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Informacje z posiedzeń ZO SITLiD w Krośnie
Najważniejsze informacje oraz uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 3.03.2015 r.
1. Przedstawienie podsumowania finansowego za
2014 r. i zatwierdzenie preliminarza budżetowego na
2015 r., w którym największy udział w przychodach
stanowią wpływy ze składek
członkowskich (65,6 tys. zł),
wpływy z tytułu wpłat na
organizację imprez (16,1
tys. zł) oraz darowizny (5
tys. zł). Największy udział
w rozchodach stanowią natomiast koszty organizacji
imprez (28 tys. zł), dotacje
dla kół zakładowych (20 tys.
zł) oraz składki do Zarządu
Głównego (19,7 tys. zł).

2. Omówienie planu
działania Zarządu w 2015
r. w którym na pierwszym
miejscu znajdują się organizowane corocznie trzy
imprezy (turniej piłki siatkowej, zawody drwali, zawody
wędkarskie). Dodatkowa
impreza – turniej halowej
piłki nożnej będzie zorganizowany przez Koło zakładowe SITLiD w Leżajsku przy
wsparciu Zarządu Oddziału.
Oprócz tych imprez zarząd
włączy się w organizacje
konkursów (fotograficznego i ekologicznego). Nasi
przedstawiciele uczestniczyć

będą w pracach ZG SITLiD,
Rady FSNT NOT w Rzeszowie oraz Regionalnej Rady
Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, a także przy
tworzeniu planów zadań
ochronnych dla obszarów
NATURA 2000. Zarząd jak
co roku wspierał będzie inicjatywy kół zakładowych, w
tym wyjazdy zawodowe.
3. Organizacja XIII
Turnieju Piłki Siatkowej o
Puchar Przewodniczącego
ZO SITLiD w Krośnie, który odbędzie się w dniu 25
kwietnia w Birczy.

4. Wstępna akceptacja
zorganizowania w 2016 r.
dwudniowej konferencji
pszczelarskiej.
5. Zaakceptowanie kandydatury Kol. Bartłomieja
Pereta do Regionalnej Rady
Ochrony Przyrody przy
RDOŚ na kadencję 20152020 r.
6. Przyjęcie w poczet członków SITLiD 13
uczniów do KZ przy Zespole Szkół Leśnych w Lesku
oraz po 1 osobie do KZ przy
N-ctwach: Mielec, Kołaczyce, Jarosław i Sieniawa.

Najważniejsze informacje oraz uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 28.05.2015 r.
1. Podsumowanie turnieju piłki halowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, który
odbył się dnia 21 marca br.
w Leżajsku.
2. Podsumowanie XIII
Turnieju Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Zarządu Oddziału
SITLiD w Krośnie, który

odbył się 25.04.br. w Birczy.
3. Przedstawienie informacji nt. regionalnych zawodów wędkarskich, które
odbyły się w dniu 5 maja
br. (sobota) na śródleśnych
stawach w Leśnictwie Korzenica – Nadleśnictwo Jarosław.
4. Organizacja zawodów drwali, w tym ustalenie miejsca i terminu

zawodów – Tuszyma, 28
sierpnia.
5. Uchwała o wsparciu
wydania tomiku wierszy
Edwarda Marszałka pt.: „W
wielkim szałasie Bieszczadów” poprzez zakup 100
egzemplarzy.
6. Uchwała o przeznaczeniu kwoty 500 zł na renowację pomnika Jerzego
Harasymowicza na Przełę-

czy Wyżnej.
7. Przyjęcie w poczet
członków SITLiD 17 osób
do KZ przy N-ctwie Bircza,
7 osób do KZ przy Zespole
Szkół Leśnych w Lesku, 4
osób do KZ przy N-ctwie
Komańcza, 3 osób do KZ
przy N-ctwie Baligród oraz
po 1 osobie do KZ przy N-ctwie Ustrzyki Dolne i Lubaczów.

