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Szanowni Czytelnicy,
Mijający 2011 rok obfitował w wiele wydarzeń w naszym stowarzyszeniu. Biuletyn Informacyjny ZO SITLiD w
Krośnie przybliży członkom i sympatykom SITLiD aktywną
działalność na wszystkich poziomach organizacyjnych. Kontynuowaliśmy organizowanie imprez sztandarowych dla naszego oddziału. Uczestniczyliśmy w obchodach 60-lecia naszego stowarzyszenia w Gołuchowie oraz braliśmy aktywny
udział w szkoleniach organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną. Nasze statutowe zadania oraz wytyczne
wynikające z Uchwał Zjazdu Delegatów Oddziału realizujemy bardzo dobrze. Uważam, że możemy być zadowoleni z
dokonań w 2011 roku.
Korzystając z okazji chciałbym osobiście podziękować
za zaangażowanie i wkład pracy wszystkim członkom Oddziału SITLiD w Krośnie. Równocześnie mam nadzieję, że
w 2012 roku nie zabraknie Nam sił i chęci do efektywnej pracy społecznej na rzecz Naszej Organizacji i polskich Lasów.
W Nowym Roku 2012 wszystkim członkom SITLiD-u i
sympatykom składam serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz spełnienia Waszych marzeń.
Zenon Szkamruk
Przewodniczący ZO SITLiD w Krośnie

Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa Zarząd Oddziału w Krośnie
Adres: ZO SITLiD w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno,
tel. (013) 43 644 51, fax (013) 43 643 01
Zespół wydawniczy: Tomasz Najbar (RDLP Krosno),
Bartłomiej Peret (N-ctwo Kolbuszowa),
Roman Januszczak (N-ctwo Jarosław).
Fotografie: Bartłomiej Peret, Robert Sobkowicz, Tomasz Najbar,
Natalia Wrona, Edward Marszałek
Nakład: 800 egz.
Skład i druk: Zakład Poligraficzny 39-300 Mielec,
ul. Korczaka 23, tel.: (017) 58 103 11, 58 103 12
Zespół wydawniczy nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych materiałów.
ISBN 83-88308-03-3
Na okładce: Zawody drwali w Lutowiskach
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Informacje z posiedzeń ZO SITLiD w Krośnie
Najważniejsze informacje oraz uchwały podjęte
na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2011 r.
1. Analiza sprawozdania finansowego za 2010
r. oraz zatwierdzenie preliminarza budżetowego na
2011 r., w którym największy udział w przychodach
stanowią wpływy ze składek członkowskich (58,2
tys. zł), wpływy z tytułu
wpłat na organizację imprez (8,2 tys. zł) oraz przychody z odsetek bankowych (3 tys. zł). Największy udział w rozchodach
stanowią natomiast koszty organizacji imprez (20
tys. zł), dotacje do kół zakładowych (20 tys. zł) oraz
składki do Zarządu Głównego (17,5 tys. zł).
2. Omówienie planu
działania Zarządu w 2011
r. - organizacja dwóch imprez (turnieju piłki siatkowej i zawodów drwali), włączenie się w organizacje krajowych zawodów siatkarskich organizowanych na terenie RDLP
w Krośnie w miejscowości
Kielnarowa oraz konkursów (fotograficznego i ekologicznego), a także zawo-

dów wędkarskich, strzeleckich i narciarskich poprzez
ufundowanie nagród. Zarząd jak co roku wspierał
będzie inicjatywy kół zakładowych, w tym wyjazdy
zawodowe Nasi przedstawiciele uczestniczyć będą
w pracach ZG SITLiD,
Rady FSNT NOT w Rzeszowie, Rady Doradczej
przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
a także przy opracowaniu
zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000.
3. Organizacja II Mistrzostw RDLP w Krośnie

w wędkarstwie spławikowo-gruntowym, których
współorganizatorem jest
Koło Zakładowe SITLiD
przy N-ctwie Lutowiska.
Podjęto uchwałę o ufundowaniu przez Zarząd Oddziału SITLiD w Krośnie
nagród w zawodach wędkarskich w kwocie ok. 2
tys. zł.
4. Omówienie spraw
związanych z organizacją
IX Turnieju Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego ZO SITLiD w Krośnie,
który odbędzie się w dniu
16 kwietnia w Mielcu, za-

kończenie imprezy na terenie Nadleśnictwa Tuszyma.
5. Ustalenie wstępnie
miejsca i terminu tegorocznych zawodów drwali - Lubaczów, 26 sierpnia.
6. Podjęcie uchwały o
dofinansowaniu do wyjazdu zawodowego KZ przy
N-ctwie Narol w wysokości po 190 zł na członka SITLiD (zgodnie z regulaminem).
7. Odrzucenie wniosku
KZ przy N-ctwie Komańcza o dofinansowanie zawodów drwali organizowanych na szczeblu Nadleśnictwa. W odpowiedzi
na wniosek zaproponowano wzorowanie się na Zarządzie Oddziału podczas
organizowania zawodów
regionalnych i znalezienie
sponsorów we własnym
zakresie.
8. Przyjęcie w poczet
członków 3 osób do Koła
Zakładowego przy N-ctwie
Lutowiska oraz 1 osoby do
KZ przy N-ctwie Dynów.

Najważniejsze informacje oraz uchwały podjęte
na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011 r.
1. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego,
ze szczególnym podkreśleniem wyników ekonomicznych Lasów Państwowych, postępu prac nad
„Ustawą o lasach”, nowymi ustawami o „Parkach
Narodowych”, „Odpadach”,
„Zarządach Gospodarki
Wodnej. Przedstawienie
sprawozdania z działalności Zarządu Głównego w
2010 r. oraz opinii Głów-

nej Komisji Rewizyjnej do
działalności Zarządu. Opinia ta była pozytywna pomimo ujemnego wyniku
finansowego, który został
pokryty z lokaty. Przedstawienie planu pracy, w
którym szczególną uwagę zwrócono na szkolenia,
jubileusz 60-lecia SITLiD
oraz konkurs na prace magisterskie i inżynierskie.
2. Informacja z turnieju
piłki siatkowej, w którym
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wzięło udział 18 drużyn najwięcej jak do tej pory.
Dyskusja nad ewentualnymi zmianami w regulaminie, a głównie nad wprowadzeniem zapisu o dopuszczeniu do rozgrywek
zawodników z co najmniej
6-cio miesięcznym zatrudnieniem.

3. Informacja z zawodów wędkarskich, które
odbyły się w miejscowości
Zawóz nad Zalewem Solińskim.
4. Zatwierdzenie miejsca i terminu zawodów drwali - Lubaczów,
26 sierpnia. Omówienie
spraw organizacyjnych.

5. Informacja o darowiznach, które zadeklarowały
przeznaczyć niektóre nadleśnictwa na cele statutowe
Stowarzyszenia.
6. Ustalenie wstępnie
miejsca i terminu konferencji związanej z obchodami 60-lecia SITLiD
- Bukowiec, początek paź-

dziernika.
7. Przyjęcie w szeregi
SITLiD 4 osób do KZ przy
N-ctwie Oleszyce, 2 osób
do KZ Komańcza oraz po
1 osobie do KZ przy RDLP
w Krośnie i Koła Środowiskowego przy Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie.

Najważniejsze informacje oraz uchwały podjęte
na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2011 r.
1. Pozytywne zaopiniowanie wszystkich wniosków, które spłynęły z Kół,
o przyznanie złotych i
srebrnych odznak honorowych SITLiD. Zaopiniowane wnioski przesłano
do Zarządu Głównego SITLiD.
2. Przyznanie dofinansowania do wyjazdów zawodowych Kół przy
N-ctwach: Oleszyce – 2600

zł, Kolbuszowa – 2200 zł,
Kołaczyce – 2000 zł, Sieniawa – 1600 zł.
3. Omówienie spraw
związanych z konferencją
naukowo-techniczną organizowaną z okazji Międzynarodowego Roku Lasów
2011 i 60-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa.

Najważniejsze informacje oraz uchwały podjęte
na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2011 r.
1. Informacja z regionalnych zawodów drwali, które odbyły się w dniu
26 sierpnia w Lubaczowie. Uczestniczyło w nim
21 drwali. Poziom zawodów był wysoki – 6-ciu zawodników uzyskało wynik
wyższy niż 1000 pkt.
2. Informacja z krajowych zawodów drwali ze
szczególnym naciskiem na
różnice pomiędzy zawodami naszymi a krajowymi. Dotyczyły one głównie
pewnych zachowań drwali, które ze względów bhp
na naszych zawodach są
niedozwolone.
3. Podsumowanie konferencji zorganizowanej
przez nasz oddział z okazji 60-lecia SITLiD w Bukowcu.
4. Informacja z obcho-

dów 60-lecia Rady NOT
w Rzeszowie, które połączone były ze szkoleniem
o charakterze warsztatowym pt. „Razem możemy
więcej”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego. Szkolenie miało
ono posłużyć do usprawnienia działalności NOT-u
i jego relacji z współtworzącymi go Stowarzyszeniami. W szkoleniu
uczestniczyli Kol.: Zenon
Szkamruk, Roman Januszczak i Tomasz Najbar.
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5. Informacja z obchodów centralnych uroczystości 60-lecia SITLiD,
które odbyły się w Gołuchowie.
Ad. 6. Przygotowanie
materiałów do biuletynu
informacyjnego.
7. Uchwała o włączeniu
w struktury oddziału krośnieńskiego SITLiD Koła
Zakładowego przy Zespole Szkół Leśnych w Lesku,
liczącego 7 osób.
8. Przyjęcie w poczet członków 2 osób do
Koła Zakładowego przy
N-ctwie Oleszyce oraz
po 1 osobie do KZ przy
N-ctwie Mielec i KŚ przy
Starostwie Powiatowym w
Lubaczowie.
Tomasz Najbar
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Dochody i Wydatki Działalności Statutowej ZO SITLID
wł Krośnie
za okres od 1 stycznia do 14 grudnia 2011 roku
L.p.

Wyszczególnienie

Przychody

1

Składki członkowskie z Nadleśnictw

2

Odsetki od lokat

3

Wpłata za śpiewniki

275,00

4

Nadleśnictwo Dukla - darowizna

100,00

5

Nadleśnictwo Sieniawa - darowizna

400,00

6

Nadleśnictwo Tuszyma - darowizna

7 200,00

7

Stowarzyszenie miłośników sportu i rekreacji Alpejczyk

500,00

8

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne - darowizna

100,00

9

Turniej siatkówki - wpłaty

10

ROJAX - zapł. FK 36/2011, nagroda w konkursie
narciarskim

11

Rozchody

Koszty

54 100,00
2 285,85

7 250,00
222,32

222,32

FHU REKMAL FK 298/2011 - puchary, trofea turniej siatkówki

1 201,64

1 201,64

12

Gastronomia Rudek Elżbieta - zapł. FK 14/2011 gastronomia turniej siatkówki

7 500,00

7 500,00

13

Gimnazjum nr 2 w Mielcu, zapł. R-k 36/2011 wynajem Sali, turniej siatkówki

1 500,00

1 500,00

14

Bednarz Wojciech - umowa zlec., sędziowanie na
turnieju siatkówki

1 000,00

1 000,00

15

„EWEX” Pietras Andrzej, FK 48/2011- koszulki,
torby, nadruki- turniej siatkówki

9 883,05

9 883,05

16

Zawody drwali - wpłaty

17

ARiMR O/Rzeszów - wynajem stoiska
reklamowego

18

„EWEX” Pietras Andrzej, FK 114/2011- zawody
drwali

226,32

226,32

19

FHU REKMAL FK 694/11 - nagrody, zawody
drwali

1 033,96

1 033,96

20

ZUL - Pietkowski Robert - zapł. FK 34/2011,
zawody drwali

1 536,00

1 536,00

21

FENIKS Stefan Flis - zapł. FK 338/2011, zawody
drwali

650,00

650,00

22

FHU REKMAL FK 1069/10 z 30.12.2010 - baner

427,00

427,00

23

Wydawnictwo Ruthenus, zapł. FV 002/2011 książki

5 000,00

5 000,00

24

Sąd Rejonowy Krosno - wpłata zaliczki na poczet
wyn. biegłego

162,00

162,00

25

FH Ibis - zapł. 18/K/2011 - nagroda w konkursie
fotograficznym

129,00

129,00

5 975,00
500,00
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26

Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek, FV 187/2011
- biuletyn

27

FHU ALFA - zapł. FK 361/2011, zawody
wędkarskie

28

FHUP Rater Druk - zapł. FK 427/2011, zawody
wędkarskie

29

2 029,50

2 029,50

656,50

656,50

1 303,06

1 303,06

Grawerstwo S.C. - zapł. FK 397/2011, zawody
strzeleckie

500,00

500,00

30

Zakład Aktywności Zawodowej Jarosław - zapł.
FA/11/294, konferencja

659,77

659,77

31

Gospodarstwo agroturystyczne, konferencja

749,70

749,70

32

FHU REKMAL FK 828/11 - baner, konferencja

232,20

232,20

33

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne - zapł. FK 111010166,
konferencja

500,04

500,04

34

„EWEX” Pietras Andrzej, FK 137/2011konferencja

1 926,18

1 926,18

35

Zamex S.C. - zapł. FK 0715/2011, konferencja

145,00

145,00

36

GPH Połoniny - zapł. FK 49/10, konferencja

5 000,00

5 000,00

37

SITLiD ZG Warszawa, FA/2011/365 - leksykon

4 200,00

4 200,00

38

Składki przekazane do ZG SITLID za XII/2010

1 658,92

39

Składki przekazane do ZG SITLID za 2011r.

