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Czytelnicy,

inione wakacje zapewne poz woli ły odetchnąć nam od samej
pracy, jak też uwolnić się nieco od covidowych utrapień. Nie znaczy to jednak, że
nasza działalność jest już wolna od trosk.
Sen z powiek spędzają nam choćby nowe
uwarunkowania wynikające z propozycji
wprowadzenia, począwszy od przyszłego
roku, nowego katalogu pracochłonności
pozyskania i zrywki drewna. Wdrażany
katalog w sposób istotny obniża pracochłonność pozyskania drewna w górach.
Nasze działania zmierzają do złagodzenia skutków wejścia w życie nowych uregulowań poprzez między innymi wprowadzenie okresu przejściowego. RDLP
w Krośnie już dwukrotnie of icjalnie
występowało do GDGLP w tej sprawie.
Wiele wydarzyło się w minionym kwartale w zakresie promocji i relacji z naszym

otoczeniem. Mieliśmy wizyty poselskie, spotkania edukacyjne, sporo czasu
poświęciliśmy na udział w imprezach rangi regionalnej i lokalnej. „Karpaty zaklęte w drewnie”, plener rzeźbiarski „Duch
lasu”, pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej, targi Agrobieszczady,
festiwal kultury Lasowiackiej EtnoLas…
Trudno je wszystkie wspomnieć i omówić, ale kilka tych motywów znajdą Państwo wewnątrz numeru. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy angażowali się
w przedsięwzięcia kształtujące pozytywny wizerunek naszej organizacji.
Jak zwykle, zachęcam leśników z terenu do nadsyłania swoich propozycji tematycznych i artykułów, by Podkarpacki
Głos Lasu był też głosem ludzi z terenu.

Tchnęli w rzeźby „Ducha
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Jan Stachyrak w trakcie
rzeźbienia Sylwana. Plener
rzeźbiarski „Duch lasu”
Fot. EdM
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Lipa nazwana „Iwonicką Hydrą”
Rozstrzygnięty został konkurs na imię dla 10-pniowej
lipy w lesie iwonickim. Spośród 18 propozycji wybrano
„Iwonicką Hydrą” nadesłana przez jedna z kuracjuszek.
Nadleśnictwo Dukla sporządza wniosek do Rady Miasta Iwonicz-Zdrój o uznanie lipy za pomnik przyrody.
Przez okres wakacji leśnicy z Dukli prowadzili do tej
lipy uczestników coczwartkowych „Spacerów z leśnikiem”. Łącznie odbyło się dziewięć takich spotkań.
Uczestniczyło w nich około 400 osób – turystów, kuracjuszy oraz mieszkańców.
EdM
Fot. A. Zator

kultura

Tchnęli w rzeźby „Ducha lasu”
Występ Kapeli Spod Rubani

Piotr Michna zmaga się ze
św. Janem Gwalbertem

Stoisko Nadleśnictwa Dukla

Przez cztery dni (23-26
sierpnia) amfiteatr przy Alei
Leśnej w Iwoniczu-Zdroju
pełnił rolę plenerowej
pracowni rzeźbiarskiej.
Na placu, gdzie przewieziono
kłody drewna topolowego,
działało siedmiu artystów,
tworzących własne wizje
„Ducha lasu” – taki był
bowiem motyw przewodni
pleneru.
Używane były przede wszystkim pilarki,
które przez dwa dni jęczały i zawodziły,
ściągając uwagę spacerujących po uzdrowisku turystów i kuracjuszy. Przy wykończeniu prac w ruch poszły także dłuta, siekiery i inne narzędzia. Rzeźby od 2,5 do
3 metrów wysokości, pół metra średnicy
i ważą w sumie około dwóch ton. W przyszłości staną one w centrum uzdrowiska
i przy leśnych ścieżkach wokół kurortu.
Zaproszenie do udziału w plenerze,
zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju i Nadleśnictwo Dukla, przyjęło siedem osób,
w tym znani artyści: Paweł Leszega z Krosna, Andrzej Madziar z Gogołowa, Piotr
Michna z Krościenka Wyżnego, Sylwester
Sowa z Włodawy, Jan Stachyrak z Korczyny i Marian Wojtowicz z Limanowej, zaś