Najważniejsze informacje oraz uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 14.10.2015 r.
1. Podsumowanie regionalnych zawodów drwali,
które odbyły się w dniu 28
sierpnia w Tuszymie.
2. Przedstawienie informacji o planowanej w 2016
r. dwudniowej konferencji
pszczelarskiej (1 dzień to
wystąpienia prelegentów,
2-gi - wyjazd terenowy).
Planowany termin to przełom II i III kwartału 2016
r. Do chwili obecnej zgłosiło się 78 osób z 16 kół przy
nadleśnictwach. W zgłoszeniach dominują dwie lokalizacje pasiek z terenu RDLP

w Krośnie – okolice Zagórza i Jarosławia.
3. Wstępne ustalenie
miejsca i terminu turnieju
piłki siatkowej w 2016 r. Termin – 23.04.2016 r., miejsce
- Ustrzyki Dolne, wariant
rezerwowy - Dynów.
4. Wstępne ustalenie
miejsca i terminu regionalnych zawodów wędkarskich. Odbędą się w dniu 4
lub 11 czerwca 2016 r. (sobota) na 3 stawach w miejscowości Starzawa (Nadleśnictwo Jarosław). Wstępne
zaakceptowanie kwoty 3 tys.

zł na dofinansowanie organizacji zawodów.
5. Wydanie biuletynu
informacyjnego za 2015 r.
6. Przyznanie kwoty 3
tys. zł z funduszu koleżeńskiego na leczenie naszego
Kolegi Lecha Steligi.
7. Uchwała o zakupie
nagród w konkursie „Mój
Las” za kwotę 500 zł.
8. Uchwała o dofinansowaniu wyjazdów zawodowych w KZ przy Nadleśnictwach: Dukla – 1800 zł,
Jarosław – 1400 zł, Kolbuszowa – 1600 zł, Oleszyce
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– 3200 zł, Głogów – 2800 zł,
Strzyżów – 1800 zł i Lutowiska – 3200 zł.
9. Uchwała odrzucająca
wniosek KZ przy Nadleśnictwie Cisna o dofinansowanie wyjazdu na „Rajd
leśnika”, gdyż wyjazd ten nie
był inicjowany przez Koło
SITLiD.
10. Przyjęcie w poczet
członków SITLiD po 1
osobie do KZ przy N-ctwie
Lutowiska oraz do KZ przy
Zespole Szkół Leśnych w
Lesku.
Tomasz Najbar
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Liczba członków oddziału SITLiD w Krośnie
wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
Lp. Koło SITLiD

inżynierowie

technicy

pozostali

ogółem

kobiety

mężczyźni

emeryci

pracownicy
w wieku powyżej
40 lat

prac. w wieku
do lat 40

studenci
i uczniowie

1. Baligród

14

11

0

25

1

24

0

18

7

0

2. Bircza

6

15

0

21

0

21

0

17

4

0

3. Brzozów

8

10

1

19

1

18

0

15

4

0

4. Cisna

13

16

4

33

9

24

0

23

10

0

5. Dukla

12

1

0

13

2

11

0

7

6

0

6. Dynów

7

4

0

11

0

11

0

9

2

0

7. Głogów Młp.

13

13

0

26

1

25

0

24

2

0

8. Jarosław

14

11

0

25

0

25

0

16

9

0

9. Kańczuga

8

11

0

19

0

19

0

14

5

0

10. Kolbuszowa

12

17

0

29

2

27

1

19

9

0

11. Kołaczyce

3

18

0

21

0

21

0

17

4

0

12. Komańcza

19

10

0

29

2

27

0

17

12

0

13. Krasiczyn

5

6

0

11

0

11

0

9

2

0

14. Lesko

11

7

0

18

2

16

0

10

8

0

15. Leżajsk

14

13

0

27

1

26

2

19

6

0

16. Lubaczów

12

17

3

32

4

28

0

20

12

0

17. Lutowiska

25

20

0

45

3

42

1

28

16

0

18. Mielec

12

11

1

24

3

21

0

13

11

0

19. Narol

20

16

0

36

2

34

0

20

16

0

20. Oleszyce

10

18

0

28

2

26

0

22

6

0

21. Rymanów

7

7

0

14

2

12

0

13

1

0

22. Sieniawa

13

14

0

27

1

26

0

22

5

0

23. Strzyżów

16

8

0

24

0

24

0

19

5

0

24. Stuposiany

11

6

5

22

5

17

0

14

8

0

25. Tuszyma

5

7

0

12

0

12

0

11

1

0

26. Ustrzyki Dolne

12

16

0

28

2

26

0

19

9

0

27. BULiGL Przemyśl

5

1

0

6

0

6

0

5

1

0

28. RDLP Krosno

23

1

7

31

9

22

0

27

4

0

29. Starostwo Lubaczowskie

11

3

0

14

2

12

0

6

8

0

30. ZSL w Lesku

4

0

45

49

11

38

0

2

4

43

Razem

345

308

66

719

67

652

4

475

197

43

Tomasz Najbar
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Dochody i Wydatki Działalności Statutowej
SITLiD Oddział Krosno
za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2015 r.
L.p.

