz albo zadrżysz, albo pospieszysz z powrotem
w mury miasta, albo też będziesz tak stał, pozwalając, aby coś bardzo osobliwego działo się z tobą, coś,
przez co przeszedł każdy, kto tu mieszka, i co Francuzi nazywają ‘le bapteme de solitude’. To wyjątkowe
uczucie, nie mające nic wspólnego z samotnością
(...). Tutaj, w tym całkowicie mineralnym krajobrazie, oświetlanym przez gwiazdy, niczym flary, nawet
wspomnienia znikają... (…)
Nikt, kto raz był na Saharze nie pozostaje taki
sam....Być może, rozsądnym jest w tym miejscu zapytać: dlaczego warto? Odpowiedź brzmi: jeżeli człowiek raz tam był i przeszedł chrzest samotności, nie
może się już powstrzymać. Raz, gdy tylko znalazł
się pod wpływem niezmierzonego, świetlistego kraju, żadne inne miejsce nie jest dla niego dość silne,
żadne inne otoczenie nie dostarczy tego niezwykle
zadawalającego uczucia bycia w środku czegoś absolutnego. Będzie się wracało, bez względu na czas
i pieniądze, bo absolut nie ma ceny.
W przepełnionym pędem świecie, bezustannie atakującym człowieka bodźcami, Maroko jest
atrakcyjnym pomysłem na wyciszenie się i oderwanie od codzienności. Choć gwar miast jest męczący, to nieprzetarte szlaki z łatwością powiodą
nas do miejsc odludnych. Tam też, interesująca dla
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NADLEŚNICZY

śp. TADEUSZ
(1925-2015)

SAMEK

■■ TEKST: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń | ZDJĘCIE: archiwum

T

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

adeusz Samek urodził się 26 lipca 1925 r. w Zarszynie pod Sanokiem. Szkołę powszechna ukończył w 1937 r., zaś naukę w Gimnazjum
w Sanoku przerwał wybuch II wojny
światowej. W czasie okupacji przebywał w niemieckim obozie pracy. Po wojnie ukończył szkołę średnią i w 1946
r. podjął studia na Wydziale Leśnym
SGGW w Warszawie, które ukończył
w 1952 r. W latach 1971-1972 uczęszczał na Studium Podyplomowe Hodowli
Lasu na Wydziale Leśnym SGGW.

WIERSZEM,

Już we wrześniu 1950 r. podjął pracę zawodową na stanowisku adiunkta
w Nadleśnictwie Ruda, gdzie następnie
w okresie 1953-1956 był nadleśniczym.
Od 1 września 1956 r., aż do przejścia
na emeryturę 21 lutego 1986 r. zajmował stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Konstancjewo i (po reorganizacji) Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.
Tadeusz Samek zmarł 2 maja 2015 r.
w wieku 89 lat. Pogrzeb odbył się w Golubiu-Dobrzyniu 7 maja 2015 r. ■

■■ PROZA I POEZJA: Janusz Andrzejczak
■■ ZDJĘCIE: Anna Worowska

KREDKĄ I PĘDZLEM

J

GALERIA

anusz Andrzejczak urodził się w 1956 roku w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczyciel, pedagog. Należy do Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Ponad 20 lat spędził na wsi. Obecnie mieszka i pracuje w rodzinnym mieście. Jest autorem kilku tomików poetyckich. Wiersze, opowiadania,
eseje i nieduże formy prozatorskie publikował w czasopismach literackich i w prasie. Prozą i wierszem opisuje to, co mieści się w tradycyjnym odczuciu piękna i dobra. Tych wartości poszukuje głównie w przyrodzie. Fascynuje go las. Jego piękno
stara się ukazać również w malarstwie i grafice (patrz Galeria Biuletynu na ostatniej
stronie okładki oraz strona internetowa: www.januszandrzejczak.pl).

Wiersze spotykam też na leśnej drodze
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ZNAK

ECHEM

Na sośnie, gniazdo krucze.
Do krucząt w czerń zakraczę,
Wśród cieni drzew pokluczę,
Niż sobą, lasem raczej.

Z mgły, ciszy i echa, i z babiego lata,
z kropelki na listku, z nut na pajęczynie,
z prześwitów na duktach, z puchu co ulata,
z tego co przemija choć nigdy nie minie…

Zobaczę niewidoczne,
Usłyszę co bezgłośne,
Przycupnę w dziupli mrocznej,
Dam serce starej sośnie.

Zlatują: zza kresu, zza dali, zza cieni,
zza początku i końca, alfy i omegi…
Żurawie… Wśród wiosny, lata i jesieni,
w garncu żurawiny, pełnym aż po brzegi.