Andrzej Madziar
ze swoim duchem lasu

amatorsko towarzyszył im Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Jak się okazało „Duch lasu” pobudził
wyobraźnię twórców. Efektem ich pracy
były: „Leśne licho”, „Opiekun zwierzyny”, „Południca”, „Dziad Borowy”, bóg
słowiański w formie drzewa, mistyczna
postać św. Jana Gwalberta (patrona leśników) czy też mitologiczny Sylwan.
Efekt końcowy można było podziwiać w czwartek 28 sierpnia. O godz. 14
w amfiteatrze otwarto poplenerową wystawę a w programie był także koncert zespołu sygnalistów leśnych „Echo Karpat”
i „Kapeli Spod Rubani”. Wszyscy uczestniczący mieli okazję posmakować wyro-

Sylwester Sowa wykuwa
„postrach kłusowników”

bów marki „Dobre z lasu” i zajrzeć na stoisko edukacyjne Nadleśnictwa Dukla,
gdzie mówiono m.in. o procesach przyrodniczych, którym podlega las i o uwarunkowaniach gospodarowania tym przyrodniczym zasobem.
Uczestniczący w uroczystości Artur
Królicki, zastępca dyrektora RDLP
w Krośnie, przypomniał, że las pełni wiele funkcji, a wśród nich tę kulturotwórczą,
dającą natchnienie artystom.
Galeria „Duchów lasu” przez jakiś
czas będzie eksponowana w amfiteatrze,
a w przyszłym sezonie rzeźby staną na
terenie parku zdrojowego.
Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek
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ŚwiĘto Lasu 2021

Odznaczeni Medalem za Długoletnią Służbę

Mszy przewodniczył ks. bp Marian Rojek

Stanisław Zagrobelny, nowy
dziekan korpusu nadleśniczych
z buławą seniora

Seniorzy

Tym razem regionalne
uroczystości odbyły się
na terenie nadleśnictwa
Lubaczów w czwartek
2 września. Rozpoczęła
je msza święta
w kościele w Baszni Górnej,
koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. bpa
Mariana Rojka, zaś część
oficjalną zorganizowano
w Kresowej Osadzie w Baszni
Dolnej.
Po wygłoszeniu słowa powitania przez
Roberta Banasia, nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów, gospodarza terenu, głos zabrał Marek Marecki, dyrektor
RDLP w Krośnie. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o szukaniu rozwiązań
nowych problemów, będących następstwem zmieniającej się sytuacji gospodar-
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Brązowe Krzyże Zasługi

czej, związanej z pandemią, o realizacji
zobowiązań wobec kontrahentów, zwrócił też uwagę na dbałość o zdrowie i bezpieczne warunki pracy ponad 1600-osobo-

wej rzeszy pracowników Dyrekcji. Mówił
też o bieżących zagrożeniach dla gospodarowania w lasach wynikających z przyjętej
w czerwcu na szczeblu Unii Europejskiej

