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Narodziła się Polska

Wychowano nas w tradycji budowania
silnej Polski, nie tylko dla nas
i dla naszych bliskich, ale przede
wszystkim dla przyszłych pokoleń.

”
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Ptaki południowej Afryki

Prezydent Andrzej Duda wygłosił Orędzie przed Zgromadzeniem
Narodowym. Fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

NARODZIŁA SIĘ POLSKA
■■ ŹRÓDŁO: portal www.prezydent.pl

W bieżącym roku świętujemy wiekopomne wydarzenie w dziejach państwa i narodu – Chrzest Polski A.D. 966. Podczas
zwołanego na tę okoliczność posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu, 15 kwietnia 2016 roku, orędzie wygłosił
Prezydent RP Andrzej Duda. Poniżej przytaczamy – za portalem www.prezydent.pl – pełną treść tego przemówienia. Tytuł
i śródtytuły pochodzą od redakcji „Życia Lasów” (red.)
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hrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym
wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Nie był, lecz jest – bo decyzja
naszego pierwszego historycznego władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego kraju.
Chrześcijańskie dziedzictwo aż po dzień dzisiejszy
kształtuje losy Polski i każdego z nas, Polaków.
To właśnie miał na myśli Ojciec Święty Jan Paweł II,
kiedy mówił, że „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski”.
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MY, POLACY
Zgodnie z tradycją, chrzest władcy Polan odbył
się najpewniej w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966
roku. I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła
się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego
życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki
przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku
łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd
zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: „my, Polacy”.
Powiedzieliśmy wtedy „tak” wolności i samostanowieniu. Pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi budować
naród i dbające o jego dobrobyt własne państwo.
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Tworzyć je, bronić i za nie ginąć. Nie było przesądzone, że się uda, że powstanie wspólnota. Ale udało się.
Udało się ją zbudować na fundamencie wiary, która
od tego czasu wrosła na stałe w naszą tożsamość,
stając się w procesie dziejów często najważniejszą
i ostatnią tarczą wolności i solidarności. Przyjmując
chrzest nasi przodkowie wyznaczyli rdzeń, wokół
którego kształtował się wspaniały polski naród. I gdy
było wyjątkowo źle, gdy nasi wrogowie próbowali
niszczyć Kościół, aby rozsadzić fundamenty naszej
tożsamości, to naród przeciwnie, zapełniał świątynie, tam szukając wspólnoty. Udowadniając ponadczasową mądrość decyzji przodków.
Rok 966 to zatem najważniejsza cezura w naszych dziejach. A obecne uroczystości są świętowaniem 1050. „urodzin” naszego narodu i Ojczyzny.
Poczytuję sobie za zaszczyt i bardzo się cieszę, że
możemy dzisiaj tu, w Poznaniu, siedzibie pierwszego
biskupstwa na ziemiach polskich, wszyscy razem –
w gronie najwyższych władz Rzeczypospolitej, episkopatu i duchowieństwa Kościoła katolickiego i innych wspólnot chrześcijańskich i religijnych wraz
z przedstawicielami wielu zaprzyjaźnionych państw
Europy i świata – zainaugurować obchody tego czcigodnego jubileuszu. Wszystkim dostojnym i miłym
gościom serdecznie dziękuję za przybycie.

To wielkie święto polskości, która jest źródłem
naszej dumy i radości, będziemy kontynuować przez
kolejne miesiące w całym kraju. Jego kulminacją
stanie się zaś pierwsza wizyta w Polsce papieża
Franciszka oraz Światowe Dni Młodzieży. Ufam, że
dzięki ogromnym wysiłkom organizatorów, dzięki
zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, będzie to dla
nas czas wspaniałych przeżyć duchowych i radości
budowania wielkiej wspólnoty.

państwa”. Polaków nie przekonała również − propagandowa w zamierzeniu władz − akcja budowy tysiąca szkół na tysiąclecie, mimo że przyniosła ona
ważne i dobre rezultaty dla rozwoju edukacji i poprawy warunków kształcenia. Polacy wybrali wierność
Kościołowi, autentyczną miłość Ojczyzny i nadzieję
na odzyskanie wolności. Umocnił się autorytet biskupów i kapłanów. Dzieło prymasa Wyszyńskiego
otworzyło drogę do pontyfikatu Ojca Świętego Jana
Pawła II i do pokojowej rewolucji „Solidarności”.

Chrzest Polski,
współczesny fresk
w Gnieźnie, obok
pomnika Bolesława
Chrobrego, w pobliżu
katedry.
Źródło: Wikimedia
Commons

DRZEMIE W NAS MOC
Milenium dało nam, Polakom, poczucie suwerenności w wymiarze najbardziej podstawowym – jako
wolnym ludziom i obywatelom. Liczne wystąpienia
parafian w obronie swoich księży i kościołów przez
cały okres PRL, pełne zaangażowanie wiernych
w nielegalną budowę świątyń wbrew sprzeciwom
władz, spontaniczna samoorganizacja i masowy
udział w uroczystościach z lat 1956-1966 – wszystko
to dowiodło, że drzemie w nas olbrzymia moc, której
źródłem jest właśnie wspólna tożsamość – narodowa i chrześcijańska. Moc, która kilkakroć w ostatnich stuleciach ujawniała się w naszej historii; która
pomogła nam przetrwać najgorsze doświadczenia:
utratę wolności obywatelskich i niepodległego państwa, próby wynarodowienia i dechrystianizacji.
Moc, dzięki której w konfrontacji z nieprzyjaciółmi, zaborcami, okupantami potrafiliśmy zwyciężyć
i wyjść z tych doświadczeń jeszcze silniejsi i bardziej
zjednoczeni.
Z tego niezłomnego ducha narodowego byliśmy,
jesteśmy i zawsze będziemy dumni. Z tego wielkiego bogactwa możemy i chcemy nadal czerpać. Jest
to też dla nas lekcja na przyszłość: że my, Polacy, potrafimy dokonać wielkich, ważnych rzeczy, jeśli tylko
będziemy działać razem i zgodnie z łączącymi nas
wartościami. Wartościami, których źródłem jest nierozerwalny związek polskości z jej chrześcijańskimi
korzeniami.
Tysiąc pięćdziesiąt lat temu Polska przystąpiła
do ówczesnej chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej. Dobrowolnie. Ze świadomością korzyści, jakie
niósł ze sobą ten akt. Także korzyści politycznych.
Dzięki dalekowzrocznej decyzji księcia Mieszka
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TRUDNY JUBILEUSZ 1966 ROKU
Rozpoczynając te obchody jubileuszowe, kierujemy nasze myśli ku uroczystościom poprzednim
– milenium chrztu Polski w roku 1966. Były one
niezwykłym doświadczeniem dla całej naszej wspólnoty i jedynym tego rodzaju fenomenem w Europie
Środkowej i Wschodniej tamtych czasów.
My, Polacy, od 27 lat znajdowaliśmy się wówczas
pod narzuconą władzą: najpierw niemieckich okupantów, a po wojnie – komunistów. I pierwsi, i drudzy
dążyli do osłabienia i zerwania więzi naszego narodu z Kościołem. Wiedzieli, że w ten sposób uderzają
w same podstawy naszej wspólnoty; że naród pozbawiony duchowego oparcia łatwo będzie przemienić
w zniewoloną masę. Hitlerowcy stosowali w tym
celu krwawy terror. Rządzący po wojnie komuniści
zabiegali o to, by Polacy odwrócili się od chrześcijaństwa. Propagowali ateistyczną ideologię, szykanowali, a czasem i mordowali kapłanów i wiernych. Nie
cofnęli się nawet przed uwięzieniem Prymasa Polski.
I właśnie w tym okresie kardynał Stefan Wyszyński powziął myśl, by ochronić polską i chrześcijańską
tożsamość narodu przed indoktrynacją i represjami.
Ochronić je poprzez wielkie narodowe rekolekcje.
Zapoczątkowały je Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego z 1956 roku, wprost nawiązujące do ślubów
lwowskich króla Jana Kazimierza sprzed 300 lat.
Następnie podjęta została dziewięcioletnia nowenna,
przygotowująca Polaków do obchodów milenijnych.
Przed 50 laty, w kwietniu 1966 roku, rozpoczęły
się obchody milenium chrztu Polski. W dniu 3 maja
na błoniach jasnogórskich uczestniczyło w nich 250
tys. wiernych. Uroczystości trwały cały rok, gromadząc niezliczone tłumy Polaków. Jubileusz uczciło
także ponad 50 tys. rodaków na emigracji: w Londynie i Chicago, Rzymie i Paryżu, a nawet w Australii
i Nowej Zelandii.
Śmiało można powiedzieć, że dzięki inicjatywie
Prymasa Tysiąclecia cały naród polski umocnił więź
łączącą go z chrześcijańskim dziedzictwem. Stało się
tak pomimo przeszkód ze strony władz komunistycznych, które „aresztowały” wędrującą po kraju kopię
ikony jasnogórskiej, prowokowały starcia wiernych
z milicją, utrudniały dojazd na uroczystości milenijne i zakłócały ich przebieg, wreszcie zaś urządziły
konkurencyjne obchody tysiąclecia państwa polskiego, do udziału w których zmuszano wtedy całe załogi
fabryk i instytucji.
Obchody milenijne z 1966 roku i szczególna
w nich rola Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego ujawniły ponadczasowe znaczenie chrztu
Mieszkowego i jednoczącą siłę chrześcijaństwa dla
naszej wspólnoty. Naród odrzucił fałszywe hasło
„Polska Ludowa ukoronowaniem tysiąclecia naszego

5

1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI

Zgromadzenie
Narodowe w Poznaniu
podczas obchodów
1050. rocznicy Chrztu
Polski
15 kwietnia 2016 r.
Źródło:
www.pis.org.pl
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chrystianizacja dała Polsce potężny impuls rozwojowy. Państwo zyskało mocniejsze podstawy bezpieczeństwa i suwerenności. Z biegiem lat stawało się
coraz nowocześniejsze, sprawniej rządzone, spójne
wewnętrznie.
Głosiciele Dobrej Nowiny otworzyli przed Polakami olbrzymi skarbiec duchowych bogactw, krzewili
w naszej kulturze chrześcijańską wizję człowieka.
Od schyłku X wieku Dekalog i Ewangelia coraz głębiej wnikały w miliony serc nad Wartą i Wisłą, nad
Odrą i Bugiem, Niemnem i Dnieprem. Motywowały
do budowania lepszego, bardziej ludzkiego świata.
Dlatego wejście w krąg cywilizacji chrześcijańskiej –
w jej odmianie łacińskiej – było dla nas prawdziwym
przełomem.
GRECKA FILOZOFIA, RZYMSKIE PRAWO, DEKALOG
I EWANGELIA
Trzy filary tej (chrześcijańskiej) cywilizacji stały
się też filarami polskiej tożsamości i kultury. Pierwszym z nich była i jest grecka filozofia, czyli umiłowanie mądrości. A więc prymat obiektywnej prawdy. Precyzyjne narzędzia poznawania i analizowania
rzeczywistości. Niewzruszone do dzisiaj podwaliny
rozwoju wszelkich nauk.
Drugim filarem była i jest rzymska myśl prawna
i ustrojowa. Idea rządów prawa. Koncepcja republiki,
czyli państwa, które jest dobrem wspólnym rządzących nim obywateli. To także etos obywatelski – etos
przywilejów, z którymi wiążą się też powinności.
To doskonalone i wypróbowane przez setki lat zasady, na których w znacznej mierze opiera się także
nowoczesne prawo cywilne, karne, procesowe i państwowe.
Trzecim filarem był i jest rdzeń myśli chrześcijańskiej: Stary i Nowy Testament, Dekalog i Ewangelia.
To nowa, rewolucyjna wizja ludzkości jako rodziny,
jako wspólnoty braci i sióstr równych wobec Ojca
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oraz Jego moralnego prawa. To również wezwanie
do pokoju, do żalu za popełnione zło i do wybaczania doznanych krzywd. Nakaz przedkładania osoby
ludzkiej ponad rzeczy, ponad przyziemne korzyści
i chęć posiadania. Ochrona słabszych, wezwanie
do solidarnej pomocy potrzebującym i genialna zasada pomocniczości. To uznanie godności kobiet
i zróżnicowanego wkładu, jaki wnoszą w życie społeczeństw. Idea władzy i przełożeństwa jako służby
oraz przekonanie, że również władcy podlegają osądowi moralnemu. Chrześcijaństwo to także unikalna koncepcja rozdziału sacrum i profanum, tego,
co boskie, i tego, co cesarskie. Idea autonomii, ale
i współpracy władzy świeckiej i władzy duchownej.
To także instytucje uniwersytetu i szkoły ludowej,
szpitala i sierocińca. To nowa wizja etyki wojskowej, medycznej, gospodarczej. A wreszcie – wyżyny
kunsztu i geniuszu, na które wznieśli się zainspirowani chrześcijaństwem artyści: plastycy, architekci,
muzycy i poeci.
Zatem nikogo nie powinien dziwić fakt, że jedynie w obrębie tej cywilizacji pojawiły się też idee
i zjawiska takie, jak koncepcja praw człowieka –
przyrodzonych i niezbywalnych, konstytucjonalizm,
demokratyczne państwo prawa, powszechne prawo
międzynarodowe, ruch robotniczy i emancypacyjny,
nowoczesny etos debaty publicznej. Wszystkie one
korzeniami tkwią głęboko w dziedzictwie chrześcijańskim.
NIE TYLKO ATENY
Dzisiaj ów cywilizacyjny krąg wyznaczają nie
tylko Ateny, Rzym i Jerozolima. Dzięki wysiłkom 30
pokoleń Polaków na mapie Christianitatis przybyły
inne ważne ośrodki.
To na przykład Gniezno, w którym spoczywają
relikwie św. Wojciecha – krzewiącego wiarę nie mieczem, a słowem.

BRONIMY CYWILIZACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Cywilizacja chrześcijańska – od 1050 lat współtworzona i ofiarnie broniona przez Polaków – jest
wynikiem tytanicznej pracy i walki milionów ludzi.
Efektem wielu dociekań i eksperymentów, historycznych prób i błędów. Jest tworem dojrzałym, uniwersalnym, wywierającym przemożny wpływ na całą
ludzkość. Nie jest skamieliną. Wciąż organicznie się
rozwija. Swoich młodych liści i pędów potrzebuje tak
samo, jak ukrytych korzeni. Potrzebuje też pośredniczącego między nimi pnia, czyli naturalnej syntezy
starego i nowego. Drzewo można ściąć. Można zatruć jego korzenie i patrzeć, jak usycha. Nie wymaga
to wielkiego wysiłku i nie zajmuje wiele czasu. Jednak zasadzenie drzewa nowego, oczekiwanie na jego
wzrost i owoce – to proces długotrwały.
Dlatego niszczenie podstaw naszej cywilizacji
oraz próby zastępowania ich innymi, niespójnymi, luźno naszkicowanymi koncepcjami – zawsze

było i zawsze będzie okupione ogromem cierpień
i zniszczeń. Najdobitniej dowiódł tego wiek XX i dwa
straszliwe w skutkach projekty ideologiczne: komunizm i nazizm.
Wiek XXI szybko postawił nas wobec nowych,
trudnych wyzwań. W warunkach globalnej wioski
naturalna rywalizacja odmiennych modeli cywilizacyjnych osiągnęła niespotykaną dotąd intensywność.
W Polsce i w Europie toczą się debaty dotyczące tego,
jak odnieść się do tych nowych wyzwań. Osobiście
uważam, że w tej sytuacji warto przede wszystkim
zaufać sile naszej tożsamości. Sięgnąć do bogatego
skarbca myśli, doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w połączonym nurcie dwóch wielkich tradycji:
grecko-rzymskiej i judeochrześcijańskiej. To one powinny być podstawą naszych działań.
Owszem, podstawowym obowiązkiem Prezydenta, Senatu, Sejmu i Rządu Rzeczypospolitej jest
troska o naszą teraźniejszość. O Polskę i Europę,
w których godność, prawa i aspiracje wszystkich
obywateli są szanowane i chronione. O Polskę i Europę, w których nad rywalizacją i grą interesów powinna górować solidarność, poczucie wspólnoty. Jednak
równie ważnym zadaniem jest dla nas troska o jutro.
O zachowanie i dalszy wzrost naszego dziedzictwa
tolerancji i otwartości, naszej wolności, naszej materialnej i duchowej siły.
Jesteśmy tu dzisiaj razem. W piastowskim Poznaniu – kolebce naszego państwa i narodu, kolebce naszej wspólnoty – w 1050. rocznicę chrztu Mieszka.
Jesteśmy tu, ponieważ rozumiemy ciążącą na nas odpowiedzialność. Odpowiedzialność zarówno wobec
historii, jak i wobec przyszłych pokoleń Polaków.
EUROPA POTRZEBUJE POLSKI
W przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej papież Jan Paweł II wskazywał, że jest to dla
naszego narodu wielka szansa na duchowe ubogacenie Zachodu – tego samego Zachodu, który niegdyś
przekazał nam wiarę chrześcijańską. Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy – mówił
Ojciec Święty. Dlatego też – oddając hołd naszym
dalekowzrocznym poprzednikom sprzed 1050 lat –
pragnę dzisiaj z całą mocą wyrazić przekonanie, że
idąc za wskazaniem naszego wielkiego rodaka, Polska jest i pozostanie wierna swojemu chrześcijańskiemu dziedzictwu. W nim mamy bowiem wypróbowany, mocny fundament dla przyszłości.
Nie jesteśmy tutaj na zawsze, tak jak nie był
na zawsze Mieszko, polscy królowie, wielcy przywódcy naszego narodu, jak nie był z nami na zawsze nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. Nie jesteśmy
tutaj na zawsze, ale mamy wielki obowiązek strzeżenia fundamentów naszej tradycji i naszej kultury,
mamy obowiązek budowania silnego państwa, także
jako wielkiej wspólnoty naszego narodu, opierając
się na tym, na czym wyrośliśmy, na czym nas wychowano – na naszej wielkiej tradycji wzajemnego
szacunku, uczciwości, rzetelności, a jak trzeba także
bohaterstwa w obronie ojczyzny.
Wychowano nas w tradycji budowania silnej
Polski, nie tylko dla nas i dla naszych bliskich, ale
przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Głęboko
wierzę w to, że sprostamy temu zadaniu. ■
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To Warszawa – stolica państwa bez stosów i wojen
religijnych. Miasto, w którym Sejm Rzeczypospolitej uchwalił konfederację warszawską – pierwszy
w świecie akt prawny gwarantujący powszechną tolerancję religijną. To Warszawa – siedziba króla Jana
III Sobieskiego, zwycięzcy spod Wiednia, oraz miasto, na przedpolach którego w roku 1920 powstrzymana została inwazja komunistycznego barbarzyństwa na Europę.
To Toruń i Frombork – miasta związane z Mikołajem Kopernikiem, kanclerzem kapituły warmińskiej, sprawcą jednego z największych przełomów
w dziejach myśli ludzkiej.
To Kraków – miasto św. biskupa Stanisława
ze Szczepanowa, mężnego głosiciela moralnych
powinności władz publicznych, miasto Akademii
Krakowskiej i księdza Pawła Włodkowica – jednego
z najwybitniejszych teoretyków tolerancji religijnej.
To Kraków Karola Wojtyły – świętego papieża Jana
Pawła II, który w całym znaczeniu tego wyrażenia
wprowadził polski Kościół w drugie tysiąclecie.
To Poznań – stolica biskupia Wawrzyńca Goślickiego, XVI-wiecznego autora oryginalnych koncepcji
ustrojowych, którymi inspirowali się twórcy amerykańskiej Konstytucji oraz wielu innych przeciwników monarszej samowoli.
To Brześć Litewski – miejsce zawarcia unii kościelnej, będącej jednym z największych wysiłków
na rzecz pojednania chrześcijańskiego Wschodu
i Zachodu.
To Częstochowa – miasto, które trzeba odwiedzić,
aby zrozumieć szczególną pozycję i szacunek, jakimi
cieszą się w Polsce kobiety. Miasto, w którym u stóp
największego w Polsce obiektu kultu, przed ikoną Jasnogórskiej Pani, rozbrzmiewa wciąż Bogurodzica –
pieśń uważana za pierwszy polski hymn państwowy.
To setki miejscowości, szczególnie na dawnych
Kresach, w których mniejszości etniczne i religijne
żyły obok siebie w pokoju. To wreszcie miejscowości,
z którymi wiążą się życie i twórczość wielu naszych
rodaków – światowej sławy artystów, literatów, uczonych i wynalazców. Ludzi, którzy w imponujący sposób spłacili dług wdzięczności wobec kultury, która
ich ukształtowała.
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DYREKTOR I WOJEWODA ROZMAWIALI
O LASACH KUJAWSKO-POMORSKICH
■■ TEKST: Tadeusz Chrzanowski | ZDJĘCIE: Jacek Nowacki

Janusz Kaczmarek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
był w piątek 22 kwietnia br. gościem Mikołaja Bogdanowicza, wojewody
kujawsko-pomorskiego. Wiodącym tematem rozmowy były sprawy najważniejsze dla
regionu, z punktu widzenia lasów państwowych.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz (z prawej)
i dyrektor Janusz Kaczmarek

D

yrektor Janusz Kaczmarek przybliżył wojewodzie podstawowe
informacje o lasach regionu.
Zajmują one w województwie kujawsko-pomorskim 420 tys. hektarów, co się
przekłada na lesistość rzędu 23,4%, czyli
niższą od średniej krajowej, która zbliża
się już do 30%. Kondycja zdrowotna lasów jest bardzo dobra, niemniej podlegają one licznym zagrożeniom zarówno
naturalnym, jak niedostatek opadów,
szkodliwe owady, choroby grzybowe, jak
i spowodowanym działalnością człowieka, jak pożarami czy zaśmiecaniem.
Rozmowa dotyczyła najważniejszych
bieżących tematów, w które są lub wkrótce będą zaangażowane również lasy
państwowe. Należy do nich plan budowy
Narodowego Centrum Astronomii i In-

WSPÓLNIE O ZAGROŻENIACH
LASÓW KUJAWSKO-POMORSKICH

Narada w Łysomicach była poświęcono głównym
zagrożeniom lasów kujawsko-pomorskich

WYDARZENIA

W Łysomicach pod Toruniem, 2 marca 2016 roku, odbyła się doroczna narada służb
mundurowych i przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną przyrody,
poświęcona zagrożeniom lasów kujawsko-pomorskich. Organizatorem spotkania
był dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
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N

ajwiększym, naturalnym zagrożeniem dla lasów w regionie
kujawsko-pomorskim jest ogień.
Zagrożenie lasu pożarami potęguje się
w latach suchych, a do takich zaliczał się
miniony 2015 rok, bowiem suma opadów
była rekordowo niska i nie przekroczyła
370 mm (!). Dzięki dobrze rozbudowanemu systemowi ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych oraz bardzo dobrej, od lat, współpracy ze Strażą Pożarną
udało się uniknąć większych pożarów lasów. W całym 2015 roku odnotowano ich

261 (przy średniej ostatniego dziesięciolecia wynoszącej 233), gaszonych zazwyczaj w zarodku. Zatem szkody materialne (680 tys. zł), ale również przyrodnicze
były stosunkowo niewielkie. Szczegółową analizę sytuacji przeciwpożarowej lasów kujawsko-pomorskich w 2015 roku
oraz wskazania na rok bieżący przedstawił Dariusz Gidaszewski z Regionalnej
Dyrekcji LP w Toruniu.
Kolejnym, dużym tematem przedstawionym i dyskutowanym podczas
narady w Łysomicach były zagadnie-
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■■ TEKST: Tadeusz Chrzanowski
■■ ZDJĘCIE: Mateusz Stopiński

nia związane ze szkodnictwem leśnym
i ochroną mienia Lasów Państwowych.
Referat na ten temat przygotował Jacek
Cichocki z Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu. Do szkodnictwa leśnego zalicza
się przede wszystkim: kradzieże drewna, bezprawne korzystanie z lasu oraz
kłusownictwo. W 2015 roku Straż Leśna
27 nadleśnictw regionu kujawsko-pomorskiego stwierdziła 208 przypadków kradzieży drewna o łącznej wartości przekraczającej 85 tys. zł oraz 13 przypadków
kłusownictwa, którego wartość oszacowano na 45 tys. zł. Dużym problemem jest
nagminne, bezprawne korzystanie z lasu;
strażnicy leśni odnotowali bowiem blisko
4,5 tys. takich przypadków, udzielając ponad 3,6 tys. pouczeń i nadając (niestety)
806 mandatów, gdy bezprawne korzystanie z lasu stanowiło poważniejsze naruszenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska
przyrodniczego (np. rozpalanie ognisk
w lesie). Optymistycznym akcentem
omawianego problemu jest spadkowa
tendencja w zakresie szkodnictwa leśnego notowanego w ostatniej dekadzie.
Jest to efektem podnoszenia kwalifikacji
i sprawności działania Straży Leśnej, ale
również dobrej współpracy Lasów Państwowych z Policją.

żynierii Kosmicznej na terenie Borów Tucholskich
(Nadleśnictwo Osie) realizowane przez Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz krajowe Centrum Szkolenia Strzelectwa Myśliwskiego i Straży
Leśnej na terenie Nadleśnictwa Tuchola.
Dyskutowano sprawy rozstrzygane i realizowane
w ramach współpracy Lasów Państwowych, administracji publicznej, czy samorządów, w tym nadzór
nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa, realizację prawa ochrony przyrody (w tym
współdziałanie z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony
Środowiska przy tworzeniu i wykonywaniu Planów
Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000), czy
współfinansowanie inwestycji drogowych.
Obydwaj rozmówcy podkreślali potrzebę współpracy różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń
dla pomyślnego rozwoju regionu. Przykładem mogą
być dobre tradycje takiego współdziałania regionalnych struktur władzy państwowej i Lasów Państwowych.
Dyrektor Kaczmarek wręczył wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi dwa albumy pokazujące piękno, wartości przyrodnicze, kulturowe i społeczne
lasów, zielonego bogactwa regionu kujawsko-pomorskiego. ■

NOWE ZAGROŻENIA DLA

DRZEWOSTANÓW
SOSNOWYCH?