Wyszczególnienie

Przychody

Rozchody

Koszty

Razem
Dotacje
przek.skł.

60 617,00

1 Składki członkowskie

961,78

2 Odsetki od lokat
3 Turniej piłki siatkowej – wpłaty

7 700,00

4 Zawody drwali – wpłaty

8 920,00

5 Turniej piłki halowej – wpłaty

3 450,00

6 Nadleśnictwo Lubaczów – darowizna

3 500,00 zł

7 Nadleśnictwo Lutowiska – darowizna

2 500,00 zł

8 Nadleśnictwo Bircza – darowizna

1 500,00 zł

9 Nadleśnictwo Strzyzów – darowizna

500,00 zł

10 Nadleśnictwo Sieniawa – darowizna

1 500,00 zł

11 Nadleśnictwo Leżajsk – Darowizna

2 000,00 zł

12 Nadleśnictwo Dukla – Darowizna

500,00 zł

13 LAS-POL Jan Bełz – darowizna

500,00 zł

14 Nadleśnictwo Oleszyce – darowizna

600,00 zł

15 Nadleśnictwo Bircza – darowizna

1 000,00 zł

16 Nadleśnictwo Lesko – darowizna

1 000,00 zł

17 Nadleśnictwo Komańcza – darowizna

1 000,00 zł

18 Nadleśnictwo Dynów – darowizna

1 000,00 zł

19 Nadleśnictwo Mielec – darowizna

1 000,00 zł

20 Nadleśnictwo Kańczuga – darowizna

500,00 zł

21 Nadleśnictwo Tuszyma – darowizna

500,00 zł

22 Nadleśnictwo Kolbuszowa – darowizna

700,00 zł

23 Nadleśnictwo Krasiczyn – darowizna

1 500,00 zł

24 Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne – darowizna

1 000,00 zł
1 867,96

25 Składki przekazane do ZG SITLID za XII 2014

18 588,82

26 Składki przekazane do ZG SITLID za 2015 r.

16 720,86

27 FH DOMET S.C. Przemyśl – turniej piłki siatkowej

999,19 zł

999,19 zł

28 Pizzeria Margarita Bircza – turniej piłki siatkowej

9 007,50 zł

9 007,50 zł

29 Biuro Promocyjno Reklamowe Ewex – turniej piłki siatkowej

4 448,91 zł

4 448,91 zł

30 FUH Rekmal – turniej piłki siatkowej

1 389,24 zł

1 389,24 zł

343,20 zł

343,20 zł

32 Usługi Kulinarne – A.Więcław Giedlarowa – turniej piłki halowej

1 950,00 zł

1 950,00 zł

33 ZSL Leżajsk – turniej piłki halowej

2 900,00 zł

2 900,00 zł

31 PPH Borkowianka Sp. z o. o. – turniej piłki siatkowej
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260,00 zł

260,00 zł

35 Z-d gastronomiczny „U Gajdy” – zawody drwali

3 670,00 zł

3 670,00 zł

36 Biuro promocyjno-reklamowe EWEX – zawody drwali

1 254,60 zł

1 254,60 zł

37 ELEKTRO-REM – zawody drwali

1 085,48 zł

1 085,48 zł

740,00 zł

740,00 zł

39 Usługi Rolno Leśne Adam Boroń – zawody drwali

2 029,50 zł

2 029,50 zł

40 Sów-Pol Sówka Józef Sielnica – zawoda wędkarskie

4 000,00 zł

4 000,00 zł

952,00 zł

952,00 zł

500,00

500,00

43 SITLiD ZG Warszawa – śpiewniki

1 049,90

1 049,90

44 Zakład Poligraficzny Gajek – biuletyny

3 444,00

3 444,00

45 Umowy Zlecenia

753,92

753,92

46 BOSS s. c. Krosno – konkurs fotograficzny

239,00

239,00

47 Trafunek Bis – konsumpcja, posiedzenie zarządu

267,20

267,20

34 MAAW Sport Leżajsk – turniej piłki halowej

38 FITMET Fitał Tomasz – zawody drwali