wydarzenia

strategii na rzecz bioróżnorodności do roku
2030, zakładającej między innymi objęcie
ochroną ścisłą 10% powierzchni lądowej UE.
– Dla naszego kraju jest to ponad 10-krotny
wzrost powierzchni, na której działalność ludzka będzie praktycznie wykluczona – zaznaczał
dyrektor Marecki. – Dlatego od kilku miesięcy
staramy się informować społeczeństwo, władze
samorządowe czy środowiska gospodarcze o możliwych następstwach i konsekwencjach wdrożenia
tych przepisów.
Jednocześnie podkreślił fakt, że leśnicy
mimo dziejowych burz i zawirowań historii,
dzięki poszanowaniu tradycji i konsolidacji
środowiska zawodowego, sięgając do wiedzy
i doświadczeń poprzedników, przetrwali jako
zwarta grupa fachowców, potrafiąca stawić
czoła wyzwaniom i wymogom współczesności.
Odczytano też list okolicznościowy nadesłany przez Józefa Kubicę, dyrektora generalnego LP.
Podniosłym punktem uroczystości było
wręczanie odznaczeń państwowych i korporacyjnych. Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka w imieniu Prezydenta RP udekorowała osiem osób krzyżami zasługi różnych
stopni. Ponadto 11 osób udekorowała medalami Za Długoletnią Służbę, a czterem osobom wręczyła Medale Stulecia Odzyskanej
Niepodległości.
Z kolei dyrektor Marecki uhonorował dwie
osoby „Kordelasem Leśnika Polskiego”.
W imieniu odznaczonych dziękował
Andrzej Modliszewski. Były też sympatyczne podziękowania dla emerytowanych kierowników jednostek organizacyjnych RDLP
w Krośnie, którzy zakończyli pracę zawodową w tym roku. Byli to Grażyna Zagrobelna, emerytowana dyrektor RDLP w Krośnie,
Andrzej Dąbrowski, emerytowany nadleśniczy
Nadleśnictwa Brzozów, Andrzej Kochmański, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa
Tuszyma i Janusz Skalski, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Narol.
Na tejże uroczystości odbyło się uroczyste
przekazanie „buławy seniora podkarpackich
nadleśniczych”. Z rąk Janusza Skalskiego przejął
ją Stanisław Zagrobelny, nadleśniczy z Oleszyc.
Uroczystość tradycyjnie zakończono odtworzeniem historycznego hymnu leśników autorstwa Wiesława Krawczyńskiego, dyrektora
lasów Ordynacji Potockich. Utwór ten napisany w latach 30. XX w. był wykonywany
na corocznych uroczystościach Święta Lasu
w Łańcucie odbywających się od 1933 roku.
Oprawę muzyczną święta zapewniał zespół
sygnalistów „Echo Karpat”.
Tekst: EdM
Zdjęcia: Edyta Śmieciuch, Nina Hamułka

Odznaczeniu Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Odznaczeni podczas uroczystości w Baszni Dolnej
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
MAREK MARECKI – dyrektor RDLP w Krośnie
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
ANDRZEJ MODLISZEWSKI – nadleśniczy N. Strzyżów
JANUSZ SKALSKI – em. nadleśniczy N. Narol
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
WOJCIECH GŁUSZKO – nadleśniczy N. Baligród
ANDRZEJ KOCHMAŃSKI – em. nadleśniczy N. Tuszyma
BEATA OKOCZUK - naczelnik wydziału RDLP w Krośnie
EDWARD ORŁOWSKI – st. specj. SL w N. Komańcza
ZBIGNIEW ŻYWIEC – nadleśniczy N. Dukla
MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
ZDZISŁAW KMIECIK – em. podleśniczy w N. Dukla
TERESA KOPCZAK – em. specjalista w N. Bircza
ZBIGNIEW KOPCZAK – nadleśniczy N. Bircza
KRYSTYNA KRAKOWIECKA – em. specjalista w N. Dukla
JERZY KRUDYSZ – em. leśniczy w N. Kolbuszowa
JÓZEF PIECZONKA – leśniczy w N. Kańczuga
STANISŁAWA SKALSKA – em. specjalista w N. Strzyżów
JANUSZ WILUSZ – em. specjalista w RDLP w Krośnie
ALINA WIŚNIOWSKA – em. specjalista w N. Bircza
JANUSZ ZAJDEL – podleśniczy w N. Brzozów
WOJCIECH ZAJDEL – specjalista w RDLP w Krośnie
MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI:
EDWARD ORŁOWSKI – st. specjalista SL w N. Komańcza
MACIEJ SZPIECH – nadleśniczy N. Ustrzyki Dolne
GRAŻYNA ZAGROBELNA – em. dyrektor RDLP w Krośnie
STANISŁAW ZAGROBELNY – nadleśniczy N. Oleszyce
Ponadto EDWARD ORŁOWSKI uhonorowany został
Złotym Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”
i Odznaką Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.
KORDELASEM LEŚNIKA POLSKIEGO:
GRZEGORZ GĄGOLA – wójt Gminy Bircza
WOJCIECH BOBOWSKI – przew. Rady Powiatu Przemyskiego
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Media społecznościowe – dlaczego warto?
Od dziewięciu lat, kiedy to Nadleśnictwo
Oleszyce, jako pierwsze z naszego regionu
założyło profil na portalu Facebook, jesteśmy
aktywni w mediach społecznościowych.
Przez ten czas wydarzyło się sporo. Przede
wszystkim zbudowaliśmy dużą grupę fanów
wokół naszych nadleśnictw. Jak pokazują
statystyki oraz zaangażowanie użytkowników
ludzie są żywo zainteresowani naszą pracą
i chcą abyśmy pokazywali ją w mediach
poprzez zdjęcia, filmy i opisy.
Statystyki pokazują, że profile, na których umieszczone są duże ilości autorskich postów, osiągają największe
zaangażowanie społeczności.
O sile przekazu mediów społecznościowych świadczą
choćby posty z ostatnich miesięcy:
– Nadleśnictwa Oleszyce o rodzinie młodych wilków
na leśnej drodze. Ilość użytkowników, która udostępniła
tę wiadomość to ponad 3000, a ogólny zasięg dotarcia do
odbiorców to ponad 350 000,
– Nadleśnictwa Baligród pokazujące atak watahy wilków na niedźwiedzie. Milionowa oglądalność tysiące
polubień i komentarzy.
– RDLP w Krośnie ukazujący watahę 23 wilków. Post
zyskał ponad tysiąc udostępnień, 789 komentarzy i tysiące polubień.