40

Dofinansowanie do wyjazdu zawodowego - K.Z.
Narol

2 850,00

2 850,00

41

Dofinansowanie do wyjazdu zawodowego - K.Z.
Sieniawa

1 600,00

1 600,00

42

Dofinansowanie do wyjazdu zawodowego - K.Z.
Kołaczyce

2 000,00

2 000,00

43

Dofinansowanie do wyjazdu zawodowego - K.Z.
Kolbuszowa

2 200,00

2 200,00

44

Dofinansowanie do wyjazdu zawodowego - K.Z.
Oleszyce

2 600,00

2 600,00

45

Dofinansowanie do wyjazdu zawodowego - K.Z.
Lutowiska

4 800,00

4 800,00

46

Dofinansowanie do wyjazdu zawodowego - K.Ś.
Lubaczów

1 480,00

1 480,00

47

Dofinansowanie do wyjazdu zawodowego - K.Z.
Krosno

1 600,00

1 600,00

48

Dofinansowanie do wyjazdu zawodowego - K.Z.
Mielec

2 200,00

2 200,00

49

Dofinansowanie do wyjazdu zawodowego - K.Z.
Strzyżów

1 400,00

1 400,00

50

Dofinansowanie do wyjazdu zawodowego - K.Z.
Brzozów

200,00

200,00

51

Usługi Bankowe

189,50

189,50

90 991,09

48 562,74

RAZEM

19 498,35

17 839,43

78 685,85

19 498,35

22 930,00

Biernacki Paweł
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SITLiD – 60 lat

Sprawozdanie z obchodów Jubileuszu
W tym roku przypada
60-ta rocznica powstania naszego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Z tej okazji Zarząd Główny zorganizował uroczystą sesję jubileuszową oraz wspólnie z
Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych konferencję naukowo – techniczną pt. „Rozwój zasobów drzewnych i strategia ich wykorzystania”. Uroczystości te odbyły się w dniu 8 listopada 2011 roku, w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Ze względu na
bardzo bogaty program
obchody rozpoczęto już
o godzinie ósmej rano
od uroczystej Mszy Świętej a następnie uczestnicy
przemaszerowali do budynków Ośrodka gdzie
miały miejsce wszystkie
dalsze wydarzenia. Sesję
Jubileuszową otworzył

Przewodniczący prof. dr
hab. inż. Piotr Paschalis – Jakubowicz witając
w swój specyficzny, pełen powagi ale i równocześnie humoru sposób,
zaproszonych Gości, którzy licznie odpowiedzieli
na zaproszenie i zaszczycili obchody swoją obecnością. Wśród obecnych
byli m. in. – Janusz Zaleski – główny konserwator przyrody, Ewa Mańkiewicz-Cudny – przewodnicząca NOT, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej, Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji LP
(w tym nasz Dyrektor,
mgr inż. Edward Balwierczak),
Dyrektorzy
Generalni z poprzednich
lat, członkowie honorowi SITLiD, naukowcy –
w tym prof. dr hab. Andrzej Grzywacz z SGGW,
przedstawiciele
samorządów, nie zabrakło też
przedstawicieli przemy-

słu drzewnego, byli też
nadleśniczowie z wielu
nadleśnictw. Przewodniczący przypomniał po
krótce historię SITLiD od
1951 roku, ale też z cofnięciem się do wcześniejszych przedwojennych
lat, kiedy już były pomysły łączenia się leśników i drzewiarzy w zrzeszenia. Zaproszeni Goście wręczali upominki i
składali życzenia, które
oby się wszystkie spełniły
dla naszego Stowarzyszenia, gdyż życzyły samych
sukcesów a dla wszystkich członków doczekania następnych takich
uroczystości (100 lat !!).
Następnie wręczono Odznaki Honorowe NOT i
SITLiD, potem przerwa
– szybkie rozmowy przy
kawie, i… konferencja.
Konferencja obejmowała szeroki wachlarz tematyczny, niestety względy czasowe nie pozwoli-
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ły referującym na zbytnie
rozszerzanie swoich wypowiedzi a uczestnikom
na dyskusję, w związku z
tym pozostał w nas niedosyt wiadomości. Jednak w tym wszystkim
udało się wyartykułować
główny temat i wątpliwości poruszone m. in.
przez drzewiarzy – drewno na cele energetyczne.
Staje się to wręcz „palącym” problemem, gdyż
szeroko pojęta energetyka zobligowana do produkcji części energii z surowców odnawialnych
wchłania dużo drewna
powodując wzrost ceny
tego surowca. O godzinie 16.00 uroczysty obiad
– i w drogę do domu. Z
naszego oddziału w uroczystościach udział wzięli
koledzy: Przewodniczący Zenon Szkamruk oraz
Bartłomiej Peret i Roman
Januszczak.
Roman Januszczak
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60 lat NOT

Uroczystości jubileuszowe z okazji 60-lecia działalności Federacji
Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT - Rada w Rzeszowie
W piątek, 21 października br. odbyły się uroczystości jubileuszu 60-lecia Naczelnej Organizacji
Technicznej w Rzeszowie.
W programie znalazły się
między innymi: msza św.
w Kościele Farnym w Rzeszowie, wystąpienie Prezesa NOT w Rzeszowie,
wykład okoliocznościowy
prof. Kazimierza Oczosia, wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie odznaczeń stowarzyszeniowych oraz spotkanie koleżeńskie.
Podczas uroczystości
w Domu Technika NOT
w Rzeszowie przedstawiono historię, najważniejsze dokonania i plany Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Rzeszowskiej
Rady NOT. W swych wystąpieniach mówcy podkreślali ogromne znaczenie Rzeszowskiej Rady

NOT na arenie gospodarczej, a w szczególności rolę kadry inżynieryjno-technicznej będącej motorem i inicjatorem
wielu kluczowych dla regionu wydarzeń i przedsięwzięć inwestycyjnych.
Bardzo ciekawy wykład pt.
„Wszechświat, kiedy powstał, w czym się rozszerza, jak szybko i co o nim
wiemy” wygłosił prof. dr
hab. inż. Kazimierz Oczoś.
W wykładzie tym autor
wprowadził zebranych w
podróż w świat od mikro
do makrokosmosu. Rozpoczynajaca się od liścia
podróż do kosmosu, a następnie podróż wewnątrz
liścia była bardzo fascynująca, szczególnie z uwagi na występujące w obu
światach podobieństwa.
Zaproszeni goście, wśród
których znaleźli się przedstawiciele wszystkich 21
rzeszowskich oddziałów

stowarzyszeń naukowotechnicznych, parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz administracyjnych oraz samorządowych, złożyli na ręce Prezesa NOT w Rzeszowie Janusza Dobrzańskiego gratulacje okolicznościowe,
grawertony i medale pamiątkowe. Przedstawiciel
naszego stowarzyszenia
– przewodniczący ZO SITLiD – Zenon Szkamruk
również przezał pamiątkowy grawerton wraz z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów w działalności stowarzyszeniowej.
Rangę uroczystości nadała obecność Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT
Ewy Mankiewicz – Cudny,
będącej jednocześnie redaktorem naczelnym najstarszego pisma technicznego w Polsce „Przeglądu
Technicznego”, wydawanego od ponad 145 lat or-
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ganu prasowego Federacji
Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych. W swoim
wystąpieniu Pani Prezes
szczególny nacisk połozyła
na rolę służebności dla narodu polskiego Naczelnej
Organizacji Technicznej.
Wyróżniającym się inżynierom zostały wręczone
przez Panią Prezes srebrne,
złote i diamentowe odznaki honorowe NOT. Za wybitne osiągnięcia naukowe i techniczne Diamentową Odznakę Honorową
NOT otrzymali członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Włodzimierz Adamski, Janusz
Dobrzański i Jan Porada.
Wieczorem, w restauracji Domu Technika w Rzeszowie „Why Not”, odbyło
się spotkanie koleżeńskie.
Tekst: Tomasz Najbar
Fot.: Włodzimierz
Adamski
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Konferencja
z okazji 60-lecia SITLiD
Działacze
Zarządu
Oddziału Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników
Leśnictwa w Krośnie wraz
zaproszonymi gośćmi w
dniach 6-7 października
2011 roku uczestniczyli w konferencji naukowo-technicznej z okazji
zaszczytnego jubileuszu
60-lecia SITLiD w szczególnym Międzynarodowym Roku Lasów.
W Bukowcu w otoczeniu bieszczadzkich krajobrazów można było wysłuchać wielu ciekawych
referatów, w których dużo
miejsca poświęcono pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Wystąpienia
rozpoczął Edward Balwierczak Dyrektor RDLP
w Krośnie przedstawiając syntetyczną informację o lasach Podkarpacia. Historię SITLiD na
przestrzeni 60 lat omówił Stanisław Zalejski wiceprzewodniczący Zarządu Głównego. Aktywną
działalność ZO SITLiD
w Krośnie zaprezentował
przewodniczący Zenon
Szkamruk. Drugi blok tematyczny rozpoczął dr
inż. Alfred Król kierownik Zespołu Ochrony
Lasu w Krakowie przybliżając zgromadzonym bardzo ważny problem gospodarczy szkód powodowanych przez chrabąszcze we wschodniej części krośnieńskiej dyrekcji.
Realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Ochrony żubra in-situ w RDLP
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w Krośnie” omówił Naczelnik Bogusław Krzanowski. Natomiast Nadleśniczy z Ustrzyk Dolnych Roman Jurek nie
tylko zainteresował swoim wykładem o kłokoczce
południowej jako roślinnym symbolem współpracy polskich i słowackich regionów transgranicznych, ale również rozdał sadzonki tego pięknego krzewu na pamiątkę. Wybrane elementy z
historii Bieszczadów jak
zwykle barwnie zaprezentował Edward Marszałek.
Pionierski projekt telewizji przemysłowej w ochronie przeciwpożarowej w
szczegółach omówił Tadeusz Pryjma z Lubaczowa. Na zakończenie namawiał do korzystania z
programów rolno-środowiskowych Zastępca Dyrektora ARiMR w Rzeszowie Marek Owsiany.
Drugi dzień konferencji miał charakter terenowy i rozpoczął się od rejsu
po „Zalewie Solińskim”,
gdzie miejscowi leśnicy
przedstawili problematykę zagospodarowania turystycznego i zagadnienia
z jakimi spotykają się w
okresach dużego natężenia ruchu. Wszystkich zaskoczył bardzo niski stan
wody w zbiorniku, który odkrywał wiele zalanych „skarbów”. Następnie udaliśmy się na tamę
gdzie oglądnęliśmy tajniki
jakie skrywa elektrownia
wodna. Mieliśmy możliwość przejść całą „linię
technologiczną” produkującą cenną energię odnawialną.
Bartłomiej Peret
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Lista osób, którym zostały wręczone odznaczenia
na obchodach 60-lecia SITLiD w dniu 6 października 2011 r.
Lp.
1.
2.

Nazwisko
Najbar
Peret

Imię
Tomasz
Bartłomiej

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwisko
Thomas-Suchy
Bajda
Balwierczak
Karnat
Kośmider
Marecki
Marszałek
Mikołajczak
Modliszewski
Peret
Peret
Płaza
Sobkowicz
Stawarz
Wójcik

Imię
Grażyna
Marek
Edward
Janusz
Jerzy
Marek
Edward
Maciej
Andrzej
Bartłomiej
Stanisław
Jan
Robert
Stanisław
Julisz

Jednostka organizacyjna
N-ctwo Ustrzyki Dolne
N-ctwo Lutowiska
RDLP w Krośnie
N-ctwo Lutowiska
N-ctwo Kańczuga
RDLP w Krośnie
RDLP w Krośnie
N-ctwo Lutowiska
N-ctwo Strzyżów
N-ctwo Kolbuszowa
N-ctwo Kolbuszowa
RDLP w Krośnie
N-ctwo Dynów
N-ctwo Strzyżów
N-ctwo Kańczuga

Czereczon
Maksymowicz
Stopyra
Szafran
Szczerbicki
Suchy

Jerzy
Tadeusz
Wiesław
Grzegorz
Michał
Kazimierz

N-ctwo Narol
N-ctwo Oleszyce
N-ctwo Narol
N-ctwo Lubaczów
N-ctwo Lutowiska
N-ctwo Bircza

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jednostka organizacyjna
RDLP w Krośnie
N-ctwo Kolbuszowa

Odznaka NOT
srebrna
srebrna
Odznaka SITLiD
złota
złota
złota
złota
złota
złota
złota
złota
złota
złota
złota
złota
złota
złota
złota

VI Regionalne zawody drwali
rozstrzygnięte
Dyś Andrzej drwal z
Nadleśnictwa Lubaczów
nie dał szans pozostałym
zawodnikom i został obecnie panującym Królem pilarzy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Krośnie. Przygotowywał
się do zawodów od kilku
lat wygrywając rywalizację na terenie Nadleśnictwa Lubaczów, ale nigdy
nie zdobywając pudła na
zawodach wyższego szczebla. Ciężka praca opłaciła się gdyż w upalny piątek 26 sierpnia 2011 roku
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srebrna
srebrna
srebrna
srebrna
srebrna
srebrna
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skoncentrowany i wypoczęty przystąpił wspólnie z 20 innymi drwalami najlepszymi w poszczególnych Nadleśnictwach
do zabawy o laur najlepszego drwala VI Regionalnych Zawodów Drwali pod honorowym patronatem Edwarda Balwierczaka Dyrektora RDLP w
Krośnie.
Sukces w pierwszej
najistotniejszej dla wyniku konkurencji polegającej na precyzyjnej ścince drzewa odniósł Paweł
Furtek z Dukli zdobywając 598 punktów. Okrzesywanie naprawdę trudnej kłody naszpikowanej
wieloma pozornymi gałęziami wygrał Jan Łuc
z Brzozowa gromadząc
222 punkty. Największym
sprytem w składaniu pilarki wykazał się Mirosław Tomański zaliczając 86 punktów. Złożoną przerzynkę kłód najlepiej zaliczył Leszek Bieleń
z Glogowa. Najwięcej błędów popełnili zawodnicy
na dokładności przerzynki gdzie faworytom uciekło sporo punktów, a najlepszym okazał się Mirosław Hermański z Birczy. Najlepszy drwal zawodów mimo braku sukcesu w poszczególnych konkurencjach równo kroczył
zaraz za zwycięzcami co
przyniosło mu znakomity sukces zdobywając laur
najlepszego VI Regionalnych Zawodów Drwali i
mógł odebrać główną nagrodę od głównego sponsora firmy STIHL. Upalna
pogoda nie przeszkadzała
pilarzom walczyć o możliwość znalezienia się w najlepszej trójce Andrzejowi Dyś z Lubaczowa, Ze-
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nonowi Sobolewskiemu z
Jarosławia i Leszkowi Bieleniowi z Głogowa, którzy
będą mogli pojechać na
początku września do Rogowa na zawody krajowe i
reprezentować podkarpacie. Rywalizacja o laur najlepszego na terenie gościnnego Nadleśnictwa Lubaczów na szkółce Sikorówka była naprawdę zacięta
bo widok licznie zgromadzonych nagród zagrzewał
atmosferę. Organizatorzy
dziękują licznie zgromadzonym sponsorom. Nagrody ufundowali: firma
STHIL, HUSQVARNA,
MAKITA, Edward Bal-

wierczak Dyrektor RDLP
w Krośnie, ZOL w Tarnobrzegu, ARiMR w Rzeszowie, Iwoniczanka, Henryk Grzyb, Wojciech Otulak, Zakładowi Gazowni-

czemu w Jarosławiu i MOTI-DUPLI za bardzo cenne nagrody. Natomiast
wszystkich chętnych do
rywalizacji w następnych
zawodach drwali zachę-

camy do systematycznego treningu pracując bezpiecznie na swoich zrębach.
Tekst: Bartłomiej Peret
Foto: Robert Sobkowicz

Wyniki VI Regionalnych Zawodów Drwali organizowanych przez ZO SITLiD w Krośnie
w dniu 26 sierpnia 2011 roku - Klasyfikacja Ogólna
Zajęte
miejsce

L.P.

Konkurencja II

Konkurencja III

Konkurencja IV

1

1

Dyś Andrzej

Lubaczów I

519

200

36

174

257

1186

2

4

Sobolewski Zenon

Jarosław

507

218

58

154

233

1170

3

8

Bieleń Leszek

Głogów Młp.