■■ TEKST: Michał Piotrowski | ZDJĘCIA: Michał Piotrowski, Tadeusz Chrzanowski

Niedostatek opadów oraz wysokie temperatury w sezonie
wegetacyjnym powodujące ekstremalne susze i obniżanie się poziomu
wód gruntowych są dzisiaj przyczyną osłabienia drzewostanów
sosnowych w wielu miejscach w Polsce. Notowana w związku
z tym podwyższona aktywność szkodników wtórnych przyczynia
się do zamierania fragmentów drzewostanów. Do całego kompleksu
czynników chorobotwórczych w ostatnim czasie dołączyły dwa gatunki
powodujące zamieranie starych sosen: kornik ostrozębny Ips acuminatus
oraz grzyb Diplodia sapinea, powodujący zamieranie wierzchołkowych
pędów sosny. Ich aktywność jest „nowym” zagrożeniem dla lasów, z którym
muszą zmierzyć się leśnicy.

W

marcu 2016 roku odbyła się VIII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, której tytuł brzmiał:
„Zagrożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej”. W sesji
można było wysłuchać wiele ciekawych prezentacji związanych z tematyką szeroko pojętej ochrony
lasu (https://www.ibles.pl/web/guest/-/viii-sesjazimowej-szkoly-lesnej-poswiecona-zagrozeniomlasu-i-jego-funkcji). Jeden z referatów autorstwa
prof. Wojciecha Grodzkiego z Instytutu Badawczego
Leśnictwa i Grzegorza Guzika z Zespołu Ochrony
Lasu w Opolu pt. „Wybrani przedstawiciele rodziNº 2 / 79 / kwiecień-czerwiec 2016 / Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich
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O tej dobrej i efektywnej współpracy z Lasami
Państwowymi pozytywnie wypowiadali się przedstawiciele instytucji uczestniczących w naradzie. Wskazywali również obszary, w których w bieżącym roku
i dłuższej perspektywie czasowej taką współpracę
można zintensyfikować (m.in. wspólne ćwiczenia
jednostek Straży Pożarnej i leśników, rozwiązania
w zakresie dróg leśnych przecinających linie kolejowe, monitoring przyrodniczy obszarów leśnych, edukacja ekologiczna społeczeństwa).
Janusz Kaczmarek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji
LP w Toruniu podziękował gościom reprezentującym
szereg instytucji za dobrą, owocną i życzliwą współpracę z leśnikami, której efektem jest bezpieczeństwo lasów regionu kujawsko-pomorskiego, w tym
przede wszystkim ludności, która na wiele sposobów
z tego dobra wspólnego korzysta; jak również bezpieczeństwo i zachowanie ich wartości przyrodniczych.
W naradzie poświęconej zagadnieniom ochrony
przeciwpożarowej i szkodnictwu leśnemu na terenie
lasów kujawsko-pomorskich, która odbyła się w Łysomicach, uczestniczyli przedstawiciele Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Polskich
Kolei Państwowych, Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia w Toruniu, Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego w Kujawsko-Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Zakładu Linii
Kolejowych w Bydgoszczy, Parku Narodowego Bory
Tucholskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Departamentu Środowiska
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiej Państwowej Straży
Łowieckiej. Lasy Państwowe regionu kujawsko-pomorskiego reprezentowali: dyrektor, jego zastępcy
i naczelnicy oraz nadleśniczowie 27 nadleśnictw
Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu. ■

Żerwisko kornika ostrozębnego
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Kornik ostrozębny

mej entomofauny jako źródło nowych
zagrożeń dla lasu” dotyczył problematyki szkodliwych owadów. Jak zaznaczyli autorzy „nowe zagrożenie”
w leśnictwie to pojęcie względne
zwłaszcza, gdy dotyczy rodzimej entomofauny. Występowanie owadów
bowiem, ma charakter dynamiczny,
podlegający zmianom w czasie i przestrzeni. Pojęcie „nowe” zagrożenie
może natomiast wynikać z:
—— 
nagłego wzrostu liczebności
(i znaczenia) gatunków znanych,
ale uważanych za „nieszkodliwe”,
—— 
liczniejszego pojawienia się gatunków znanych jako rodzime ale
słabo poznanych,
—— gradacyjnego wystąpienia na obszarach innych
niż dotychczas,
—— poszerzania się areału występowania gatunków
i ich ekspansji na nowe tereny,
—— zmian w biologii gatunków znanych jako „szkodliwe”, wskutek zmian warunków środowiska.
Wśród omawianych gatunków, które w ujęciu historycznym przysporzyły kłopotów, jako „nowe” zagrożenie znalazły się: wskaźnica modrzewianeczka,
zasnuje, przypłaszczek granatek, igłówka sosnówka,
pryszczarek Baera, kornik zrosłozębny, modrzewiowiec i drukarz, rytownik pospolity, opiętek dwuplamkowy i smolik znaczony. Do grupy gatunków
niosących zagrożenie w drzewostanach sosnowych
zaliczono ostatnio także kornika ostrozębnego.

OCHRONA LASU

KORNIK OSTROZĘBNY IPS ACUMINATUS
Kornik ostrozębny stał się przedmiotem zainteresowania leśników w Polsce w szczególności
od jesieni 2015 roku. Wtedy to na terenie nadle-
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Kontrola
zasiedlenia drewna
świerkowego przez
korniki
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śnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie zdiagnozowano gradacyjne występowanie tego owada. O skali problemu świadczą liczby,
gdyż do wiosny br. wycięto 41 tys. m sześc. posuszu
sosnowego na terenie 17 nadleśnictw oraz wykonano
37 ha zrębów sanitarnych. Rzeczą znamienną w kontekście przytoczonej powyżej tematyki referatu jest
fakt, że kornik ostrozębny na terenie RDLP w Lublinie nie stwarzał wcześniej zagrożenia dla trwałości
drzewostanów. Podobna sytuacja jest obserwowana
na terenie toruńskiej dyrekcji, gdyż w kilku nadleśnictwach również odnotowano wzmożone występowania tego kornika. Najmocniej opanował on drzewa
w Nadleśnictwie Zamrzenica, w obrębie Świekatówko, gdzie zaistniała konieczność wycięcia ok. 500 m
sześc. drewna sosnowego. Ponadto cięcia sanitarne
z jego powodu wykonano w nadleśnictwach Cierpiszewo i Trzebciny.
Pierwsze sygnały dotyczące wzmożonego występowania kornika ostrozębnego w Polsce odnotowano
w latach 1966-1968. Wtedy to licznie występował
w pięciu nadleśnictwach w kraju, w tym również
w jednym położonym w dyrekcji toruńskiej – w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń. Na przestrzeni lat liczniejsze występowanie tego kornika odnotowywano w nadleśnictwach południowej Polski, głównie
w RDLP w Krośnie i Lublinie. Znaczny wzrost populacji zaobserwowano dopiero w 1984 roku na terenie
Borów Dolnośląskich. Wtedy także stwierdzono, że
w tym rejonie zimuje druga generacja chrząszczy
w stadium poczwarki oraz postacie doskonałe w różnym stopniu wybarwienia. Od tego czasu na terenie
Polski nie notowano nawet minimalnego zagrożenia
drzewostanów sosnowych ze strony kornika ostrozębnego
Zwiększoną liczebność o charakterze gradacyjnym kornika ostrozębnego łączy się bezpośrednio

nia przystąpić do rójki i składania jaj. Nie wyklucza
się również występowania u tego gatunku generacji
siostrzanej. Dla porównania w Skandynawii, z uwagi na surowszy klimat, kornik ten wyprowadza jedną generację w ciągu roku, natomiast na południu
Europy, w znacznie cieplejszych warunkach, dwie
generacje wraz z generacjami siostrzanymi. Zimują
postacie doskonałe pod korowiną w żerowisku, rzadziej w ściole. Według literatury w zachodniej Polsce
obserwowane było zimowanie również stadiów poczwarkowych drugiej generacji, które nie zdążyły się
przepoczwarczyć.
Chociaż kornik ostrozębny jest pospolity w całym
kraju, to do tej pory uważano, że skłonność do masowych pojawów wykazuje tylko w niektórych kompleksach leśnych. W takich sytuacjach poza drzewami osłabionymi atakuje również zdrowe sosny. Z tego
względu konieczna jest lustracja drzewostanów
sosnowych starszych klas wieku, w szczególności
uszkodzonych przez wiatr i pożar, osłabionych, żywicowanych oraz w sąsiedztwie tartaków i składnic
drewna. W literaturze można znaleźć informacje, że
wzmożonemu występowaniu kornika sprzyja również opanowanie drzew przez obwar.
Kornik ostrozębny z uwagi na swój behawior,
tj. żerowanie w górnych partiach strzał drzew, jest
bardzo trudny do wykrycia w terenie. Uważany jest
za jednego z najgroźniejszych szkodników wtórnych sosny, ponieważ owady zasiedlają stosunkowo

Sosna zaatakowana
przez kornika
ostrozębnego
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z niekorzystnymi warunkami meterologicznymi.
Chociaż nie ma na to bezpośredniego dowodu, to fakt
jego wzmożonego występowania w 2015 roku i obecnie nakłada się na okres ekstremalnej suszy, której
doświadczyliśmy w 2015 roku. Efektem suszy jest
również zdecydowanie większe pozyskanie posuszu,
w tym także sosnowego. Na terenie toruńskiej dyrekcji w I kwartale 2016 roku pozyskano 35 tys. m sześc.
posuszu sosnowego w porównaniu do analogicznego
okresu w 2015 r – 14,8 tys. m sześc. i w 2014 r. – 16,6
tys. m sześc. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku świerka, szczególnie wrażliwego na suszę: 9,2
tys. m sześc. posuszu w br. i 4,9 tys. m sześc. w 2015
i 3,5 tys. m sześc. w 2014 r.
Walka z kornikiem ostrozębnym nie jest łatwa
z uwagi na trudności związane z wczesnym rozpoznaniem zaatakowanych przez niego drzew. Generalnie kornik ten rozpoczyna rójkę w drugiej połowie
maja, jednakże doświadczenia w lasach lubelskich
pokazują, że może wylatywać znacznie wcześniej –
już w kwietniu. Rójka trwa do połowy czerwca. Jest
to gatunek wielożenny o bardzo dużym potencjale
rozrodczym, gdyż w jednym żerowisku można znaleźć do 18 samic. Chodniki macierzyste o długości
ok. 20 cm (maksymalnie 40 cm) są wyraźnie zaznaczone w bielu i przebiegają głównie falisto. Przez to,
że żerowiska tego owada w znacznym stopniu naruszają biel, drzewa szybko zamierają z powodu zaburzeń fizjologicznych. Żerowisko zakładane jest wyłącznie w górnych częściach strzał sosen pod cienką,
gładką, „żółtą” korowiną, ale również na gałęziach
nieusuniętych wierzchołków drzew leżących na ziemi. Generalnie preferuje występowanie na drzewach
w tych samych niszach, co cetyniec mniejszy Tomicus minor.
Cechą charakterystyczną żerowisk, które generalnie przyjmują formę gwiaździstą, jest obecność trocinek na pewnej ich długości. Przez brak wysypujących się trocinek w czasie drążenia chodników przez
samicę trudno jest wcześnie wykryć zaatakowane
drzewa, jak to ma miejsce u innych korników. Wyraźna obecność owadów uwidacznia się dopiero w chwili, gdy rudzieją korony, czyli pod koniec czerwca.
Proces ten obydwa się bardzo szybko. Wtedy szkodnik jest już w stadium poczwarki lub niestety imago, co powoduje, że wycięcie takiego drzewa jest już
zabiegiem spóźnionym z punktu widzenia ochrony
lasu. W lipcu pojawiają się młode chrząszcze. Młode
korniki odbywają żer uzupełniający początkowo pod
korą w miejscu wylęgu, a następnie po opuszczeniu
żerowisk na świeżych gałęziach lub szyi korzeniowej
2-5 letnich sosen.
Na sosnach ściętych w kwietniu br. w Nadleśnictwie Cierpiszewo obserwowano opuszczone żerowiska, ale także dość licznie znajdujące się w nich
chrząszcze, również nieostatecznie wybarwione.
Sugeruje to wystąpienie w 2015 roku dwóch generacji kornika ostrozębnego, co wynikało prawdopodobnieze sprzyjających warunków – ciepłego
i suchego lata. W przypadku tego gatunku właśnie
w takich warunkach występują dwie generacje
w jednym roku, co zostało zaobserwowane w RDLP
w Lublinie. Wtedy młode chrząszcze z pierwszego
pokolenia mogą w końcu lipca i na początkach sierp-
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Pień sosny
zaatakowany przez
grzyba Diplodia
sapinea.
Fot. Zespół Ochrony
Lasu w Łopuchówku
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zdrowe drzewa, a ponadto występują duże trudności
związane z wczesnym rozpoznaniem zaatakowanych
przez niego drzew. Istotny jest również fakt, że kornik ostrozębny potrafi zainfekować sinizną górną
część strzały w bardzo szybkim tempie. Przekłada
się to na duże znaczenie w postaci obniżenia jakości
surowca drzewnego, a w następstwie jego wartości
sortymentowej.
Aby go zwalczać należy bezwzględnie na bieżąco
przez cały rok usuwać zasiedlone drzewa. Dotyczy
to głównie okresu letnio-jesiennego, kiedy to igliwie
szarzeje i rudzieje, a kora sosen jest charakterystycznie spękana i odstająca. Konieczne jest również
terminowe korowanie lub wywożenie drewna z lasu,
a w przypadku zaatakowanych drzew, również
niszczenie czubów i konarów. W celu rozrzedzenia
i ograniczenia populacji możliwe jest zastosowanie
pułapek feromonowych, które w grupach po 2-3 sztuki wywiesza się z feromonem Acumodor – syntetycznym feromonem agregacyjny krajowej produkcji, stosowanym na kornika ostrozębnego. Pułapki powinno
się wywieszać przed wylotem chrząszczy, co uzależnione jest od warunków lokalnych tzn. liczby generacji kornika. Przy założeniu występowania dwóch
generacji (z powodu sprzyjających warunków atmosferycznych) w lasach dyrekcji toruńskiej wywieszanie pułapek powinno się przeprowadzić w kwietniu
i czerwcu. Obecnie trudno jest ocenić skuteczność
funkcjonowania pułapek feromonowych, ponieważ
nie ma w kraju doświadczeń w odławianiu kornika
ostrozębnego. Nie mniej jednak w miejscach silnego
obłożenia drzew należy podjąć próbę takiego zwalczania tego groźnego szkodnika wtórnego sosny. Istnieje również możliwość wykładani drzew pułapkowych z nieodcięta koroną, w których strzała pokryta
jest na znacznej długości cienka korowiną.
ZAMIERANIE WIERZCHOŁKOWYCH PĘDÓW SOSNY
Głównym czynnikiem sprzyjającym wzmożonemu występowaniu tak zwanych czynników wtórnych
w drzewostanach sosnowych jest ich osłabienie.
W ostatnich latach związane jest to głównie z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, co szczególnie miało miejsce w 2015 roku. Bardzo wysokie
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temperatury i niedobór wody były przyczyną wystąpienia w wielu miejscach ekstremalnej suszy, która
doprowadziła również do obniżenia się poziomu wód
gruntowych. Doświadczyły tego również drzewostany w dyrekcji toruńskiej, gdyż w 2015 roku suma
opadów odnotowana w Obserwatorium Meteorologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wyniosła tylko 368 mm (!). Prawdopodobnie
z tego powodu oraz ekstremalnie wysokich temperatur w okresie letnim w drzewostanach sosnowych
obserwowane są w br. niepokojące zjawiska w postaci wzmożonej aktywności kornika ostrozębnego oraz
grzybowych patogenów słabości, głównie Diplodia
sapinea (dawniej Sphaeropis sapinea) powodującego
zamieranie wierzchołkowych pędów sosny.
Obecność grzyba Diplodia sapinea w drzewostanach sosnowych jest niepokojąca, gdyż stwierdzono,
że wykazuje on silną patogeniczność również w stosunku do starych drzew, a do tej pory powodował
w naszym kraju szkody tylko w szkółkach leśnych.
Z informacji przekazanych z ZOL w Łopuchówku
wynika, że w efekcie działalności Diplodia sapinea
na terenie RDLP w Poznaniu zamierają drzewa powyżej 50. roku życia. Na obecność grzyba wskazują,
podobnie jak w przypadku kornika ostrozębnego,
rudziejące korony sosen. Charakterystyczne objawy
zamierania wierzchołków pędów sosny to: wycieki
żywiczne na pędach i pniu zaczynające się nieco
poniżej korony, przebarwione lub zamarłe igły, zamarłe łyko w wierzchołkowej części pnia, czarne
punkty-owocniki (pyknidia) na igłach, szyszkach,
pędach i pniu oraz widoczna sinizna pędów. W celu
ograniczenia zjawiska konieczne jest pilne usuwanie
i wywożenie porażonych drzew, a także usuwanie
całych koron z aparatem asymilacyjnym. Takie zabiegi są niezbędne, ponieważ przyczyniają się również do ochrony drzew przed szkodnikami wtórnymi, w tym przypłaszczkiem granatkiem i kornikiem
ostrozębnym.
Wzmożony monitoring drzewostanów sosnowych
jest niezbędny, gdyż doświadczenia w innych krajach z zamieraniem wierzchołkowych pędów sosny
są bardzo złe, szczególnie w sytuacji porażania starszych drzewostanów. Prawdopodobnie największe
szkody z tytułu masowego wystąpienia choroby odnotowano w Nowej Zelandii w latach 80. ubiegłego
wieku, gdzie zniszczeniu uległy drzewostany na powierzchni ok. 1 mln ha. W ostatnim czasie istnieje coraz więcej doniesień o szkodach w Ameryce Północnej i Europie (Włochy, Bułgaria, Holandia, Austria,
Niemcy, kraje Europy centralnej oraz b. Jugosławii).
Od kilkulat pojedyncze przypadki były stwierdzane
także w drzewostanach sosnowych w Estonii.
Podsumowując, przed leśnikami stoją kolejne wyzwania w ochronie drzewostanów sosnowych, co jest
szczególnie istotne biorąc pod uwagę udział tego gatunku w lasach Polski. Stałe ich monitorowanie oraz
w zagrożonych miejscach utrzymywanie higieny
lasu jest niezbędne. Należy pamiętać, że prognozowane i już obserwowane zmiany klimatyczne mogą
skutkować pojawianiem się kolejnych, jak np. wyżej opisanych zagrożeń. A zatem nie wiemy, co nas
czeka w przyszłości i jakie następne zadania staną
przed ochroną lasu… ■

LICZBA ŁOSI
ROŚNIE
■■ TEKST: Grzegorz Gust, Paweł Dobies
■■ ZDJĘCIA: Paweł Dobies, Jacek Wołoszyk

Łoś jest największym gatunkiem ssaka kopytnego
z rodziny jeleniowatych i jednym z największych
ssaków zamieszkujących Polskę. Dorosły byk osiąga
wagę ciała od 400 do nawet 700 kg, a wysokość
od 1,5 do ponad 2 metrów. Podczas tegorocznej
inwentaryzacji w Leśnictwie Borek na terenie
Nadleśnictwa Szubin stwierdzono występowanie
21 osobników tego gatunku.

S

Szkody w młodniku sosnowym wyrządzone przez łosie
cent populacji tego gatunku zamieszkuje aktualnie
wschodnie rejony Polski. Populacja żyjąca w Dolinie Noteci (w tym na terenie Nadleśnictwa Szubin),
zgodnie z aktualnymi badaniami, jest odizolowana
od łosi żyjących po wschodniej stronie Wisły i ma odrębną pulę genetyczną. Od 2012 roku prowadzony
jest monitoring liczebności łosi. Ich liczba sukcesywnie wzrasta. W zeszłym roku zespół powołany
w Ministerstwie Środowiska zinwentaryzował aż 28
tysięcy sztuk łosia na terenie całego kraju.
Przypomnijmy, że po II wojnie światowej pozostało na terenie Polski tylko kilkanaście osobników tego
gatunku, wszystkie w dolinie Biebrzy. W 1952 roku
objęto łosia ochroną gatunkową, a jego liczebność
systematycznie wzrasta. ■

Łoś zjada nawet 50 kg
naturalnej karmy
dziennie
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tale rosnąca liczba łosi powoduje liczne szkody
w uprawach leśnych i młodnikach. W Nadleśnictwie Szubin szczególnie upodobały sobie
Leśnictwo Borek. Stosunkowo duża powierzchnia
terenów podmokłych i bagiennych, a co za tym
idzie bazy pokarmowej, sprzyja występowaniu tego
zwierzęcia. Według inwentaryzacji przeprowadzonej przez leśników i myśliwych w marcu 2016 roku
w jednym Leśnictwie Borek, obejmującym niespełna
1600 hektarów, przebywa około 21 łosi.
Największym problemem dla leśników jest
ogromny apetyt łosi. Dorosły byk podczas wzrostu
poroża potrafi zjeść do 1/10 masy ciała, a więc nawet 50 kg dziennie. Ze względu na wielkość, może
zgryzać pędy na wysokości nawet 2 metrów. Zdarza
się również, że łamią młode drzewka i ze smakiem
zjadają soczyste pędy wierzchołkowe. W ten sposób
łoś potrafi w krótkim czasie nieodwracalnie zdewastować znaczny fragment młodnika. Szkody wyrządzane przez łosie są znacznie bardziej dotkliwe dla
lasu niż szkody powstałe w wyniku żerowania sarny
czy jelenia.
Łosie wyrządzają szkody nie tylko w lasach, ale
również w uprawach rolnych i sadach. Zagrożeniem
dla niego jest coraz gęstsza sieć dróg, ze stale wzrastającym ruchem pojazdów. W diecie łosia znajdują
się zarówno rośliny zielne, jak również liście, pąki,
owoce krzewów i pędy drzew liściastych (wierzby,
olchy, osiki i brzozy) i iglastych (młode pędy sosny), a w zimie igły sosen i jodeł oraz kora drzew.
Przysmakiem jest np. jarzębina. W menu, szczególnie jesienią i zimą znajduje się również kora drzew
np. dęba, graba, daglezji, wierzby, osiki.
Z uwagi na wielkość łosia, bardzo trudno uchronić przed jego apetytem uprawy leśne czy młodniki.
Z łatwością pokonuje ogrodzenie wysokie na 2 metry. Siatka, którą grodzimy uprawy leśne, pod naporem łosia pęka jak żyłka. Mało skuteczne są również
preparaty chemiczne, które przez to, że są niesmaczne, mają zniechęcić zwierzęta do konsumpcji.
Od 2001 roku w Polsce zawieszono wykonywanie
polowań na łosia i objęto ten gatunek całorocznym
okresem ochronnym. Wstrzymanie odstrzałów przyniosło skutek. Łoś, nie mając naturalnych wrogów,
skutecznie zwiększa swoją liczebność i zajmuje
coraz większy obszar Polski. Dziewięćdziesiąt pro-
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SPRAWA

DRZEWOSTANÓW NASIENNYCH
■■ TEKST: Jan Pakalski
■■ ZDJĘCIA: Piotr Chybowski, Waldemar Wencel

Wyłączone drzewostany nasienne, w skrócie
WDN, na obszarach leśnych zarządzanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Toruniu, na koniec 2015 r. zajmowały łącznie
1023,75 ha. To dużo! Te szczególne obiekty
selekcyjne, zgodnie z Zarządzeniem Nr 29 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z 21 marca 2013
r., zostały uznane po to „aby trwale zachować
wartościowe i swoiste dla nich cechy ekotypów
drzew.”