Nie wszystkie posty osiągają tak spektakularne wyniki, ale pamiętać należy, że wizerunek buduje się codzienną pracą. Informacje, które publikujemy, są obserwowane przez media regionalne i ogólnopolskie, które jeśli zauważą coś, co można opublikować u sobie, robią to.
A wtedy trafiamy z pozytywnym przekazem do szerszego grona użytkowników.
O tym, że warto pracować pokazuje nam także Nadleśnictwo Mielec zaangażowane w promocję lipy św. Jana Nepomucena, która zdobyła tytuł drzewa roku.
Bardzo ważne w mediach społecznościowych jest także wspólne
wspieranie się poprzez komentowanie postów na stronach nadleśnictw.
Polepsza to zasięgi, jakie osiągamy, a także daje siłę i motywację do
dalszej pracy.
Wszystkie nasze leśne profile, które prowadzimy na terenie RDLP
w Krośnie, mają ponad 371 000 fanów. Ponad trzykrotny wzrost w ciągu dwóch lat świadczy o tym, że to, co robimy, ma sens.
Statystyki na dzień 03.09.2021
Lp.

Liczba fanów na profilu

1.

RDLP w Krośnie

2.

Nadleśnictwo Baligród

3.

Nadleśnictwo Bircza

3218

4.

Nadleśnictwo Brzozów

1988

5.

Nadleśnictwo Cisna

25831

6.

Nadleśnictwo Dukla

1949

7.

Nadleśnictwo Dynów

1613

8.

Nadleśnictwo Głogów

2660

9.

Nadleśnictwo Jarosław

1900

10.

Nadleśnictwo Kańczuga

1337

11.

Nadleśnictwo Kolbuszowa

7312

12.

Nadleśnictwo Kołaczyce

4315

13.

Nadleśnictwo Komańcza

6600

14.

Nadleśnictwo Krasiczyn

6515

15.

Nadleśnictwo Lesko

2681

16.

Nadleśnictwo Leżajsk

3296

17.

Nadleśnictwo Lubaczów

2608

18.

Nadleśnictwo Lutowiska

2792

19.

Nadleśnictwo Mielec

8570

20.

Nadleśnictwo Narol

8570

21.

Nadleśnictwo Oleszyce

5000

22.

Nadleśnictwo Rymanów

2427

23.