444

202

70

176

226

1118

4

12

Furtek Paweł

Dukla

598

140

59

65

182

1044

5

20

Staroń Ryszard

Sieniawa

462

216

52

161

134

1025

6

2

Łuc Jan

Brzozów

507

222

78

104

93

1004

7

3

Tomański Mirosław

Kańczuga

399

200

86

161

100

946

8

10

Boroń Adam

Mielec

513

192

45

115

64

929

9

17

Hermański Mirosław

Bircza

481

84

43

48

260

916

10

5

Tokarczyk Piotr

Lesko

377

138

56

66

250

887

11

19

Kubis Jerzy

Oleszyce

479

162

59

91

96

887

12

11

Malinowski Józef

Kołaczyce

288

168

42

94

244

836

13

18

Kowalski Jakub

Komańcza

294

94

44

125

262

819

14

14

Krakowski Tomasz

Kolbuszowa

407

154

0

41

178

780

15

9

Styś Krzysztof

Lutowiska

295

108

56

0

254

713

16

15

Kowalski Janusz

Baligród

307

56

65

0

231

659

17

16

Ważny Mieczysław

Narol

455

156

0

0

0

611

18

21

Pazdro Andrzej

Tuszyma

237

130

48

53

142

610

19

13

Szydłowski Michał

Stuposiany

333

124

58

18

72

605

20

6

Augustyn Mateusz

Lubaczów II

285

134

0

0

82

501

21

7

Gretkowski Łukasz

Dynów

0

160

45

0

0

205

Nazwisko i imię

Nadleśnictwo

Konkurencja I
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I Mistrzostwa Polski Drwali
Rogów 2011

W dniach 7 – 9 września 2011 roku w czasie
trwania X Międzynarodowych Targów Leśnych w
Rogowie odbyły się I Mistrzostwa Polski Drwali.
Pilarze z całego kraju walczyli o tytuł Mistrza Polski
oraz o możliwość wyjazdu
na Mistrzostwa Europy.
Mistrzostwa organizowane były przez współpracujące ze sobą stowarzyszenia SIOMOL i SPL przy
współudziale LZD SGGW
w Rogowie. Zawody przeprowadzone zostały wg
międzynarodowego regulaminu Mistrzostw Świata
Drwali, stworzonego przez
organizację IALC.
Sędziowanie zawodów
odbyło się przy pomocy przeszkolonych wcześniej wg regulaminu IALC

sędziów, wśród, których
główny trzon stanowili leśnicy, członkowie SITLID
-u z terenu RDLP w Krośnie: Hubert Krochmal

– N-ctwo Komańcza, Michał Szczerbicki – N-ctwo
Lutowiska, Piotr Filipczak – N-ctwo Lesko oraz
Lesław Dobosz i Antoni
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Szewczyk –TL w Lesku.
Mistrzostwa nie mogłyby się odbyć bez wsparcia głównych sponsorów
firm: Makita i Husqvarna,
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którzy ufundowali między
innymi nagrody główne w
postaci pilarek.
Pierwszego dnia na dostępnej dla widzów powierzchni zrębowej w
Nadleśnictwie Jasień odbyła się konkurencja ścinki drzew. Kolejne cztery konkurencje: wymiana piły łańcuchowej, przerzynka
kombinowana,
przerzynka na dokładność
oraz okrzesywanie odbyły
się już na terenie targów w
dniu następnym. Emocje
trwały do ostatniej konkurencji, która ostatecznie
wyłoniła zwycięzcę. Został nim Jacek Stochniałek z okolic Opola wyprzedzając przeciwnika czterema punktami - przeliczając to na czas jest to jedna
sekunda.
W zawodach w Rogowie wystartowali drwale wyłonieni w ramach regionalnych eliminacji: 12

zawodników w kategorii
open oraz 7 w kategorii junior.
Wśród zawodników
znaleźli się również najlepsi drwale z RDLP w Krośnie wyłonieni w regionalnych zawodach drwali w
Lubaczowie zorganizowanych przez zarząd oddzia-

łu SITLID w Krośnie oraz
zawodach w Komańczy
zorganizowanych przez
N-ctwo Komańcza wraz z
SPL wg regulaminu IALC.
Drwale z naszego regionu zajęli:
Bieleń Leszek z Głogowa Małopolskiego - miejsce 7,
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Sobolewski Zenon z Jarosławia – miejsce 8,
Dyś Andrzej z Lubaczowa – miejsce 11,
Tokarczyk Piotr z Leska – miejsce 12,
Kowalski Jakub z Komańczy – miejsce 7 w kategorii junior.
Michał Szczerbicki
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zić sobie dzisiejsze Bieszczady bez kolejki leśnej, stanowiącej jedną z największych
turystycznych atrakcji tych
gór. Sunąca wzdłuż dolin
ciuchcia przywodzi na pamięć lata, gdy była ona niezwykle praktycznym środkiem transportu, a jednocześnie stanowiła dla mieszkańców prawdziwe okno na
świat. Można powiedzieć,
że właśnie kolejka od końca XIX wieku w sposób najbardziej wyraźny zmieniała
gospodarcze oblicze tej ziemi. Niestety, jak wiele zdobyczy techniki, ustąpiła ona
pola nowszym środkom
transportu. Jej likwidacja w
latach 90. XX wieku była
wielkim dramatem dla licznych pracowników i ludzi w
niej zakochanych. Dlatego z
uznaniem trzeba dziś wspominać te osoby, które nie pozwoliły zapomnieć o bieszczadzkiej ciuchci i ostatecznie przywróciły ją do życia,
nadając jej współcześnie turystyczną funkcję”.
Historyczny opis kolejek bieszczadzkich to dzieło Zygmunta Rygla, ale w

Nowa książka
o Bieszczadzkiej
Ciuchci

W pierwszych dniach
stycznia 2011 roku nakładem Wydawnictwa RUTHENUS ukazała się
książka „Z dziejów Bieszczadzkich Kolejek Leśnych” autorstwa dr. inż.
Zygmunta Rygla, byłego
pracownika RDLP w Krośnie. Autor, wieloletni działacz naszego Oddziału SITLiD, jeszcze w 2008 roku
opracował nowy tekst wydawanych wcześniej broszur o tej tematyce, ale, niestety, nie dożył już momentu ukazania się nowej publikacji, która po raz pierwszy kompleksowo traktuje

Bieszczadzką Ciuchcię jako
obiekt techniki leśnej i kulturowy zabytek leśnictwa
sprzed lat. Edycję książki
wsparły: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie oraz Polskie Towarzystwo Leśne i Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Leśnictwa i
Drzewnictwa Oddział w
Krośnie. Książka wydana została w twardej oprawie, w ładnej szacie graficznej, z licznymi mapkami i
ilustracjami. We wstępie
doń Edward Balwierczak,
dyrektor RDLP w Krośnie,
napisał: „Trudno wyobra-
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książce znalazł się też rozdział na temat kulturowej
roli leśnego pociągu, opracowany przez Romana Zielonkę, zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Cisna.
Wiele też wnosi współczesny opis działań Fundacji
BKL autorstwa Stanisława
Wermińskiego. Na kartach
książki znajdziemy wiele
niepublikowanych dotąd
zdjęć z zasobów archiwalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Krośnie. Starych fotografii
użyczyli również prywatni kolekcjonerzy, pasjonaci
kolejek. To sprawia, że całość książki stanowi dzieło
wielu osób, ale tym samym
nadaje jej zupełnie nowego
charakteru. Wydawnictwo
RUTHENUS przygotowało dwie wersje okładki, dając nabywcom możliwość
wyboru.
Publikacja ta ładnie
wpisuje się w jubileusz
15-lecia istnienia Fundacji
Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, który przypadł w lipcu 2011 roku.
Edward Marszałek
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„Leśne Fotografie”
po raz dziesiąty

chłanią”. Laureaci otrzymali tradycyjne wizerunki św.
Franciszka, patrona leśników i ekologów, wykonane
przez bieszczadzkiego arty-

ne przez podmioty zaangażowane w organizację konkursu. Tradycyjnie sponsorem jednego z nich było
Stowarzyszenie Inżynie-

20 stycznia 2011 roku
w sali narad Nadleśnictwa
Rymanów odbyło się posiedzenie jury konkursu fotograficznego „LEŚNE FOTOGRAFIE 2010” organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Na
konkurs tym razem nadesłano 345 prac fotograficznych wykonanych przez
123 autorów, w tym również amatorów fotografii
przyrodniczej ze Słowacji.
Oceniało je jury w składzie:
Jan Grudysz – fotografik i
operator kamery TVP, Andrzej Józefczyk – fotoreporter tygodnika „Nowe
Podkarpacie”, Wacław Turek – poeta, szef Fotoklubu Regionalnego Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie oraz Jacek Szarek fotograf przyrody, dziennikarz Telewizji Rzeszów,
jako przewodniczący.
Pierwszą nagrodę przyznano za fotografię dudka
w locie. Jednak już cztery
dni po rozstrzygnięciu jury
anulowało swój werdykt
w tym względzie z uwagi
na ewidentne naruszenie
punktu pierwszego regulaminu konkursu „Leśne Fotografie” przez osobę, której przyznano pierwszą nagrodę. Ustalono bowiem,
że nagrodzone zdjęcie zostało wcześniej nagrodzone
w trzeciej edycji konkursu „Las w moim obiektywie”, organizowanym przez
dwutygodnik „Las Polski”. Jury uznając, że doszło
do naruszenia regulaminu przez uczestnika konkursu postanowiło anulo-

stę, Zdzisława Pękalskiego.
Wyróżnienia równorzędne otrzymali: Michał
Czekański z Miejsca Piastowego, Edyta Juśkiewicz
z Radecznicy, Lech Karauda ze Szczecina, Zbigniew
Lorens z Krosna, Jacek Łuć
z Krosna, Andrzej Rapak z
Brzegu.
Przyznano też wyróżnienia specjalne, fundowa-

rów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział
w Krośnie. Zdobył je Leonard Baňas z Bardejowa
(Słowacja), a wręczył mu,
Tomasz Najbar, wiceprzewodniczący Oddziału SITLiD, podczas uroczystej
gali w Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
Edward Marszałek

wać swój werdykt w odniesieniu do I nagrody, reszta
jego zapisów pozostaje bez
zmian.
Laureatem drugiej nagrody został Piotr Grochala z Warszawy, za 2 zdjęcia pt. „Poziomo i pionowo” i „Uroczysko”. Trzecie
miejsce przyznano Antoniemu Pankowi z Krosna
za tryptyk „Za mgieł ot-
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Relacja z wycieczki zawodowej Leśników
na Krym
w dniach 3.09.2011r. do 12.09.2011r.

Uczestnikami byli pracownicy Nadleśnictwa Lesko, Lutowiska, Brzozów i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie. W wycieczce uczestniczyło również kilku emerytowanych leśników.
Wyjazd uczestników
wycieczki na Krym autokarem nastąpił z Leska
około godziny 2-giej w
nocy. Po około dwóch godzinach autokar z wycieczką dotarł na polsko–ukraińskie przejście granicznego w Medyce. Na tym
przejściu w stosunku do
Europy czas się zatrzymał
co najmniej o 20 lat, „jak
za dobrych socjalistycznych czasów” ukraińskie
służby graniczne, bez żadnych merytorycznych po-

wodów przetrzymały nas
ponad dwie godziny. Po
przejechaniu na Ukrainę
już bez problemów, nie licząc nie najlepszej nawierzchni dróg obraliśmy
kierunek do Odessy przez
Lwów, Tarnopol, Chmielnickij, Winnica, Humań,
Pierwomajsk, Odessa.
Odessa
3 września 2011 r.
Po prawie 20 godzinach jazdy autokarem do-

tarliśmy do hotelu Wiktoria w Odessie na godzinę 22-gą. Wszyscy ogromnie zmęczeni po morderczej drodze, humory jednak dopisują i po zjedzeniu obiadokolacji w hotelowej restauracji większość
wycieczkowiczów udała
się nad morze. Weszliśmy
na molo, było zupełnie
ciemno i niezbyt przyjemnie. Molo bez żadnych zabezpieczeń, z prawa i lewa
głębia Morza Czarnego.
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Odessa
4 września 2011 r.
Po śniadaniu zwiedzanie miasta Odessy z ukraińskim przewodnikiem,
Polskiego pochodzenia,
Władimirem, który dosiadł się do naszej wycieczki w Chmielnickim i towarzyszył nam przez cały
czas jej trwania.
Na wstępie przekazano uczestnikom wycieczki
parę szczegółów dotyczących historii miasta. Ode-
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ssę założyła caryca Katarzyna II w roku 1794.
Wraz z miastem budowano port czarnomorski. W
IX wieku miasto stało się
głównym portem obsługującym eksport rosyjskiego zboża i dzięki temu
stało się jednym z najbo-

gatszych i najszybciej rozwijających się miast carskiej Rosji. Miasto piękne
o szerokich ulicach, choć
obecnie zaniedbane, aktualnie liczy około miliona
mieszkańców.
Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od Katedry

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (tzw. kościół polski) z 1854 roku.
Z najważniejszych zwiedzanych obiektów Odessy
to piękne zabytkowe hotele, stara giełda, plac grecki, bulwar nadmorski, pomnik Puszkina, pałac Po-
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tockich i pałac Woroncowa, piękny obiekt Teatru
Opery i Baletu (swoją urodą architektoniczną dorównuje lwowskiej Operze). Ciekawym niepowtarzalnym obiektem są długie (193 stopnie) schody
Potiomkinowskie, którymi bezpośrednio udaliśmy
się do Dworca Portu Morskiego w Odessie. Mieliśmy dużo szczęścia, bo w
tym czasie przy nabrzeżu
zacumowany był najnowszy piękny statek pasażerski „Wiktoria”, który na
swój pokład może zabrać
około 2 tysięcy pasażerów.
Statek ten należy obecnie
do największych pasażerskich statków świata, wodowany był w 2007 roku w
Wielkiej Brytanii.
Z ważnych ciekawostek Odessy to słynna na
cały świat klinika mikrochirurgii oka (obejrzeliśmy obiekt zewnątrz) i
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pracujący w niej sławny
mikrochirurg Fiłatow. Pominąłbym w relacji fakt, że
przechodziliśmy w Odessie również przez tzw.
„most teściowej”. Na przęsłach tego mostu wisi niezliczona ilość łańcuchów i
zamkniętych przez młode
pary kłódek (według relacji przewodnika nowożeńcy zamykają kłódki na
znak wierności i trwałości
związku, a klucz wrzucają
do morza, zdarza się jednak dość często, że młody
już po pół roku szuka klucza w morzu). Na temat
nazwy tego mostu „most
teściowej”
przewodnik
opowiedział
„najprawdziwszą historię”, że taką
nazwę wymyślono, gdyż
podobno zdarzały się fakty, że zięć wyprowadzał na
ten most teściową na spacer, a później oczywiście
wracał, ale już bez teścio-

wej.
O godzinie 1300 opuściliśmy Odessę i udaliśmy
się w dalszą podróż w kierunku Teodozji. Zakwaterowanie w dość ładnym
hotelu „Atlantyk”, pokoje dwuosobowe o dobrym
standardzie. Na zewnątrz
basen kąpielowy i piękny
widok na morze, po którym pływają potężne statki
oceaniczne. Piękna piaszczysta plaża w odległości
około 20 m.
Teodozja
5 września 2011 r.
Teodozja to piękny kurort nadmorski, jest jednym z największych miast
na Krymie, aktualnie liczy około 90 tyś. mieszkańców. Miasto jak i cały
półwysep krymski miało bardzo burzliwą historię, założone zostało przez