D

HODOWLA LASU

alej napisano: „Wybór tych drzewostanów,
ich uznanie i wyłączenie od wyrębu i innego użytkowania w czasie pełnienia przez nie
roli drzewostanów nasiennych, a następnie, zagospodarowanie zmierzające do wzmożenia obradzania drzew o najwyższej wartości hodowlanej, mają
umożliwić stworzenie cennego źródła pozyskiwania
nasion do hodowania nowych pokoleń drzewostanów
o najlepszej jakości.” Zatem, WDN-y słusznie uważamy za drzewostany o jakości ulepszonej zarówno
co do pokroju, jakości technicznej, jak i cech wzrostowych.
Podstawowym zadaniem stawianym przed WDN-ami jest dostarczanie nasion potrzebnych do zakładania ulepszonych, leśnych upraw pochodnych.
Zarówno WDN-y jak i uprawy pochodne wpisują się
w najbardziej cenny dla hodowli lasu typ selekcji,
który nazywamy selekcją populacyjną (drzewostanową).
Proces uznawania WDN-ów na terenie RDLP w Toruniu został zainicjowany w 1960 r. Pierwsze obiek-

Drzewo docelowe w Wyłączonym Drzewostanie Nasiennym
na terenie Nadleśnictwa Rytel
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Oznaczenie granic WDN na terenie Borów Tucholskich

ty wyłoniono w nadleśnictwach: Brodnica, Woziwoda
i Jamy. Część z nich stoi na pniu do dzisiaj. Niektóre
przekroczyły już 200 lat.
Obecnie, rozmiar zadań z zakresu selekcji na terenie toruńskiej dyrekcji określa „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w RDLP Toruń na lata 2011-2021”. RDLP
w Toruniu wywiązuje się z tego „Programu…” bardzo
dobrze przekraczając obecnie wyznaczone zadania,
zarówno w utrzymaniu WDN-ów jak i w zakładaniu
upraw pochodnych, o 2,6% planu 10-letniego.
Trzeba jednak zadać pytanie: czy osiągnięte wyniki są dla nas satysfakcjonujące? Uważam, że nie.
Moją opinię postaram się uzasadnić. Najistotniejszym zastrzeżeniem do realizowanego przez Lasy
Państwowe modelu działań selekcyjnych jest, moim
zdaniem, jego słaba efektywność. Zauważmy, utrzymujemy w RDLP ponad tysiąc hektarów WDN-ów,
a na poziomie upraw pochodnych zdyskontowaliśmy
to – ich łączną powierzchnią – około 7 tysięcy hektarów. Co więcej, znaczna część uznanych w przeszłości WDN-ów mocno się postarzała i weszła do grupy
(klasy wieku) przeszłorębnych starodrzewów. Podeszły wiek drzewostanów pociąga za sobą obniżenie
ich witalności, zdrowotności oraz zdolności do obradzania nasion. Ponadto, zbiór nasion w WDN-ach
z drzew stojących jest nieefektywny i kosztowny.
Wymienione wcześniej Zarządzenie Nr 29 Dyrektora Generalnego LP z 2013 r. omawia podstawowe
zasady postępowania z Wyłączonymi Drzewostanami Nasiennymi „po ustaniu pełnienia przez nie
funkcji nasiennej”. Przyjęto, że: po pierwsze, o wyłączonym drzewostanie nasiennym powinno pozostać pokolenie potomne. Po drugie, po uzyskaniu
następnego pokolenia część drzewostanu pozostawia się bez ingerencji, aż do naturalnego rozpadu.
Po trzecie, przy zaawansowanym wieku i braku możliwości zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego
(LMR) z drzew stojących niezbędnego do zakończenia zakładania upraw pochodnych w blokach, nadleśnictwo może wystąpić – za pośrednictwem RDLP
– do Krajowej Komisji Nasiennej o zgodę na rozpoczęcie użytkowania rębnego. I wreszcie po czwarte,
w przypadku sytuacji klęskowej na obszarze WDN-u, która doprowadziła do uszkodzenia drzewostanu

w stopniu pozbawiającym obiekt atrybutów niezbędnych do pełnienia zakładanej roli selekcyjnej, nadleśnictwo powinno powiadomić o tym fakcie RDLP,
a ta przesyła do DGLP wniosek o skreślenie obiektu
z Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego LP.
Ponadto, zapisy Zarządzenia Nr 29 „w wyjątkowych przypadkach, tylko w latach dobrego urodzaju…” pozwalają, w drzewostanach sosny zwyczajnej
i świerka pospolitego, na założenie zrębów o powierzchni do 3 ha (gdy powierzchnia drzewostanu
dla jednego gatunku jest większa niż 20 ha) ze zbiorem szyszek z drzew leżących.
W mojej ocenie, popartej wieloletnim doświadczeniem środowiska leśników w Polsce, przyjęte w Zarządzeniu nr 29 rozwiązania dotyczące użytkowania
rębnego WDN-ów, połączonego ze zbiorem nasion
i szyszek z drzew leżących, są stanowczo za bardzo
zachowawcze i skutkują zbyt długim przetrzymywaniem WDN-ów na pniu oraz niską efektywnością,
gdy chodzi o wykorzystanie ich potencjału nasiennego.
Upływający czas i starzenie się wielu naszych
WDN-ów skłania do szerszego skorzystania z zapisu
podanego powyżej w punkcie „3”. Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu wystąpiła w kwietniu 2016 r.
do nadzorowanych nadleśnictw o lustrację WDN-ów
i zaproponowanie do użytkowania tych spośród nich,
które z powodu zaawansowanego wieku lub stanu
zdrowotnego i sanitarnego przestały pełnić funkcje
nasienne, bądź funkcje te są aktualnie bardzo zminimalizowane. Po weryfikacji otrzymanych danych
RDLP wystąpi do Krajowej Komisji Nasiennej o zgodę na zastosowanie zróżnicowanych, indywidualnie
dobranych sposobów użytkowania rębnego wytypowanych WDN-ów. Zakłada się, że na tych – zagospodarowanych zróżnicowanymi, swoistymi formami
rębni – obiektach nasiennych powstaną uprawy pochodne „in situ”: z odnowienia naturalnego, sztucznego lub mieszanego, z różnej wielkości kępami
starodrzewu. W uzasadnionych przypadkach, nie
wyklucza się utworzenia z likwidowanych WDN-ów,
rozleglejszych partii drzewostanów zachowawczych.
Jedno jest pewne. Czas podjąć temat i rozwiązać
narastający problem starzejących się wyłączonych
drzewostanów nasiennych. ■
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Wyłączony
Drzewostan Nasienny
w Nadleśnictwie
Woziwoda jako
przykład obiektu
selekcji populacyjnej
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Wysoka jakość sadzonek kontenerowych jest doceniana przez
kierownictwo RDLP

SADZONKI NA SPRZEDAŻ

■■ TEKST: Maciej Kuss
■■ ZDJĘCIA: Maciej Kuss, Mateusz Stopiński

Materiał sadzeniowy z Lasów Państwowych postrzegany jest przez odbiorców zewnętrznych jako bardzo dobry
jakościowo. W znacznej części wynika to z profesjonalizmu i dużego zaufania, jakim darzy leśników społeczeństwo, ale również
z dotychczasowych doświadczeń osób, które już wcześniej dokonywały zakupów w szkółkach leśnych na potrzeby zalesień
prywatnych gruntów porolnych lub tzw. przydomowej zielonej przestrzeni.

P
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rzytoczone na wstępie opinie stwarzają bardzo
dobre warunki do pozyskiwania dodatkowych
przychodów przez Lasy Państwowe ze sprzedaży sadzonek kontrahentom zewnętrznym. Tu procentuje przede wszystkim dbałość leśników o klienta, a może dokładniej o sadzonki, które wyjeżdżając
ze szkółki muszą być w doskonałej kondycji, a transport do miejsca wysadzenia nie może im w żaden sposób zaszkodzić. Dobrym zwyczajem jest również zawsze pamiętać o krótkim instruktażu dla kupujących,
co do samego sposobu transportu i sadzenia oraz
wyboru lokalizacji mikrosiedliskowej optymalnej dla
poszczególnych gatunków drzew i krzewów. Okazuje
się, że te wszystkie drobne, lecz ważne elementy procentują po latach, podobnie jak dobrze zainwestowana
lokata bankowa. Troska o klienta sprawia, że wraca on
do nas po latach, a często nawet przyprowadza ze sobą
zainteresowane grono swojej rodziny lub przyjaciół.
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CZYM HANDLOWAĆ?
Odpowiedź nie jest łatwa i nie jest taka sama dla
wszystkich nadleśnictw. Okazuje się, że najważniejsze są wieloletnie obserwacje lokalnych rynków,
chociażby polegające na odnotowywaniu zapytań
ze strony klientów i wykorzystaniu ich przy planowaniu produkcji szkółkarskiej na następne lata.
Należy również obserwować szeroko pojęty rynek
inwestycji prowadzonych obok nas, realizacja których wymaga tworzenia zadrzewień lub założenia
tzw. przestrzeni zielonych. Dobrym przykładem są
bardzo rozlegle realizowane aktualnie inwestycje
drogowe. Istotne jest również pozytywne myślenie
Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich / Nº 2 / 79 / kwiecień-czerwiec 2016

charakterystyczne dla rasowego handlowca, który
niezależnie od sytuacji lansuje przekonanie, że każdy produkt ma swojego klienta, tylko trzeba posiąść
umiejętność dotarcia do niego i zaproponować mu
odpowiednią cenę.
Jeżeli zarabianie pieniędzy przez LP na produkcji szkółkarskiej dla odbiorców zewnętrznych
ma przynosić znaczące zyski, nie może być ono
oparte wyłącznie na sadzonkach z tzw. nadprodukcji niewykorzystanej na własne potrzeby. Najlepsze
jest doprowadzenie do systematycznej wieloletniej
współpracy z klientami opartej na umowach kupna-sprzedaży. Jednocześnie dobrze byłoby, aby na potrzeby rynku zewnętrznego produkować materiał
sadzeniowy, którego technologia produkcji jest przez
nas dobrze wypracowana i poznana.
LIDER Z ŻOŁĘDOWA
Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu liderem w zbywaniu sadzonek gatunków leśnych i ozdobnych odbiorcom zewnętrznym jest od lat Nadleśnictwo Żołędowo. Na wielkość
sprzedaży Szkółki Leśnej Tryszczyn wpływa kilka
sprzyjających czynników. Pierwszy i można powiedzieć w zasadzie najważniejszy, to zainteresowania
osobiste i hobbystyczne leśniczego szkółkarza, który z dużym udziałem własnej inicjatywy produkuje
na w szkółce leśnej szeroki wachlarz drzewiastych
gatunków ozdobnych. Drugi – to położenie szkółki
w bezpośrednim sąsiedztwie granicy administracyjnej Bydgoszczy. Trzeci – to pozytywne odnoszenie
się kierownictwa nadleśnictwa do zarobkowania

SZKÓŁKA KONTENEROWA BIELAWY
Odrębnym zagadnieniem jest działalność szkółki
kontenerowej Bielawy prowadzonej przez Nadleśnictwo Dobrzejewice. Obiekt ten z założenia był przewidziany do produkcji sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym na potrzeby wszystkich nadleśnictw
z terenu RDLP w Toruniu. W bieżącym roku RDLP
w Toruniu wespół z nadleśnictwem podjęli działania
na rzecz intensywnej promocji sadzonek kontenerowych, skierowanej do odbiorców zewnętrznych. Realizowane jest to poprzez umieszczenie oferty w systemie reklamowym Google, zamieszczenie ogłoszeń
na portalu Olx.pl, publikację baneru reklamowego
w „Dzień dobry Toruń”, zamieszczenie artykułów
opisujących działalność szkółki kontenerowej na stronach internetowych: ddwłocławek.pl i ddtorun.pl oraz
zorganizowanie na tych stronach konkursu. Poza tym
na portalu internetowym Facebook wykonano minimum pięć odsłon reklamujących szkółkę i jej artykuły, a baner reklamowy szkółki zamieszczono w bezpłatnym magazynie toruńskim „Toronto”.
W szkółce kontenerowej Bielawy, celem jej optymalnego wykorzystania, przez kilka ostatnich lat
produkowane były sadzonki na potrzeby realizowanego przez Lasy Państwowe programu testowania
potomstw drzew leśnych. Przy wykorzystaniu tych
sadzonek założone zostały uprawy testujące drzewa mateczne i wyłączone drzewostany nasienne
na terenie czterech dyrekcji LP: Gdańsk, Piła, Szczecinek i Toruń. W 2015 roku szkółka kontenerowa
wyprodukowała sadzonki dla Instytutu Badawczego Leśnictwa i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na potrzeby założenia czterech powierzchni
doświadczalnych testujących potomstwo plantacji
nasiennych sosny zwyczajnej w ramach realizowanego odrębnego tematu badawczego. Jedna z tych
powierzchni powstała na terenie toruńskiej dyrekcji
LP w Nadleśnictwie Brodnica.
Minimalny rozmiar produkcji szkółki kontenerowej w Dobrzejewicach pozwalający uzyskać zadowalająco niską cenę sadzonek to 3 mln sztuk rocznie.
Zatem cały czas ze strony nadleśnictwa, jak również RDLP w Toruniu są realizowane działania mające na celu pozyskanie nowych stałych obiorców
sadzonek kontenerowych wśród jednostek Lasów
Państwowych, ale również poza nimi. Informacje reklamujące szkółkę zostały wysłane do największych
regionalnych producentów sadzonek ozdobnych gatunków drzew i krzewów celem nawiązania ewentualnej współpracy.

SZKÓŁKA POLOWA
BIELAWY
W szkółce polowej
Nadleśnictwa
Dobrzejewice, celem wykorzystania wolnych przestrzeni
ugorowanej powierzchni
produkcyjnej, zainicjowano w 2016 roku produkcję
sadzonek o parametrach
zadrzewieniowych, między
innymi takich gatunków
jak: brzoza brodawkowa- Wschody sosny zwyczajnej w kontenerach,
ta, buk zwyczajny, dąb w szkółce Bielawy
szypułkowy, dąb bezszypułkowy, lipa drobnolistna, grab pospolity, sosna
czarna, sosna górska,
modrzew europejski i in.
Z konkretną ofertą takiego
zadrzewieniowego materiału sadzeniowego RDLP
wystąpiła do wykonawców
poszczególnych odcinków
obwodnic i tras szybkiego
ruchu planowanych do wykonania w naszym regionie w najbliższych latach.
Aktualnie trwają rozmowy konkretyzujące warunki
Leśniczy Mieczysław
ewentualnej współpracy.
Wasila kierujący
Szkółką Leśną Tryszczyn
MOŻNA ZAROBIĆ
podczas prezentacji
Pomimo opisanych wyżej pozytywnych działań
sadzonek hodowanych
realizowanych przez niektóre nadleśnictwa, pow tunelu foliowym
wszechnie zdarza się jeszcze, że leśnicy traktują
swoje szkółki, często bogato doinwestowane, wyłącznie jako obiekty przeznaczone do produkcji sadzonek na własne potrzeby. W obecnych czasach jest
to błędny sposób myślenia. Zamierzeniem tego artykułu nie jest wyliczanie jednostek LP, które w takim
sposobie myślenia ciągle tkwią. Prawdę z pewnością
powiedzą stosowne wskaźniki. Pierwszym z nich
jest udział ugorów w powierzchni produkcyjnej danej szkółki, mówiący o poziomie inicjatywy własnej
nadleśnictwa, na wykorzystanie wolnej przestrzeni produkcyjnej, a drugim to – wartość i rozmiar
sprzedaży sadzonek odbiorcom spoza Lasów Państwowych. Warto, aby nadleśniczowie analizując te
wskaźniki dokonali samooceny i podjęli stosowne
działania w celu pełnego wykorzystania możliwości własnych nadleśnictw w zakresie wykorzystania
produkcji szkółkarskiej do podbudowania budżetów
kierowanych przez siebie jednostek.
Z inicjatywy Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Toruniu w ostatnich dwóch latach
podjęte zostały działania mające na celu polepszenie
dostępu do ujednoliconej formalnie i funkcjonalnie informacji o ofertach sprzedażowych sadzonek
zamieszczanych na stronach internetowych nadleśnictw. Dziś już wiadomo, że działania te korzystnie
wpływają na wielkość sprzedaży materiału sadzeniowego oferowanego odbiorcom spoza Lasów Państwowych. ■
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ze sprzedaży sadzonek. Już dziś po dłuższym czasie
funkcjonowania sprzedaży zewnętrznej w Szkółce Leśnej Tryszczyn można powiedzieć, że z roku
na rok traci swoje znaczenie czynnik dotyczący położenia szkółki, ponieważ większość odbiorców produkowanego tam materiału sadzeniowego nie jest
mieszkańcami Bydgoszczy i okolic.
Na podstawie sprawozdawczości w zakresie szkółkarstwa leśnego za rok 2015 można stwierdzić, że
wzmożona sprzedaż zewnętrzna sadzonek jest prowadzona z dużym powodzeniem również w nadleśnictwach: Dobrzejewice, Gołąbki, Miradz, Lutówko,
Szubin, Toruń i Dąbrowa.
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Nasadzenia jodły na północnym stoku wydmy
w Leśnictwie Chorągiewka

NIE TYLKO SOSNA
■■ TEKST I ZDJĘCIA: Daniel Kruczkowski

W Nadleśnictwie Cierpiszewo odbyły się coroczne nasadzenia nowego pokolenia lasu. Leśnicy wysadzili blisko milion nowych
drzewek na powierzchniach pozrębowych. Oto przedwiośnie w Puszczy Bydgoskiej.

N

owością ostatnich lat w Nadleśnictwie Cierpiszewo są coraz częstsze eksperymenty podejmowane samodzielnie przez leśników lub
wspólnie z naukowcami, mające na celu wzbogace-

HODOWLA LASU

Nasadzenia buka
i dębu w Leśnictwie
Jarki
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nie skrajnie ubogich borów sosnowych cennymi gatunkami liściastymi, takimi jak dąb, grab, lipa i buk.
Puszcza Bydgoska, gdzie gospodarujemy, to swego
rodzaju pustynia z wydmami o wysokości przekraczającej 20 metrów, porośniętymi sosną. Krajobraz
uroczy, ale jednocześnie skrajnie trudny dla roślin.
Dotkliwe są m.in. duże spadki temperatur i niedostatek wody. Jednakże nawet tutaj można znaleźć
miejsca, którym warto poświęcić więcej uwagi, zbadać ich właściwości i ich możliwe wykorzystanie.
Na szczególne zainteresowanie zasługują północne,
silnie strome stoki wydm. To tutaj pojawiają się rzadkie gatunki roślin, które w tak ubogich borach sosnowych, nie występują licznie, np. paproć orlica. Badania naukowców nie potwierdziły większej żyzności
gleb na tych stokach. Cechą charakterystyczną jest
natomiast stabilizacja w zakresie wahań temperatury
i wilgotności. Przypuszcza się, że może być to miejsce
dla nowych rozwiązań, umożliwiających wprowadzanie bardziej wymagających drzew i krzewów.
Jedynym sposobem, aby się przekonać na ile są
to cechy istotne, jest realizacja doświadczalnych nasadzeń. Od jesieni 2015 roku, w ilości kilkudziesięciu sztuk na dwóch reprezentatywnych północnych
stokach wydm – wiecznie zacienionych i wilgotnych – nasadzono jodłę pospolitą i cisa pospolitego.
Na podstawie szczególnie wymagających gatunków
zbadamy jaki jest faktyczny wpływ lokalnych warunków na rozwój gatunków roślin, dotąd, a przynajmniej ostatnio, nie spotykanych w Puszczy. ■

W NADLEŚNICTWIE

BRODNICA

Uczestnicy lokalnego
„święta lasu”
posadzili swój
las na terenie
Leśnictwa Bachotek
w Nadleśnictwie
Brodnica. To już dobra
tradycja. Zapraszamy
za rok!

2 kwietnia 2016 roku nad Jeziorem Skrzynka, na terenie obszaru Natura 2000 „Ostoja Brodnicka” w Leśnictwie Bachotek
w Nadleśnictwie Brodnica miało miejsce wydarzenie niezwykłe.
Ziemia nie kryła zadowolenia z naszej pracy
i pomysłu na świętowanie. Przecież każdy nowy
las to najlepszy dar, jaki my, ludzie możemy jej złożyć. Po chwili pracy i kilku kroplach potu, rósł już
za nami prawdziwy las – pamiątka spotkania i ludzkiej pracy, pomnik, który przetrwa wiek lub dłużej.
Posiłek po pracy choć prosty, smakował wyjątkowo,
bo jedzony był w lesie po uczciwej pracy i w dobrym
towarzystwie.
Uczestnicy tego szczególnego wydarzenia, duzi
i mali, otrzymali na pamiątkę specjalnie w tym celu
przygotowane kosze do zbioru runa leśnego i innych
darów lasu. Wszak z niego można czerpać wiele pożytków. Trzeba jednak czynić to mądrze, by las trwał
jak do tej pory, na straży bezpieczeństwa człowieka
żyjącego na planecie Ziemi.
Tegoroczne spotkanie, mimo że połączone ze świętowaniem było efektem zapotrzebowania uczestników ubiegłorocznych uroczystości na tego typu bezpośredni, żywy kontakt z przyrodą. Wierzę głęboko,
że będziemy się spotykać każdego roku, bo będą
chętni, by wspólnie i bezinteresownie zrobić coś dla
Ziemi i przy okazji dla siebie. By odbyć swoje rekolekcje i nabyć potrzebnej
każdemu pokory. Wszystkim uczestnikom lokalnego święta w Nadleśnictwie
Brodnica serdecznie dziękuję i zapraszam do lasu.
Także tego własnoręcznie posadzonego. W roku
przyszłym na pewno akcję
powtórzymy. Jesteśmy już
umówieni. ■

■■ TEKST: Henryk Kapusta
■■ ZDJĘCIA: archiwum

Posadzony dzisiaj las
będzie żył sto lat, albo
dłużej
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to w głębokim lesie nad uroczym, śródleśnym
jeziorem spotkali się ludzie przeróżnych profesji, którzy postanowili spędzić sobotnie,
wiosenne przedpołudnie przy wspólnym z leśnikami sadzeniu lasu i uczcić tegoroczne „święto lasu”.
Wszak kwiecień to czas odnowień w lasach, a po nich
swoje święto mają ludzie lasu.
Na zaproszenie nadleśniczego odpowiedzieli
przedstawiciele lokalnych samorządów gminnych
i powiatowych z osobami starostów włącznie, dyrektorzy współpracujących szkół, dyrektorzy parków
krajobrazowych, komendanci służb mundurowych,
łowczowie i prezesi kół łowieckich oraz pracownicy
Nadleśnictwa Brodnica. Przybył poseł na Sejm Rzeczypospolitej Paweł Szramka, by razem z nami tego
dnia posadzić kawałek nowego lasu. Każdy kto mógł,
przybył z rodziną i dzięki temu spotkanie miało charakter wiosennego pikniku. Najbardziej rozrywkowi
byli najmłodsi przedstawiciele leśnych rodów; oni
prawdziwie przybyli poświętować i zawrzeć nowe
znajomości. Nie zabrakło także reprezentacji świata
miejscowej prasy. Była nawet ekipa regionalnej telewizji.
Po krótkim instruktażu prawidłowego sadzenia w wykonaniu nadleśniczego i leśniczego miejscowego leśnictwa wszyscy rozpoczęli pracę.
Na powierzchni przebudowywanej rębnią częściową,
po usunięciu starego drzewostanu, sadzono dwuletnie sadzonki sosny. Gatunki domieszkowe posadzone kilka lat temu osiągnęły już ponad trzy metry
wysokości. Świerk, lipę i modrzew na powierzchni
posadzono wcześniej. Leśnicy informowali niewtajemniczonych, że w miejsce wyciętych na każdym
hektarze czterystu sztuk dojrzałych drzew, sadzi się
dziesięć tysięcy sadzonek. Wymiana pokoleń w lesie
jest nieuchronna.
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W NADLEŚNICTWIE

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Koronowa, Proboszcz
Parafii Koronowo,
samorządowcy,
studenci z programu
„Erasmus” i Służba
Leśna... Wszyscy
sadzą las

RÓŻANNA

■■ TEKST I ZDJĘCIA: Grzegorz Nastały

W ramach prowadzonej przez Nadleśnictwo Różanna edukacji leśnej społeczeństwa, 7 kwietnia 2016 roku na terenie
Leśnictwa Pólko spora grupa gości uczestniczyła w sadzeniu lasu. Pośród nich byli też studenci uczestniczący w programie
Erasmus.

ŚWIĘTO LASU 2016

Studenci z... Turcji
sadzą las. Pierwszy
raz w życiu!
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adzenie lasu na terenie Nadleśnictwa Różanna wpisało się w międzynarodowy programu organizacji ENO Programme Association
z Finlandii „100 milion trees by 2017”. Celem akcji,
w której biorą udział wolontariusze, młodzież i dzieci
z całego świata jest posadzenie 100 milionów drzew
do 2017 roku.
Na powierzchni przygotowanej do obsadzenia, gości powitał nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna Karol
Pawlicki. Przedstawił współczesną rolę gospodarki
leśnej w rozwoju społecznym, ekonomicznym i przyrodniczym regionu i kraju. Podkreślił rolę drewna,
jako surowca odnawialnego, a po wykorzystaniu ulegającego też pełnej biodegradacji. Następnie, uczestnicy zostali zapoznani z technikami sadzenia stosowanymi w leśnictwie. Sadzono jednoroczne sadzonki
sosny pospolitej z zakrytym systemem korzeniowym
(z bryłką). Słoneczna pogoda i dobry nastrój sprzy-
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jały pracy. Założona uprawa w przyszłości wyrośnie
na stabilny, zróżnicowany gatunkowo las pełniący
wielorakie funkcje.
W wiosennym sadzeniu lasu udział wzięli: starosta powiatu bydgoskiego Wojciech Porzych, burmistrz
Miasta i Gminy Koronowo Stanisław Gliszczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Włodzimierz
Domek, przedstawiciele Rady Miejskiej w Koronowie,
proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Koronowie ksiądz Ryszard Hirsz, komendant
Komisariatu Policji w Koronowie podinspektor Krzysztof Zawołański z przedstawicielem komisariatu Mariuszem Hołą, dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Jerzy Żurek z zastępcami ppłk Tomaszem Janowskim i mjr Maciejem Stupczyńskim, prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych straży Pożarnych RP w Koronowie Maciej Makowski, prezes
Klubu Jeździeckiego „Deresz” Józef Szews. Do udziału
w akcji zgłosiło się również trzynastu studentów biorących udział w programie Erasmus z Turcji, Słowacji,
Ukrainy, Francji, Indii oraz Polski.
Po posadzeniu lasu międzynarodowa grupa studentów udała się na spacer leśnymi ścieżkami wzdłuż
Zalewu Koronowskiego z przewodnikiem w osobie
specjalisty służby leśnej do spraw użytkowania i edukacji leśnej Januszem Fliesem. Studenci zapoznali się
z zasadami prowadzenia gospodarki leśnej i współczesnymi problemami wielofunkcyjnego leśnictwa.
Duże zainteresowanie wzbudziły szkody powodowane przez bobry oraz ochrona przyrody w lasach
gospodarczych. Studenci zachwycali się bogactwem
przyrodniczym lasów położonych nad Zalewem.
Nadleśnictwo Różanna składa podziękowanie
wszystkim uczestnikom akcji sadzenia drzew i propagowania roli lasu i leśnictwa w rozwoju regionu. ■

W NADLEŚNICTWIE

OSIE

■■ TEKST I ZDJĘCIA: Dawid Warzyński

Leśna Akademia Przyrody gotowa do pracy

AKADEMIA
PRZYRODY
■■ TEKST I ZDJĘCIA: Grzegorz Nastały

Leśna Akademia Przyrody to wspólna inicjatywa
Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie
i Nadleśnictwa Różanna zrzeszająca dzieci
zainteresowane lasem i ochroną przyrody.
Jej członkowie uczestniczą w wielu akcjach
i spotkaniach organizowanych na terenie lasów
koronowskich.
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marca 2016 roku, na przygotowanej
do odnowienia powierzchni leśnej, dzieci
i młodzież z Leśnej Akademii Przyrody
przywitał leśniczy Leśnictwa Ługowo Bogdan Mańkowski, koordynator edukacji leśnej w Nadleśnictwie
Różanna Janusz Flies oraz podleśniczowie. Po krótkim instruktarzu wszyscy ochoczo ruszyli do pracy.
Pomimo chłodnego dnia humory dopisywały. Dzieci
sadziły sadzonki sosny z zakrytym systemem korzeniowym (z bryłką ziemi), oraz sadzonki buka przy
użyciu szpadla. Sadzenie drzewek odbyło się w ramach międzynarodowego programu organizacji ENO
Programme Association z Finlandii. Młodzi przyrodnicy zadawali wiele pytań o las i zasady prowadzenia
zrównoważonej gospodarki leśnej. Pracującym towarzyszył klangor żurawi i przelatujące klucze gęsi
zwiastujące nadejście utęsknionej wiosny.
Nadleśnictwo Różanna dziękuje uczestnikom
Leśnej Akademii Przyrody za aktywny wkład w odnawianie lasu. Las już rośnie i ma się dobrze, posadzone drzewka w przyszłości stworzą zróżnicowany
gatunkowo stabilny drzewostan. ■

Własnoręczne sadzenie lasu, to najlepsza forma edukacji
leśnej

Tradycja wiosennego sadzenia lasu sięga lat międzywojennych i ma charakter „święta
lasu”, w którym chętnie uczestniczy lokalna społeczność

Jak co roku w kwietniu, Nadleśnictwo Osie zorganizowało lokalne
obchody święta lasu.