Nadleśnictwo Sieniawa

2261

24.

Nadleśnictwo Strzyżów

1907

25.

Nadleśnictwo Stuposiany

5285

26.

Nadleśnictwo Tuszyma

4889

27.

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

9844

28.
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Nazwa profilu Facebook

Centrum Promocji Leśnictwa
w Mucznem
Łączna liczba fanów

9831
223519

12668
371 386

EDUKACJA
Stoisko Nadleśnictwa Rymanów

Dobre z lasu - stoisko promocyjne cieszy się wielkim
zainteresowaniem

W Rudawce mocno po leśnemu
Stoiska Lasów Państwowych oblegane
przez zwiedzających

Stoiska nadleśnictw

Ostatni weekend sierpnia
to tradycyjne pożegnanie
wakacji w Rudawce
Rymanowskiej – największa
w tej części Polski impreza
wystawienniczo-hodowlana,
która co roku przyciąga
dziesiątki tysięcy gości.
Dotąd uczestnikiem imprezy była
zawsze Nadleśnictwo Rymanów, natomiast w tym roku po raz pierwszy leśne
stoisko zaprezentowały wspólnie nadleśnictwa z terenu Beskidu Niskiego i Bieszczadów.
Nadleśnictwo Rymanów zapraszało do
zapoznania się z drewnem jako surowcem odnawialnym, lokalnym, a jednocześnie ponadczasowym, znajdującym ponad
30 tysięcy zastosowań w gospodarce. Był
pokaz odbiórki drewna, zaprezentowano
też wybrane aspekty funkcjonowania przemysłu drzewnego. Dużym wzięciem cieszyły się pokazy firm związanych z przewozem i przerobem drewna. Na miejscu

wielokrotnie pokazywano rozładunek
i załadunek surowca do transportu. Zwiedzający mogli tez podziwiać mistrzowski
pokaz pracy pilarką w wykonaniu Tomasza
Bilskiego, mistrza Polski drwali.
Motywy szkółkarskie z akcentem na
nasiennictwo prezentowało Nadleśnictwo Dukla zarządzające Leśnym Ośrodkiem Nasiennym o znaczeniu ponad regionalnym.
Z kolei wybrane zagadnienia z historia leśnictwa na tym terenie prezentowały
nadleśnictwa Komańcza i Lesko.
Bardzo ciekawy był moduł związany z turystyką przygotowany przez nadleśnictwa Baligród i Cisna, gdzie promowano ścieżki przyrodnicze, parkingi
i miejsca biwakowania, a także prezentowano program „Zanocuj w lesie” oraz portal „Czas w las”. Sporą ekspozycję zwierząt
żyjących w karpackich latach przewieźli
leśnicy z Nadleśnictwa Bircza.
W leśnym sektorze swe produkty prezentował Marek Barzyk, szef Koła Pszczelarzy w Krośnie, który nieopodal Leśnego
Ośrodka Edukacji w Hrendówce prowa-

dzi „Las pszczelarski. Las bartny” – wspólne przedsięwzięcie pszczelarzy i leśników
na rzecz promocji pszczół na terenach
leśnych.
Promowano też smaczne i zdrowe produkty spożywcze – dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się degustacja leśnych smakołyków oraz wyrobów
z dziczyzny na stoisku „Dobre z lasu”.
– Po raz pierwszy mogliśmy dla tak szerokiej publiki zaprezentować pełne spektrum
działań Lasów Państwowych – mówi obecny
na imprezie Jan Mazur, zastępca dyrektora
RDLP w Krośnie. – Bardzo cenię też możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi zainteresowanymi sprawami lasów, a w miniony
weekend było ich naprawdę wielu.
Poza leśnym sektorem odbyła się krajowa wystawa bydła simentalskiego, wystawa ras rodzimych, czyli tych, które uratowano przed wyginięciem: konie huculskie,
koniki polskie, kozy karpackie, były stoiska z regionalną żywnością i wyrobami
sztuki ludowej.
tekst: EdM
Zdjęcia: Jerzy K aleta
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Przypomnieli „Leśnika słów”

Mistrz Jerzy przysłuchuje się z obrazu piosenkom do
swoich tekstów

Harasymiada – impreza
upamiętniająca zmarłego
22 lata temu Jerzego
Harasymowicza,
zgromadziła kilkudziesięciu
miłośników jego poezji.
Po raz 12. Gminny Ośrodek
Kultury w Komańczy
zorganizował to spotkanie
przy udziale leśników, tym
razem w piątek 3 września.