osadników greckich około VI wieku p.n.e. Dzięki ich sprytowi miasto doszło szybko do ogromnego bogactwa i dobrobytu. Mieszkańcy trudnili się
głównie handlem, było to
właściwie miasto państwo,
które prowadziło własną
politykę i biło własną monetę. Około 60 roku p.n.e.
Teodozja została podbita przez rzymian. W XI
wieku w Teodozji pojawili
się Ormianie, oni głównie
zajmowali się rozwojem
handlu, rzemiosła, kultury. Czasy ich największej
chwały i bogactwa przypadały na XV wiek. W roku
1475 Teodozję zdobyli
Turcy i wówczas Teodozja
stała się głównym miastem
Krymu i liczyła już około
80 tys. mieszkańców. Od
1920 roku Teodozja znalazła się pod władzą Rosjan.
Tyle historii, a my po
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śniadaniu w hotelu o godzinie 900 wyjechaliśmy
do rezerwatu geologiczno-przyrodniczego Kara
– Dag. Po drodze Koktebel
niewielki kurort słynący z
fabryki koniaków, to jest
wspaniałego trunku przeznaczonego dla robotników, wypijanego głównie
przez ich przedstawicieli (
tak było za czasów PRL-u).
Następnie dotarliśmy do
rezerwatu Kara-Dag, który położony jest w niewielkiej odległości od miejscowości Koktebel.
Zwiedzanie rezerwatu kontynuowaliśmy z wynajętego w tym celu statku wycieczkowego, płynąc wzdłuż przybrzeżnych
fantastycznych form skalnych.
W trakcie rejsu przepłynęliśmy przez słynne Złote Wrota. Skała wysokości około 17 m sto-
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jąca samotnie na morzu,
tu obowiązkowo należało do morza wrzucić monetę pomyśleć życzenie,
a ono na pewno się spełni. W trakcie rejsu była też
atrakcja mrożąca krew w
żyłach. Kapitan statku zatrzymał statek w pobliżu
Złotych Wrót i zachęcał
uczestników rejsu do skorzystania z morskiej kąpieli. Niewielu znalazło się
śmiałków i tu muszę podkreślić, że wśród nielicznej
grupki korzystającej z kąpieli znalazły się głównie
panie – brawo i gratulacje. (Ja nie skorzystałem z
propozycji, w moim przypadku mój główny sponsor ZUS na pewno by się
ucieszył, nareszcie przestałbym go „cyckać”, gdyż
w miejscu kąpieli morze
miało ponad 35 m głębokości).
Po zakończonym rejsie
wróciliśmy do Teodozji i

zwiedziliśmy galerię obrazów słynnego malarza marynisty Iwana Konstantynowicza Ajwazowskiego,
a następnie czynny meczet
Mufti Dżumi oraz bardzo
starą cerkiew Św. Sergiusza.
Teodozja
6 września 2011 r.
Ostatnie śniadanie w
gościnnym hotelu Atlantyk. Opuszczamy Teodozję i jedziemy do Sudaku,
gdzie zwiedziliśmy bardzo
starą basztę obronną (ruiny germańskiej fortecy),
która na przestrzeni dziejów historii była pod panowaniem, Kozaków krymskich, następnie przez ponad 300 lat Turków no i w
najnowszej historii Rosjan.
Na terenie fortecy znajduje się meczet, który w pewnym okresie historii był
również cerkwią prawo-

sławną.
Dalsze zwiedzanie to
miejscowość Nowy Świat
do której dojechaliśmy, ze
względu na wąską i trudną
drogę wynajętymi busami.
W tej miejscowości zwiedzaliśmy rezerwat geologiczno- przyrodniczy.
Przeszliśmy pieszo wykutą w skałach tzw. „Carską
Ścieżką” do uroczej groty
Szaliapina (znany producent wspaniałych krymskich win).
W trakcie spaceru,
oglądaliśmy malowniczy
i groźny widok na morze,
które znajdowało się kilkadziesiąt metrów w dole
pod nami, a także widok
na cały przylądek Kapczika i niezwykle piękną plażę.
Około godziny 1600
wyjechaliśmy w kierunku Ałuszty. Miasto Ałuszta jest ważnym ośrodkiem
turystycznym Krymu, w

str. 22

którym znajduje się wiele sanatoriów leczących
głównie schorzenia układu oddechowego.
Po drodze do Ałuszty
zwiedziliśmy piękną nową
cerkiew prawosławną wybudowaną i poświęconą jako VOTUM ofiarom
morza wszystkich wyznań.
Ałuszta
7 września 2011 r.
Po śniadaniu w hotelu
„Ałuszta wyjechaliśmy w
kierunku Jałty.
Jałta jest największym
miastem Krymu, ze względu na swoją urodę, popularność i specyficzny mikroklimat nazywana jest
krymską riwierą. W Jałcie znajduje się ponad 90
różnego rodzaju sanatoriów. W pobliżu Jałty znajduje się kilka miejscowości
Ciąg dalszy na str. 28
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Na IX Turnieju Piłki
Siatkowej o Puchar Przewodniczącego ZO SITLiD
w Krośnie wystartowało
rekordowo 18 drużyn z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Krośnie. Rywalizacja zespołów odbywała się na
terenie Nadleśnictwa Tuszyma w sobotę 16 kwietnia 2011 roku na obiektach
sportowych nieopodal historycznego już stadionu
Stali Mielec. W morderczym tempie, przy olbrzymim obciążeniu fizycznym
i przy bardzo wysokiej tem-

Puchar z Tuszymy pojechał do Głogowa
peraturze na trybunach rozegrano ponad 30 meczy.
Rozgrywki rozpoczęto wczesnym rankiem
przy jeszcze świeżym powiewie wiatru w pierwszy cieplejszy dzień kwietnia. Najpierw rozlosowano,
aż w sześciu grupach kolejne miejsca. Efektem tego
powstało kilka grup tzw.
„śmierci” lub „amatorów”.
Grupa A
1. RDLP w Krośnie – 4 pkt
2. Mielec – 0 pkt
3. BULiGL w Przemyślu –
2 pkt
Grupa B
1. Sieniawa – 3 pkt
2. Lubaczów – 0 pkt
3. Głogów – 1 pkt
Grupa C
1. Leżajsk – 0 pkt
2. Oleszyce – 4 pkt
3. Tuszyma- 1 pkt
Grupa D
1. Narol – 2 pkt
2. Bircza – 3 pkt
3. Dynów – 0 pkt
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Grupa E
1. Dukla- 0 pkt
2. Lutowiska – 3 pkt
3. Jarosław – 1 pkt
Grupa F
1. Brzozów – 0 pkt
2. Lesko – 4 pkt.
3. Kolbuszowa – 2 pkt
Ze względu na napięty harmonogram dnia rozgrywano kolejno mecze
w grupach, których wyniki były często zaskakujące.
W półfinałach grały zespoły zajmujące kolejno 1 i 2
miejsce rozgrywając mecze
z sąsiadami z grup. Z rywalizacji półfinałowej do finału weszły: Głogów, Sieniawa, Oleszyce, Bircza, Kolbuszowa i Jarosław. Po zaciętych meczach, mocno
napiętej rywalizacji i chwilami bardzo długiej wymianie wyłonili się zwycięzcy IX turnieju. Na samym
szczycie podium stanęła
ekipa z Nadleśnictwa Głogów, II miejsce zajęli leśnicy z Birczy, natomiast III
miejsce wywalczyła drużyna z Kolbuszowej. Po
rozstrzygnięciu rywalizacji uhonorowano następujących zawodników: Najmłodszym zawodnikiem
został Jasiu Karp z Dyno-

wa z nagrodą ufundowaną przez Związek Zawodowy Solidarność, Statuetkę Miss zawodów otrzymała Małgorzata Kopczak
z Birczy, Puchar Fair-Play
ufundowany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuszyma otrzymała drużyna z Kolbuszowej, najlepszym atakującym został
Daniel Zamorski z Sieniawy, najaktywniejszym rozgrywającym został wybrany Jarosław Marek z Głogowa, najefektywniej bronił Krzysztof Dutkowski
z Birczy, natomiast Najlepszym zawodnikiem zawodów został Adam Orlewski z Kolbuszowej. Nagrodę Dyrektora RDLP w Krośnie dla najlepiej grającego
Nadleśniczego przyznano
Robertowi Stankiewiczowi z Narola.
Organizatorzy dziękują
zawodnikom i kibicom za
wspaniały udział i pierwszorzędną zabawę połączoną z nutką rywalizacji.
Już dziś zachęcamy do aktywnych treningów aby na
X jubileuszowym turnieju walczyć o drogocenne
miejsce na pudle.
Tekst: Bartłomiej Peret
Foto: Robert Sobkowicz
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IV Mistrzostwa Polski
Leśników w Piłce Siatkowej
– Kielnarowa 2011

Gospodarzem
tegorocznych Mistrzostw Polski Leśników w Piłce Siatkowej byli leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie,
ubiegłoroczni mistrzowie
polski. Turniej rozegrany został w dniach 28 do
30 czerwca w pięknej hali
sportowej Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej k. Rzeszowa. Po wyczerpujących zmaganiach
zwyciężyła drużyna RDLP
w Lublinie – od kilku lat faworyci turnieju. W zawodach rozegranych pod honorowym patronatem dyrektora generalnego Lasów Państwowych wzięło udział 18 drużyn reprezentujących poszczególne
RDLP (zabrakło RDLP w
Radomiu), LBG Kostrzyca
i DGLP.
Rozgrywki rozpoczęto
w czterech uprzednio rozlosowanych grupach. Najlepsze drużyny z tej fazy
rozgrywek zakwalifikowały się do pierwszej ósemki,

w tym również ekipa RDLP
w Krośnie. W wyniku dalszej rywalizacji zostali wyłonieni finaliści: ekipy z Lublina i Szczecina. Ostatecznym zwycięzcą została reprezentacja RDLP w Lublinie. Trzecie miejsce zajęli siatkarze z RDLP w Katowicach, którzy w meczu
o brązowy medal pokonali
drużynę z Poznania.
Zawody potwierdziły
coraz wyższy z roku na rok
poziom rozgrywek oraz
bardziej wyrównaną formę
poszczególnych drużyn.
Świadczą o tym choćby
miejsca w drugiej dziesiątce dotychczasowych finalistów.. Natomiast „czarnym
koniem” turnieju okrzyknięto
dotychczasowych
nieobecnych, tj. ekipę ze
Szczecina, która biorąc po
raz pierwszy udział w turnieju zajęła drugie miejsce.
Drużyna gospodarzy
wykazując się wielką gościnnością zajęła 7 miejsce.
Reprezentowali ją:
Tadeusz Maksymowicz

- Nadleśnictwo Oleszyce – kapitan drużyny, Piotr
Rozwód - Nadleśnictwo
Lubaczów, Robert Stankiewicz - Nadleśnictwo Narol, Jarosław Marek - Nadleśnictwo Głogów, Krzysztof Luft - Nadleśnictwo Jarosław, Adam Orlewski
- Nadleśnictwo Kolbuszowa, Witold Pilch - Nadleśnictwo Krasiczyn, Daniel
Zamorski - Nadleśnictwo
Sieniawa, Janusz Magusiak
- RDLP w Krośnie, Tadeusz Pryjma - Nadleśnictwo
Lubaczów, Paweł Niemiec
Nadleśnictwo Leżajsk, Józef Jabłoński Nadleśnictwo
Oleszyce
Decyzją sędziów przyznano nagrody dla wyróżniających się zawodników.
Za najlepszą zawodniczkę uznano Justynę Pikulik z RDLP Poznań, którą
uhonorował Tomasz Józefacki, kapitan Asseco Resovii. Najlepszym rozgrywającym został Andrzej Brak
z RDLP Kraków, a broniącym Artur Kaźmierski z

str. 25

RDLP Katowice.
Puchar dla najlepszego
atakującego otrzymał Tomasz Dębowski z RDLP
Szczecin. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano Marcina Adamowicza z
RDLP Lublin. Nagrodę fair
play otrzymała ekipa RDLP
w Warszawie.
Puchary w imieniu dyrektora generalnego LP
wręczał Walerian Żyndul,
naczelnik Wydziału Logistyki DGLP. Ceremonii dekoracji medalami dokonał
dyrektor Marek Marecki
oraz zaproszeni przedstawiciele sponsorów.
Wysoki poziom organizacyjny turnieju oceniony przez wszystkich uczestników zawodów był mile
przyjęty przez zespół odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie mistrzostw. Zespołowi, powołanemu przez Dyrektora RDLP w Krośnie Edwarda Balwierczaka, przewodniczył Marek Marecki – zastępca dyrektora, w jego
skład powołani zostali również: Janusz Magusiak, Artur Królicki, Roman Januszczak, Bartłomiej Peret, Marek Szczur, Tadeusz
Maksymowicz.
Uhonorowanie
poszczególnych drużyn i zawodników nagrodami było
możliwe dzięki sponsorom,
do których należą: Dyrektor Generalny LP, Dyrektorzy RDLP, Bank BGŻ SA,
Zarząd Oddziału SITLiD w
Krośnie, Zarząd Oddziału PTL w Krośnie, Związek Zawodowy Leśników
Polskich Zarząd Regionu w
Krośnie, Juraj Uhrin – firma Drevokapital.
Tadeusz Maksymowicz
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II Mistrzostwa
w wędkarstwie
spławikowogruntowym

II Mistrzostwa Pracowników
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w
wędkarstwie
spławikowo-gruntowym,
które odbyły się 28.05.2011r.

na Zalewie Solińskim w
miejscowości Zawóz.
Rankiem w Zawozie stawiło się liczne grono wędkarzy z terenu całej
RDLP-Krosno. Po części organizacyjnej zawod-

nicy zostali rozprowadzeni na stanowiska, wzdłuż
linii brzegu. Przy pięknej
słonecznej pogodzie zawodnicy rozpoczęli łowienie ryb. Mimo profesjonalnego podejścia do wędkar-
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stwa, ryby nie wykazywały większego zainteresowania, dopiero po godzinie
zaczęły się pierwsze brania.
Największe „wzięcie” miała
ukleja, kleń, trafił się leszcz,
płoć, okoń, baleń. Wszyst-
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kie złowione ryby po pomiarze zostały wypuszczone do wody.
Po zakończeniu połowów wszyscy zawodnicy udali się do Ośrodka Wczasowego „Ostatnia
Deska Ratunku”, gdzie komisja sędziowska odczytała wyniki i wręczyła nagrody. Nagrody wręczali Sędzia Główny i gospodarz
terenu Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutowiska Marek Bajda oraz zaproszony
gość wiceprzewodniczący
ZO SITLiD w Krośnie Tomasz Najbar.
Na pierwszym miejscu w Klasyfikacji Indywidualnej stanąłJan Krokos z N-ctwa Lutowiska, na
drugim Piotr Filipczak –
N-ctwo Lesko a na trzecim
Piotr Świąder z N-ctwa Jarosław. Nagrodę za „Największą złowioną Rybę”
otrzymał Piotr Filipczak z
N-ctwa Lesko.
W Kategorii Drużynowej pierwsze miejsce przypadło gospodarzom – drużynie N-ctwa Lutowiska II,
drugie miejsce – drużyna
z N-ctwa Lesko natomiast
trzecie miejsce przypadło
drużynie z N-ctwa Jarosław.
Po wręczeniu nagród i
oficjalnym zamknięciu II
Mistrzostw Pracowników
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w wędkarstwie spławikowo-gruntowym zawodnicy udali się na biesiadę wędkarską przy grillu, gdzie ponownie przeżywano emocje zawodów
i wspominano wędkarskie
osiągnięcia.
Imprezę uznajemy za
udaną i w przyszłym roku
zapraszamy ponownie.
Michał Szczerbicki