W

iosenne sadzenie lasu
to tradycyjna okazja do spotkania leśników z przedstawicielami lokalnych społeczności,
kultywowana już od czasów dwudziestolecia międzywojennego.
W organizacji całego przedsięwzięcia leśnikom pomagali pracownicy
Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Tym razem spotkanie zorganizowano w czwartek, 7 kwietnia. Na wspólne świętowanie w Nadleśnictwie Osie
zaproszono wielu gości. Otwierający
imprezę nadleśniczy Marek Sobczak
powitał przedstawicieli Starostwa
Powiatowego w Świeciu, burmistrza
miasta Nowe, radnych gmin z terenu Nawet jak nie będzie nas, będzie - las
nadleśnictwa, dyrektorów szkół wraz
z gronem pedagogicznym oraz strażaków i policjantów z jednostek działających na terenie naszego nadleśnictwa. Wyjątkowymi gośćmi byli uczniowie klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego w Nowem.
Spotkanie rozpoczęło się w sali konferencyjnej nadleśnictwa, gdzie zebrani wysłuchali prezentacji dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Daniela Siewerta, który zaprezentował działalność statutową parku w zakresie ochrony przyrody. Drugą prezentację na temat prac odnowieniowych i zalesieniowych prowadzonych w Lasach Państwowych przedstawił
rzecznik prasowy nadleśnictwa – Dawid Warzyński. Następnie wszyscy
udali się do Leśnictwa Stara Rzeka gdzie po profesjonalnym instruktażu
i pod uważnym okiem leśniczego Wojciecha Jezierskiego posadzili ponad
tysiąc dębów. Nadleśniczy Marek Sobczak zaprezentował także technikę
sadzenia buka z zakrytym systemem korzeniowym. Po pracy, wszystkich
uczestników podjęto posiłkiem. Piękna pogoda sprzyjała dyskusjom, znalazł się też czas na obowiązkowe, wspólne zdjęcie pamiątkowe.
Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości gościom za zapał przy
pracy oraz wiele ciepłych słów jakich nie szczędzono pod adresem organizatorów. ■
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W NADLEŚNICTWIE

CZERSK
G

Sadzenie lasu pod uważnym okiem i wsparciem merytorycznym leśniczego
Janusza Talaśki musi się udać

5 kwietnia 2016 roku, kontynuując tradycję, spotkaliśmy się na terenie
Leśnictwa Malachin w Nadleśnictwie Czersk, w ramach akcji „I Ty
posadź swoje drzewko dla przyszłych pokoleń”.
■■ TEKST I ZDJĘCIE: Rafał Grabański

W NADLEŚNICTWIE

ośćmi nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk
byli przedstawiciele szkół z terenu gminy Czersk, Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Czersku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku,
Komisariatu Policji w Czersku, Aresztu Śledczego
w Czersku oraz przedstawiciel samorządu lokalnego
z Brus. Na początku spotkania, w izbie edukacyjnej
przy leśniczówce Czersk, inżynier nadzoru – Mirosław Łangowski przybliżył działalność miejscowego
nadleśnictwa, z uwzględnieniem gospodarki leśnej,
edukacji przyrodniczo-leśnej oraz roli leśników w życiu lokalnej społeczności.
Po tym wprowadzeniu w zagadnienia leśne wszyscy przejechali na pozycję w oddziale 183k Leśnictwa
Malachin. Po powitaniu przez nadleśniczego – Ireneusza Bojanowskiego, miejscowy leśniczy – Janusz Talaśka przeprowadził instruktaż i uczestnicy spotkania
przystąpili do sadzenia sosny pospolitej pod kostur.
Pod uważnym okiem leśniczego wszyscy mogli zapoznać się z techniką sadzenia, co dla niektórych – jak
się okazało – było zupełną nowością. Po godzinie pracy uczestnicy spotkania wrócili do izby edukacyjnej,
gdzie przy grochówce wymieniali uwagi dotyczące
pracy. Na koniec, nadleśniczy Ireneusz Bojanowski
podziękował uczestnikom za pracę, zapraszając jednocześnie na podobne spotkanie za rok. ■

SZUBIN

ŚWIĘTO LASU 2016

M

Młodzież ze szkoły specjalnej w Szubinie i ich opiekun Zbigniew Sabaciński – pod
kierunkiem leśniczego Michała Markowskiego – gotowi do sadzenia lasu

12 kwietnia 2016 roku Leśnictwo Kowalewo w Nadleśnictwie Szubin
odwiedzili podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie.
Razem z leśnikami posadzili las.
■■ TEKST I ZDJĘCIA: Maria Oset
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łodzież przyjechała do Nadleśnictwa
Szubin w konkretnym celu, pragnąc dowiedzieć się skąd bierze się las i zgłębić
praktyczną wiedzę na temat technik sadzenia lasu.
Leśniczy Leśnictwa Kowalewo – Michał Markowski
na wstępie przywitał gości, a następnie wytłumaczył
co to są i na czym polegają odnowienia lasu, zalesienia gruntów porolnych, a także poprawki i uzupełnienia prowadzone przez leśników w uprawach
leśnych.
Następnym etapem i chyba dla zainteresowanych najważniejszym było pokazanie jak to wygląda
ze strony praktycznej. Każdy dostał mały instruktaż
sadzenia, czyli jak wykopać dołek oraz jak i na jaką
głębokość włożyć i zakopać korzenie sadzonki, aby
ta się przyjęła. Uczniowie, po krótkiej lekcji, z nieukrywaną radością i zapałem przystąpili do pracy.
Było widać, że jest to dla nich bardzo ciekawe wydarzenie, do którego szczególnie się przykładali sądząc
po staranności i skupieniu z jakim sadzili sadzonki
dębu i buka.
W akcji sadzenia lasu dzielnie wspierał młodzież
również wychowawca naszych gości – Zbigniew Sabaciński, który sam posadził sporą liczbę drzewek.
Towarzyszyła nam piękna pogoda, idealna do tego
typu prac, a także serdeczna atmosfera. Bardzo miło
spędziliśmy dzień, a co do nauki sadzenia – mamy
nadzieje, że tym razem pójdzie ona (nauka) w las! ■

W NADLEŚNICTWIE

MIRADZ

Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej
w Stodołach
i z Gimnazjum
w Strzelnie
uczestniczyli
w projekcie „100
milionów drzew do
2017 roku” na terenie
Nadleśnictwa Miradz
■■ TEKST I ZDJĘCIA:
Paweł Kaczorowski

W ramach realizacji Programu edukacji leśnej oraz projektu „100 milionów drzew do 2017 roku” leśnicy Nadleśnictwa
Miradz zorganizowali akcję sadzenia drzew dla młodzieży z okolicznych szkół.

las posadził. A las, w pierwszy dzień wiosny, sadzili:
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Stodołach oraz uczniowie z Gimnazjum w Strzelnie.
Tradycyjnie, po ciężkiej pracy wszyscy przeszli
do Zielonej Klasy, gdzie przygotowane było ognisko
i pieczone kiełbaski. ■

Młodzież poznawała
smak i trud pracy
w lesie
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iędzynarodowy projekt posadzenia 100 milionów drzew do 2017 roku ogłosiła organizacja ENO PROGRAMME ASSOCIATION.
Dotyczy on udziału dzieci, młodzieży i wolontariuszy
– w sadzeniu drzew. Lasy Państwowe przyłączyły się
do tego projektu na zaproszenie Ministerstwa Środowiska.
W Nadleśnictwie Miradz akcja sadzenia lasu zorganizowana została dla młodzieży z ostatnich klas
szkoły podstawowej oraz z gimnazjum. Do lasu przyjechała grupa młodych ludzi, którzy pod nadzorem
leśników mieli okazję popracować na świeżym powietrzu. Do posadzenia wybrana została ogrodzona
powierzchnia, na której już jesienią przygotowano
glebę. Sadzono drzewka dębowe pochodzące z miejscowej szkółki leśnej w Leśnictwie Wysoki Most.
Przed rozpoczęciem pracy cennych i praktycznych
wskazówek udzielił leśniczy Leśnictwa Młyny Ryszard Kotliński.
W praktyce okazywało się niekiedy, że prawidłowe posadzenie dość znacznych rozmiarów sadzonki
w wykopany szpadlem dołek nie należy do najłatwiejszych zadań. Leśnicy wskazywali pracującej
młodzieży, że dokładne i sumienne wykopanie dołka,
ułożenie korzeni sadzonki, „udeptanie” ziemi oraz
pilnowanie odległości między drzewkami ma istotny wpływ na późniejsze przyjmowanie się sadzonek
i udatność całej uprawy leśnej.
Poprzez tego typu edukacyjne działania młodzież
ma okazję poznać jak wyglądają w praktyce niektóre
aspekty pracy w lesie. Tym samym leśnicy starają
się poszerzać wiedzę społeczeństwa o lesie oraz wpajać szacunek dla lasów, których doniosła rola i znaczenie dla środowiska życia człowieka jest ogromna.
Obsadzona przez młodzież powierzchnia zostanie
oznakowana specjalną tablicą, z informacją, kto ten
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Załoga Nadleśnictwa
Dąbrowa uczestniczyła
w sadzeniu „własnego”
lasu na terenie
Leśnictwa Dąbrowa.
I nie był to Prima
Aprilis, nowy las rośnie!

DĄBROWA

■■ TEKST I ZDJĘCIA: Joanna Bock

Kto powiedział, że pracownicy nadleśnictwa nie mogą też posadzić lasu? 1 kwietnia 2016 roku (i nie był to Prima Aprilis-owy
żart) odbyła się akcja wspólnego sadzenia lasu przez pracowników Nadleśnictwa Dąbrowa.

P

owierzchnia leśna, na której miały zostać posadzone drzewka znajduje się 1700 m od siedziby nadleśnictwa zatem na sadzenie udaliśmy się pieszo. Pogoda była bardzo sprzyjająca,
więc spacer był jak najbardziej wskazany. Leśniczy
Leśnictwa Dąbrowa Grzegorz Ziółkowski udzielił zebranym, bo przecież pracownicy nadleśnictwa to nie
tylko leśnicy, kilku praktycznych rad dotyczących
sadzenia drzewek na uprawie leśnej. Uczestnicy
z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem przystąpili do działania, bo każdy chciał posadzić „swój” kawałek nowego lasu.

ŚWIĘTO LASU 2016

Drzewko za
drzewkiem i uzbiera
się uprawa, czyli
młody las
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Sadzenie lasu stało się wspaniałą okazją do integracji ludzi współpracujących ze sobą na co dzień
na niwie zawodowej, pozwalając im na spotkanie się
w terenie i umożliwienie przybliżenia prac leśnych
tym, którzy na co dzień swój czas spędzają głównie w biurowcu nadleśnictwa. Była to także okazja
do złożenia życzeń jednemu z pracowników – Jarosławowi Wojciechowskiemu, który akurat tego dnia
obchodził jubileusz 50 urodzin. Gdy już las posadziliśmy, utrwaliliśmy to sympatyczne wydarzenie
na grupowej fotografii. ■

Wzorowo wykonany zrąb zupełny
z pozostawionym bukiem w Leśnictwie Zielona

WYRÓŻNIENIE DLA PROFESJONALISTY
■■ TEKST I ZDJĘCIA: Daniel Kruczkowski

Arkadiusz Śliwa – pracownik Zakładu Usług Leśnych został
wyróżniony przez nadleśniczego Nadleśnictwa Cierpiszerwo
Dariusza Mularzuka za „ekologiczne podejście” do przyrody
w wykonywanej przez niego pracy na rzecz Nadleśnictwa Cierpiszewo.
Pisząc w skrócie: z dojrzałego lasu sosnowego,
gdzie pod koronami wielkich sosen rosną młode,
cenne dla całego środowiska leśnego, liściaste drzewa np. buki – usuwamy
większość sosen dając więcej światła dla „liściastej
młodzieży” i jednocześnie
w ich miejsce sadzimy pozostałe, brakujące gatunki:
dąb, modrzew, lipę a przede wszystkim sosnę.
W praktyce jednak, to zabieg niezmiernie trudny
do wykonania – wymaga ponadprzeciętnych umiejętności pilarza, który będzie ścinał wielkie sosny
nie uszkadzając przy tej czynności młodych drzewek
liściastych rosnących w dnie lasu.
Arkadiusz Śliwa corocznie realizuje właśnie takie
prace i wykonuje je zawsze o krok dalej niż pierwotnie zakładaliśmy ich możliwe granice. Efekty wprawiają w zdumienie praktyków, a sam zainteresowany
zawsze skromnie odpowiada, „że to wynik pracy zespołowej i że bez pomocy współpracownika zajmującego się sprawnym zwiezieniem powalonych sosen
do drogi wywozowej, nie byłoby takiego efektu”. ■

Nadleśniczy Dariusz
Mularzuk (z lewej)
wręcza Arkadiuszowi
Śliwie wyróżnienie za
znakomite efekty pracy

Nº 2 / 79 / kwiecień-czerwiec 2016 / Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich

LASY I LUDZIE

9

lutego 2016 roku nadleśniczy Dariusz Mularzuk, na comiesięcznej sesji gospodarczej dla
terenowej służby leśnej, podziękował w imieniu całej załogi Nadleśnictwa Cierpiszewo pilarzowi
Arkadiuszowi Śliwie – pracownikowi Zakładu Usług
Leśnych Elżbieta Jóźwiak, za ponadprzeciętne zaangażowanie w swojej pracy wykonywanej w ramach
gospodarki leśnej prowadzonej przez nadleśnictwo.
Umiejętności zawodowe, cierpliwość i pokora wobec
otaczającego środowiska przyrodniczego to cechy,
które charakteryzują Pana Arkadiusza.
Dzisiaj, wiele trudnych technicznie przedsięwzięć
w ochronie i hodowli lasu staje się coraz częściej
możliwych do realizacji. Teren Puszczy Bydgoskiej
to ubogie lasy sosnowe z niewielką ilością gatunków
drzew liściastych. Leśnicy konsekwentnie prowadzą,
wszędzie tam gdzie na to pozwalają warunki glebowe, przebudowę lasu – opartą na nasadzeniach
zwiększonej ilości cennych drzew liściastych tj.
buka, dębu, lipy, grabu itp. Jednak są takie miejsca,
gdzie środowisko leśne samo zainicjowało proces
przebudowy i wystarczy „pomóc szczęściu” wykonując pewne precyzyjnie prace, aby uzyskać niespotykane w tym środowisku efekty hodowlane – lasy
mieszane.
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Gospodarzem spotkania w Nadleśnictwie Gniewkowo
był nadleśniczy Stanisław Słomiński (drugi od prawej)

NIELEGALNE QUADY
■■ TEKST: Agnieszka Zając | ZDJĘCIA: Agnieszka Zając, archiwum

W Nadleśnictwie Gniewkowo odbyło się spotkanie leśników, przedstawicieli świata nauki oraz policji i wojska. Wspólnie szukali oni
rozwiązania narastającego problemu nielegalnych wjazdów pojazdami typu quad czy motor crossowy, na teren poligonu,
gdzie znajduje się również obszar ochrony Natura 2000.

S

LASY I LUDZIE

Krajobraz
toruńskiego
poligonu, obszaru
Natura 2000

potkanie miało miejsce 3 marca 2016 roku
i odbyło się z udziałem m. in. Marka Machnikowskiego – Regionalnego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy, przedstawicieli Nadleśnictwa
Gniewkowo, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Placówki Żandarmerii Wojskowej w Toruniu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, policjantów z Komendy Miejskiej
Policji w Toruniu oraz myśliwych.
Położony na południe od Torunia poligon artyleryjski w dużej części leży na terenie Nadleśnictwa
Gniewkowo. Dla ochrony szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych został na tym terenie wyznaczony obszar Natura 2000 Wydmy Kotliny Toruń-
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skiej. W skali całego kraju teren ten posiada duże
znaczenie przyrodnicze. Jako jedyny w Polsce jest
położony na rozległych wydmach śródlądowych,
charakteryzuje się też dużą bioróżnorodnością. Występują tam chronione gatunki m. in. wilk, rzadkie
gatunki motyli i pajęczaków oraz wiele rzadkich gatunków roślin. Ze względu na prowadzone przez wojsko działania artyleryjskie poligon jest objęty stałym
zakazem wstępu.
Nasilające się w ostatnim czasie nielegalne wjazdy pojazdami silnikowymi na teren poligonu wyrządzają ogromne szkody w przyrodzie, a dodatkowo
kierowcy narażają siebie na duże niebezpieczeństwo znajdując się na poligonie podczas prowadzonych działań wojskowych. Na skutek wielokrotnych
przejazdów motocykli i quadów w wielu miejscach
wydmy zostały znacznie zniszczone, dotyczy to roślinności jak i samej gleby, na której naturalne odtworzenie trzeba będzie czekać wiele lat. Ogromny
hałas silników szybko przemieszczających się pojazdów w różnych kierunkach powoduje, że zwierzęta
przestraszone uciekają. Stanowi to duże zagrożenie
szczególnie w okresie wychowywania młodych. Dodatkowo niszczone są ostoje zwierząt, gniazda owadów i ptaków oraz roślinność.
Za nielegalny wjazd na teren poligonu oraz leżący w granicach Lasów Państwowych grozi mandat
w wysokości do 500 zł. Służby takie jak Straż Leśna, Wojsko, czy Policja regularnie patrolują teren,
udzielają kierowcom pouczeń i przypominają o zagrożeniach wynikających z nielegalnego off-roadu.
Kierowcy jednak łamią zakazy wstępu, ignorując
przy tym tablice informacyjne. Poruszają się bardzo
często nieoznakowanymi pojazdami i nie zatrzymują
się do kontroli. ■

BIURKO LEŚNICZEGO
■■ TEKST: Jacek Mazanowski

Stanowisko w kancelarii leśniczego było jednym
z celów projektu informatycznego dotyczącego
centralizacji przetwarzania danych i odpowiedzią
na rosnącą potrzebę informatyzacji leśnictwa.
Mija pięć lat od pierwszych wdrożeń stanowiska
leśniczego, popularnie nazywanego też „biurkiem
leśniczego”. Czy spełnia pokładane w nim nadzieje?

STANOWISKO LEŚNICZEGO, CZYLI CO?
Jednolite w skali całych Lasów Państwowych środowisko pracy, cały czas wzbogacane i modyfikowane, zawiera nie tylko pakiet biurowy „Open Office”, czyli darmowy odpowiednik pakietu Microsoft
Office, za pomocą którego można tworzyć, otwierać

Forum dyskusyjne dotyczące stanowiska leśniczego

Przygotowanie raportu dotyczącego wykonania wniosku cięć

Szkicownik leśniczego
i edytować dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, prezentacje.
Tak zwane „biurko leśniczego” to także m.in.
program do przechwycenia ekranu rejestratora
na monitor, jego powiększanie i praca z aplikacjami leśnymi za pomocą pełnowymiarowej klawiatury
i myszki, w pełni funkcjonalny program do obsługi
poczty e-mail, darmowy program do przeglądania,
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PODSTAWOWE CECHY PROJEKTU
Cały projekt oparto o wolne i darmowe oprogramowanie, dzięki temu brak jakichkolwiek opłat licencyjnych. Stanowisko nie wymaga wysokiej klasy
sprzętu, co ogranicza koszty komputera (niewielkie
wymagania w stosunku do procesora, pamięci RAM,
komputer bez dysku twardego). Zaproponowano dwa
rozwiązania: stacjonarne (komputer typu „all in one”
– monitor w jednej obudowie z jednostką centralną)
i przenośne (notebook). Dotychczasowe doświadczenia użytkowników wskazują na przewagę rozwiązania stacjonarnego. Zapewnia ono większy komfort
pracy, a korzystanie ze stanowiska leśniczego ogranicza się jednak głównie do kancelarii leśnictwa.
Ważnym wyposażeniem stanowiska jest drukarka
lub urządzenie wielofunkcyjne pozwalające również
na skanowanie i kopiowanie. Potrzeby i analiza kosztów eksploatacji powinny decydować czy ma to być
urządzenie kolorowe czy czarno-białe. Póki co wydaje się, że wystarczające będzie czarno-białe, a kolorowe wydruki można wykonać w biurze nadleśnictwa.
Zastosowanie systemu operacyjnego opartego
na linux’ie uruchamianego w trybie tylko do odczytu
powoduje, że użytkownik otrzymuje za każdym razem takie samo, odpowiednio skonfigurowane i bezpieczne środowisko pracy, pozwala na pełną kontrolę
nad konfiguracją i instalowanym oprogramowaniem
przy minimalnym wkładzie pracy administracyjnej,
zapewnia maksymalną bezawaryjność. Cały system
mieści się na nośniku pamięci (karcie SD lub pendrivie). Wgranie nowej wersji zajmuje 2-3 minuty
i nie wymaga wizyty administratora w leśniczówce,
czy przywożenia sprzętu przez leśniczego do nadleśnictwa.
Z roku na rok przybywa danych (otrzymanych
pocztą, pobranych, wytworzonych w leśnictwie). Jeśli chcemy zabezpieczyć się przed ich utratą pamiętajmy o kopii danych. Wykonanie kopii jest proste,
wystarczy nośnik pamięci, na którym utworzony jest
katalog o nazwie archiwumknx. Tak spreparowany
nośnik wpinamy do komputera i uruchamiamy opcję
kopi zapasowej. Pierwsze utworzenie kopii chwilę potrwa, następne kopie będą tworzone szybko,
bo przyrostowo.
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STANOWISKO

OKIEM
LEŚNICZEGO
■■ TEKST: Wojciech Słomiński
■■ ZDJĘCIE: Daniel Kruczkowski

Portal leśniczego

edycji i redakcji map – Qgis, program do planowania najlepszej pory pomiarów GPS, zbiór wzorów
druków z ochrony lasu, zbiór instrukcji, aktów prawnych i innych dokumentów związanych z gospodarką
leśną. Oprócz tego jeszcze wiele innych programów.
I na koniec swego rodzaju serce systemu, czyli przeglądarka internetowa odpowiednio skonfigurowana,
aby można było się łączyć z siecią teleinformatyczną Lasów Państwowych i korzystać z udostępnionych aplikacji, przede wszystkim panelu leśniczego
w SILPWeb.

EDUKACJA ZAWODOWA

PANEL LEŚNICZEGO, CZYLI SILPWEB TAM
I Z POWROTEM
Panel leśniczego to swoista brama do zasobów
SILP-u. Liczne raporty pozwalają wydobyć z SILP-u przydatne w codziennej pracy informacje z wielu
obszarów naszej działalności: planowania, gospodarki leśnej, gospodarki towarowej, infrastruktury
leśnej. Ale moduły panelu to także aktywne formularze do wprowadzania danych: zlecenia i zestawienia wykonanych przez zakłady usług leśnych prac,
aktywne formularze ochrony lasu, których z czasem
ma przybywać, projekty planów.
Integralną częścią panelu jest przeglądarka leśnej mapy numerycznej, która umożliwia nie tylko
dostęp do map leśnych, ale też wielu danych z opisu
taksacyjnego, planowania czy magazynu drewna.
Aktywnym modułem mapowym jest „Szkicownik
leśniczego” służący do sporządzania szkiców zrębowych i odnowieniowych oraz sporządzania wszystkich innych dowolnych szkiców.
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PORTAL LEŚNICZEGO, NIE TYLKO SILP
Warto wiedzieć, że poprzez Portal Leśniczego
mamy możliwość dostępu do bazy wiedzy o systemie
informatycznym (strona Zakładu Informatycznego
LP, fora internetowe dot. rejestratora i stanowiska leśniczego), przeszukiwania z jednego miejsca wszystkich serwisów i zasobów udostępnianych zarówno
w internecie, jak i w intranecie, zgłaszania błędów
i propozycji rozwoju oprogramowania, interaktywnych szkoleń e-learningowych. Serwis prawny umożliwia dostęp do wszystkich obowiązujących przepisów zewnętrznych i wewnętrznych. ■
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Po kilku latach korzystania ze „stanowiska
leśniczego” można pokusić się o ocenę tego
projektu, którego wprowadzenie z założenia
miało pomóc leśniczemu w codziennej pracy.
Czy faktycznie tak się stało?