Gdy wniknę w nią miłośnie,
Gdy moje dni się zlesią,
Przybędzie słojów sośnie
O ponad kilkadziesiąt…

Gdy marzec w przestworza ich strzała się wbija
i grot jej klangorem, przez ciszę przenika.
Ona na to… milknie; wyciągnięta szyja,
szuka w bagnach rzeki błędnego ognika.

Będziemy jądrem kniei,
Dla echa, mgły i ptaków…
O Gloria, Gloria Dei!
I tylko czekam… znaku.

Lądują gdzie żarzy i na przemian gaśnie,
gdzie płuca doliny pracują jak miechem.
Tam, rodzą się z gniazd ich legendy i baśnie…
I ich głos przenikliwy, co jest samym echem…

ZASTYGŁ LAS

GDYBYM…

Jeszcze cień nie zdążył się zwinąć
W rulon kory, w owal nory lisiej,
Jeszcze trawa ciekła wilczą śliną,
Promień słońca, choć już przepadł, tlił się…

Gdybym potrafił i mógł tu,
w pozłocie, zieleni, brązach,
tysiące omszałych duktów,
w jedno naręcze bym związał.

Jeszcze zapach nie zdążył się wśliznąć,
W sam dech lasu i w tajemni głębię.
Ruch się jeszcze nie zasklepił blizną;
Drżał listeczkiem na brzozie i dębie…

Na jednej kartce z zeszytu
spróbował, połówką tonu,
upleść warkocze z prześwitów,
snuć nić z oprzędu kokonu.

Ptak nie zdążył jeszcze zamknąć dzioba,
Grzyb odnaleźć więcej miejsca w runie,
Dudek sobie samemu spodobać,
Pająk brzdęknąć komarem na strunie…

Wers bym spróbował opasać,
opleść, choć jego ćwiartkę.
Ją, wziąłbym z sobą i w lasach,
pustą zostawiłbym kartkę.

Jeszcze we mchu, zdumiona stonoga,
Nogi unieść nie zdążyła jednej,
Szpon bielika, jeszcze tkwił w ostrogach,
Zastygł słuch na sarniej straży przedniej…

By ją pisało mrowisko,
na gniazdo ją przeżuł szerszeń,
by czas, gdy już zrobił wszystko
zdmuchiwał z drzew moje wiersze…

Gdy ja wszedłem; do tej swojej puszczy,
W ten swój las, który na mnie czekał,
Z sosny płatek bursztynem się złuszczył;
Coś mnie tchnęło. To… boża powieka.

JEŚLI ZDĄŻĘ…
Jeśli zdążę, to Ci pokażę,
Wylinkę węża i gody ważek.
Pokażę Tobie wiatr z jeziora,
I głaz nad Hańczą w stu kolorach.

Dnia powieki wolno spadają,
rzęsy jego już bliskie runa.
Do sypialni już zmierza pająk,
srebrne oko już puszcza luna.
Idę tropem jakiegoś zwierza.
On podąża za moim śladem.
Idę, staję i nie dowierzam,
prócz mojego, głos znikąd żaden.

Pokażę Tobie jak się lesią,
Olcha i brzoza, świerk i jesion.
Pokażę Tobie dech stokrotny,
Gdzie mgła się chowa w gąszcz paprotny.
Jeszcze pokażę Tobie tchnienie,
Wieczoru co śpi pod kamieniem.
Wodę – Tajemnię; i jej twarze,
Tej wody dziwnej Ci pokażę.
Pokażę czermień, lilię, grążel,
W tym wszystkim – siebie. Jeśli zdążę…

Lecz nie jestem pniem, ani głuszcem.
Żaden głos, choćby nutka licha?
Gdym zamienił się w słuch i w puszczę,
usłyszałem jak las oddychał.

W LAS…

I poszedłem tym tchem, tym tropem,
w skłonach trawy, po locie ptaka
i doszedłem do kilku kropel,
które dzień, odchodząc wypłakał.

W oparach mgieł nieznane
Snują się mgły w mych krokach
Idę w las wczesnym ranem
Nie spuszczam ranka z oka

W każdej było moje odbicie,
w księżycowej i własnej pełni.
Gdy spadł deszcz majowy, jak chrzciciel,
jedność moją z puszczą wypełnił.

W las! Zgubić w sobie zwierza
Za łzy mieć i mgłę i rosę
Zdążać, wędrować, zmierzać
W las, aż po czuby sosen

I gdy księżyc, na czubku drzewa
chmurą skryty zapadł się w nockę,
nikt wśród lasu nie podejrzewał,
że przepadnę w Puszczy Świsłockiej…

Tu jestem. Siadam, piszę
W mrówczą spoglądam trasę
Pośród sosnowych szyszek
Które już zaraz lasem
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Galeria Biuletynu
Lasy Janusza Andrzejczaka