II Mistrzostwa Pracowników RDLP w Krośnie w wędkarstwie spławikowogruntowym
Klasyfikacja indywidualna
Imię i nazwisko

nadleśnictwo

waga

miejsce

Jan Krokos
Piotr Filipczak
Piotr Świąder
Mateusz Kocur
Marek Brański
Bartłomiej Barzycki
Roman Kula
Mariusz Kobylarz
Maciej Kiebała
Janusz Miszczyszyn
Jan Podraza
Mirosław Wanat
Dariusz Lizun
Jacek Szpiech
Michał Szczerbicki
Rafał Bogacki
Sławomir Rachwał
Marian Misiewicz
Jacek Lasota
Waldemar Latusek
Zbigniew Bieniek
Janusz Kuzio
Arkadiusz Kaczmarek
Dariusz Zaletański
Wojciech Wronowski
Roman Zielonka
Ryszard Woźnica
Michał Hipner
Stefan Wodczyc
Janusz Halat
Michał Hagaj

Lutowiska II
Lesko
Jarosław
Strzyżów I
Stuposiany
Cisna
Strzyżów I
Kolbuszowa
Strzyżów II
Komańcza
Lutowiska I
Lesko
Lutowiska I
Brzozów
Lutowiska I
Lutowiska II
Strzyżów I
Strzyżów II
Strzyżów II
Lesko
Głogów
Komańcza
Komańcza
Baligród
Baligród
Cisna
Cisna
Dynów
Kolbuszowa
Kolbuszowa
Lutowiska II

2,53
1,37
1,35
0,44
0,24
0,24
0,21
0,14
0,12
0,1
0,08
0,07
0,06
0,04
0,04
0,03
0,02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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takich jak: Liwodia, Ałupka, Masandra, i inne, Ten
cały kompleks miejscowości nazywa się Wielką Jałtą. Po grecku Jałta to Jałos
(brzeg, ląd). Legenda głosi,
że wypowiedział to jeden z
żeglarzy ze statku, który w
czasie burzy stracił orientację i w pewnej chwili,
gdy ucichła burza, opadła
mgła, zobaczył zielony ląd
i wówczas krzyknął „Jałos”

czyli brzeg. Statek był uratowany, a ląd (brzeg) nazwano Jałas, a po wiekach
Jałta.
Po drodze do Jałty znajduje się Międzynarodowe Centrum Wypoczynku
dzieci i młodzieży. Jednocześnie może wypoczywać
ponad 8 tysięcy osób. Wewnątrz Centrum znajduje się stadion na 12 tysięcy widzów oraz muzeum

kosmonautyki, w którym
znajduje się między innymi skafander kosmiczny
Gagarina. Do Jałty można
dojechać również trolejbusem, jest to najdłuższa linia trolejbusowa w Europie. Z okien autokaru podziwialiśmy piękne szczyty Gór Krymskich (pogoda była wspaniała). Najwyższy szczyt Czaterdach
1547m.npm.
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W granicach Wielkiej Jałty w miejscowości Ałupka zwiedziliśmy
piękny pałac hrabiego Woroncowa, wybudowany w
pierwszej połowie IX wieku. Obecnie stanowi w całości muzeum z kolekcją
pięknych obrazów, porcelany i przedmiotów z brązu.
W miejscowości Ałupka znajduje się dolna stacja kolejki linowej na górę
Św. Piotra. Jest to najdłuższa bezpodporowa kolejka
linowa w Europie.
Następnie w miejscowości Masandra, zwiedziliśmy zewnątrz pałac carski Aleksandra III. W dalszej kolejności udaliśmy
się do miejscowości Haspara, w której na szczycie skały zbudowany został
zamek nazwany „Jaskółczym Gniazdem” W nieodległej historii część tego
zamku w wyniku trzęsienia ziemi usunęła się do
morza.
Morze Czarne to
akwen położony na niespokojnym tektonicznie
obszarze (trzęsienia ziemi,
i podwodne wybuchy wulkanów) jest bardzo głębokie (średnia głębokość
około 1500 m, najgłębsze
miejsca to ponad 2400 m.)
i zasolone. Na głębokości
150 m nie ma już żadnego
życia, z powodu braku tlenu. Tlen zawarty w morskiej wodzie jest wiązany
i zabierany przez wydobywający się z dna morza
siarkowodór
Eupatoria
– Bachczysaraj
8 września 2011 r.
Eupatoria należy do
najstarszych miast na
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Krymie, należało kolejno do Greków, Rzymian,
Gotów i Hunów. Na długie lata miasto pozostawało pod panowaniem Tatarów, dopiero w XVIII wieku Eupatorię wraz z całym półwyspem krymskim zdobyli Rosjanie. W
mieście zwiedziliśmy zewnątrz meczet DżumaDżami, a następnie piękną cerkiew Św. Mikołaja. W dalszej kolejności
zwiedziliśmy dzielnicę karaimską. Karaimowie naród spokrewniony etnicznie z izraelitami, obecnie
na świecie żyje ich około
30 tysięcy. W dzielnicy tej
znajduje się obiekt zwany
Kenesą (dom modlitwy
Karaimów ) wyjątkowej
urody architektonicznej
z pięknymi ażurowymi
krużgankami i dziedzińcami. W Eupatorii znajdował się również klasztor Derwiszów. Derwisze

to muzułmańscy wędrowni Mnichowie. Istniejące pozostałości klasztoru
Derwiszów obejrzeliśmy
w trakcie pieszej wędrówki po mieście. Następnie z
Eupatorii udaliśmy się w
dalszą drogę do Bachczysaraju. Po drodze widok
na gorę Kowal 1356 m.
n.p.m., góra ta w nieodległej historii usunęła się, a
rumowisko skalne zniszczył kilka domów, wraz z
mieszkańcami w położonej w dole wioski. Dolina u podnóża góry nazywa się doliną duchów.
Bachczysaraj to około
30-tu tysięczne miasto na
Krymie, położone po drodze z Symferopola (stolica
autonomii krymskiej), do
Sewastopola.
Najbardziej znanym
budynkiem w mieście jest
pałac chanów krymskich.
Pałac chanów to przepych
i ślady wielkiej świetności

Tatarów. Wewnątrz obiektu piękne ogrody, wschodni wystrój komnat, harem.
W pałacu był też meczet.
Przewodniczka
barwnie opowiadała różne ciekawostki z historii pałacu i życia jego mieszkańców, pałac w swoim przepychu miał być ziemskim
rajem i takim zapewne był.
W tym pałacu planowane były najprawdopodobniej najazdy na ziemie słowiańskie, a także na ziemie
polskie.
W dalszej kolejności zwiedziliśmy wykuty
w skale piękny Uspienski
Monastyr, a następnie tajemnicze i niepowtarzalne skalne miasto Czufut
- Kale, twierdzy ludu Karaimów. Na obiado - kolację wróciliśmy do hotelu w
Ałuszcie.
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Liwodia - Sewastopol
9 września 2011 r.

Po śniadaniu jedziemy
do Liwodii zwiedzać ominięty wcześniej pałac cara
Mikołaja II. Liwodię w
roku 1860 od grafa Potockiego kupiła rodzina carska. Pod kierunkiem włoskiego architekta dom Potockiego został przebudowany na pałac. W roku
1910 gospodarzem Liwodii został car Mikołaj II. W
miejscu starego pałacu postawiono w roku 1911 letnią rezydencję cara tzw.
wielki pałac istniejący do
dziś.
Na parterze w największej sali odbywały się w lutym 1945 roku posiedzenia planarne konferencji
jałtańskiej. Dlatego na parterze, że prezydent USA
Roosevelt był osobą niepełnosprawną (nie chodził, a poruszał się jedynie
na wózku inwalidzkim),
dlatego przyjechał ze swoją córką, która była jedno-
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cześnie jego osobistą sekretarką. Z córką był też
premier Churchill. Była
ona zatrudniona w dyplomacji wojskowej. Roosevelt ze względu na swoje
kalectwo mieszkał w pałacu, pozostali uczestnicy konferencji rozmieszczeni zostali w pobliskich
pałacach. Przewodniczka naszej grupy wycieczkowej, wykazała się znakomitą znajomością historii, a także mówiła piękną
śpiewną polszczyzną. Na
pierwszym piętrze pałacu
opowiadała szczegółowo
historię rodziny carskiej.
Ostatni raz rodzina carska w Liwodii była w 1914
roku przed I wojną światową. Później w Rosji wybuchła rewolucja, w trakcie
której cała rodzina carska
tj. Mikołaj, jego żona, cztery córki i syn zostali roztrzelani.
Następny punkt programu to przejazd do Sewastopola, miasta które
za obronę w czasie II wojny światowej odznaczone zostało Złotą Gwiazdą
i Orderem Lenina, a także
otrzymało tytuł miasta –
bohatera ZSRR. Sewastopol w czasie drugiej wojny
światowej był zniszczony
nieomal w 96%. Oblężone miasto broniło się przez
8 miesięcy od 30 października 1941 roku do 4 lipca
1942 roku. W czasie obrony miasta mieszkańcy zeszli do podziemi (istniejących katakumb) i w ten
sposób przeżyli oblężenie.
W katakumbach działały szpitale, szkoły, sklepy,
kina, a nawet niektóre fabryki.
A teraz trochę historii z dziejów tego miasta,

które założone zostało w
roku 1783 z inicjatywy Potiomkina, jako port wojenny. Gregorij Potiomkin
był rosyjskim feldmarszałkiem i głównodowodzącym w wojnie z Turcją, a
także jednym z faworytów
carycy Katarzyny.
Aktualnie Sewastopol
liczy około 400 tys. Mieszkańców i jest największym
wojennym portem na Morzy Czarnym. Znajduje się
tu baza rosyjskiej wojennej
floty czarnomorskiej (na
zasadzie
porozumienia
między rządem Ukrainy,
a Rosją), oraz po przeciwnej stronie akwenu portowego baza floty wojennej
Ukrainy.
W Sewastopolu w
pierwszej
kolejności
zwiedziliśmy Panoramę
Krymską przedstawiającą wojnę krymską, która toczyła się w latach
1853-1856, pomiędzy Imperium Rosyjskim, a Turcją i jej sprzymierzeńcami (Francją, Wielką Brytanią). Panorama Krymska podobna jest w swoich rozmiarach do Panoramy Racławickiej. Następnie udaliśmy się do
centrum miasta, z którego bezpośrednio weszliśmy do portu wojennej
floty czarnomorskiej. Po
akwenie portowym odbyliśmy rejs dwoma statkami i z nich oglądaliśmy olbrzymy statków
wojennych rosyjskiej floty czarnomorskiej, łącznie ze statkiem szpitalem,
oraz najnowszej generacji krążownikami. Widok
był imponujący i okazja
do zrobienia ciekawych
zdjęć. Po rejsie statkami,
krótko zatrzymaliśmy się

przy nadmorskim bulwarze, aby jeszcze raz podziwiać widok na port i morze. Ostatni punkt programu wycieczki w tym dniu
to zwiedzanie w pobliżu Sewastopola ruin starożytnego greckiego miasta o nazwie Chersonezu
Taurydzkiego założonego
około VI wieku p.n.e.
Ałuszta – Humań
10 września 2011 r.
Śniadanie w hotelu
„Ałuszta” i wyjazd z pięknego i gościnnego Krymu do Humania, gdzie zatrzymujemy się na nocleg.
Przed nami dzisiaj 700 km
jazdy autokarem.
Do hotelu w Humaniu dotarliśmy w godzinach wieczornych, wszyscy mocno zmęczeni długą jazdą, więc obiadokolacja i spanie.
Humań – Lesko
11 września 20011 r.
Po śniadaniu w hotelu położonym na terenie parku dendrologicznego „Zofiówka” udaliśmy się z przewodnikiem
na zwiedzanie tego wspaniałego obiektu przyrodniczego.
Park
dendrologiczny „Zofiówka” w Humaniu założony został w
1796 roku przez Stanisława Szczęsnego Potockiego dla żony Zofii Potockiej i nazwany na jej cześć.
Całość została skomponowana przestrzennie w stylu romantycznym. W trakcie budowy wykopano
dwa wielkie sztuczne stawy (dolny i górny), które
połączono kaskadą rzeki
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Kamionki, natomiast pod
ziemią oba stawy łączy kanał i śluza, po którym pływają łodzie, wożące turystów. Na dolnym stawie
wykonano sztuczną wyspę, na której wybudowano piękną fontannę. Tyle
ogólnego opisu parku.
Próba opisania nieudolnymi słowami jego piękna byłoby profanacją rzeczywistości, to należy zobaczyć na żywo.
Po
zakończonym
zwiedzaniu parku wykwaterowanie z hotelu i około godziny 12-tej wyjazd
w kierunku Polski. Po
drodze obiad, przystanki na toaletę, no i zakupy
w przygranicznych sklepach ukraińskich specjałów. Tym razem mieliśmy
dużo szczęścia, na granicy ukraińsko – polskiej
odprawa trwała niecałą
godzinę. Do Leska przyjechaliśmy cali i zdrowi
około godziny 5-tej rano
12 września 2011 r.
Wprost nie do wiary,
że te 12 dni trwania naszej wycieczki tak szybko przeleciały. Chciałbym
podkreślić, że wycieczka
na Krym była wspaniała.
Opatrzność Boża obdarzyła nas piękną i ciepłą pogodą przez cały czas jej trwania.
W trakcie wspólnego przebywania, było nam
ze sobą dobrze, mogliśmy
się lepiej poznać. Podczas
długiej drogi, czas umilaliśmy sobie wspólnym śpiewaniem, no i umiarkowaną degustacją krymskich
win i koniaków. Dobrze
byłoby powtórzyć to jeszcze raz, do zobaczenia w
przyszłym roku.
Leszek Myćka
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Sprawozdanie z wyjazdu zawodowego
pracowników Nadleśnictwa Oleszyce
„Malowniczy Krym”
Na schodach Potiomkinowskich w Odessie