Początek imprezy to recytacje wierszy
Harasymowicza przez młodzież, piosenki
z jego tekstami i prelekcje na temat twórczości. Ten wybitny poeta uważał Bieszczady i Beskid Niski za swój prawdziwy

Edward Marszałek opowiada o lesnych wątkach w życiu Harasywicza

dom i choć mieszkał w Krakowie, to właśnie w górach znajdował inspirację do swoich wierszy.
W swym referacie harcmistrz Krystyna Chowaniec zwróciła uwagę na to,
że Bieszczady oczyma Harasymowicza są nieco inne, niż te, które sami znamy z wędrówek po szlakach. Wrażliwy
poeta dostrzegał zarówno piękno przyrody, jak i trudną historię tych ziem. Z kolei
Edward Marszałek w swojej prelekcji
podkreślał wartość wiedzy Harasymowicza o przyrodzie, co wynikało z faktu, że
miał on epizod kształcenia w szkole leśnej
w Limanowej. Natomiast Wojciech Szymański mówił o tekstach poety, które stały się treścią piosenek, śpiewanych często
przy turystycznych ogniskach i na wieczorach poetyckich.

Widzowie mieli okazję obejrzeć ostatni wywiad, jakiego udzielił dla TVP Jerzy
Harasymowicz niedługo przed śmiercią.
Na pytanie o swe związki z leśnictwem
odrzekł, że jest „leśnikiem słów”.
Zwieńczeniem popołudniowego spotkania był wieczorny koncert artystów,
wykonujących poezję śpiewaną – zespołów: „Drabina Jakuba Trio” i „Dom o Zielonych Progach”. Ich występom „przesłuchiwał się” z obrazu Jerzy Harasymowicz.
W imprezie wzięli udział m.in. Andrzej
Olesiuk, starosta leski, Roman Bzdyk,
wójt Gminy Komańcza, Paweł Panaś, nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów i Dorota
Magusiak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Komańcza.
Tekst: Edward Marszałek

Zdjęcia: Anna Padamczyk-Budzyn

Leśnik wśród mistrzów ratownictwa górskiego

Dominik Jagieła w trakcie wspinaczki na
zawodach

Z
Dominik w trakcie wspinaczki
po skalnej ścianie
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w ycięst wem ek ipy Grupy Bieszczadzkiej GOPR
zakończyły się XXVI Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Górskim w Karłowie (Góry Stołowe). Mocnym punktem trzyosobowej drużyny
jest od lat Dominik Jagieła, podleśniczy
w Nadleśnictwie Dukla.
W pierwszy weekend września najlepsze zespoły ratowników górskich oraz

innych służb korzystających z technik
linowych w swojej pracy rywalizowały
o tytuł najlepszej drużyny. Zawody składały się z biegu górskiego, podczas którego zespoły pokonują trudności techniczne i wykonują zadania linowe z zakresu
ratownictwa górskiego.
Dominik Jagieła już 9 razy brał udział
w tych prestiżowych zawodach, a w zespole z Wojciechem Pawulem i Tomaszem
Januszczakiem nigdy nie zeszli z podium.
W latach 2016 i 2017 zajmowali III miejsce, w 2014 i 2019 – drugie, zaś w 2018
wygrali po raz pierwszy.
Podleśniczy Dominik Jagieła jest ratownikiem – ochotnikiem, członkiem tzw.
szpicy ratowniczej i również społecznie
sekretarzem zarządu Grupy Bieszczadzkiej GOPR.
Tekst: EdM
Zdjęcie z arch. Dominika Jagieły