41 PHU Zajazd Smyk – zawody wędkarskie
42 ARS RESTAURO Roman Dawidziak – renowacja pomnika

48 KZ Lutowiska – dofinansowanie do wyjazdu zawodowego

3 200,00 zł

3 200,00

49 KZ Kolbuszowa – dofinansowanie do wyjazdu zawodowego

1 600,00 zł

1 600,00

50 KZ Dukla – dofinansowanie do wyjazdu zawodowego

1 800,00 zł

1 800,00

51 KZ Jarosław – dofinansowanie do wyjazdu zawodowego

1 400,00 zł

1 400,00

52 KZ Strzyzów – dofinansowanie do wyjazdu zawodowego

1 800,00 zł

1 800,00

53 KZ Oleszyce – dofinansowanie do wyjazdu zawodowego

3 200,00 zł

3 200,00

54 KZ Głogów Młp. – dofinansowanie do wyjazdu zawodowego

2 800,00 zł

2 800,00

179,50

55 Koszty prowadzenia r-ku bankowego
RAZEM 103 948,78

75 851,96

179,50
41 463,14 18 588,82 15 800,00

Paweł Biernacki
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Pamiętajmy o tragedii leśników z Berehów
wkrótce minie 76 lat od tragedii, jaka dotknęła załogę Nadleśnictwa Berehy
(obecnie ustrzyki dolne). 10 lutego 1940 roku wszyscy leśnicy i ich rodziny zostali
wywiezieni w głąb rosji. Ślad po nich zaginął.
w tym samym dniu z całych Kresów deportowano tysiące ludzi,
dlatego tylko, że służyli lasom i polsce.

Na przedwojennej
mapie wiG
łatwo znaleźć obiekty
Nadleśnictwa Berehy

P

o kampanii wrześniowej
większa
część obszaru Podkarpacia znalazła się w zasięgu Generalnej Guberni,
w dystrykcie krakowskim.
Jednak spory fragment na
prawym brzegu Sanu do
czerwca 1941 roku pozostał
pod okupacją sowiecką. Linia graniczna podzieliła też
teren obecnych polskich
Bieszczadów. Na prawym
sowieckim brzegu, znalazło
się Nadleśnictwo Berehy,
jedyne państwowe, które
leżało w całości w obecnych granicach regionu.

Ponad dwa wieki
historii

Lasy dzisiejszego Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne
mają dość niezwykłą historię. To część dawnych dóbr
królewskich, które u schyłku I Rzeczpospolitej miały
swa siedzibę w Dobromilu,
stąd cały ten klucz nazywany był „Dobromilszczyzną”. W przeszłości należał do Herburtów, którzy

otrzymali go w dożywocie
jako tzw. dobra krzesłowe. Stefan Batory przyznał
im prawo dziedziczenia, a
po wymarciu rodu ziemie
te przeszły jako spadek w
ręce Krasińskich, z czasem
ich właścicielami stali się
Lubomirscy. Ten magnacki ród odstąpił je jednak
państwu w zamian za inne
królewszczyzny i w ten
sposób dokonał się rzadki
w dawnej Rzeczpospolitej
akt upaństwowienia.
Po odzyskaniu niepodległości lasy Dobromilszczyzny jako dobra
państwowe stanowiły cztery nadleśnictwa podległe
dyrekcji LP we Lwowie. W
obecnych granicach Polski
położone były przed wojną
lasy Nadleśnictwa Berehy
3974 ha i dwa leśnictwa z
Nadleśnictwa Michowa:
Kwaszenina i Liskowate,
obejmujące wspólnie powierzchnię około 2300 ha.
Almanach leśny z 1933
roku podaje, że nadleśniczym w Berehach był Wła-