W lipcu tego roku
doszła do skutku długo
oczekiwana wycieczka na
Krym. Wczesnym rankiem15 lipca b.r. ruszyliśmy autokarem na przejście graniczne w Korczowej, gdzie po jedynie 40
– minutowym postoju,
powitał nas napis: Ukraina witaje Was.
Stąd do przejechania
cała mapa Ukrainy - by
znaleźć się na Krymie.
Na obwodnicy Lwowa powitaliśmy panią
Ostrowską – Polkę z Lwowa – naszą przewodniczkę po meandrach Europy Wschodniej. Przez
Złoczów, Tarnopol, przekroczeniu rzeki Zbrucz
w Wołoczyskach, opu-

ściliśmy tereny przedwojennej
Rzeczypospolitej. Przed nami ukazał się
inny, bezludny, wielkoobszarowy krajobraz –tere-

ny pokołchozowe dawnego Związku Radzieckiego. W dalszej trasie przez
Chmielnicki, Latyczów wylądowaliśmy na nocleg
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w Winnicy nad Bohem.
Rzeka Boh odtąd będzie
nam towarzyszyć przez
kilkaset kilometrów.
Po osiągnięciu Huma-
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nia i kilkudziesięciu kilometrach jazdy na południe autostradą Kijów
– Odessa, jedziemy dalej
na wschód. Przemieszczamy się przez stepy, a dokładniej przez osławione Dzikie Pola. Tylko ich
wygląd obecnie nie ma
nic wspólnego z opisami
w „Ogniem i mieczem”.
Obecnie Dzikie Pola wyglądają tak:
W dalszej podróży
na wschód, w Chersoniu
mieliśmy okazję podziwiać deltę Dniepru przed
ujściem do Morza Czarnego. Mijając Armiańsk
– wjechaliśmy na półwysep Krym. Z okien autobusu ukazał się nam inny
krajobraz – step krymski.
Suchy, gorący klimat
– temperatura 40 stop. w
cieniu nie nastrajała zbyt
optymistycznie.
Droga? - taka sobie, jak droga
gminna u nas. Dobrze, że
autobus posiadał klimatyzację, bo ciężko by było. I
tak dotarliśmy do Symferopolu – stolicy Autonomicznej Republiki Krymu
w ramach Ukrainy. Miasto założone już za Związku Radzieckiego - niezbyt
piękne, budownictwo typowe, postsocjalistyczne. Ciekawie wyglądają małe domki budowane
na obrzeżach miasta przez
powracających z wysiedlenia z wschodu Tatarów krymskich i oczywiście minarety.
Obecnie postrzegamy
Tatarów z ciekawością,
sympatią. Kiedyś na słowa: czambuły tatarskie –
drżało niejedno serce polskie. Gdzie przeszła orda
tatarska, tam nawet trawa nie rosła. Tatarzy – potomkowie Czyngis cha-

Międzynarodowy Rok Lasu
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na, po rozpadzie „Złotej
Ordy” rządzili Państwem
Krymskim przez przeszło 350 lat – od 1428r.do
1783r. kiedy to Katarzyna
II podbiła i zlikwidowała
chanat krymski. Późno w
nocy, Jałta – cel naszej podróży, powitała nas pokazem sztucznych ogni. W
Jałcie zwiedziliśmy pałac
carski w Liwadii – gdzie w
1945r. Stalin gościł angielskiego premiera Churchila i prezydenta USA Roosvelta i gdzie dokonał się
między innymi los powojennej Polski. W pobliskiej Ałupce podziwialiśmy Pałac Woroncowów i
Nikitski Park – ogród botaniczny, gdzie mogliśmy
podziwiać typowe drzewa i krzewy strefy śródziemnomorskiej, ale również takie ciekawostki
jak: drzewo truskawkowe,
drzewo pistacjowe, cypryśnik chilijski oraz bogatą
kolekcję sukulentów.
Po opuszczeniu przyjaznej Jałty udaliśmy się
na zachodnie wybrzeże Krymu, do Sewastopola, gdzie oprócz portu
wojennego, zwiedziliśmy
wykopaliska Chersonezu
Taurydzkiego – historycznego miasta Taurydów
- pierwotnych mieszkańców Krymu. To tu, w IX
wieku został ochrzczony
książę ruski Włodzimierz.
Obecnie stoi tu cerkiew
św. Włodzimierza – miejsce pielgrzymek chrześcijan prawosławnych.
Następnie na trasie odwiedziliśmy pałace
chanów tatarskich w Bakczysaraju i skalne miasto
„Czufut Kale”. Następnym
celem naszej wędrówki
była Odessa. Po zwiedzeniu miasta, portu nie za-
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Cerkiew św. Włodzimierza w Chersonezie

pomnieliśmy zrobić sobie zdjęcia na słynnych
„schodach potiomkinowskich”. Odessa zrobiła
na nas duże wrażenie. To
piękne, europejskie miasto. Miasto wolności, handlu i bogatych ludzi.W

drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Humaniu,
gdzie zwiedziliśmy słynną „Zofiówkę” Potockich.
Całość wycieczki była
potrzebna, pożyteczna i
udana.
Stanisław Zagrobelny

Zwiedziliśmy ruiny dawnej faktorii genueńskiej w
Sudoku

Chersonez Taurydzki w Sewastpolu
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Sprawozdanie z wyjazdu zawodowego
pracowników Nadleśnictwa Kolbuszowa
w dniach 28.06.2011 – 03.07.2011
29 czerwiec 2011 r.
Wczesnym
rankiem
rozpoczęła się nasza podróż „po wschodniej ścianie” Polski w kierunku pojezierza suwalsko-augustowskiego. Po dotarciu do
Studzienicznej i zwiedzeniu drewnianego kościoła ze zdobieniami z poroża
z dzikich zwierząt wybraliśmy się w rejs po Kanale
Augustowskim. Statkiem,
który w 1999 roku płynął
z papieżem Janem Pawłem
II. Płynąc z Studzienicznej
do Augustowa przekraczaliśmy jedną z występujących 18 śluz na Kanale Augustowskim. Różnica lustra
wody wynosiła 1m. Płynąc
po jeziorze Studziniczne,
Białe, Augustowskie i Necko mieliśmy okazję zobaczyć ujście rzeki Rospuda
– znanej w całej Polsce oraz
rezerwat krajobrazowy „Jezioro Kalety”.

ce się wojska w 1945 roku
wysadziły wszystkie bunkry. Obecnie teren ten jest
cenny za względów przyrodniczych, gdyż chroniony jest w ramach sieci Natura 2000 Ostoja Warmińska, jako zimowisko licznie

występujących tam nietoperzy. Popołudnie spędziliśmy pływając statkiem po
jeziorze Kisajno, na brzegach którego leży Giżycko. Opływaliśmy wyspy
m.in. Duży Ostrów, Górny
Ostrów, Sosnowy Ostrów,

30 czerwiec 2011 r.
Rankiem drugiego dnia
zwiedzanie
rozpoczęliśmy od Muzeum Mazurskiego w Owczarni. Można tam fizycznie poczuć jak
żyli i pracowali Mazurzy –
mieszkańcy Prus Wschodnich w XIX wieku. Odwiedziliśmy również ruiny byłej wojskowej kwatery Hitlera „Wilczy Szaniec” w
Gierłoży. W latach 19401944, w lesie, na obszarze
2,5 km2 powstała kwatera. Wybudowano tam ponad 70 obiektów z żelbetonu i cegły, w tym 7 bunkrów ciężkich. Wycofują-
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Wielka Kiermuza - chronione jako rezerwaty przyrody, ze względu na gniazdujące tam rzadkie gatunki ptaków. Dalsza podróż
zawiodła nas do Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce, najwspanialszego
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sie II wojny światowej, w latach 1941-1944 las w Panorach był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej pod Wilnem. Ofiary przywożono
pociągami lub ciężarówkami, rozstrzeliwano i grzebano w olbrzymich dołach.
Wymordowano tam 100
tys. osób, w tym 70 tys. Żydów, 20 tys. Polaków.

obiektu późnobarokowego
w Polsce z XIV wieku.
1 lipca 2011 r.
Rankiem dnia trzeciego po przekroczeniu granicy litewskiej wyruszyliśmy
w kierunku Kowna, drugiego co do wielkości miasta Litwy. Zdobi je wiele
zwiedzonych przez nas zabytków: zamek, kościół św.
Piotra i Pawła, ratusz kowieński zwany „białym łabędziem”, kościół i klasztor Jezuitów, dom kupca
Perkuna z XV wieku, kościół Witolda, Aleja Wolności – główny pasaż nadlewny. Udając się do Wilna zwiedziliśmy starą stolicę Litwy – Troki. Tam pływając po wodach jeziora
Galwie oglądaliśmy gotycki zamek Wielkich Książąt Litewskich z XV wieku, wzniesiony przez Wi-

tolda. Celem naszej podróży tego dnia było Wilno. Jednak zanim tam dotarliśmy zatrzymaliśmy się
w lesie ponarskim. W cza-

2 lipca 2011 r.
Czwarty dzień wspólnej wyprawy spędziliśmy
w Wilnie – stolicy Litwy.
Zwiedzaliśmy kościół Św.
Kazimierza, plac ratuszowy, budynek Uniwersytetu Wileńskiego, kościół
pw. Św. Jana Chrzciciela i
Św. Jana Ewangelisty, pałac
prezydencki, Katedrę wileńską z grobowcami królewskimi i kaplicą Św. Kazimierza, górę trzykrzyską,
kościół Św. Anny – zabytek
klasy zero, pałac Wielkich
Książąt Litewskich, pomnik Adama Mickiewicza,
kościół Św. Piotra i Pawła,
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kościół Św. Ducha, Ostrą
Bramę i Kaplicę Matki Bożej Miłosierdzia, kościół
Św. Teresy, cerkiew Ducha
Świętego, cmentarz na Rossie wraz z grobem matki i
serca Józefa Piłsudskiego.
Poznaliśmy również miejsce rekreacji i wypoczynku
położone w granicach miasta Wilno, gdzie wileńczycy
spędzają wolne chwile.
3 lipca 2011 r.
Po śniadaniu wyruszyliśmy do Tykocina. Tam
po obejrzeniu pomnika
Jana Klemensa Branieckiego i barokowego kościoła Świętej Trójce zwiedziliśmy Muzeum Kultury Żydowskiej, które mieści się
we wnętrzach Wielkiej Synagogi z 1642 roku i dom
talmudyczny. W muzeum
odnaleźliśmy zdjęcie młodzieży żydowskiej z Kolbuszowej zrobione w 1931
roku. Kresem naszej podróży był Świerczów, do
którego dotarliśmy nocą.
Natalia Wrona
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Sprawozdanie z wyjazdu zawodowego
pracowników Nadleśnictwa Sieniawa
w dniach 4 – 11 czerwca 2011 roku
Wyjazd rozpoczął się 4
czerwca w godzinach popołudniowych. W planie
wyjazdu było zwiedzenie
ciekawych przyrodniczo
i historycznie krain: Transylwanii, Bukowiny i Maramureszu. Trasę przejazdu z Sieniawy do Rumuni
pokonaliśmy w godzinach
popołudniowych i nocnych, przejeżdżając w tym
czasie Słowację i Węgry.
Pierwszym miastem, które zwiedziliśmy w trakcie
wycieczki była Sigiszoara.
Jest to bardzo dobrze zachowane miasto w środkowej Rumuni, jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych zespołów miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej. W trakcie spaceru po tym mieście
mieliśmy okazję zobaczyć
m.in. Wieżę Zegarową,
mury i baszty obronne. Naszą uwagę zwróciły zwłaszcza tzw. Schody Szkolne
prowadzące ze starej rumuńskiej szkoły do kościo-

ła na Wzgórzu. Kilkusetmetrowe schody obudowane są drewnianymi ścianami i dachem chroniącym
przechodniów przed opadami
atmosferycznymi.
Największe jednak zaciekawienie wzbudził Dom Drakuli. W budynku tym przyszedł na świat władca Wołoszczyzny - Vlad Drakula zwany też Palownikiem.
Jego postać posłużyła Bramowi Stokerowi, jednemu
z czołowych angielskich
twórców światowej literatury grozy, do stworzenia
postaci słynnego wampira
Drakuli.
W trzecim dniu mieliśmy możliwość spotkania
się w Braszowie z leśnikami rumuńskimi. W mieście tym bowiem znajduje się jedna z regionalnych
dyrekcji Romsilvy, czyli odpowiednik naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Na świetlicy dyrekcji
zostaliśmy przyjęci przez

jej dyrektora, rzecznika
prasowego i jedną z pracownic. Przy kawie, w trakcie spotkania pracownicy Romsilvy przedstawili
nam specyfikę pracy leśników rumuńskich. Obecnie
powierzchnia lasów w Rumunii wynosi ok. 6,5 mln
ha. W przeszłości osiągała
prawie 18 mln ha. Po roku
1948 lesistość tego kraju wynosi 27%. Zgodnie z
prawodawstwem leśnym,
powierzchnia lasów w Rumunii nie może już ulegać
dalszemu zmniejszeniu.
Obecnie lasy państwowe
stanowią ok. 53% wszystkich lasów. Pozostałe 47%
należy do osób prywatnych
i osób prawnych, a także
do jednostek administracyjnych. Lasy państwowe
są administrowane przez
Krajową Administrację Lasów Romsilva, która podlega Ministrowi Środowiska i Lasów. Romsilva dzieli
się na 41 okręgów leśnych,
które są bezpośrednio ko-
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ordynowane przez Dyrektora Naczelnego. Jednostki administracyjne lasów
są podstawowymi oddziałami leśnictwa i podlegają okręgom leśnictwa. Lasy
są administrowane w oparciu o plany urządzania lasów, opracowywanych na
10 lat, z wyjątkiem planów
sporządzanych dla plantacji topoli, wierzb oraz innych, szybko rosnących gatunków. Dla tych gatunków
okres ważności wynosi 5
lub 10 lat. Jako ciekawostkę podano nam, że w Braszowie stosunkowo częste
są przypadki wchodzenia
niedźwiedzi brunatnych
do miasta w celu poszukiwania pokarmu w miejskich śmietnikach. Po spotkaniu z leśnikami zwiedzaliśmy Braszów. Starówka tego miasta to połączenie kultury zachodnioeuropejskiej (regularne ulice, Czarny Kościół, ratusz,
mury miejskie) ze wschodnią (cerkiew św. Mikołaja,
pierwsza rumuńska szkoła). W dalszej części dnia
mieliśmy możliwość zwiedzenia pięknie położonego
Zamku Drakuli. Niestety,
zamek ten z postacią historyczną Vlada Drakuli nie
ma nic wspólnego. Zamek
jest związany z tą postacią jedynie przez powieść
Brama Stokera. W okresie
międzywojennym pełnił
on rolę rezydencji królowej
Rumunii Marii. Przed zamkiem uczestnicy wycieczki
mieli możliwość zobaczenia i kupienia drewnianych
wyrobów rękodzieła ludo-
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wego oraz skosztowania i
kupienia pysznych serów
owczych i nie tylko. Innym
ciekawym obiektem zwiedzanym w tym dniu był zamek w Rasznowie. Służył
on miejscowej ludności do
chronienia się i obrony na
wypadek wojen. Z murów
zamkowych rozciąga się
piękna panorama okolicy
W kolejnym dniu przejeżdżaliśmy do Suczawy - stolicy okręgu Sucza-