Z

anim przejdę do oceny tej części stanowiska,
która wykorzystuje zasoby Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), chciałbym się skupić na zestawie narzędzi, który został
zainstalowany na urządzeniu. Wszystkie programy,
z których możemy korzystać, czyli aplikacje biurowe, program pocztowy, przeglądarki i wiele innych,
są proste w obsłudze i domyślnie system sam podpowiada z czego należy skorzystać, aby uzyskać zakładany efekt. Praca na małym ekranie rejestratora jest
dość uciążliwa dlatego dobrym rozwiązaniem jest
możliwość przejęcia ekranu z rejestratora na pulpit
i wprowadzanie danych z klawiatury komputera.
Wprowadzanie danych do różnego rodzaju formularzy, czy meldunków zajmuje wiele czasu. Niektóre
dane, takie jak adres leśny, powierzchnia, zwarcie
nie ulegają w trakcie trwania operatu zmianie, forma niektórych notatek jest podobna. Wykorzystując
pakiet biurowy możemy skorzystać z formularzy
wypełnionych w latach ubiegłych i w szybki sposób wygenerować dokument, który będzie zawierał
aktualne dane. Prosty interfejs sprawia, że szybciej poznajemy dany program jednak związane jest
to z pewnymi ograniczeniami, które muszą akceptować użytkownicy bardziej doświadczeni w pracy
z komputerem. Uważam jednak, że te programy wystarczają leśniczemu w codziennej pracy.
Kolejnym elementem wchodzącym w skład „stanowiska leśniczego” jest „portal leśniczego”. Po zalogowaniu się uzyskamy dostęp do bazy danych SILP,
który zawężony jest do leśnictwa użytkownika. Rozwijając moduł „panel leśniczego” uzyskujemy dostęp
do różnych narzędzi, między innymi do raportów. Raporty są najczęściej wykorzystywanym przeze mnie
modułem, dzięki nim mogę szybko uzyskać wiele informacji o leśnictwie np. ilości pozyskanego drewna,
procencie poszczególnych sortymentów, czy realizacji Planu Urządzenia Lasu. Istnieje możliwość sprawdzenia wykorzystania płytek do znakowania drewna.
W panelu zakładam zlecenia, generuję zestawiania, karty ewidencyjne, czy szkody od zwierzyny.
Ważne jest to, że sposób tworzenia tych dokumentów
jest bardzo podobny i nie sprawia trudności. Podczas

zakładania zlecenia problemem dla mnie jest brak
możliwości ustalania terminu realizacji na etapie
wyboru czynności. Termin jest ustalany automatycznie na koniec miesiąca i aby go zmienić trzeba korygowań pojedynczo każdą czynność.
Na stanowisku leśniczego nie sporządzam na razie projektu wniosku gospodarczego, który - moim
zdaniem – wygodniej przygotować w „Notatniku”
w rejestratorzeCo roku każdy leśniczy tworzy wniosek gospodarczy, który składa się grup czynności
oraz czynności. Można by zastosować możliwość
kopiowania grup czynności, czy może wręcz całych
wniosków dla poszczególnych typów planów z lat
ubiegłych z możliwością edycji. Takie rozwiązanie
znacznie przyspieszyłoby sam proces tworzenia projektów.
Stanowisko leśniczego jest takim narzędziem,
które cały czas się rozwija. Ostatnie „dziecko” stanowiska to „szkicownik leśniczego”. W tym roku
pierwszy raz odnawiam zręby wykorzystując szkice wykonane w szkicowniku. Problemem jaki się
pojawił, to mała czytelność szkicu przy dużych powierzchniach zrębowych. Zaletą tego programu jest
to, że szkic zrębowy stanowi podkład dla szkicu odnowieniowego, czyli wrysowana kępa, czy drzewo
ekologiczne na szkicu zrębowym można wykorzystać w szkicu odnowieniowym. Dużym ułatwieniem
jest możliwość dokonania szybkiej korekty szkicu.

Sam proces tworzenia szkicu w szkicowniku zajmuje mi mniej czasu (zakładając, że program działa
płynnie), niż szkic wykonywany metodą tradycyjną.
Program tworzy pewne standardy, których nie można zmienić, ale dzięki temu jest prosty w obsłudze.
Z niecierpliwością czekam na umożliwienie drukowania szkiców w formacie A3, co poprawi czytelność szkiców, sporządzanych dla dużych i długich
powierzchni.
Komfort pracy poprawiłaby na pewno większa
szybkość działania portalu leśniczego, szczególnie
w okresie sporządzania zestawień prac, czy szkiców.
Mam nadzieję, że i ten problem znajdzie swoje rozwiązanie.
Podobno w informatyce nie ma rzeczy skończonych. Z pewnością „stanowisko leśniczego” nie jest
projektem pełnym, gotowym, nad którym nie trzeba
pracować. Wręcz przeciwnie, jest wiele rzeczy, które można poprawić. Ilość problemów zgłaszanych
do „Systemu Zgłaszania Błędów i Modyfikacji” to potwierdza.
Czy „stanowisko leśniczego” pomaga mi w pracy?
Zdecydowanie tak. Jednak aby w pełni wykorzystać
możliwości jakie daje nam to urządzenie, ważne jest
aby praca (szczególnie w portalu leśniczego) była
płynna. Istotne jest również to, aby były organizowane szkolenia dla użytkowników dotyczące wprowadzania nowych zagadnień. ■
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Wojciech Słomiński - leśniczy Leśnictwa Zielona
w Nadleśnictwie Cierpiszewo i "biurko leśniczego"
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Kontrolujący ustala fakty, nie ocenia

DOKĄD ZMIERZASZ, KONTROLO?
■■ TEKST: Robert Sokołowski

Co zrobić, żeby kontrola w jednostkach Lasów Państwowych była racjonalna i sprzyjała rozwojowi organizacji?
Własne przemyślenia w tej sprawie prezentuje Robert Sokołowski z Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji LP
w Toruniu. Artykuł niniejszy ukazał się w „Głosie Lasu” nr 2 z 2016 roku (red.)

MOIM ZDANIEM

W

30

ydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
RDLP w Toruniu funkcjonuje od około
trzech lat. Czy oznacza to, że zatrudnieni w nim pracownicy zajmują się zarówno kontrolą,
jak i audytem wewnętrznym? Nic bardziej mylnego. Do dzisiaj nie sprecyzowano, co oznacza audyt
i nie określono żadnych zasad i procedur jego prowadzenia. Ktoś powie, że kontrola i audyt to prawie
to samo, podobnie jednak jak w znanej reklamie,
„prawie” robi wielką różnicę.
Audyt jest formą okresowego sprawdzania lub
jednorazowego sprawdzenia prawidłowości działania podmiotu, rzeczy, obiektu lub przebiegu procesu. Jego zadaniem jest wydanie zaleceń, które mają
ulepszyć wspomniane działania lub procesy w przyszłości. Zadaniem audytu nie jest szukanie winnych, za to często pełni funkcję prewencyjną i służy
utrzymaniu odpowiedniej jakości procesu lub funkcjonowania przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem
kontroli jest natomiast dostarczenie kierownictwu
uzasadnionego zapewnienia, że kontrolowana jednostka prawidłowo realizuje cele nakreślone przez
organizację, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości – wskazanie winnych zaniedbań. Audytor
odgrywa rolę doradcy, badając przede wszystkim
efektywność, skuteczność i wydajność. Kontroler
natomiast „robi zdjęcie stanu faktycznego”, badając
przede wszystkim zgodność działania z regulacjami
powszechnie obowiązującymi i wewnętrznymi. W audycie brane są pod uwagę doświadczenia innych jednostek, podczas kontroli jedynie okoliczności danego zdarzenia oraz wszystko to, co mogło mieć na nie
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wpływ lub go miało. Różnice te sprawiają, że audyt
powinien się znaleźć wśród spraw, które powinny zostać niezwłocznie uregulowane. Jednocześnie należy
mieć świadomość, że każda instytucja może istnieć
bez audytu wewnętrznego, brak kontroli natomiast
powoduje jej upadek.
Kwestie związane z audytem mogłyby być określone w zarządzeniu nr 84 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych dzięki dodaniu nowego paragrafu po paragrafie 57. Proponuję następujące jego
brzmienie:
—— ust. 1 Zbiorcze sprawozdanie z kontroli sporządzane jest po kontroli problemowej obejmującej
co najmniej dwie jednostki.
—— ust. 2 Zbiorcze sprawozdanie z kontroli akceptuje Główny Inspektor lub odpowiednio kierownik
komórki organizacyjnej LP właściwej w sprawach
kontroli.
—— ust. 3 Zbiorcze sprawozdanie z kontroli przekazywane jest dyrektorowi zarządzającemu kontrolę
w celu przesłania wyników kontroli podległym
jednostkom.
—— ust. 4 Wyniki, o których mowa w ust. 3, zawierają
co najmniej wnioski pokontrolne i jeżeli wystąpi taka konieczność, tzw. zalecenia poaudytowe.
W wynikach określa się poziom zgodności działań
w jednostkach z obowiązującymi uregulowaniami
(wyznacznikami) oraz wskazuje się zalecenia (rekomendacje) mające ulepszyć działania lub procesy w przyszłości, aby utrzymać lub podnieść
jakość procesów bądź funkcjonowania jednostki
organizacyjnej.

KAŻDY MA SWOJĄ ROLĘ
Podział na kontrolę i audyt powinien być utrzymany wraz z wyraźnym podziałem obowiązków
i odpowiedzialności. Potwierdzają to efekty zmian
wprowadzonych w 2012 r., które w moim odczuciu
były przełomowe. Wprowadziła je pani mec. Teresa
Wetzlich, współautorka zarządzenia nr 10 Dyrektora
Generalnego LP z 22 lutego 2012 r.
Wcześniej to inspektor był wyznacznikiem prawidłowości działania. Ganił, chwalił, wskazywał,
nakazywał, oceniał i pouczał, używając w protokołach kontroli sformułowań typu: „moim zdaniem”,
„wg kontrolującego”, „jest niedopuszczalne”, „tylko”,
„aż”, „wydaje się”, „budzą wątpliwości”. Nie wyobrażam sobie powrotu do tych zasad. Kontrolujący nie
powinien oceniać. Zobowiązuje go do tego zasada
zachowania obiektywizmu. Zadaniem kontrolującego powinno być przedstawienie stanu faktycznego,
a w przypadku stwierdzenia niezgodności wyjaśnienie ich przyczyn, wskazanie osób odpowiedzialnych
i ewentualne przedstawienie skutków wystąpienia
niezgodności, a nie ocenianie stanu faktycznego.
Największą wartością obecnych zasad postępowania kontrolnego i uregulowań w zakresie kontroli instytucjonalnej jest to, że w sposób jednoznaczny dzielą
role, jakie pełnią poszczególne elementy uczestniczące w procesie kontrolnym. Polegają one na:
—— ustalaniu stanu faktycznego w odniesieniu do wyznaczników – rola kontrolującego. Odpowiada
za rzetelne ustalenie stanu faktycznego i, co najważniejsze, nie ma prawa oceniać. Tak powinno
pozostać, bo to jest podstawa obiektywnej i rzetelnej kontroli. Protokół nie podlega akceptacji
ani ze strony dyrektora, ani kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli,
a za jego treść odpowiada wyłącznie kontrolujący.
—— ocenianiu na podstawie stanu faktycznego ujętego w protokole kontroli – rola zarządzającego
kontrolę (dyrektora), który jako jedyny ma prawo
oceniać zarówno kierującego podległą jednostką,
jak i pracę jednostki kierowanej przez kontrolowanego. Kontrolujący nie odpowiada za wystąpienie pokontrolne, gdyż ocena należy wyłącznie
do dyrektora.
—— nadzorowaniu całego procesu kontrolnego – rola
Głównego Inspektora lub kierownika komórki
organizacyjnej w RDLP właściwej w sprawach
kontroli, który nadzoruje na każdym etapie prawidłowość przeprowadzonego postępowania kontrolnego, akceptując dokumenty kontrolne, takie
jak: programy kontroli, wystąpienia pokontrolne,

informacje o wynikach kontroli, zawiadomienia
do właściwych organów, pisma do kierowników
podległych jednostek informujące o wynikach
kontroli oraz ich projekty. Akceptując te dokumenty, odpowiada za ich treść. Nie odpowiada natomiast za treść protokołu kontroli.
—— nadzorowaniu od strony prawnej procesu kontrolnego – rola radców zapewniających obsługę prawną jednostki, którzy opiniują projekty dokumentów kontrolnych, takie jak: programy kontroli,
wystąpienia pokontrolne, informacje o wynikach
kontroli, zawiadomienia do organów ścigania oraz
innych właściwych organów i instytucji. Radca
ponosi odpowiedzialność za ich treść od strony
prawnej.
Obowiązujące zasady i sposób kontroli generalnie
powinny pozostać bez zmian, z wyjątkiem tych formalnych, technicznych. Jeżeli chcemy, aby kontrola
instytucjonalna była prowadzona w sposób profesjonalny, nowoczesny i z jak najmniejszą dawką emocji,
należy najpierw dokonać właściwych zmian proceduralnych w obowiązujących zarządzeniach Dyrektora Generalnego LP: nr 84 w sprawie kontroli instytucjonalnej i nr 18 w sprawie ocen funkcjonowania
i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń kontroli okresowej, w ok. 60 zapisach,
zmieniając, usuwając lub dodając nowe uregulowania. Zmiany te dotyczą głównie tzw. kwestii technicznych, związanych z warsztatem pracy inspektora,
a jednocześnie zmierzają do jednoznaczności w procedurach obowiązujących w kontroli instytucjonalnej. Niezbędne są także bardzo poważne zmiany
w metodykach kontroli okresowych, a właściwie ich
opracowanie od nowa, ponieważ są one całościowo
niespójnym narzędziem metodycznym, a przede
wszystkim stosowane w nich zasady oceny poszczególnych zagadnień nie zawsze są obiektywne.
ZAMACH NA LASY?
Od „zlikwidowania” Inspekcji LP w kształcie,
w jakim funkcjonowała od 1991 r. właśnie mijają
cztery lata. Wejście w życie zarządzenia o kontroli
instytucjonalnej w PGL LP wprowadziło jedną zasadniczą zmianę (par. 12 ust. 3). Zdecydowano, że
kontrole okresowe będą prowadzone przez komórki
organizacyjne RDLP właściwe w sprawach kontroli. I tu zaczął się problem. Cała dyskusja na temat
zmian w kontroli została sprowadzona do uzasadniania wyższości kontroli prowadzonych przez Inspekcję podległą Dyrektorowi Generalnemu LP nad
kontrolami prowadzonymi przez wydziały ds. kontroli, podległedyrektorom regionalnym. Tymczasem
najistotniejsza w zarządzeniu była zmiana nie tylko
formalnych procedur wprowadzonych na wzór kontroli w administracji publicznej ale, co najważniejsze, zmiana idei i zasad prowadzenia procesu kontrolnego.
W LP kontrole są istotnym elementem zarządzania na wszystkich poziomach organizacyjnych, kontrole okresowe są prowadzone jednak tylko w nadleśnictwach. Po przeprowadzonych w poprzednich
latach kontrolach problemowych w RDLP w zakresie
prowadzenia przez dyrektorów kontroli okresowych
znowu zaczęła się dyskusja o zasadności likwidacji
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W RDLP w Toruniu tak właśnie częściowo realizowana jest idea audytu. Po każdej kontroli problemowej, przeprowadzonej w co najmniej dwóch
jednostkach, w piśmie skierowanym do wszystkich
kierowników, dyrektor RDLP nie tylko wskazuje
błędy (nieprawidłowości, uchybienia), ale również
wydaje wytyczne, których celem jest usprawnienie
funkcjonowania podległych jednostek, np. określając
jednolitą dla wszystkich wykładnię obowiązujących
uregulowań, nowe, jednolite wyznaczniki czy wskazując kierunki zmian. To oczywiście tylko jedna
z możliwości wprowadzania w życie idei audytu…
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Inspekcji LP w formule regionów inspekcyjnych.
Ciągle debatuje się, jaka instytucja powinna prowadzić kontrole okresowe, a nikt nie zadaje pytania,
czy w ogóle te kontrole powinny być w LP prowadzone. Decyzja o przeniesieniu prowadzenia kontroli
okresowych na poziom dyrektora regionalnego była
bardzo dobra. Inspektorzy pracujący w wydziałach
kontroli RDLP mają nie mniejsze kwalifikacje niż
ci zatrudnieni w Inspekcji LP. W odniesieniu natomiast do głoszonych poglądów, że dyrektor regionalny będzie wpływał na wyniki kontroli okresowych,
to moim zdaniem głoszą je ci, którzy nie mają wystarczającej wiedzy na temat prowadzenia kontroli
instytucjonalnej.
Wprowadzając obecne przepisy, wykluczono
wpływ zarządzającego kontrolę na jej prowadzenie
przez inspektorów (tzw. ręczne sterowanie), co jest
ogromnym sukcesem tych zmian. Dzięki zmianom
z 2012 r. powoli przywraca się kontroli właściwą
rolę. Nie pełni funkcji represyjnych, tylko przyczynia
się do usprawnienia działania organizacji. Inspektor
ma dwa podstawowe obowiązki: przeprowadzić kontrolę zgodnie z programem kontroli oraz rzetelnie
ustalić stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów (bez prawa do oceniania).
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HEREZJA CZY RACJONALIZM?
Kontrole okresowe, zwane dawniej kompleksowymi (pełnymi), tak wpisały się w leśną tradycję, że
wszelkie próby zmierzające do ich likwidacji mogą
być odebrane jako kolejny zamach na LP. Czym
zatem jest kontrola okresowa i w jakim celu się ją
przeprowadza? W obecnie obowiązującym zarządzeniu nr 84 dyrektora generalnego LP z 19.12.2013 r.
w sprawie kontroli instytucjonalnej czytamy, że kontrole okresowe obejmują badanie działalności nadleśnictwa nie rzadziej niż raz na 10 lat (wcześniej
były w połowie i na koniec operatu). Jej głównym
celem ma być ocena działalności prowadzonej przez
nadleśniczego w 11 obszarach: organizacji, kontroli wewnętrznej, infrastruktury, stanu posiadania,
urządzenia lasu, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony
przyrody, pozyskania i sprzedaży drewna, a także
działalności ekonomiczno-finansowej i zamówień
publicznych. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że
zakres kontroli pozwoli obiektywnie ocenić 10-letnią
działalność nadleśnictwa. Czy jednak taki obraz jest
obiektywny? Otóż nie, ponieważ metodyka kontroli
okresowych w większości kontrolowanych działów
zakłada badanie zagadnień maksymalnie do pięciu
lat wstecz, a najczęściej do dwóch, trzech lat.
Jeżeli kontrola okresowa jest wykonywana w ostatnim roku obowiązywania pul, a tak jest najczęściej,
to okazuje się, że jedynym obszarem poddanym kontroli za okres 10 lat jest urządzenie lasu, czyli dział,
którego badanie okresowe jest jak najbardziej uzasadnione w takiej formule. Ale czy żeby ocenić realizację pul przez nadleśniczego, co jest wymagane
przez obowiązujące przepisy (Instrukcja UL), a także
wynika z obowiązku realizacji decyzji Ministra Środowiska w tym zakresie, trzeba prowadzić tak obszerną kontrolę? Jednym z podstawowych celów kontroli jest usprawnienie funkcjonowania organizacji.
Jej wyniki powinny stanowić istotne dane wyjściowe
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do kolejnego procesu planowania, tj. powinny mieć
wpływ na kształt przyszłych działań. Tymczasem
mam nieodparte wrażenie, że głównym celem zarówno prowadzonych wcześniej kontroli kompleksowych (pełnych), jak i obecnych kontroli okresowych
jest „zabawa” w szkołę, polegająca na wystawianiu
cenzurek. Z pewnością jest to efektowne, ale czy
efektywne?
Czy koszty ich przeprowadzania, nie tylko bezpośrednie związane z płacą inspektorów, ale także pośrednie, związane z długotrwałą ingerencją
(ok. trzech miesięcy) w bieżącą działalność nadleśnictwa, są adekwatne do efektów? Czy cały ten
rytuał nie stał się dość rutynowy? Obserwując
funkcjonowanie tego mechanizmu „od kuchni”,
stwierdzam, że przeprowadzanie kontroli okresowych w nadleśnictwach w obecnej formule jest archaizmem. Racjonalnym podejściem do oceniania
działalności nadleśniczego za okres 10 lat byłoby
prowadzenie kontroli okresowej wyłącznie z zakresu
urządzenia lasu, rozszerzonego o zagadnienia z hodowli i ochrony lasu (głównie teren), oczywiście przy
opracowaniu zupełnie nowej metodyki, bo obecna
jest zbyt uproszczona z racji kontrolowania wielu
innych obszarów działalności nadleśnictwa. Dlatego
powinniśmy powrócić do wcześniej obowiązującej
zasady prowadzenia kontroli okresowej dwukrotnie
w okresie obowiązywania pul, z tą różnicą, że byłaby
to kontrola okresowa wyłącznie z zakresu, o którym
była wcześniej mowa. Pierwsza kontrola powinna
być przeprowadzona po pięciu latach obowiązywania operatu, a druga na jego zakończenie i powinna
stanowić podstawę oceny nadleśnictwa dokonywaną
przez dyrektora regionalnego na NTG. Pozostałe obszary działalności, które są obecnie kontrolowane
w ramach kontroli okresowych, powinny podlegać
bieżącym kontrolom problemowym, przeprowadzanym rotacyjnie w różnych jednostkach.
Kontrole problemowe są zdecydowanie bardziej
efektywne niż kontrole okresowe. Dlaczego? Ponieważ te ostatnie są najbardziej rutynowymi, najmniej
kreatywnymi i najbardziej schematycznymi kontrolami. Nie koncentrują się na problemach, tylko
na ocenie nadleśniczego. Wyniki kontroli problemowej dotyczą natomiast wszystkich nadleśnictw w takim samym stopniu. Celem jest szczegółowa diagnoza problemów występujących w organizacji, a dane
nadleśnictwo jest tylko próbą, na podstawie której
taką diagnozę można postawić. Kontrole problemowe w odróżnieniu od okresowych nie dezorganizują pracy kontrolowanej jednostki (są krótkie), a ich
ukierunkowany zakres nie powoduje angażowania
w ten proces całej załogi nadleśnictwa. W związku
z tym koszty ich przeprowadzenia są zdecydowanie
niższe niż koszty kontroli okresowych.
Na koniec przytoczę za prof. Krzysztofem Obłojem pewną historię. Na seminarium poświęconym
myśleniu lateralnemu zapytano studentów, co powinien zrobić właściciel psa ochraniającego jego dom,
gdy pies utraci głos. Pośród wielu propozycji padła
jedna prosta, wręcz zaskakująca: wywiesić napis:
„Uwaga! Pies nie szczeka”. Może czas pozbyć się
sztywności w postrzeganiu świata i warto poszukać
innego punktu widzenia? ■

KRAJ, JAK CAŁY ŚWIAT

Zimny prąd atlantycki opływa
rajski krajobrazowo Przylądek Dobrej Nadziei.
Na pierwszym planie unikatowa formacja przyrodnicza – fynbos
■■ TEKST I ZDJĘCIA: Mateusz Stopiński, Lech Niesłuchowski1

Port lotniczy w Johannesburgu wita przyjezdnych hasłem „Afryka Południowa – cały świat w jednym kraju”.
Wystarczy kilka dni pobytu w RPA, aby przyznać rację szefom lotniskowego marketingu.