dysław Dyﬀek, mianowany
na to stanowisko w 1919
roku. W obsadzie nadleśnictwa ponadto byli: Karol Kowalski, technik kontraktowy, pełniący od 1931
roku obowiązki leśniczego,
podleśniczowie: Jan Lamik
i Witold Kiendziński, obaj
pełniący obowiązki leśniczego od 1930 roku oraz
tzw. kanceliści: Andrzej Bidziński i Józef Jaglarz.
W roku 1939 funkcję
nadleśniczego pełnił Józef
Strach. Jako ciekawostkę
można podać, że Polacy
mieli wprawdzie kaplicę w
Krościenku, ale na większe
uroczystości chodzili do
kościoła parafialnego w Jasieniu. Na msze schodzili się
z całymi rodzinami urzędnicy z gminy, pracownicy
poczty, policjanci, robotnicy
z tartaku, kolejarze, rolnicy,
z całej okolicy przybywali
końmi leśniczowie i gajowi
– czytamy w artykule Tadeusza Szewczyka „O międzywojennym Krościenku
opowieść” opublikowanym
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w roczniku „Bieszczad” nr
3/1996.
Tyle wiemy o lasach
i ludziach z Berehów do
1940 roku. Potem wszelkie
ślady się urywają. 10 lutego
1940 roku całą załogę nadleśnictwa wraz z rodzinami
wywieziono na Syberię.
Prócz nadleśniczego Józefa Stracha i jego rodziny,
w transporcie znalazły się
również rodziny Witolda
Kiendzińskiego i Aleksandra Jedliczki, rodziny
Sodomów, Wiejów i W.
Laszkiewicz. Aresztowany też został gajowy Józef
Zacharko. Denuncjatorem
i autorem listy zesłanych
miał być miejscowy komunista Lejb Messer.
Był to jedynie fragment
wielkiej akcji przeprowadzonej przez NKWD na
zaanektowanych terytoriach Polski, która objęła
140 tysięcy polskich osadników i leśników. Przeprowadzono ją metodycznie,
w bardzo brutalny sposób.
Przed świtem budzono całe
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Józef Strach
– dokumnet z archiwum
Katedry Hodowli Lasu
UP

rodziny, ludzie dostawali
od 15 minut do 3 godzin
czasu na spakowanie się.
Wyrwani ze snu, zabierali tylko najpotrzebniejsze
rzeczy, zwłaszcza ciepłą
odzież i pakowali się do
podstawionych sań, którymi zostali przewiezieni na
stację kolejową do Olszanicy. Tu załadowano ich
do wagonów towarowych
z kominkami, tzw. „tiepłuszek” i powieziono w głąb
Rosji.
Akcję przeprowadzono tak szybko, że nawet
sąsiedzi dowiedzieli się
o wywózce leśników dopiero nazajutrz, a wielu
mieszkańców ją po prostu przespało. Mieszkania
zostały zamknięte przez
NKWD, drzwi pozalepiane paskami papieru i
opieczętowane.
Witold
Mołodyński, wówczas liczący sobie około 10 lat,
otrzymał wkrótce od swego rówieśnika, Stasia Stracha (syna nadleśniczego),
list z dalekiej Syberii. Jego
dawny kolega pisał, że …
są zdrowi, że wysadzono
ich w dziewiczych lasach,
dano im piły, siekiery i będą
mieli sporo pracy. Wpierw,

przy ciągle palących się
ogniskach, budowali sobie
baraki (…) Narzekał na
straszne mrozy … To chyba ostatni ślad po wywiezionych leśnikach z Berehów i ich rodzinach
Wciąż nieznany jest los,
jaki spotkał leśne rodziny
z Berehów. Pozostawione
przez nich leśniczówki i
gajówki dziś w większości
nie istnieją. Można tylko
zapytać o to słowami „Litanii bieszczadzkiej” Tadeusz
Śliwiaka:
Gdzie się podziali wszyscy, że tak pusto po nich,
Słychać tylko jak spada
owoc grusz i jabłoni,
Dawna studnia kamieni
pełna i tajemnic,
Już nie wróci do ludzi,
już się nie odciemni…
Wciąż wierzę, że może
gdzieś jeszcze znajdą się
ludzie, dokumenty, relacje,
które pozwolą zmazać tę
białą plamę historii leśnictwa. Gorąco o to apeluję do
Czytelników Biuletynu. Po
takiej bowiem publikacji w
prasie otrzymaliśmy zdjęcie, które jest ilustracją tego
tekstu.
Edward Marszałek
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Bronisław PASZYŃSKI
(1885-1948)
zasłużony leśnik i nauczyciel leśnictwa
rodem z Baligrodu
(wspomnienie w 130. rocznicę urodzin)
W tym roku przypadła 130. rocznica urodzin
inż. Bronisława Paszyńskiego, leśnika i nauczyciela leśnictwa,
jednego z bardziej zasłużonych leśników
okresu II Rzeczpospolitej.