ściół ormiański. Najciekawszym jednak wydarzeniem w tym dniu był przejazd przez Park Narodowy
- wąwóz Bicaz. Wąwóz ten
jest jednym z najgłębszych
w Europie, jego ściany dochodzą do 400 m wysokości, ciągnie się na długości
6 kilometrów. Jest porównywalny tylko z wąwozem
Verdon we Francji. Faktycznie jego szerokość jest
niewielka, tak, że w najcia-

wilgotno. Spływający ze
stoków Karpat na wschód,
strumień Bicaz wpada do
rzeki Bystrzycy w miejscowości Bicaz. Bystrzyca słynie m.in. ze spływów drewna, które tą drogą transportowane jest z gór do tartaków i fabryk w dolnej Mołdawii.
Następnego dnia z rana
uczestnicy wyjazdu zwiedzali Suczawę z jej zabytkami tj. twierdzą, cerkwią św. Jerzego. W mieście tym znajduje się Dom
Polski skupiający i kierujący życiem polonii rumuńskiej. Dalszym etapem wycieczki było odwiedzenie
Kaczyki – niegdyś polskiej
wsi. Tutaj dzięki spotkaniu
z przedstawicielami miejscowej polonii mieliśmy
możliwość zwiedzenia starej, nadal czynnej kopalni soli i kościoła z obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie w miejscowości Humorului zwiedzi-

wa oraz Bukowiny rumuńskiej. W trakcie przejazdu
zwiedziliśmy, m.in. w miejscowości Premier - kościół
warowny
wybudowany
jeszcze przez Krzyżaków,
w Georgeni - warowny ko-

śniejszym miejscu zaledwie
mieści się droga i potok.
W Piekielnym Przesmyku
skalne urwiska wydają się
wręcz łączyć w sklepienie.
Nawet w największe upały
jest tu chłodno, ciemnawo,

liśmy drewniany malowany na zewnątrz kościół, a
w miejscowości Woroneż
drewniany monastyr. Oba
te obiekty znajdują się na
liście UNESCO. Zadziwiający jest w tych obiektach
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fakt, że zewnętrzne freski
pomimo kilkuset lat są zachowane w bardzo dobrym
stanie chociaż nie były
poddawane żadnym zabiegom konserwatorskim.
Szóstego dnia uczestnicy wyjazdu dotarli na przełęcz Przysłup (1416 n.p.m.).
Tutaj podczas całodziennej
wędrówki górskimi szlakami mieliśmy możliwość
podziwiania przepięknych
górskich widoków, spotkania z miejscowymi pasterzami i porównywania
sposobów prowadzenia gospodarki leśnej w Rumunii z naszą. Zdziwienie nasze szczególnie wzbudzał
fakt, że prawie całe niektóre zbocza były pozbawione
drzewostanu. Drzewa zostały wycięte i wywiezione, pozostały po nich jedynie pnie i szlaki wywozowe
biegnące po warstwicach
zbocza.
W przedostatnim dniu
wyjazdu zwiedzaliśmy region Maramuresz. Jest on
znany jako kraina drewnianych cerkwi i chałup. W
ciągu całego dnia mieliśmy
możliwość odwiedzenia
kilku miejscowości słynących z takiej właśnie zabudowy. We wiosce Ieud znajdują się drewniane marmaroskie chaty i cerkiew. W
Barsanie znajduje się monastyr z monumentalną
zabudową sakralną opartą
na architekturze maramureskiej. Tu też znajduje się
ponoć najwyższą drewniana wieża w Europie (Foto
nr 2). Z kolei w Sapancie
mieliśmy możliwość zwiedzenia prawdopodobnie
jedynego na świecie „wesołego cmentarza”. Nagrobki od lat trzydziestych ubiegłego wieku wykonywane
są z drewna i przedstawia-
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ją namalowaną historię pochowanych tam osób.

Na wszystkich uczestnikach wyjazdu duże wra-

żenie wywarło piękno Rumuńskich Karpat, drew-

niana misternie rzeźbiona architektura Maramureszu oraz stare zabytkowe miasta i zamki. Wszyscy zwracali uwagę na fakt
wykorzystywania całej powierzchni gruntów rolnych
pod produkcję rolną lub
pasterstwo. Nigdzie nie widzieliśmy odłogującej ziemi!
Z pewnością kraj ten
zasługuje na bardziej wnikliwe poznanie, tym bardziej, że leży tak blisko Polski, a znacznie różni się od
nas pod względem geograficznym i kulturowym.
Tomasz Mikulski

Wyjazd zawodowy pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce
W dniach od 17 do 19
czerwca 2011 roku pracownicy Nadleśnictwa Kołaczyce uczestniczyli w wycieczce objazdowej Wiedeń-”Pszczyńskie Żubry”
-Brno. W ramach wyjazdu
była możliwość zwiedzania
wielu ciekawych miejsc.
Niektóre z atrakcji wycieczki to:
1. Wejście na teren
Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie Żubry” przy Nadleśnictwie
Kobiór.
2. Zwiedzanie Muzeum Historii Natury w
Wiedniu - Sale (39) ekspozycyjne Muzeum Historii
Naturalnej zajmują obszar
8 700 m2. Muzeum należy
do najstarszych i największych muzeów tego
typu na świecie. Obecnie
w wystawianej kolekcji i w
magazynach znajduje się
około 20 milionów eksponatów. Zbiory zostały zapoczątkowane przez cesarza
Franciszka I Lotaryńskiego (1745-1765), męża cesarzowej Marii Teresy w roku
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1748. Muzeum otwarto w
1889 roku jako Cesarskie
Muzeum Historii Naturalnej. „Białymi krukami”
wśród wystawianych eksponatów są: figurka „Venus
z Willendorfu” sprzed 25
000 lat, szkielet Diplodocusa i gigantyczny topaz
o wadze 117 kg. W muzeum znajdują się też zbiory meteorytów, kryształów
i kamieni szlachetnych oraz

galeria eksponatów fauny i
flory. W zbiorach kryształów znajduje się 8 okazów
z Kopalni Soli w Wieliczce.
3. Zwiedzanie Motylarni w Wiedniu – W odnowionym secesyjnym budynku palmiarni (zbudowanym w latach 1901
– 1905) była możliwość obserwowania 50 różnych gatunków motyli.

4. Wizyta na wzgórzu
Kahlenberg - wzgórze pod
Wiedniem, 483 m n.p.m. Z
tego miejsca 12 września
1683 roku Król Polski Jan
III Sobieski dowodził zwycięską bitwą z Turkami o
Wiedeń. Na szczycie góry
znajduje się kościół pw. św.
Józefa prowadzony od 1906
roku przez polskich księży zmartwychwstańców, a
w nim izba upamiętniająca

zwycięstwo polskie w Odsieczy Wiedeńskiej.
Ponadto turyści zwiedzali Operę Wiedeńską,
liczne zabytki Wiednia
oraz Brna w Czechach. Dodatkową atrakcją był przejazd wysokim na 65 metrów Diabelskim Młynem (Riesenrad), z którego
można było podziwiać panoramę Wiednia.

Sprawozdanie z wycieczki pracowników
Nadleśnictwa Strzyżów do Lwowa
w dniach 23-25 września 2011 r.

Dzień 1, piątek
23 września 2011 r.
O godzinie 6.00 rano
wyruszyliśmy spod budynku Nadleśnictwa Strzyżów
w stronę przejścia granicznego Korczowa – Krakowiec.
750-letni Lwów, otoczony siedmioma wzgórzami należącymi do Roztocza (rezerwat przyrody), jest jednym z najstarszych miast dzisiejszej
Ukrainy. Zwiedzanie Lwowa rozpoczęliśmy od katedry św. Jury, której fundatorami byli metropolici Atanazy i Lew Szeptyccy. W katedrze tej znajduje się cudowna ikona Trębowlańskiej Bogarodzicy z
XVII wieku oraz kopia Całunu Turyńskiego z 2005
r. W podziemnej krypcie
znajdują się groby hierarchów ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Katedra św. Jura to główna greckokatolicka świątynia Lwowa, a także jedna z najważniejszych budowli sakralnych Zachodniej Ukrainy.
Następnie udaliśmy się
na lwowskie stare miasto,

gdzie po krótkiej przerwie
przeznaczonej na wymianę waluty i kawę odwiedziliśmy katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w której król Jan Kazimierz złożył w roku 1665
słynne śluby oraz znajdującą się w pobliżu kaplicę Boimów. Po zwiedzeniu kaplicy przeszliśmy pod pomnik naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza, który chociaż nigdy we Lwowie nie był, doczekał się tu największego
na świecie pomnika, który odsłonięto 30 października 1904 roku w obecności syna poety Władysława
Mickiewicza, który specjalnie na tą uroczystość przybył z Paryża.
Dzień 2, sobota
24 września 2011 r.
Po śniadaniu pojechaliśmy na założony w 1786
roku Cmentarz Łyczakowski. Powierzchnia nekropolii wynosi ponad 42 ha, na
których znajduje się około
300 tysięcy mogił. Wśród
nich można spotkać miejsca wiecznego spoczyn-

ku wielu znanych Polaków
m in. słynnego matematyka dr Stefana Banacha, pisarki Marii Konopnickiej,
bohatera utworu Adama
Mickiewicza - Konstantego Ordona, malarza Artura
Grottgera, twórcy Związku Strzeleckiego „Sokół” –
Antoniego Durskiego czy
założyciela Spółdzielczych
Kas Oszczędnościowo –
Kredytowych dr Franciszka Stefczyka.
Cmentarz Łyczakowski jest miejscem spoczynku żołnierzy powstania
kościuszkowskiego oraz
styczniowego. W powojennej historii cmentarza aż do
roku 1975 chowano tu nadal mieszkańców Lwowa.
Po roku 1975 podjęto decyzję o zaprzestaniu grzebania zmarłych, jednak robiono wyjątki dla szczególnie zasłużonych obywateli, rodzin mających własne grobowce oraz w niektórych wypadkach w istniejącym grobie rodziny
po upływie 25 lat od pierwszego pochówku. Uchwałą Rady Miejskiej Lwowa 10 lipca 1990 r. obszar
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Cmentarza Łyczakowskiego został uznany za Rezerwat Historyczno - Kulturalny. Kulminacyjnym punktem zwiedzania tego szczególnego miejsca był polski
cmentarz wojskowy obrońców Lwowa „Lwowskich
Orląt”.
Łącznie na tym cmentarzu pochowano 2859 poległych w tym trzech amerykańskich lotników oraz
17 ochotników francuskich
(szczątki 16 z nich zostały
ekshumowane i wróciły do
ojczyny). W roku 1925 wylosowano prochy jednego z
Orląt, które następnie zostały przeniesione do Grobu Nieznanego Żołnierza
w Warszawie. W bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza łyczakowskiego znajduje się ogród botaniczny
Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana
Franki (założony w 1661
roku przez króla Jana Kazimierza jako Akademia
Lwowska, do roku 1940
funkcjonował jako Uniwersytet Jana Kazimierza).
Z daleka w oczy rzuca się okazała palmiarnia
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Na Cmentarzu „Lwowskich Orląt”
oraz szklarnie w których
pracownicy uniwersyteccy
na potrzeby ogrodu sami
hodują tzw. „rozmnóżki”. Ogród stanowiący własność Uniwersytetu zazwyczaj nie jest udostępniany
dla zwiedzających jednak
dla nas zrobiono wyjątek.
Z ogrodu botanicznego
udaliśmy się na górę „Wysoki Zamek” gdzie z tarasu
widokowego położonego
na wysokości 413 m n.p.m.
mogliśmy podziwiać niesamowitą panoramę Lwowa.
Kulminacyjnym punktem
wieczoru była wizyta w Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. Opera Lwowska jest Symbolem Lwowa, jego wizytówką i jedną z największych
ozdób.W budynku opery
zachwycają pozłacane balustrady drugiego piętra,
umieszczone na ścianach
maszkarony oraz rzeźby
wykonane przez współczesnych mistrzów. Na poziomie pierwszego piętra znajduje się sala lustrzana. Jej
osobliwością są umieszczone naprzeciw siebie lustra,
które optycznie rozszerzają
przestrzeń.
Dzień 3, niedziela
25 września 2011 r.
Ostatniego dnia poby-

tu we Lwowie odwiedziliśmy Skansen architektury
dawnej. Utworzony w 1971
roku liczy ok. 120 obiektów m in. drewnianych kościołów i cerkwi przeniesionych z całej Ukrainy.
Jako ciekawostkę można
tutaj zobaczyć wierna replikę cerkwi, która znajduje się w podkarpackiej Kotani. W tym dniu w Skansenie odbywał się Festiwal
Rękodzieła, podczas którego można było zobaczyć
wyroby miejscowych rze-

W ogrodzie botanicznym można spotkać wspaniałe okazy

Sala lustrzana Teatru Opery i Baletu
mieślników, oraz uczniów ny”, który każdy wykorzy- soboty Festiwal Kawy.
lwowskich szkół zawodo- stał według własnego uznaTekst: Adam Mendrala
wych. Od godziny 13.00 nia. Dla kawoszy miłą nieZdjęcia: Marcin Czomieliśmy tzw. „czas wol- spodzianką był trwający od
pik[1,3], Roman Kula[2]
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Wyjazd zawodowy pracowników Nadleśnictwa Mielec
12 października 2011
Z Mielca wyjechaliśmy
wczesnym rankiem i w godzinach
południowych
dojechaliśmy do siedziby
Nadleśnictwa Strzałowo,
gdzie gospodarze przedstawili nam charakterystykę Nadleśnictwa, które
wchodzi w skład Leśnego
Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Mazurskie”. Zapoznaliśmy się w jakim celu
został powołany i jak działa
LKP. Obszar ten jest uznawany za jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych
przyrodniczych i krajobrazowych terenów przyjeziernych Europy. Pani Zastępca Nadleśniczego podzieliła się z nami swoimi
spostrzeżeniami i proble-

na rzeczce Gardynka. Pokazano nam wyznaczone
powierzchnie referencyjne
na których nie są prowadzone żadne cięcia. Chronione są szczególnie drze-

powierzchniowo-grupowy
pomnik przyrody. Obejrzeliśmy pierwszą udaną próbę implantacji plech
granicznika płucnika na
pniach drzew. Następnym

niczych. Następnie udaliśmy się do leśniczówki
Piersławek w budynku której istnieje Leśna Izba Pamięci poświęcona niemiec-

kiemu pisarzowi Ernstowi
Wiechertowi. Leśniczówka była służbowym mieszkaniem jego ojca. Ekspozycja zawiera dzieła pisarza
wydane w języku niemieckim, tłumaczenia polskie i
pamiątki osobiste.