MIESZANKA KULTUR I KONTRASTY
Południowa Afryka z jednej strony jest Mekką turystyki przyrodniczej i przykładem, jak można promować kraj poprzez przyrodę, jednocześnie na tym
zarabiając. Z drugiej strony jednak, ma się nieodparte wrażenie, że po latach panowania białych, RPA
nie nosi już w sobie iskry – tej prawdziwej, Czarnej Afryki, widocznej w ciekawskich spojrzeniach
Murzynów, którą można jeszcze spotkać w mniej

rozwiniętych krajach kontynentu. Południowa Afryka jest dziwną mieszanką zachodniego stylu życia
i rdzennej kultury. Dbałość o afrykańską, czarną autoidentyfikację przyjmuje czasem rozmiary obsesji
lub „Cepelii” tworzonej wyłącznie na potrzeby tury-

Sagowce Modjadji
(Encephalartos
transvenosus) rosną
w największym
sagowcowym lesie
w Afryce
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rzyroda i turystyka to produkt eksportowy
RPA. Sprzyja temu doskonała infrastruktura
komunikacyjna i pobytowa, powszechnie używany język angielski, a także dobra promocja i informacja na temat cennych obszarów i gatunków. Choć
Afryka kojarzy się powszechnie z dzikimi zwierzętami zamieszkującymi sawanny, to oprócz „zaliczenia”
tzw. Wielkiej Piątki Afryki – Big 5 (lwa, nosorożca,
słonia, lamparta i bawoła), możemy w RPA zobaczyć
i zrobić na prawdę wiele więcej. Nie trzeba będzie
specjalnych umiejętności, aby przeżyć rajski trekking w Górach Smoczych, znaleźć się w sercu kolonii karykaturalnych pingwinów przylądkowych,
czy obejrzeć z bliska zabawę uchatek. Na odważniejszych czekają nadwodne zarośla przesiąknięte
ostrym zapachem hipopotama oraz klatki zanurzane
wśród żarłaczy białych...
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Krajobraz Prowincji
Free State w sercu
RPA przypomina
sceny rodem
z Arizony

stów. Tak, czy inaczej, jest to pozytywne, ponieważ
służy zachowaniu lokalnych języków, obyczajów czy
rękodzielnictwa.
RPA to państwo cztery razy większe od Polski,
gdzie widok doskonałych dróg i bogatych, zeuropeizowanych miast kłóci się ze statystyką – kraju
o dwa razy mniejszym produkcie krajowym brutto
na mieszkańca i dużo niższym wskaźniku rozwoju
społecznego, niż w Polsce. Tak jednak jest. Podczas
gdy zachodnia część RPA, z kolonialno-nowoczesnym Kapsztadem na czele, stanowi ostoję białych
Afrykanerów, o tyle wschód kraju, gdzieś w pobliżu
granicy z Mozambikiem bardziej już przypomina
prawdziwą Afrykę.
Lata kolonizacji przez Burów i Brytyjczyków oraz
okres apartheidu odcisnęły niestety wyraźne piętno
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Kobiety z ludu
Zulusów w drodze
po wodę do
pobliskiej sadzawki
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na społeczności Południowoafrykańczyków. Istnieje
duże rozwarstwienie społeczne oraz ciągła izolacja
białych i czarnych, pomimo formalnego zniesienia
zakazu mieszanych małżeństw. Powszechnym widokiem są wille pod prądem kontrastujące ze skleconymi z blachy falistej budkami na przedmieściach
(townships), gdzie brak jest bieżącej wody i elektryczności. Szefem lokalnego oddziału banku zostaje
biały, a na stacji benzynowej paliwo nalewa czarny.
Te napięcia łatwo wyczuć w nie zawsze przychylnym
wzroku Murzynów. Ekstremalnym przykładem źle
pojętego „powrotu do korzeni” były pogromy białych farmerów, którzy niegdyś zawłaszczyli ziemie
Zulusów i innych plemion. A przestrzeni było wiele – jak pisał reporter Ryszard Kapuściński – „ideałem Afrykanera było zawsze mieć tyle ziemi, żeby
z progu swojego domu nie widzieć dymu unoszącego
się z komina domu sąsiada”. Niska dzietność osadników pochodzących dawniej z Europy oraz emigracja,
m.in. wskutek wysokiej przestępczości, spowodowały spadek udziału białych do obecnych 10 proc.
PARK NARODOWY KRUGERA
Gwoździem programu po przylocie do Johannesburga powinien być Park Narodowy Krugera. Ten
sztandarowy obszar chroniący dziką faunę sawanny
ma kilkadziesiąt kilometrów szerokości i ponad 300
km długości. Znajdziemy w nim wszystko, z czym kojarzy się nam safari. Niedogodnością jest obowiązek

Droga do RPA

Do RPA łatwo się dostać, np. przez Londyn, Frankfurt bądź Amsterdam. Przelot stanowi z reguły koszt 2500 zł
w obie strony, czas lotu wynosi ok. 11 godzin. Można też trafić na promocję bezpośrednich przelotów czarterowych Dreamlinerem z Warszawy do Durbanu za ok. 1800 zł. Niezłym okresem na wizytę jest listopad
– w Polsce mamy nieprzyjemne wilgotne i chłodne ciemności, w RPA trwa nie za gorąca wiosna. Wynajem
samochodu na lotnisku jest powszechny i niezbyt drogi. Za dwa tygodnie zapłacimy 1500-2000 zł, w zależności od klasy samochodu. Choć nie jest to konieczne, to warto wziąć SUVa, choćby z napędem na jedną oś,
ze względu na możliwość wjeżdżania w boczne, mniej uczęszczane drogi.
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Prowadząc obserwacje w Krugerze udało nam
się spotkać całą Wielką Piątkę oraz inne większe
i mniejsze zwierzęta. Bez problemu spotkamy różne
gatunki antylop (jak gnu, kudu, impala, kob, skocznik antylopi, koziołek skalny), guźce, zebry stepowe,
obejrzymy w zanikającej odcinkami rzece Limpopo
wygrzewające się krokodyle i odpoczywające hipopotamy. Wiele zwierząt jest przyzwyczajonych do widoku samochodów, zatem kontakt oko w oko nie jest
rzadkością. Dziwne to uczucie, kiedy obok samochodu słychać stukot dumnie i niespiesznie przechodzącej żyrafy, skubiącej to tu, to tam liście akacji. Nieraz
zniecierpliwiony i rozjuszony zbyt bliską obecnością
ludzi słoń potrafi też pogonić samochód.
Niezwykłe to przeżycie być w sercu alternatywnego, pierwotnego świata zamieszkiwanego jedynie
przez zwierzęta. Władają one krajobrazem sawanny
bardzo silnie kształtując go, co widać na przykładzie destrukcyjnej działalności słoni w odniesieniu
do drzew. Oczywiście, zaobserwować można także
wpływ człowieka – rozległe tereny ulegały pożarom,

Sawannę
współtworzą, obok
akacji, m.in. kigelia
afrykańska (drzewo
kiełbasiane),
baobab afrykański,
marula, mopani
oraz tamboti

Zwierzęta
w naturalnym
środowisku:
słoń afrykański,
impala zwyczajna,
bawół afrykański,
zebra stepowa, kob
śniady i nosorożec
biały
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podziwiania przyrody z samochodu, a podyktowane
jest to bezpieczeństwem – w parku występują lwy,
lamparty, słonie oraz odpowiedzialne za największą
ilość wypadków śmiertelnych z udziałem dzikich
zwierząt – hipopotamy. Rozprostować kości można
jedynie na mostach (gdzie dobrze widać otoczenie
pojazdu) oraz w niektórych oznakowanych punktach,
np. na linii zwrotnika koziorożca, na parkingach, czy
przy wodopojach, gdzie zostawia się auta i dochodzi
specjalnie zabezpieczonymi ścieżkami do wiat i wież
obserwacyjnych. Ale i tam widnieje zawsze ostrzeżenie, że wysiadanie z auta odbywa się na własne ryzyko i park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki..
Oczywiście, aby nie zwiedzać wyłącznie z samochodu można wykupić pieszą wycieczkę z przewodnikiem i opcją noclegu w buszu.
Choć pobyt w parku nie jest tani, podobnie zresztą jak wszędzie w Afryce, to wiemy, za co płacimy.
Doskonały stan i liczebność przedstawicieli wielkiej
fauny dają duże szanse na bliskie spotkania. Rozwinięta sieć bocznych gruntowych pętli (loop) pozwala w spokoju penetrować tereny z dala od osiowo
położonego asfaltu, a zbudowane co kilkadziesiąt
kilometrów ogrodzone wysokim płotem kampusy,
zapewniają infrastrukturę na wysokim poziomie.
Drogi są dobrze oznakowane i posiłkując się mapkami parku, mimo olbrzymiej powierzchni (2 mln ha),
bez trudu dotrzemy do celu. Wyśpimy się w klimatyzowanych chatach krytych słomą, stylizowanych
na tradycyjne okrągłe rondavele, rano sprawdzimy
na mapie gdzie (mniej-więcej) poprzedniego dnia
widziano nosorożca białego, a w lokalnym sklepiku kupimy gadżety sygnowane logiem parku oraz
puszkę pasztetu z zebry, impali, kudu czy strusia.
Prędkość przemieszczania się w parku jest niska
ze względu na drakońskie ograniczenia prędkości
dyktowane bezpieczeństwem ludzi i zwierząt. Można też zamieszkać w lodge w miejscowości Hazyview
i do parku dojeżdżać.
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1. Artykuł o podróży
do Afryki Południowej
powstał na bazie dwóch
wypraw przyrodniczych.
W pierwszej, krajoznawczej
odbytej w listopadzie
2013 roku uczestniczył
Mateusz Stopiński,
w drugiej – w lutym
2016 roku, nastawionej
na birdwatching – Lech
Niesłuchowski. (Redakcja)
2. Wybrane gatunki ptaków
obserwowane podczas
wyprawy do Południowej
Afryki pokazano
na fotografiach w GALERII
Biuletynu na str. 52
3. Oryginalna pisownia nazwy
parku w języku zuluskim
brzmi „iSimangaliso” (druga
litera w nazwie własnej jest
„wielka”)

co skutkuje spadkiem ilości dostępnej bazy pokarmowej, a w efekcie – wielkich roślinożerców. Ciekawe jest, jak bardzo sawanna w Parku Krugera różni
się w zależności od regionu.
PTAKI LICZNE, RÓŻNORODNE2
Z mniejszych zwierząt spotkaliśmy szakala czaprakowego, mangustę smukłą oraz mangusteczkę
karłową, wiewiórki: zaroślarkę akacjową i zaroślarkę rudą a z gadów warana wodnego (Varanus niloticus), żółwie, jaszczurki i kameleony, jednak niezapomniane wrażenia wywarły liczne i różnorodne
ptaki – od największych do najmniejszych. Z tych
większych należałoby wymienić chociaż takie drapieżniki jak sekretarz, jedyny przedstawiciel rodziny
sekretarzy, sprawnie polujący na węże. Z gatunków
szponiastych spotkaliśmy m.in. orła stepowego, bielika afrykańskiego, gadożera brunatnego, jaszczurołapa a także ptaki należące do rodziny bocianów: żabiru afrykańskiego i kleszczaka afrykańskiego. Tego
drugiego szczególnie podziwiałem, jak posługując
się specyficznie zbudowanym dziobem sprawnie
kruszył skorupy małży i wydobywał z nich mięczaki.
Z dużych ptaków należy też wymienić dzioborożce
i dzioborogi, czaple oraz dropie, a z średniej wielkości – niezmiernie kolorowego turaka rdzawego
a także ciekawe pod względem wyglądu trzy gatunki toko: buszmeńskiego, nosatego i czerwonolicego
– też należących do rodziny dzioborożców. Wśród
mniejszych gatunków warto wypatrywać pięknie
ubarwionych ptaków z rodziny kraskowatych, jak
„naszą” żołnę i kraskę a także żołnę białoczelną
i karminową, kraskę liliowopierśną, kraskówkę afrykańską, zimorodka malachitowego, łowca jasnego
i kreskowanego a także rybaczka srokatego, wilgę
czarnogłową i dudka afrykańskiego.
REZERWATY, SUAZI I PARK ISIMANGALISO3
Niedaleko Parku Krugera, na pobliskich wzgórzach, warto odwiedzić rezerwat Modjadji, gdzie rosną kilkumetrowe, przypominające palmy, sagowce
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Kanion rzeki Blyde,
jeden z największych
kanionów na świecie
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Uczestnicy wyprawy 2013 przy okazałym drzewie Afrocarpus
falcatus z rodziny zastrzalinowatych (nagonasienne).
Wysokość 46 m, pierśnica 223 cm, miąższość 48 m sześc.

Encephalartos transvenosus o szyszkach mierzących
40 cm i wadze 30 kg. Las tych nagonasiennych endemitów jest największym skupiskiem sagowców
na świecie.
Będąc w tych okolicach trzeba też zajrzeć
do rezerwatu Kanion Rzeki Blyde, który jest trzecim co do wielkości kanionem na świecie. Na terenie
rezerwatu można wynająć komfortowe bungalowy
w niezwykle atrakcyjnej cenie. Rankiem między
budynkami ganiają się rodziny makaków, a nocami
z drzew słychać granie egzotycznych żab.
Jadąc nad Ocean Indyjski można przejechać przez
niewielkie górzyste państewko Suazi. Trudno zachować powagę patrząc na skomplikowane procedury
paszportowe na przejściu granicznym tego kraiku.
W czasie odprawy, z obrazka wiszącego nad urzędnikiem spogląda na nas dumnie ostatni absolutny monarcha Afryki – król Suazi – posiada pióra we włosach i korale na gołym torsie. Ma 14 żon, ponieważ
powszechne jest tutaj wielożeństwo.
Warty odwiedzenia w RPA jest także Park Wodno-Błotny iSimangaliso wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. To połączenie
sawanny, bagien, jeziora, lagun i plaż, na których

z rodzaju Protea (rodzina srebrnikowate). Warto też
na skałach wypatrywać endemicznego skałoskoczka
małego – małego brązowego ptaka o dobrze zbudowanych pazurkach a na krzewach dość powszechnego, ale za to pięknie ubarwionego nektarnika żółtobocznego. Nam to się udało.

Nad Atlantykiem
w Betty's Bay.
W okolicy
obserwowaliśmy
pingwiny i wieloryby

PROWINCJA PRZYLĄDKÓW
Choć interior RPA jest niezwykle ciekawy, gdzie
można samotnie jechać setki kilometrów przez półpustynną, ale kwitnącą krainę Karru, to wybrzeże
oferuje równie spektakularne widoki. Ciepły Ocean
Indyjski łączy się umownie z zimnym Atlantykiem
na Przylądku Igielnym, najbardziej wysuniętym
na południe zakątkiem Afryki. Za wodą już tylko
Antarktyda. Jakże wielkie było moje zdziwienie, kiedy mym oczom ukazała się ta sama latarnia stojąca
na szkierowym wybrzeżu, która widnieje na czarno-białej fotografii w książce naszego rodaka „Rowerem
i pieszo przez Czarny Ląd”. Zdjęcie zrobił zapomniany podróżnik Kazimierz Nowak, który dotarł tutaj
w 1934 roku po dwóch i pół roku ciężkiej wędrówki
przez całą Afrykę.
Będąc na tym krańcu kontynentu koniecznie musimy odwiedzić kolonię pingwinów przylądkowych
w Betty’s Bay, świetnie udostępnioną za pomocą kładek oraz poobserwować pławiące się w cieplejszych
zatokach wieloryby biskajskie koło miejscowości
Hermanus. Niedaleko stąd, blisko Kapsztadu, znajduje się słynny Przylądek Dobrej Nadziei. Tu nasycimy wzrok: spektakularne panoramy nad oceanicznymi urwiskami łagodnie przechodzą w absolutnie
zjawiskowy fynbos.
Fynbos to niezadrzewiona formacja roślinna,
występująca wyłącznie w RPA, w Prowincji Przylądkowej Zachodniej. Choć jego odpowiednikiem jest
np. śródziemnomorska makia, to fynbos jest klasyfikowane jako jedno z sześciu, najmniejsze, państwo roślinne świata. Na florę tego obszaru składa
się ponad 8 tys. gatunków roślin, z których 80 proc.
to endemity. Spośród bardziej znanych roślin spotkamy wiele gatunków wrzosów, pelargonie i mieczyki.
Różnorodność botaniczna na jednostkę powierzchni
przewyższa najbogatsze lasy równikowe AmerykiPołudniowej. Wiosną fynbos kwitnie tak bardzo, że
chciałoby się tu zostać na dłużej.
17 dni w RPA to za mało. Południowa Afryka jest
bogata przyrodniczo i krajobrazowo. Choć lasów nie
ma zbyt wiele, to kraj ten jest doskonałym miejscem
na aktywny, pełen wrażeń wypoczynek dla leśnika.■
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żółwie karetta oraz skórzaste składają jaja. Na fotogenicznym, piaszczystym wybrzeżu, można wynająć
też sprzęt do ponurkowania w ciepłych wodach Oceanu Indyjskiego, albo łódź, do której podczas krótkiej wyprawy na morze dołączą delfiny. Ten park,
podobnie jak Park Krugera, jest wyśmienicie zorganizowany i bez trudu można samodzielnie po nim
się poruszać (samochodem). To tu, podczas jednej
(nocnej) wyprawy udało się nam zobaczyć niezwykłego kota – serwala, a z ptaków – lelki. I choć jest on
sześć razy mniejszy od Krugera, to duża część gatunków zwierząt jest taka sama. Dzięki temu mogliśmy
rozszerzyć listę zaobserwowanych zwierząt, między
innymi o nialę grzywiastą, koba śniadego czy dujkera czerwonego a z ptaków – o endemicznego turaka
ostroczubego, toko czarnogłowego, perlicę czarnolicą, wikłacza żółtego, kropnika różowogardłego czy
afrotrogona zielonego.
W trakcie pobytu w Parku iSimangaliso, Parku
Krugera oraz w wielu rezerwatach przyrody i obszarach chronionych na terenie kilku prowincji, oraz
podczas podróży, udało nam się nam zaobserwować
40 gatunków ssaków i aż 357 gatunków ptaków,
z tego wiele endemitów oraz 10 gatunków gadów.
Niezwykłym dla mnie rarytasem było zaobserwowanie w regionie Wakkerstroom dwóch szczególnych
gatunków ptaków, podobnych do naszych skowronków – skowrończyka łuszczakowatego, którego
światowa populacja wynosi zaledwie ok. 250 par
i pazurczaka jasnego, którego populacja jest jeszcze
mniejsza, bo ok. 200 par. Gatunki te, silnie zagrożone wyginięciem, mogliśmy spotkać jedynie na dwóch
różnych wiejskich pastwiskach, na których za wejście należało uiścić opłatę miejscowemu Murzynowi (sołtysowi?) oraz ten fakt odnotować w ewidencji, którą on prowadził. W okolicach Wakkerstroom
spotkaliśmy też dwa gatunki pięknych żurawi, jednym z nich był żuraw rajski – ptak narodowy RPA,
a drugim – koronnik szary – wcześniej znany jako
żuraw koroniasty. Warto też odnotować udane obserwacje, w Marutswa Forest, afrykanki zielonorzytniej
– pięknie ubarwionej i niezwykle rzadkiej papugi
o plamowym zasięgu oraz również innego ciekawego
endemita – barwnego turaka niebieskozielonego.
Wielkich doznań estetycznych dostarczył nam pobyt w Górach Smoczych (Drakensberg) na wysokości
2800 m n.p.m. Obok zapierających dech w piersiach
widoków, mogłem zaobserwować z ssaków – pawiana niedźwiedziego a na terenie Lesotho – uszkornika skalnego (Myotomys sloggetti) – dużego gryzonia z rodziny myszowatych, którego siedliskiem są
tereny skaliste. Choć literatura podaję, że zajmuje
on tereny do wysokości 2600 m n.p.m., my go spotkaliśmy na przełęczy Sani Pass na wysokości ponad
2800 m n.p.m. Z wielu widzianych tam gatunków
ptaków należy wymienić chociaż takie endemity jak
nagórnik brązowoskrzydły, chwastówka płaczliwa,
afrokulczyk natalski i świergotek skalny. Poruszając się po górach mieliśmy okazję zaobserwować
niezwykłego dzięcioła ziemnego, jedynego gatunku
dzięcioła na świecie, który nie żeruje na drzewach
a także endemicznego dudkowca natalskiego –
skromnie ubarwionego nektarnika, nieco podobnego
do dudka, żywiącego się nektarem kwiatów krzewów
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HLEBOWICZOWIE,

KLAN LEŚNIKÓW TUŁACZY

cz. 2

■■ TEKST: Adam Hlebowicz | ZDJĘCIA: archiwum autora

Wiaczesław Hlebowicz w mundurze
63 Toruńskiego PP, ok. 1935 r.

W rodzinie Hlebowiczów tradycje leśne i myśliwskie są przechowywane od kilku
pokoleń. Sama rodzina wywodzi się z Kresów Wschodnich, początki jej z XVI wieku
sięgają ziem położonych pomiędzy Smoleńskiem a Witebskiem, przez kilka kolejnych
stuleci rodzina związana była z Grodnem i Grodzieńszczyzną.

KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939 ROKU
Okres II wojny światowej miał tragiczne w skutkach rezultaty, gdy chodzi o polski naród. Rodzina
Hlebowiczów nie była w tym względzie wyjątkiem,
ponosząc ofiary, tak ze strony okupanta hitlerowskiego, jak i sowieckiego.
24 sierpnia 1939 r. Wiaczesław został powołany
do wojska, kampanię wrześniową odbył w szeregach
Armii „Pomorze”, jako oficer żywnościowy 3 batalionu 63 Toruńskiego Pułku Piechoty, wchodzącego w skład 4 Dywizji Piechoty. Toruń przed wojną
należał do największych garnizonów wojskowych II
Rzeczpospolitej. Znajdowała się w nim siedziba Dowództwa Okręgu Korpusu nr. VII, Centrum Wyszkolenia Artylerii, stacjonowały tu liczne jednostki liniowe, jednak wizytówką miasta był 63. Pułk Piechoty
noszący oficjalną nazwę „Toruński”. Z uwagi na swe
zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej pułk jako jeden z niewielu w Wojsku Polskim posiadał przywilej
noszenia na kołnierzach kurtek i płaszczy specjalnych oznak wyróżniających – był to orzeł w koronie
trzymający nad swoją głową wzniesiony do uderzenia miecz. Było to historyczne nawiązanie do herbu
Ziemi Chełmińskiej z okresu I Rzeczypospolitej.

KARTY Z NASZEJ HISTORII

Szkoła Podchorążych
w Brześciu Litewskim.
Pierwszy z prawej
Wiaczesław Hlebowicz
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W kampanii wrześniowej 63 PP pod dowództwem
ppłk. dypl. Władysława Winiarskiego, bierze udział
w ryzykownym (pod prąd wycofujących się oddziałów 16 DP) natarciu z Zakrzewa na stację kolejową
Mełno, a następnie w nocnym kontrnatarciu na Grutę, którą zdobywa po północy, zadając Niemcom poważne straty, zwłaszcza podczas starcia na bagnety.
Cały dzień 3 września pułk toczył ciężkie walki pod
Grutą i Annowem, nie dając się zepchnąć z pozycji
mimo oskrzydlenia przez wroga po wyparciu polskich oddziałów 65 PP z Niewałdu. W godzinach nocnych polskie oddziały rozpoczęły odwrót w kierunku
Wąbrzeźna.
W dniu 5 września 1939 r. wraz z głównymi siłami 4 DP wojsko polskie opuściło toruńskie mosty
i następnego dnia znalazło się w rejonie Aleksandrowa Kujawskiego. Dzień później cała Grupa Operacyjna gen. Bołtucia, podporządkowana rozkazom
gen. Kutrzeby, maszerowała w rejon Kutna, by wziąć
udział w przygotowaniu polskiej kontrofensywy nad
Bzurą. W pierwszych dniach polskiego natarcia – 9
i 10 września – gdy dywizje Armii Poznań odnosiły
już pierwsze sukcesy, żołnierze toruńskiego pułku
przygotowywali się do uderzenia przez Bzurę na Bie-

OFLAG VII A MURNAU
Właśnie 18 września Wiaczesław trafił do niemieckiej niewoli w tzw. „kotle iłowskim”, po nieudanej próbie przebicia się do Puszczy Kampinoskiej.
Początkowo osadzony w Pabianicach, wkrótce został
z innymi oficerami przetransportowany do oflagu
VII A Murnau. Przebywał tam w gronie ponad 5,5
tysiąca oficerów, w tym 34 generałów, do zakończenia działań wojennych w 1945 r. Osadzeni w obozie
ludzie, kwiat polskiej inteligencji, po pierwszym
szoku wywołanym przegraną wojną, stosunkowo

szybko zaczęli organizować swe życie obozowe, nie
według tego, co nakazywał okupant, lecz zgodnie
z własnymi potrzebami i przekonaniami. Jak wspominał jeden z internowanych Stefan Majchrowski
„każdy znalazł odpowiadające mu zajęcie. Znaleźli się ochotnicy do spełniania wszelkich funkcji.
Z amatorstwa zajmowali się biblioteką i oprawianiem
książek. Z amatorstwa wykładali na kursach, występowali w teatrze, organizowali koncerty i wystawy
(...). Do każdej akcji zwerbowało się ochotników –
do czuwania, sygnalizowania niebezpieczeństwa
grożącego z zewnątrz, do budowy podkopów, do podsłuchu radiowego – do żmudnej pracy w komisjach
i funduszach jenieckich”.
Oficerowie zawodowi i oficerowie rezerwy razem organizowali kursy zawodowe, kursy języków
obcych, uformowały się koła rolników, ogrodników,
architektów, chemików, mechaników itd. Wśród nich
nie zabrakło także koła leśników, w którego pracach brał również udział Wiaczesław Hlebowicz. Jak
stwierdza badacz tego zagadnienia Tomasz Skowronek na podstawie wspomnień ppor. Karola Edera
„Koło Leśników powstało prawdopodobnie w 1941
roku. Zrzeszało około 50 członków, których liczba
wzrastała w miarę zwiększenia się obozu. Pierwszym
prezesem Koła był kpt. inż. Michał Bernakiewicz
(przedwojenny inspektor leśnictwa w Pomorskiej
Izbie Rolniczej w Toruniu). Stanowisko to zachował
do początku 1943 roku. W okresie tym sekretarzem
był ppor. Karol Eder, skarbnikiem i bibliotekarzem
kolejno: ppor. inż. Gwidon Buszewicz oraz ppor. inż.
Tadeusz Piper. W roku 1943 prezesem wybrano ppor.
dra Józefa Goetza (przedwojennego nadleśniczego
Lasów Miejskich w Toruniu, piszemy o nim na dalszych stronach „Życia Lasów”), sekretarzem ppor.
Karola Edera i skarbnikiem oraz bibliotekarzem –
ppor. inż. Tadeusza Pipera.”
Jak wspominał po latach Karol Eder „Koło Leśników odbywało co tydzień dwugodzinne zebrania,
na których wygłaszano referaty z dyskusją. Prawie
każdy z członków wygłosił referat, względnie kilka,
Polscy oficerowie
w Murnau.
Wiaczesław
Hlebowicz stoi
w górnym rzędzie,
czwarty od lewej

KARTY Z NASZEJ HISTORII

lawy. 11 września rano 63 PP jako czołowy oddział
dywizji sforsował rzekę i po uporczywych walkach
zajął Bielawę. W następnym dniu, wspólnie ż Wielkopolską Brygadą Kawalerii, ponosząc duże straty,
63 PP nacierał na Głowno, po zatrzymaniu natarcia osłaniał wycofywanie się polskich oddziałów.
Po przegrupowaniu i walkach obronnych nad Bzurą toruński pułk brał udział w jednym z większych
i krwawszych starć Września – całodziennej walce
o Łowicz (14 września). Straty pułku były bardzo
duże. Po kilkudniowych walkach i silnych atakach
z powietrza żołnierze byli przemęczeni do granic
wytrzymałości, zaczynało brakować opatrunków,
żywności, amunicji.
15 września toruńscy żołnierze twardo odpierali niemieckie natarcie nad Bzurą, uniemożliwiając
przełamanie frontu okrążonych polskich armii. Niestety następnego dnia, który okazał się przełomowy
dla losów bitwy, kolejne silne natarcie niemieckie
rozerwało polską obronę. 17 września pułk, a właściwie jego resztki, ruszył pod morderczymi atakami
lotnictwa na Białą Górę pragnąc przebić się na Warszawę. Liczył wtedy już tylko niespełna 700 żołnierzy i oficerów (cała 4 Dywizja nieco ponad 3 tysiące)
i posuwał się, tocząc nieustanne starcia z wrogiem.
Rano 18 września, po walkach w okolicach Radziwiłki i Białej Góry z przeważającymi siłami nieprzyjaciela, część żołnierzy została okrążona i została niemieckimi jeńcami.
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Dokładna i gruntowna znajomość wszelkich dziedzin, wchodzących w zakres leśnictwa, łowiectwa
i wikliniarstwa, połączone z dużym zamiłowaniem
do lasu, pozwoliły Panu Hlebowiczowi na wykazanie
dużej inicjatywy i rozwinięcie owocnej działalności
na powierzonym stanowisku. Zachowanie się w służbie jak i poza służbą było wzorowe. Poświadczenie
niniejsze uważać należy jako tymczasowe a wydaję
je na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych wydarzeń wojennych”.
Po wyzwoleniu obozu przez wojska amerykańskie
w kwietniu 1945 r. Wiaczesław jeszcze przez kilka
miesięcy przebywał w tym miejscu. Sytuacja polityczna w Polsce była niejasna, do Murnau przyjeżdżali zarówno przedstawiciele nowej komunistycznej władzy namawiający do powrotu do ojczyzny, jak
i przedstawiciele rządu londyńskiego przestrzegający przed pochopnym udaniem się pod władzę satelickiej władzy sowieckiej. Jak pisał w liście do rodziny
w kraju jeden z oficerów „Dziś mija 6 tygodni, jak
odzyskaliśmy tzw. wolność. Na razie nie jest to wiele. Teren nasz z 16 ha zwiększył się do 25 km², taki
rejon nam bowiem wyznaczono, poza który nie wolno się oddalać. Złośliwi twierdzą, że zmieniliśmy jedynie opiekunów”. Ostatecznie we wrześniu 1945 r.
Wiaczesław zdecydował się na powrót, 13 września
przekroczył polską granicę w Dziedzicach i z końcem tego miesiąca ponownie był w Toruniu.
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Zaświadczenie
z Murnau, datowane
na 26 lutego 1945 r.,
sporządzone przez
nadleśniczego Józefa
Goetza, o którym
piszemy na stronach:
44-45
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na tematy dotyczące własnej specjalności, a więc
ze wszystkich dziedzin leśnictwa i drzewnictwa. Wygłaszano referaty również na tematy najnowszych
zdobyczy przeróbki technologicznej i chemicznej
drewna, na podstawie otrzymywanych czasopism
ze Szwajcarii, Anglii, Ameryki i Szwecji.” Koło posiadało własną bibliotekę, liczącą około 70 voluminów.
Co ciekawe, w Murnau powstawały nawet prace magisterskie, w tym studium Karola Edera poświęcone
„Daglezji i jej przyszłości w lasach Europy”. Oprócz
koła leśników istniało także koło łowieckie, grupujące o wiele większą grupę osób niż leśnicy, wymieniającą się swoimi doświadczeniami myśliwskimi, m.
in. wspomniany już wcześniej dr Józef Goetz opracował liczące 200 stron studium na temat rozmieszczenia zwierzyny łownej w ówczesnej Polsce.
Wiaczesław czynnie uczestniczył w życiu obozowym, m. in. prowadził wraz z kolegą pralnię
o ambitnej nazwie „Jaśniej Słońca”, co miało być
najlepszą reklamą serwowanych przez obu internowanych oficerów usług. Przywoływany już tu wcześniej podporucznik dr inż.. Józef Goetz, wystawił
Hlebowiczowi zaświadczenie w Murnau datowane
na 26 lutego 1945 r. (patrz obok), a zatem tuż przed
zakończeniem działań wojennych. Czytamy w nim:
„Przez cały czas swej służby pełnił Hlebowicz powierzone sobie obowiązki ku dobru powierzonego lasu
i największemu zadowoleniu swych przełożonych.
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TRAGICZNE LOSY ANATOLA I JERZEGO
Tragiczne były losy pozostałych dwóch braci Hlebowiczów. Anatol zmobilizowany zgodnie z przydziałem do wojsk artyleryjskich, kampanię wrześniową
odbywał na stanowisku oficera ogniowego 4 baterii
II dywizjonu 3 pułku artylerii lekkiej przydzielonego
do 39 Dywizji Piechoty Rezerwowej. 39 DPRez jako
straż przednia gen. Kruszewskiego spotkała się 18
września z oporem Niemców pod Krasnymstawem.
Napotkawszy wroga 9 PP zaatakował go w nocy siłami batalionu piechoty wspartego 4 baterią 3 PAL
i oddziału kawalerii 9 Pułku Ułanów. Natarcie początkowo miało powodzenie, jednak przeciwuderzenie
niemieckie zza Wieprza odrzuciło o świcie oddziały
polskie. Po zatrzymaniu ataku Niemców dowódca
gen. Olbrycht rzucił do walki odwód dywizyjny – 95
PPRez płk Ducha. Natarcie miało powodzenie, nieprzyjaciel wycofał się na Krasnystaw. Walki wykazały jednak, że do zdobycia Krasnegostawu użyto zbyt
mało sił. Przejściowy sukces został okupiony dużymi
stratami – 86 zabitych i kilkuset rannych. Wśród poległych 19 września 1939 r. w miejscowości Wólka
Orłowska był porucznik rezerwy Anatol Hlebowicz.
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Krasnymstawie, w kwaterze wojskowej. Zginął mając 40
lat, pozostawiając po sobie wdowę Halinę, liczącą sobie wówczas zaledwie 25 lat.
Jerzy Hlebowicz z kolei w lutym 1940 r. został
deportowany przez sowieckie oddziały NKWD z Porzecza na Grodzieńszczyźnie, wspólnie z żoną Aliną
oraz jej matką Marią Długopolską (ur. 1875). Była
to akcja wymierzona przeciwko polskim urzędnikom
państwowym oraz inteligencji, mająca za zadanie pozbawienie Kresów Wschodnich RP jak największej
ilości świadomych Polaków. 3 marca 1940 r. Hlebo-

Nagrobek Anatola Hlebowicza w Krasnymstawie

wiczowie i Maria Długopolska przybyli do obwodu
mołotowskiego (permskiego), gdzie zostali osadzeni
w miejscowości Stiepanowka, powiat kiziełowski.
Tam Jerzy pracował ciężko fizycznie przy wyrębie
lasu. Po ogłoszeniu amnestii w wyniku zawarcia paktu Sikorski – Majski i decyzji o tworzeniu polskiej
armii w ZSRS pod dowództwem generała Władysława Andersa, Jerzy dołączył do tych organizujących
się oddziałów. Następnie wraz z całą armią wyjechał
do Persji. W 1942 r. ok. 120 tysięcy polskich żołnierzy i cywilów zwolnionych z sowieckiej niewoli
przybyło do perskiego (irańskiego) portu Bandar
Anzali. Wielu z przybyszy było tak zagłodzonych
i wynędzniałych, że nie przetrwało trudów podróży i zmarło wkrótce po przybyciu do Iranu. „Po powrocie do Teheranu musiałem się zająć najgorliwiej
szpitalami i obozami dla ludności cywilnej. Największym nieszczęściem był często beznadziejny stan
zdrowia przybywających. Nieraz już po przybyciu
do Teheranu ludzie umierali wskutek wycieńczenia
i długotrwałego głodu podczas dwuletniego pobytu
w Rosji sowieckiej. W ciągu kilku tygodni las przeszło tysiąca krzyży, pokrył cmentarz polski w Tehe-

STALIN I ROKOSSOWSKI W OBORZE
Po powrocie z niewoli do Polski Wiaczesław Hlebowicz ponownie objął funkcję leśniczego w Olku
koło Torunia. W czerwcu 1949 roku poprzez przejęcie lasów samorządowych przez Lasy Państwowe
leśniczy przekształcił się z pracownika miejskiego
w państwowego.
W „Gazecie Toruńskiej” nr. 53 z 22 listopada 1949
roku ukazał się nie podpisany paszkwil – donos zatytułowany „Dobrana para szkodników społecznych
– nadleśniczy Kuciński i leśniczy Chlebowicz”. Charakterystyczny błąd w nazwisku, choć w samym tekście nazwisko jest prawidłowo zapisane przez „samo
H”. Warto przytoczyć ten dokument epoki w całości.
„Komisja w skład której wchodzili II sekretarz
KP PZPR tow. Pietrzyk, sekretarz POP przy rejonie
Lasów Państwowych tow. Włodowski, przedstawi-

Wiaczesław
Hlebowicz (po prawej)
po wyzwoleniu
Murnau, 1945 r.

Polacy świeżo
zwolnieni
z sowieckich łagrów.
Z wczorajszych
więźniów szybko
czyniono żołnierzy
Armii Polskiej
Generała Andersa
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Nagrobek Jerzego Hlebowicza w Teheranie

ranie. Zmarł także mój adiutant i serdeczny przyjaciel sprzed wojny porucznik Zygmunt Kostakiewicz,
któremu cudem udało się wydostać z łagrów sowieckich” – pisał po latach generał Władysław Anders.
Ten tragiczny los podzielił także strzelec 7 Dywizji Piechoty Jerzy Hlebowicz, który zmarł z wycieńczenia 27 sierpnia 1942 r. w Teheranie. Przed
śmiercią przyjął sakramenty święte, jego pogrzeb
prowadził ks. Jan Jażdżewski. Pochowany został i nadal tam spoczywa, na Polskim Cmentarzu w Teheranie, gdzie łącznie pochowanych jest 1937 Polaków,
w tym 409 wojskowych.
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ciel Powiatowej Rady Zw. Zawodowych tow. Dębski,
przedstawiciel Zw. Zaw. Leśników tow. Dawidowicz
oraz przedstawiciel Rejonu Lasów Państwowych tow.
Wyczółkowski, przeprowadziła ostatnio lustrację
w leśnictwie Olek Nadleśnictwa Toruń.
W czasie lustracji stwierdzono, że leśniczówka
stanowiąca własność Skarbu Państwa składa się
z budynku mieszkalnego, obory i stodoły. Budynek
mieszkalny, w którym znajduje się 8 pokoi z wszelkimi wygodami, zamieszkuje jedynie leśniczy Hlebowicz wraz z żoną. W posiadaniu jego znajduje się
60 mórg ziemi, 4 krowy i 1 jałówka, 2 konie itd., przy
czym 2 krowy i koń są własnością nadleśniczego Kucińskiego.
Leśniczy Wacław Hlebowicz zatrudnia w gospodarstwie i w domu 3 osoby, z których jedna Wanda
Nadolna jest niepełnoletnia, a druga Helena Schroederowa zatrudniona od 1945 r. ma lat 59 i jest
kaleką. Z tych trzech pracownic tylko jedna Irena
Nadolna otrzymuje za swą pracę wynagrodzenie
w wysokości 3.000 zł miesięcznie, a pozostałe nie
otrzymują nic.
Wszystkie te kobiety mieszkają w oborze, w warunkach godnych pożałowania i nadzwyczaj niehigienicznych, „pan leśniczy” zaś zajmuje aż 8 pokoi.
Również jedzenie sporządza się oddzielnie dla „państwa”, a oddzielnie dla pracowników. Ob. Helena
Schroeder latem i zimą chodzi w łachmanach, czego
nie może dostrzec „pan leśniczy”. Znamiennym jest
fakt, iż w mieszkaniu leśniczego nie ma ani godła,
ani też portretów dostojników państwowych, gdy
tymczasem u wyzyskiwanych nieludzko przez niego
pracowników, w ich małej odgrodzonej w oborze – izdebce znajdują się portrety tow. Stalina i Marszałka
Rokossowskiego.
Zabudowania leśniczówki znajdującej się pod
„czułą opieką” leśniczego Hlebowicza ulegają dewastacji, co naraża Skarb Państwa na straty. Pracownice leśniczego od 4-ech lat nie korzystały z żadnego
urlopu wychowawczego.
Nie dziwimy się wcale, że nadleśniczy Kuciński
tolerował takiego pracownika, gdyż wiemy już, że
opiekował się on jego krówkami i konikiem. Zresztą nadleśniczy Kuciński niewiele się różni od swego
podwładnego. Zajmuje on w Toruniu obszerne mieszkanie, którego nie chce zwolnić. Komisja Społeczna
przy Rejonie Lasów wychodząc z założenia, że pracownicy leśni powinni zamieszkiwać w domach administrowanych przez Rejony Leśne, chcąc przyjść
z pomocą komisji społecznej przy MRN w Toruniu
przydziela nadleśniczemu bardzo wygodne mieszkanie przy biurach Nadleśnictwa. Jednak nadleśniczy
Kuciński upiera się przy pozostaniu na starym miejscu, nie chcąc zrozumieć, że tym samym wyrządza
szkodę robotnikom m. Torunia, pozostającym niejednokrotnie bez mieszkań.
Komisja Społeczna przy MRN w Toruniu winna
się zająć również osobą nadleśniczego Kucińskiego.”
Dodać trzeba, że Wiaczesław Hlebowicz i Józef
Kuciński byli faktycznie zaprzyjaźnieni, obie rodziny często się odwiedzały i zawiązały się między nimi
więzi niemal rodzinne, które w pewnym stopniu
przetrwały do dzisiejszego dnia. W wyniku medialnej nagonki, dyrektor Lasów Państwowych w ToruŻycie Lasów Kujawsko-Pomorskich / Nº 2 / 79 / kwiecień-czerwiec 2016

niu, Franciszek Kryczko pismem z dnia 22 lutego
1950 r. zawiesił Wiaczesława w pełnieniu służby
i ograniczył uposażenie służbowe do 50%. Jednocześnie wszczęte zostało przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Tego samego dnia skierowano
pismo do Centralnego Zarządu Lasów Państwowych
w Warszawie, gdzie Rejon LP w Toruniu wnosi
„o niezwłoczne zwolnienie ze służby Ob. Hlebowicza
Wiaczesława (...) wysoce aspołeczne ustosunkowanie się wymienionego do obecnej rzeczywistości,
wyrażające się m. in. w stwierdzonym komisyjnie
przezczynnik społeczno-polityczny fakcie wyzysku
uprawianego w stosunku do pracownic domowych
tegoż Hlebowicza i dewastacji gospodarczej – wyklucza dalsze zatrudnianie go w służbie państwowej.”
Cztery dni wcześniej nakazano Hlebowiczowi
i jego rodzinie przeniesienie się do jednego pokoju
w leśniczówce Olek, kuchnia miała być współużytkowana z innymi lokatorami. Szykanowany leśnik, 31
marca 1950 roku złożył pismo o dobrowolne wystąpienie ze służby, które zostało rozpatrzone pozytywnie. Leśniczy mający na utrzymaniu żonę i dwójkę
uczących się dzieci, w wyniku zarządzonych wobec
niego represji nie był w stanie zapewnić bytu swojej
rodzinie.
W związku z rezygnacją z pracy Hlebowiczowie
musieli natychmiastowo opuścić miejsce zamieszkania czyli leśniczówkę Olek, a także nastąpiła
utrata wszelkich dotychczasowych dodatków wynikających z pracy leśniczego. W związku z wystąpieniem ze służby leśnej postępowanie dyscyplinarne
przeciwko Wiaczesławowi zostało decyzją dyrektora
Kryczki umorzone. Sprawa ta miała swój ciąg dalszy

Wniosek leśniczego Wiaczesława Hlebowicza o dobrowolne
wystąpienie ze służby, z dnia 31 marca 1950 r.

po kilku latach. Po przełomie październikowym 1956
roku, kiedy wiele osób szykanowanych lub represjonowanych w poprzednich latach postanowiło dochodzić swych praw, skorzystał z tych przemian także
Wiaczesław Hlebowicz. 26 stycznia 1957 roku złożył
do Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu wniosek
„o uznanie wystąpienia ze służby 20 marca 1950 r.
jako dokonane po wpływem szykan i presji moralnej”. Komisja Rehabilitacyjna obradująca pod przewodnictwem Józefa Drożańskiego w dniu 5 czerwca
1957 r. uznała, że „rozwiązanie stosunku służbowego było krzywdzącym posunięciem personalnym (...)
i utracone z tego tytułu prawa winny być obywatelowi przywrócone”. Dalej w uzasadnieniu Komisja
stwierdziła, że „zarzuty stawiane W. Hlebowiczowi
– dewastacja gospodarcza i uprawianie wyzysku
w stosunku do pracownic domowych były bezpodstawne a zawieszenie w urzędowaniu i związane
z tym obniżenie uposażenia do 50% oraz niczym nieuzasadnione szykany doprowadziły do załamania się
obywatela i złożenia wniosku o wystąpienie ze służby”. Wiaczesław po kilku latach przerwy w zawodzie
leśnika i za namową żony, nie powrócił już w szeregi
służby leśnej Lasów Państwowych.

Wiaczesław i Katarzyna Hlebowiczowie
w Wojskowym Kole Łowieckim „Sokół” w Pruszczu
Gdańskim, z zawodu był oficerem lotnictwa. Jego
wnuk, Adam, autor tego tekstu, z zawodu historyk
i dziennikarz, pasje leśne realizuje w bezkrwawych
łowach z aparatem fotograficznym w ręku. ■

Siedziba Lesnictwa
Olek wsród
podtoruńskich
lasów
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OSTATNIE LATA ŻYCIA
Od 1 lipca 1950 roku średni z braci Hlebowiczów,
Wiaczesław pracował jako brakarz w Centrali Dostaw Drzewnych Przemysłu Węglowego z siedzibą
w Toruniu. Z końcem września 1951 roku, z powodu redukcji etatów, został zwolniony i z tej służby.
Od października 1951 r. został kontraktowym inspektorem leśnictwa w Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej Inowrocław. W okresie styczeń 1952 roku
– czerwiec 1953 r. pracował z kolei jako kierownik,
najwidoczniej awansowany, Referatu Leśnictwa
PPRN Inowrocław. Nadal był czynnym członkiem
Związku Leśników a także Związku Łowieckiego.
Od 1953 r. podjął ostatnią pracę w swym życiu – inspektora w Państwowej Centrali Leśnych Produktów
Niedrzewnych „Las” w Toruniu. Trudy dwóch wojen, niełatwe, zmienne koleje losu odcisnęły piętno
na zdrowiu Wiaczesława. Nabawił się astmy, coraz
bardziej szwankowało mu serce.
W zakładach „Las”, ściślej mówiąc w jednej z pieczarkarni, doszło 13 lat później do tragedii. Hlebowicz natknął się na pozostawione przez pracowników przewody elektryczne, prawdopodobnie został
porażony prądem, przewrócił i chore serce przestało
bić, mimo udzielonej mu natychmiastowej pierwszej
pomocy. Było to 3 grudnia 1966 roku. Zmarły spoczął w grobowcu na cmentarzu św. Józefa, przy ul.
Wybickiego w Toruniu. W 1978 r. obok niego została
pochowana małżonka Katarzyna.
Tak zamyka się historia leśników Hlebowiczów.
Dzieje ich życia przypadały na burzliwy okres dwóch
wojen światowych, wielkich przemian cywilizacyjnych i gruntownego rozwoju zaplanowanej gospodarki leśnej. Śmiało rzec można, że były to życiorysy niekonwencjonalne, wynikające jednak nie tyle
z podjętych takich a nie innych wyborów życiowych,
ale toczących się wypadków wielkiej i małej historii.
Syn Wiaczesława Ryszard, kontynuował pasję myśliwską ojca, przez wiele lat pełnił funkcje łowczego
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JÓZEF GOETZ

(1903-1951)

NADLEŚNICZY LASÓW MIEJSKICH
W TORUNIU
■■ TEKST: dr Kazimierz Przybyszewski (1937-2013) | ZDJĘCIA: archiwum

Od redakcji: Józef Goetz był wybitnym leśnikiem, który część swojego życia
zawodowego, w latach 1935-1939 oraz 1945-1948, spędził w Toruniu kierując
lasami miejskimi. Jednym z jego podwładnych był leśniczy Wiaczesław Hlebowicz,
o którym szerzej piszemy w tym numerze „Życia” w artykule pt. „Hlebowiczowie,
klan leśników – tułaczy”. Gdy w 1949 roku lasy miejskie Torunia upaństwowiono
Józef Goetz wyjechał do Poznania. Jego biogram, zamieszczony poniżej, pochodzący
z publikacji „Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej 1920-1939” opracował
dr Kazimierz Przybyszewski.

Nadleśniczy Józef Goetz

J
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ózef Goetz urodził się 2 marca 1903 r. we wsi
Koryta w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce,
w rodzinie leśnika Walentego i Józefy z domu
Wiencek. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie
w 1923 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Jako syn
leśnika, wzrastający w otoczeniu przyrody, postanowił poświęcić się studiom leśnym i obrać zawód
leśnika. Odbył więc roczną praktykę leśną w nadleśnictwach: Wanda, Sieraków i Durowo w Wielkopolsce i w 1924 r. zapisał się na Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Poznańskiego. Już jako młody
praktykant, a następnie student wyróżniał się wielkim zamiłowaniem i poważnym podejściem do obranego zawodu. W czasie studiów poświęcił wszystkie
wakacje na zdobywanie wiedzy podczas praktyk
w Nadleśnictwie Głębokie na Wileńszczyźnie, w lasach pszczyńskich na Śląsku i w Nadleśnictwie Przy-
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Leśnicy i myśliwi
z Oflagu VIIA
Muranu. Józef Goetz
siedzi trzeci od
prawej, Wiaczesław
Hlebowicz stoi
pierwszy od prawej
(w jasnej koszuli)
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godzice w Wielkopolsce. Poznał w ten sposób różne
typy lasów i sposoby gospodarowania w nich. Będąc
wybitnie zdolnym słuchaczem został mianowany
na ostatnim roku studiów młodszym asystentem
przy Katedrze Botaniki Leśnej macierzystej uczelni. Ukończył studia w 1928 r. ze stopniem inżyniera
leśnika, na podstawie rozprawy: „O rozmieszczeniu
brekinii w Polsce Zachodniej”, opartej na własnych
badaniach na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce.
Dnia 1 lipca 1928 r. objął stanowisko starszego
asystenta tej samej katedry – z roczną przerwą (od 1
września 1929 do 30 października 1930) dla odbycia
służby wojskowej w szkole podchorążych piechoty
w Śremie. W tym czasie – do 1933 r. prowadził badania w zakresie botaniki leśnej i dendrologii, publikując szereg prac z tej dziedziny, zaś ogłoszona
w 1932 r. na podstawie studiów terenowych praca
pt. „Grab (Carpinus betulus) w Północno-Wchodniej

Biuletynu Łowieckiego”, a w 1948 r. redaktorem
pięknie wydanej jednodniówki „Łowiectwo na Pomorzu”, w której zamieścił pięć swoich artykułów. Z zasługi w dziedzinie łowiectwa odznaczony zostałprzez
Radę Naczelną Polskiego Związku Łowieckiego Złotym Medalem.
Dnia 1 września 1949 r. objął stanowisko adiunkta w Katedrze Botaniki i Fitopatologii Uniwersytetu
Poznańskiego, a 9 grudnia 1950 r., jako zastępca profesora, został kierownikiem Katedry Botaniki Leśnej.
Józef Goetz ogłosił szesnaście prac botaniczno-leśnych i dwadzieścia sześć prac z zakresu łowiectwa,
bardzo zaawansowana była jego praca habilitacyjna. Ponadto od września 1949 r., a także w okresie
międzywojnia był członkiem Zarządu i sekretarzem
Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Dr inż. Józef Goetz rodziny nie założył. Zmarł
w Poznaniu 22 lutego 1951 r. i został pochowany
na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu. W Toruniu mieszkał przy Szosie Bydgoskiej 3,
po wojnie przy ul. Leona Wyczółkowskiego 21, a następnie Grunwaldzkiej 64. ■

„Łowiectwo
na Pomorzu”
– opracowanie
pod redakcją
dr. inż. Józefa
Goetza ukazało się
drukiem w 1948
roku. Goetz
zamieścił w nim
m.in. pięć swoich
artykułów

KARTY Z NASZEJ HISTORII

Polsce, jego rozmieszczenie oraz udział w tworzeniu
drzewostanów”, zamieszczona w „Acta Societatis Botanicorum Poloniae”, stała się podstawą do uzyskania przezeń stopnia doktora.
Dla pogłębienia swoich praktycznych wiadomości
dotyczących całokształtu zagadnień leśnych przeszedł dr Józef Goetz do pracy w terenie i był od 1
września 1933 r. nadleśniczym w lasach miłosławskich w powiecie wrzesińskim, zaś od 1 maja 1935
r. do wybuchu wojny światowej – nadleśniczym Dóbr
i Lasów Miejskich w Toruniu. M.in. jego zasługą jest
to, ze Toruń posiada do dziś pięknie zachowane zieleńce, parki i lasy wewnątrz i wokół miasta. Otóż,
jako członek Polskiego Związku Łowieckiego, pełnił
funkcję podłowczego w Toruniu, a łowisko, w którym
gospodarzył – Miejskie Lasy w Toruniu – znane były
z wzorowego zagospodarowania i obfitości zwierzyny.
W 1939 r. dr Goetz jako podporucznik Wojska Polskiego wziął udział w wojnie obronnej. 22 września
tego roku dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał do 29 kwietnia 1945 r. w Oflagu A-Murnau.
W obozie skupił wokół siebie kolegów leśników
i myśliwych. Pod koniec 1940 r. po naszkicowaniu
planu i przedstawieniu go polskiemu dowództwu
i władzom obozu, uzyskał zezwolenie na prowadzenie wykładów z dziedziny botaniki leśnej, hodowli
lasu i łowiectwa. W ten sposób kilkusetosobowa
grupa jeńców prowadziła pracę samokształceniową,
odbywała dyskusje naukowe i gromadziła biblioteczkę leśną. Słuchacze tych wykładów utworzyli „Koło
Leśników”, którego pierwszym prezesem był kpt.
inż. Michał Bernakiewicz, przed wojną inspektor
leśnictwa w Pomorskiej Izbie Rolniczej w Toruniu.
Dwukrotnie godność tę sprawował także dr Goetz.
Poza tym prowadził on też w obozie studia nad wykreślaniem mapy rozmieszczenia zwierzyny łownej
w Polsce w latach 1919-1939.
Po powrocie do kraju, w sierpniu 1945 r. dr Goetz
objął 15 października tego roku stanowisko dyrektora Dóbr i Lasów Miejskich w Toruniu i funkcję tę
sprawował do 31 lipca 1949 r. – do czasu upaństwowienia lasów samorządowych. Poza pracą zawodową
działał w Związku Łowieckim, będąc członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej i Łowczym Powiatowym.
W latach 1947-1949 był redaktorem „Pomorskiego

Grób Józefa Goetza na cmentarzu parafialnym w Poznaniu
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Nadleśniczy Henryk kapusta (pierwszy od prawej) przybliżył
zebranym biogramy upamiętnionych leśników

PAMIĘCI BRODNICKICH LEŚNIKÓW
■■ TEKST: Henryk Kapusta | ZDJĘCIA: Przemysław Jakubowski

Nazwiska pięciu leśników pracujących przed wojną, a niektórzy jeszcze
podczas wojny, na terenie dzisiejszych lasów Nadleśnictwa Brodnica,
którzy zginęli w różnych tragicznych okolicznościach wojny zostały
trwale upamiętnione na tablicy umieszczonej w siedzibie nadleśnictwa.