mami wynikającymi z gospodarowania na terenach
atrakcyjnych turystycznie.
Poznaliśmy realizowany
program ochrony i regeneracji ekosystemów mokradłowych. Założone cele zostały zrealizowane poprzez
działania wodno-melioracyjne i urządzenia: progi, brody, zastawki, spowalniacze, które zobaczyliśmy

wa martwe, ulegające naturalnemu procesowi rozkładu. Z zainteresowaniem
oglądaliśmy powierzchnię
na której zmieniono rodzaj
rębni na bardziej złożoną w
celu wykonania aktywnej
ochrony pełnika europejskiego, oraz wymierającego
gatunku jakim jest granicznik płucnik. Dzięki zamianie rodzaju rębni powstał

punktem było zwiedzanie
izby leśnej, którą pełni zaadaptowana stara stodoła, gdzie zapoznaliśmy się
z ekspozycją o tematyce leśnej. Wzięliśmy udział w
pokazie słowno-muzycznym, podczas którego odczytano opisy przyrody
przy akompaniamencie zespołu trębaczy myśliwskich
i prezentacji zdjęć przyrod-
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13 października 2011
Następny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania w
raz z przewodnikiem starego miasta w Reszlu, gdzie
zobaczyliśmy park miejski,
zamek Biskupów warmińskich. Później przejechaliśmy do Bazyliki w Świętej Lipce, będącej jednym z
najwspanialszych obiektów
barokowych w Polsce. W
kościele znajdują się piękne
organy w prezentacji których wzięliśmy udział, wysłuchawszy koncertu organowego. Następnym punktem naszej wycieczki było
miasto Kętrzyn, w którym
przewodnik pokazał nam
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Bazylikę Św. Jerzego, najlepiej zachowany kościół
obronny na Mazurach. Z
Kętrzyna pojechaliśmy do
Gierłoży, gdzie zwiedziliśmy całkowicie lub częściowo zniszczone bunkry, które stanowiły kwaterę wojenna Hitlera „Wilczy Szaniec”. Dalszą część dnia
spędziliśmy w Giżycku
zwiedzając twierdzę Boyen, doskonale zachowany

przykład pruskiej fortyfikacji o powierzchni 100 ha.
Zobaczyliśmy także most
obrotowy, który jest unikatem w skali kraju.
14 października 2011
Rankiem udaliśmy się
na spływ rzeką Kurtynią,
najpopularniejszym szlakiem kajakowym na Mazurach. Rzeka swe wody prowadzi wśród pięknej przy-

rody, bogatej w lasy o różnorodnych
gatunkach
drzew, które jesienną porą
zachwycały złotymi barwami liści. Płynąc kajakiem
można było zobaczyć w
krystalicznie czystej wodzie
ryby wśród wodorostów, a
dodatkowych przeżyć dostarczało pomijanie wystających ponad tafle wody
powalonych pni drzew i
kamieni. Następnie zwie-

dziliśmy wyłuszczarnię nasion w Rucianym-Nidzie,
zbudowaną w 1892 roku i
przeznaczoną do przemysłowego łuszczenia szyszek
sosny, która może wyłuszczać 2700 kg szyszek w ciągu doby. Jest to obiekt zabytkowy, odrestaurowany
i unowocześniony w 2001
roku. Zobaczyliśmy także nowoczesny ciąg do selekcyjnego łuszczenia szyszek. Ostatnim punktem
wyjazdu był Las Ochronny „Szast” – obszar wyłączony z wszelkich zabiegów gospodarczych na którym pozostawiono wszystkie wywrócone i połamane drzewa w wyniku huraganu, który przeszedł nad
Puszczą Piską w 2004 roku.
Lasy te zostały wyłączone z
pozyskania drewna, a ich
odbudowa nastąpi w wyniku naturalnej sukcesji. Z
wieży widokowej oraz pomostu zobaczyliśmy skalę
zniszczeń spowodowanej
przez huragan.
Dariusz Pszeniczny

Sprawozdanie z wyjazdu zawodowoszkoleniowego do Cisnej
w dniach 8-9 września 2011 roku

członków Koła Środowiskowego SITLiD w Lubaczowie
W dniach 8-9 września
2011 r. delegacja leśników z
Koła Środowiskowego SITLiD przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie,
uczestniczyła w szkoleniu
nt. praktycznych uwag dotyczących prowadzenia spraw
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa oraz zapoznała się
z rezerwatowymi formami
ochrony przyrody na tere-
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nie Nadleśnictwa Cisna i
Komańcza. W dniu 8 września wyjechaliśmy z Lubaczowa, nasza podróż trwała ok. 4 godzin. Po dotarciu
do ośrodka SzkoleniowoWypoczynkowego Wołosań spotkaliśmy się z przedstawicielami Nadleśnictwa
Cisna. Spotkanie prowadził
Pan mgr inż. Roman Zielonka – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Cisna na
temat problematyki leśnictwa z którymi borykają się
leśniczowie w całym kraju
jak również w Nadleśnictwie Cisna. Po dość ciężkim i wyczerpującym dniu
udaliśmy się do domku myśliwskiego Koliba znajdującym się w Dołżycy, aby się
zakwaterować oraz odpocząć przed następnym pełnym atrakcji dniu.
Następnego dnia szkolenie prowadzone było z zakresu praktycznych uwag
dotyczących spraw nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących
własności Skarbu Państwa.
Szkolenie zakończyło się
w godzinach popołudniowych. W drodze powrotnej
do Lubaczowa, na kilka godzin zatrzymaliśmy się nad
Jeziorem Solińskim, gdzie
korzystając z ładnej pogody, mogliśmy podziwiać
piękno krajobrazów bieszczadzkich. Powrót do Lubaczowa zakończyliśmy w
godzinach wieczornych.
Podsumowując wyjazd,
należy go uznać za bardzo
udany. Pozwolił nam wzbogacić się o doświadczenie i
wiedzę z zakresu prowadzenia spraw nadzoru nad gospodarką leśną prowadzoną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Mirosław Tarnawski
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Sprawozdanie z wyjazdu zawodowo-szkoleniowego
zorganizowanego przez Koło Zakładowe SITLiD
przy Nadleśnictwie Lutowiska
w dniach 31.08-3.09.2011

Wyjazd
rozpoczęto
późnym popołudniem koleżanki i koledzy punktualnie stawili się na głównym
parkingu w Lutowiskach
celem wyjazdu do miasta
Chełm. Program wyjazdu był bardzo zróżnicowany i atrakcyjny. Wyjazd pozwolił nam zapoznać się z

wych. Smutkiem i zadumą napełniło nas zwiedzenie obozów zagłady w Sobiborze i Bełżcu. Na wielką
uwagę zasługuje też wspaniała poleska kuchnia, bogata w smaki i niezwykle obfita, godna polecenia
wszystkim wybrednym.
Program naszej wypra-

wy:
1. Zwiedzanie Chełma
– poznanie historii miasta,
zwiedzanie zabytków architektury sakralnej, zabudowy rynku, oraz podziemi zarządzanych przez ducha Bielucha, a wydrążonych w skałach kredowych
przez dawnych mieszkań-

Chełm. Zabytkowa Kopalnia Kredy
problematyką prowadzenia
gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Tomaszów (RDLP
Lublin). Poznaliśmy starania leśników z Nadleśnictwa Narol (RDLP Krosno),
którzy pomimo przewagi
ubogich siedlisk borowych
i bardzo poważnych problemów z gradacją pędraka
chrabąszcza majowego, potrafią utrzymać las w znakomitej kondycji. Zwiedziliśmy piękne miasto Chełm
i jego bogactwo w postaci Starówki oraz podziemi
wydrążonych przez człowieka w skałach kredo-

ców, tuż podkamienicami i
ulicami starego miasta.
2. Zwiedzenie obozu
zagłady w Sobiborze.
3. Poleski Park Narodowy – zwiedzenie muzeum,
spacer ścieżką przyrodniczą „Dąb Dominik” w stronę bagien i jeziora Moszne,
podziwianie zbliżającego
się zachodu słońca, wśród
dojrzewającej żurawiny i
przy brzęku „sympatycznych” komarów.
4. Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski – wizyta w
Wyłączonych Drzewostanach Nasiennych (WDN
-y), naturalnych odnowieniach bukowych, odnowieniach jodłowych, przegląd
sposobów
prowadzenia
rębni oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Podziwianie
drzew doborowych daglezji, jodły i buka. Poznanie
metody budowy dróg (z
elementów betonowych).

Poleski Park Narodowy. Jezioro Moszne. M. Hagaj
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Niesamowite
muzeum,
którego główną atrakcją
są skamieniałe drzewa z
zamierzchłej przeszłości
(właściwie skrzemieniałe).
Przegląd szkółki leśnej.
5. Zwiedzenie obozu
zagłady w Bełżcu – zaduma, przygnębienie.
6. Nadleśnictwo Narol – obejrzane: drzewostan bukowy z odnowieniem naturalnym, po wykonanym zabiegu CP. Różne metody odnowienia sosny na zrębach zupełnych
(z siewu i sztuczne w różnych wariantach). Metody walki z pędrakiem chrabąszcza majowego - problem, przynoszący olbrzymie szkody i spędzający
sen z oczu gospodarza terenu. Mogliśmy również

Uprawa sosnowa i efekty walki z pędrakiem
obejrzeć sposób prowadzenia szkółki.
Niestety, wszystko co
dobre kończy się, zakończył się też nasz wyjazd.

Jednak korzyści, które nam
przyniósł, będą procentować w naszej codziennej
pracy, a także w życiu osobistym.

Tekst: Agata Lenkiewicz-Bardzińska, Grzegorz Solarz
Zdjęcia: Agata Lenkiewicz-Bardzińska

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowo –
turystycznego członków Koła Zakładowego SITLiD
przy Nadleśnictwie Cisna
w dniach 07 – 11.09.2011 r.

7.09.11
Z Cisnej wyjechaliśmy
rano. Po kilku godzinach
dotarliśmy do pierwszego przystanku i od razu, z
marszu - w góry! Wyjazd
rozpoczęliśmy od zwiedzania Tatrzańskiego Parku
Narodowego.
Duże różnice wzniesień
i piętrowość klimatu sprawiają, że Tatrzański Park
Narodowy ma charakter
wysokogórski. Z tego powodu przez długi czas Tatry nie były zagospodarowane przez człowieka. Dopiero działalność przemysłowa (górnictwo i hutnictwo) dokonało istotnych
zmian w przyrodzie i to
zwłaszcza w XVIII i XIX
wieku - XIX wieczna ra-

W górach

str. 45

nr 10/2011
ła, ale krajobrazy zapierały
dech w piersiach.
8.09.11
Następnego dnia udaliśmy się do Pienińskiego
Parku Narodowego. Posiada on bardzo zróżnicowaną szatę roślinną – obok
zbiorowisk leśnych spotyka się zbiorowiska naskalne i piargowe, a także powstałe wskutek działalności
człowieka zbiorowiska półnaturalne – łąki i pastwiska. Ciekawostką jest to, ze,
choć Pieniny mają niedużą wysokość występuje tam
prawie 170 gatunków roślin
górskich. Teren PPN obejmuje najcenniejsze pod
względem przyrodniczym
i krajobrazowym obszary
Pienin Właściwych, w tym
Masyw Trzech Koron, który zdobyliśmy. Z platformy na najwyższym szczycie – Okrąglicy, opadającej na Rówień koło Dunajca 500 metrowa przepaścią
roztacza się doskonały widok na przełom Dunajca i
obszar Parku, a także Tatry,
Beskid i Gorce.

Po spływie

Na szlaku
bunkowa gospodarka leśna
doprowadziła do przerzedzenia naturalnych drzewostanów i w konsekwencji do katastrofalnej powodzi. Równocześnie uczeni
„odkryli” walory przyrodnicze tych gór.

Przeszliśmy Halą Gąsienicową, w przeszłości
będącą jednym z większych
ośrodków pasterskich w
Tatrach. Kierując się do
Czarnego Stawu Gąsienicowego mijaliśmy znaki
ostrzegające przed niedź-

wiedziami. Liczyliśmy na
to, ze uda się nam zobaczyć „misia”, który w odróżnieniu od bieszczadzkich drapieżników częściej
jest widywany przez ludzi,
albo usłyszeć świst świstaka - zwierzyna nie dopisa-
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9.09.11
W piątek wróciliśmy do
Pienińskiego Parku Narodowego na spływ Dunajcem. Rzeka ma duże znaczenie dla turystyki i rekreacji – zarówno kajakarstwa
jak i wędkarstwa, ale my
wybraliśmy ciekawszą formę wypoczynku. Od niedawna coraz popularniejszy staje się rafting – pontonowa odmiana flisu. Spływ
przełomem Dunajca, rwącą górską rzeką w malowniczych Pieninach dostarcza niezapomnianych wrażeń. Uczestnicy biorą czynny udział w spływie, bo bez
pracy zespołowej się nie
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obejdzie. Każdy dostał kamizelkę, kask i pagaj, plecaki zamknęliśmy w szczelnych beczkach i po krótkim instruktarzu ruszyliśmy po przygodę!
10.09.11
Zakopane, chociaż jest
nazywane zimową stolica
Polski i stanowi bazę wypadową w góry obfituje w
atrakcje również poza sezonem. Najpierw wyjechaliśmy kolejką linowo – terenową na Gubałówkę skąd
roztacza się Panorama całych Polskich Tatr, Zakopanego oraz Podhala, Pienin,
Gorców, Beskidu Żywieckiego jak i ich słowackiej
części. Następnym punktem było zwiedzanie Krupówek – reprezentacyjnej
ulicy miasta. Po zakupie
pamiątek postanowiliśmy
skorzystać z aktywnej formy wypoczynku, jaką daje
Aqua Park.
11.09.11
W niedzielę musieliśmy pożegnać się z Zakopanem i wracać do domu.
Po drodze zatrzymaliśmy
się w Czorsztynie. Wieś
oferuje wiele atrakcji. Najciekawszy był tor saneczkowy typu roller coaster (drugi taki w Polsce), którym
można pędzić z prędkością
35 km/godz. Później udaliśmy się w rejs po Jeziorem
Czorsztyńskim statkiem
wycieczkowym „Harnaś”.
Na koniec zwiedziliśmy
Zamek w Nidzicy – średniowieczną warownię położoną na prawym brzegu
zalewu (na przeciwległym
brzegu, nad skarpą jeziora wznoszą się ruiny zamku w Czorsztynie). Zamek
był plenerem wielu filmów
– kręcono tam między in-

Na Halę Gąsienicową

Jak w Bieszczadach
nymi „Zemstę” i seriale „Janosik” i „Wakacje z duchami”. Wiążą się z nim także rozmaite legendy i jedna
nieprawdopodobna historia. Otóż według częściowo
potwierdzonej opowieści
pod koniec XVIII wieku w

zamku rezydowali Inkowie
uciekający przed hiszpańskimi prześladowaniami.
Na terenie zamku inkascy
zbiegowie mieli też ukryć
część skarbu przeznaczonego, prawdopodobnie na
sfinansowanie powstania
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przeciw Hiszpanii.
Wysłuchawszy tej opowieści pożegnaliśmy się z
Małopolską i ruszyliśmy w
drogę powrotną w Bieszczady.
Adrian Wiśniowski
Nadleśnictwo Cisna