KARTY Z NASZEJ HISTORII

U
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roczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej
odbyła się 4 marca 2016 roku. Aktu tego
dokonał nadleśniczy Henryk Kapusta w asyście miejscowej służby leśnej oraz grona zaproszonych gości: przedstawicieli samorządów, Państwowej
Straży Pożarnej, Policji, Parków Krajobrazowych
i innych instytucji. Wydarzenie było elementem programu dorocznej narady poświęconej sprawom przeciwpożarowym i szkodnictwa leśnego.
Doniosłość chwili podkreślona została aktem poświęcenia tablicy. Dokonał tego, po krótkiej modlitwie za zmarłych leśników, ks. Gabriel Aronowski,
Kapelan Leśników i Myśliwych Diecezji Toruńskiej.
Tablicę w formie mosiężnego odlewu, wykonanego według projektu artysty Marka Abramowicza
umieszczono wewnątrz budynku nadleśnictwa.
Oprócz wymownej, patriotycznej symboliki znalazły
się na niej nazwiska pięciu leśników. Poniżej przytaczamy krótką informację o każdym wymienionym
na tablicy leśniku.
Dominik Grzonkowski, lat 45, leśniczy Leśnictwa
Buczkowo Nadleśnictwa Ruda. Poległ w walce z obławą żandarmów niemieckich w lesie Ruda 4 grudnia
1944 roku działając w składzie oddziału grupy desantowej WP „Pomorze”.
Albin Gulgowski, lat 43, leśniczy Leśnictwa Rytebłota w Nadleśnictwie Zbiczno. Zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1943 roku.
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Autorem projektu tablicy pamiątkowej jest artysta plastyk
Marek Abramowicz
Bolesław Kiszkiel, lat 40, absolwent Wydziału
Leśnego SGGW w Warszawie, nadleśniczy Nadleśnictwa Ruda. Zginął prawdopodobnie we wrześniu
1939 roku w nieustalonych okolicznościach na południowo-wschodnich rubieżach ówczesnej Rzeczypospolitej. Przypuszczalnie został zamordowany przez
żołnierzy sowieckich lub bandy nacjonalistów ukraińskich.
Stanisław Pasternacki, lat 50, gajowy w Leśnictwie Cielęta Nadleśnictwa Mszano. Zamordowany
w więzieniu w Koronowie 9 września 1942 roku.
Józef Szorniak, urodzony w 1884 roku, leśniczy
Leśnictwa Kaługa w Nadleśnictwie Mścin. Zamordowany. Brak danych.
Pamiętamy! ■

NADLEŚNICZY

śp. MICHAŁ
(1928-2016)

GOSEK

Michał Gosek urodził się 23 lipca 1928 r.
w miejscowości Wieniec pod Włocławkiem.
W 1946 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące
we Włocławku, a w 1952 r. studia na Wydziale
Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Pracę zawodową w Lasach Państwowych podjął 1 lutego
1955 r. na stanowisku adiunkta, następnie p.o.
nadleśniczego w Nadleśnictwie Popioły (później Otłoczyn) pod Toruniem. W latach 19591966 był nadleśniczym Nadleśnictwa Warlubie

na Kociewiu, następnie w latach 1966-1985 –
inspektorem obwodowym, przy czym od 1973
r. – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych
w Toruniu. Od 1985 r. do przejścia na emeryturę w 1993 był nadleśniczym Nadleśnictwa
Gniewkowo.
Zmarł tragicznie 15 marca 2016 r. Spoczął
na Cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu, 19 marca 2016 roku. ■

WSPOMNIENIE O MICHALE

W

e wtorek, 15 marca 2016 roku odszedł
do ciszy Wiecznych Kniej mgr inż. Michał
Gosek, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo. Przeżył 87 lat, z których aż 45
ofiarował polskim lasom. Z leśnictwem związał się
bowiem od wczesnej młodości, gdy w roku 1948 podjął studia uniwersyteckie w Poznaniu. Po ich ukończeniu pracował w lasach Pomorza i Kujaw pełniąc
funkcje kierownicze w terenie i w centrali Toruńskiej Dyrekcji Lasów, gdzie przez 12 lat był zastępcą
dyrektora w pionie ekonomicznym.
Michała poznałem w roku 1963, gdy jako inspektor obwodowy odwiedził Nadleśnictwo Świekatówko,
gdzie wówczas pracowałem. Poznałem człowieka
o pogodnym charakterze, życzliwego „światu i ludziom”, emanującego przyjaźnią i sympatią. Nie wiedziałem, że po latach stanie się On jednym z moich
najbliższych przyjaciół lecz już wtedy zobaczyłem
w Nim człowieka bliskiego mi charakterem i pasją
życia wśród leśnej przyrody.
Bliższe więzy naszej przyjaźni poczęły się po roku
1975, gdy ze służby terenowej przeszedłem do pracy
w biurze Toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Dyrektor Gosek był też wówczas przewodniczącym
bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD). Zaproponował mi współpracę w tej społecznej organizacji.
Poza kontaktami służbowymi widywaliśmy się często
na spotkaniach działaczy SITLiD-u, jak również podczas organizowania realizacji zadań programowych.
Atrakcyjnymi były coroczne, projektowane przez nas
wycieczki techniczne leśników do ciekawych przyrodniczo miejsc w kraju oraz sporadyczne wymiany grupowe – bilateralne spotkania z leśnikami zagranicznymi. W ramach tego rodzaju wymiany doświadczeń
byliśmy u leśników bułgarskich, niemieckich i czeskich. A następnie oni przybywali do nas. Michał Gosek zapraszał mnie do udziału w tych imprezach, a że
ja „od zawsze” byłem pasjonatem zwiedzania świata

i poznawania ludzi – było nam z tym dobrze. Znając
język niemiecki stawałem się tłumaczem podczas
owych kontaktów. To nas bardzo zbliżało do siebie.
Gdy dobiegł końca nasz „szlak bojowy” i jako starsi panowie osiadliśmy w Toruniu nasze wzajemne
kontakty przybrały formę wspomnieniową. Michał
chętnie mnie odwiedzał, zasiadał na swym ulubionym miejscu przy stole i nad filiżanką kawy snuły
się opowieści o minionych latach, ulubionych lasach, różnych epizodach, przeżyciach i wrażeniach.
Odżywały sylwetki leśników dawnego autoramentu
z czasów przedwojennych, którzy wprowadzali nas
ongiś w legendarny już świat etosu zawodu, jego
tradycji i obyczajów. Obydwaj odczuwaliśmy potrzebę powrotu we wspomnieniach do przeżyć, wrażeń
i „klimatu” tamtych czasów. Michał najczęściej nawiązywał do początków swej pracy w Nadleśnictwie
Popioły (Otłoczyn). Tam, w leśniczówce Suchatówka
zdobywał szlif praktyki po studiach pod okiem wytrawnego leśnika Antoniego Dulata. Tam znalazł
młodzieńczą miłość i tam założył rodzinę. Okres pracy nadleśniczego w tymże nadleśnictwie na terenach
poligonu wojskowego również dostarczał w tych
wspomnieniach wielu jakże specyficznych tematów.
Z wielką satysfakcją przywoływał też pamięcią pełne
powodzenia gospodarowanie w lasach Nadleśnictwa
Warlubie na Kociewiu. Wspominał wrażenia z polowań w tamtych zasobnych w zwierza łowiskach.
Trudno mi myśleć o tym, że najbliższy przyjaciel
Michał nie zasiądzie już na swym ulubionym miejscu, nie uśmiechnie się szczęśliwym z chwili powrotu myślami do czasów bujnej młodości, gdy świat
zdawał się oczekiwać naszych inicjatyw, naszego
udziału w tworzeniu korzyści zawartych w owocach
pracy leśnika. Pozostało mi już tylko zachowanie
Go w pamięci. Takiego, jakim znałem podczas lat
przyjaźni. I wdzięczność za chwile wspólnych wspomnień, w których i ja odnajdywałem szczęście dzieląc z Nim wrażenia młodości. Żegnaj Przyjacielu! ■
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śp. ANNA
(1972-2016)

WEDEL-SALA

Anna Wedel-Sala urodziła się 8 czerwca 1972 r. w Skórczu. W 1987 r. ukończyła Szkołę Podstawową w Osieku,
w 1992 r. Technikum Leśne w Tucholi. W latach 1993 – 1997 studiowała
na Akademii Rolniczej w Poznaniu
na Wydziale Leśnym, uzyskując tytuł
inżyniera leśnictwa. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe na AR w Poznaniu w zakresie hodowli lasu, a w 2015 r. studia podyplomowe
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Krakowie w za-

kresie edukacji przyrodniczo-leśnej. Wiedzę uzupełniała ciągle uzyskując wiele certyfikatów, kończąc
kursy i szkolenia szczególnie w zakresie ochrony
przyrody i edukacji ekologicznej.
Pracę zawodową rozpoczęła w Nadleśnictwie Lubichowo, gdzie pracowała od 1992 roku do końca
1996. najpierw na stanowisku stażysty, a następnie
podleśniczego. W 1997 roku podjęła pracę w Nadleśnictwie Tuchola, gdzie pracowała aż do nagłej
śmierci 9 kwietnia 2016 roku, kolejno na stanowiskach podleśniczego, specjalisty SL i starszego 

MOJE WSPOMNIENIE O ANI
■■ TEKST: Joanna Bock | ZDJĘCIA: Tadeusz Chrzanowski

G

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Lekcje w lesie pod
kierunkiem Ani
zawsze były ciekawe,
nowe, inne

dy przed dziewięcioma laty zaczęłam pracę
w jednym z nadleśnictw w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Bory Tucholskie”
jako edukatorka leśna, pomyślałam sobie – „Być
jak Ania Wedel-Sala”. Dla mnie, początkującej w tej
dziedzinie, była wzorem do naśladowania – Pani
z okładki mapy LKP Bory Tucholskie, z opracowań
dotyczących edukacji leśnej, z programów telewizyjnych i z opinii innych pracowników. Imponowało
mi przede wszystkim to, że wykonywała swoją prace z taką pasją. Dwa tygodnie później pojechałyśmy
na nasze pierwsze szkolenie do Puszczykowa i tak
zaczęła się nasza edukacyjna przyjaźń.
Miałyśmy ze sobą dużo wspólnego, od lubienia niskiej temperatury w pokoju poprzez biżuterię, duże
torebki, spojrzenie na edukację leśną kończąc na podejściu do życia i ludzi. Denerwowało mnie czasami
jej gadulstwo i mówienie na kilka tematów na raz,
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ale wtedy ona była szczęśliwa i mówiła „Ach Asieńko, jak ja cię lubię za to, że tak mnie słuchasz”. Może
ta więź porozumienia wynikała też z tego, że obie
byłyśmy spod znaku bliźniąt?
Żyła dla innych, zarówno w pracy jak i w domu.
Jak każdy przedstawiciel naszego znaku zodiaku
uwielbiała otaczać się ludźmi i bez nich nie wyobrażała sobie funkcjonowania. Zaradna, pomysłowa,
umiejąca radzić sobie w każdej sytuacji. Zawsze pomagała innym i nie pamiętam, żeby dzwoniąc do niej
w jakiejkolwiek sprawie odmówiła pomocy czy rady.
Godzinami mogła opowiadać o swoim mężu Januszu,
jej pierwszej i jedynej miłości, takiej „książkowej”.
Na każdym naszym wspólnym edukacyjnym wyjeździe dzwoniła do niego kilkakrotnie mówiąc pieszczotliwie „Januszku”. Nad życie kochała też swoich
synów Dawida i Wiktora. Była dumna z ich sukcesów
w nauce, z ich pasji i z tego, że są takimi fajnymi
chłopakami. Do tego po tragicznym wypadku jej siostry i szwagra przybyła jej dwójka podopiecznych;
Aga zwana pieszczotliwie przez Anię „Gąską” i Bogusz. Zawsze mówiła, że marzyła o córce więc Aga
wypełniła tę lukę.
Jaką była jako edukatorką? Kto w okolicy Tucholi nie znał Pani Ani? Ania to taka prawdziwa leśna
nauczycielka. Zawsze zaopatrzona w swój plecak,
w którym oprócz kart pracy znaleźć można było
i lornetkę, i jakiś atlas, lupę i aparat fotograficzny. Jej
leśna ścieżka dydaktyczna „Jelenia Wyspa” uważana jest za jedną z najładniejszych w Polsce. Do tego
miała cudownie kojący głos, który potrafił zauroczyć
słuchających. Leśniczka z pasji i powołania miała
ogromną wiedze na temat ochrony przyrody, botaniki, ornitologii. Umiała ją w cudowny sposób przekazać, a dowodem na to był kalendarz spotkań edukacyjnych zapełniony po brzegi. Zawsze była obecna
na stoiskach edukacyjnych i promocyjnych w trakcie
trwania m.in. Dni Borów Tucholskich, Nocy Muzeów 

MÓWILIŚMY
DO ANI…
Ania pośród
gromadki
zasłuchanych w jej
opowieść dzieci

specjalisty SL ds. Ochrony Lasu, Ochrony Przyrody
i Edukacji Ekologicznej.
W pracy zawodowej wyróżniała się wyjątkowym zaangażowaniem i oddaniem, szczególnie zaś
na płaszczyźnie edukacji leśnej społeczeństwa. Przewędrowała Bory Tucholskie z niezliczoną rzeszą
młodzieży opowiadając im o pięknie przyrody i pracy leśników.
Ania zmarła nagle 9 kwietnia 2016 roku. Pogrzeb
odbył się w Tucholi. Została pochowana na Cmentarzu w Rudzkim Moście, 16 kwietnia 2016 roku. ■

Wędrówki po lesie pod przewodnictwem Ani były dla
wszystkich interesującą lekcją przyrody
i innych. Pomysłodawczyni warsztatów mikologicznych i licznych konkursów przyrodniczych. Prowadziła też stronę internetową nadleśnictwa. Na profil facebook nie dała mi się namówić twierdząc, że
ta forma promocji nie jest dla niej.
Oboje z mężem Januszem, uwielbiali podróżować
i dokumentować te eskapady fotograficznie. Ich dom
był zawsze otwarty dla znajomych jak i nowych osób.
Olbrzymia kuchnia, jak to kiedyś w leśniczówkach
miało miejsce, zawsze tętniła życiem. Mało kto wie,
że Ania miała bardzo niekobiecą pasję, uwielbiała
połowy dorszy i nie raz była w tym najlepsza z całej
grupy. Do tego polowała, jeździła motorem i była gotowa na różne, czasami ekstremalne wyzwania.
Jak ją zapamiętamy? Jako miłą, uśmiechniętą,
kipiącą energią blond dziewczynę, która zawsze
na pytanie „Czy pani z tych Wedlów?”, odpowiadała „A czemu nie?”. Mi osobiście pokazała, że nade
wszystko najważniejsza jest rodzina a praca musi
sprawiać przyjemność, że najpiękniejsze jest to, że
można robić to co się kocha, a pracę z dziećmi i młodzieżą Anula kochała nade wszystko.
Odeszła 9 kwietnia 2016 roku, zostawiając rodzinę, znajomych i przyjaciół w ogromnym bólu. Będziemy Aniu za Toba tęsknić i teraz dałabym wszystko
za to, żebyś była i mówiła, mówiła, mówiła. Nasz LKP
już nigdy nie będzie taki sam. Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych… W Twoim przypadku zastąpić
Cię Aniu się nie da. Można jedynie kontynuować to,
co Ty rozpoczęłaś. Do zobaczenia Anula kiedyś tam
w tym lepszym świecie. ■

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

M

ówiliśmy do Ani, trochę prawdziwie, trochę
żartobliwie „Anno, córko rybaka”. Była,
jest i będzie Twarzą edukacji przyrodniczo-leśnej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”. Zawsze uśmiechnięta, pogodna, pełna ciepła, tryskająca energią. Uwieczniona tak na setkach
zdjęć, publikowanych w leśnych i nie tylko leśnych
wydawnictwach, wśród gromadek dzieci, gdzieś
z nimi wędrująca, coś im tłumacząca, coś pokazująca, czy to na leśnej ścieżce edukacyjnej, czy w ogrodzie dendrologicznym. Z przyrodą była za „pan brat”
od dzieciństwa przebywając w jej otoczeniu. Umiała
o niej naturalnie opowiadać, o jej smakach, zapachach, odgłosach, sięgając do osobistych doświadczeń, spostrzeżeń i obserwacji. Jak nikt inny potrafiła
też zjednywać sobie ludzi, poruszać ich wyobraźnię,
przykuwać uwagę. Na ogólnopolskich spotkaniach,
szkoleniach i warsztatach leśnych edukatorów była
zawsze w pierwszym szeregu. Elokwentna, pełna
fantazji, zaangażowana, lubiąca dzielić się swoimi
pomysłami, przemyśleniami, gotowa, by coś zaaranżować, przedstawić, poprowadzić.
Aniu, nad Twoją leśniczówką ciągną pochrapując
i pogwizdując słonki, kos budzi i żegna wiosenne
dni, przyleciały zięby wprowadzając powszechny
rozgardiasz. Powracają też jaskółki prócz jednej, która zmieniła kierunek i odleciała.
Ktoś musi o tych cudach przyrody opowiadać,
bo ktoś inny lubi tego słuchać. Aniu, jako Twoi leśni
koledzy – ci od leśnej edukacji i ci od gospodarowania w lesie deklarujemy, że niebawem stanie w Parku Dendrologicznym „Nad Stążką” „Ławeczka Ani”,
gdzie będziesz mogła nadal opowiadać las, a kto
na niej przysiądzie z pewnością Cię usłyszy.
Śpij w spokoju, a Twoje od dzieciństwa Bory Tucholskie niech Ci nucą wieczną pieśń…
Darz Bór!
Koleżanki i koledzy leśnicy
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NOWY NADLEŚNICZY

W NADLEŚNICTWIE
LUTÓWKO

■■ TEKST: MG, TaCh | ZDJĘCIE: archiwum

W związku z przejściem na emeryturę Ryszarda Zambrzyckiego, byłego nadleśniczego
Nadleśnictwa Lutówko,dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
Janusz Kaczmarek, w dniu 29 marca 2016 roku powołał na to stanowisko Marka
Gackowskiego.

M

arek Gackowski urodził się 23 maja 1969
roku w Lnianie, w powiecie świeckim.
W roku 1989 ukończył Technikum Leśne
w Tucholi. Jest absolwentem Wydziału Leśnego
Akademii Rolniczej w Poznaniu z 1994 roku, gdzie
w 2002 roku ukończył również studia podyplomowe
z hodowli lasu.
Karierę zawodową zaczął jako stażysta w Nadleśnictwie Zamrzenica, na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu. W tejże jednostce pracował od 1995
roku jako podleśniczy, od 1998 jako leśniczy Leśnic-

twa Lnianek, a od 2000 na stanowisku inżyniera
nadzoru. W 2007 roku został zastępcą dyrektora
w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi. Powrócił jednak
do pracy w Lasach Państwowych na stanowisko inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Zamrzenica.
Z dniem 29 marca 2016 roku dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek powołał Marka Gackowskiego na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa
Lutówko. Żonaty, ma syna i córkę. Pasjonuje się łowiectwem, wędkarstwem, w szczególności morskim
oraz meteorologią i klimatologią. ■

JACEK CICHOCKI

SZEFEM LEŚNEJ SOLIDARNOŚCI
■■ TEKST: Mateusz Stopiński | ZDJĘCIE: archiwum

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność,
delegaci z całego kraju wybrali na przewodniczącego leśnej Solidarności Jacka
Cichockiego, pracownika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

KADRY

W
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alne Zebranie Delegatów Solidarności
miało miejsce 10-11.03.2016 r. w Warszawie w 35. rocznicę podpisania Porozumień Sękocińskich. W pierwszym dniu obrad
odbyły się wybory, które były wynikiem powstania
wakatu, na skutek przejścia w drodze awansu zawodowego Grażyny Zagrobelnej z funkcji dotychczasowego przewodniczącego KSPL NSZZ Solidarność na
stanowisko dyrektora krośnieńskiej dyrekcji Lasów
Państwowych.
W głosowaniu, w którym udział wzięło 77 osób,
przewagą głosów, na przewodniczącego KSPL wybrany został Jacek Cichocki, będący dotychczas
przewodniczącym Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność przy RDLP
w Toruniu. Jacek Cichocki pracuje na stanowisku
głównego specjalisty Służby Leśnej ds. szkodnictwa leśnego i ochrony mienia w toruńskiej dyrekcji LP.
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Podczas drugiego dnia Zebrania, oprócz odznaczenia najbardziej zasłużonych dla leśnego środowiska związkowego, przypomniano historię oraz kulisy zawarcia Porozumień. W 1981 r., przez osiem dni
negocjacji, walczono nie tylko o poprawę warunków
pracy i płacy leśników, ale także o ochronę i rozwój
polskich lasów. Ostateczne uzgodnienia dały podwaliny pod dziś obowiązującą ustawę o lasach.
– Będziemy podejmować wysiłki na rzecz ochrony pracowników i ich praw, a także funkcjonującego obecnie modelu polskiego leśnictwa. W związku
z trwającą przemianą pokoleń, będziemy starali się
także pozyskiwać nowych członków spośród młodych pracowników Lasów Państwowych, rozbudzając
w nich chęć zrzeszania się i pracy na rzecz wspólnego dobra – mówi Jacek Cichocki.
Siedziba KSPL NSZZ Solidarność od tej chwili
będzie w biurze RDLP w Toruniu przy ul. Mickiewicza 9. ■

Najlepsze drużyny i zawodnicy turnieju z dyrektorem
Januszem Kaczmarkiem i nadleśniczym Pawłem Nasem

PUCHAR DLA NADLEŚNICTWA JAMY
■■ TEKST: Kamila Czajka | ZDJĘCIA: Mateusz Stopiński

X Mistrzostwa w Piłce Siatkowej o Puchar
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu odbyły się w dniach
11-12 marca 2016 roku w hali sportowej UMK
w Toruniu.

N

Dzięki sponsorom, możliwe było ufundowanie
uczestnikom atrakcyjnych nagród. Byli to: Salon
komputerowy – MAK z Torunia, dystrybutor artykułów szkolno-biurowych Partner Kleks z Torunia, Hotel Rubbens & Monet z Łysomic, Medicover oddział
w Bydgoszczy – Prywatna opieka medyczna, Leica
(sprzęt pomiarowy), Brennenstuhl (sprzęt oświetleniowy, łącznościowy, elektryczny), Topex z marką
NEO tools (narzędzia), Pracownia Artystyczna-Reklamowa Ekograf. Składamy podziękowania dla
firmy JKML Logistyka i Wspólnicy – dystrybutora
m.in. firm Leica, Brennenstuhl i Topex za partnerstwo w imprezie.
Powróćmy do klasyfikacji turnieju. Pięć pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej zajęły zespoły nadleśnictw: I – Jamy, II – Solec Kujawski, III
– Osie, IV – Dobrzejewice, V – Bydgoszcz. Nagroda
Fair Play przypadła drużynie z Nadleśnictwa Trzebciny.
A oto najwyżej notowani zawodnicy turnieju: najlepszy przyjmujący: Mateusz Jasiak z Nadleśnictwa
Solec Kujawski, najlepszy rozgrywający: Adam Kośmieja z Nadleśnictwa Czersk, najlepszy atakujący:
Kamil Węgielewski z Nadleśnictwa Jamy, najwszechstronniejszy zawodnik: Bartosz Różycki z Nadleśnictwa Dobrzejewice oraz najlepsza zawodniczka: Marta Korneli z Nadleśnictwa Bydgoszcz.
Za wspólne sportowe zmagania i emocje – wszystkim uczestnikom dziękujemy! Darz bór! Za rok spotykamy się w Nadleśnictwie Solec Kujawski. ■

Piłka w grze!

Nº 2 / 79 / kwiecień-czerwiec 2016 / Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich

SPORT

adleśnictwo Dobrzejewice było tegorocznym
gospodarzem turnieju. W zawodach wzięły
udział 22 drużyny z nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Zwycięzcą zawodów została drużyna Nadleśnictwa Jamy! Kolejne miejsca zdobyły:
miejsce drugie – Nadleśnictwo Solec Kujawski, trzecie – Nadleśnictwo Osie. Gratulujemy!
W trakcie turnieju, leśnicy zbierali fundusze na rehabilitację dla Marysi Tułodzieckiej – córki leśnika
z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Pomysłodawca zbiórki – Łukasz Lewandowski z Nadleśnictwa Dobrzejewice, w imieniu kolegów leśników wręczył Marysi
upominki i przekazał informację o zebranej kwocie.
Integralną częścią imprezy była wystawa promująca nowoczesne technologie hodowli lasu – produkcję sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.
Leśnicy z Dobrzejewic mogli osobiście, poprzez własne doświadczenia i dyskusje warsztatowe, w sposób
niesformalizowany i przystępny, przedstawić ekologiczne aspekty polskiego leśnictwa. Umożliwiły
to pokazy multimedialne oraz prezentacja materiału sadzeniowego. Stoisko zdobiły zielone sadzonki
ze szkółki kontenerowej „Bielawy”. Część edukacyjno-promocyjna wzbogaciła wiedzę zarówno wśród
leśników jak i osób postronnych.
Turniej od lat wzbudza zainteresowanie leśników,
ich rodzin oraz gości, gromadząc wiele osób w różnym wieku. Zawody odbyły się w sportowej, przyjaznej atmosferze. Leśnicy po raz kolejny udowodnili,
że potrafią rywalizować fair play, są w świetnej kondycji…, a przy okazji potrafią się spotkać i pomóc
tym, którzy tej pomocy potrzebują. Poziom gry z roku
na rok ciągle wzrasta – co potwierdza dyrektor Janusz Kaczmarek – fundator głównej nagrody.

51

Galeria
Biuletynu
Ptaki
południowej Afryki
1 2
3 4

5 6

7

8 9

10 11

Na zdjęciach: 1– dzioboróg kafryjski, 2 – trznadel złotobrzuchy, 3 – dzięcioł ziemny, 4 – wikłacz maskowy, 5 – drozd szaropierśny, 6 – czarnotek
rudoskrzydły, 7 – hałaśnik szary, 8 – koronnik szary, 9 – żabiru afrykański, 10 – toko czerwonolicy, 11 – kleszczak afrykański.
Autorzy zdjęć: Lech Niesłuchowski (od 2 do 11) i Mateusz Stopiński (1). O wyprawie do Afryki Południowej czytaj na stronach 33-37.