Z

wykonywaniem profesji leśnika w naszym
regionie
nazwisko
Paszyńskich związane jest
od ponad 200 laty. Już w
pierwszych latach XIX w.
w spisach galicyjskiej administracji leśnej dla C. K.
Kamery Dobromil, jako
leśniczy rewirowy w Krościenku k/Ustrzyk Dolnych
wymieniony jest Dominik
Paszyński nestor leśników
noszących to nazwisko.
Bronisław Paszyński
urodził się 12 III 1885 r. w
bieszczadzkim Baligrodzie
w powiecie Lisko (dziś Lesko). Naukę rozpoczął w
Gimnazjum Męskim im.
Królowej Zofii w Sanoku,
a kończył w Gimnazjum w
Przemyślu. Po gimnazjum
w latach 1905-09 studiował
leśnictwo na Akademii Ziemiańskiej (Hochschule für
Bodenkultur) w Wiedniu,
uzyskując tytuł inżyniera
leśnika. Staż i karierę zawodową rozpoczął w lasach
państwowych jako praktykant leśny w Krainie i Tyrolu (lata 1909-11) i jako elew
w Cheb w Czechach (lata
1911-14), a następnie został
adiunktem w Zarządzie Lasów i Dóbr Państwowych
/był to odpowiednik dzisiejszego nadleśnictwa państwowego/ w Worochcie na

Huculszczyźnie (lata 191416). Brał czynny udział w I
wojnie światowej.
Po zakończeniu wojny z
dniem 1 XI 1918 r. mianowany został przez MRiDP
na stanowisko Kierownika
Państwowego Urzędu Leśnego /był to odpowiednik
dzisiejszego nadleśnictwa
państwowego/ Jędrzejów,
które od 1919 r. zostało organizacyjnie podporządkowane Okręgowemu Zarządowi Dóbr Państwowych
w Radomiu. W tych trudnych czasach udało mu
się zorganizować dobrze
funkcjonujące „Nadleśnictwo Jędrzejów”. Na stanowisku tym pozostał do
sierpnia 1924 r., czasowo
pełniąc jednocześnie obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Busk (Busko)
w powiecie stopnickim.
Jednocześnie miał czas na
pełnienie funkcji społecznych. Pełnił m. in. funkcję członka Państwowej
Komisji Egzaminacyjnej
przy DLP w Radomiu dla
kandydatów na leśniczych
w lasach państwowych.
W czerwcu 1924 r. wygrał
konkurs na stanowisko
Kierownika Państwowej
Szkoły dla Leśniczych w
Zagórzu k. Kłobucka z
jednoczesnym pełnieniem

Siedziba Nadleśnictwa Jędrzejów z lat 20. XX w.
obowiązków nadleśniczego
miejscowego Nadleśnictwa
Grodzisko. W ten sposób
stał się wychowawcą i nauczycielem szkolących się
kilku turnusów młodych
adeptów sztuki leśnej. Na
stanowiskach tych pozostawał do 1928 r. Uroczystość
pożegnania inż. Paszyńskiego zbiegła się z nadaniem szkole sztandaru, co
miało miejsce w Zagórzu
29 VII 1928 r.
W „Echach Leśnych” z
sierpnia 1928 r. przeczytamy o nim: Inż. Paszyński
w ciągu kilkuletniego kierownictwa szkołą, postawił
ją na możliwie wysokim
poziomie. On to był duszą
grona
nauczycielskiego,
które zapoznając młodych
leśników z wiedzą leśną,
równocześnie wszczepiło
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w nich umiłowanie kraju,
umiłowanie obranego zawodu. On to chciał oddać i
rzeczywiście oddawał swym
wychowankom to, co miał w
sobie najlepszego. To też nic
dziwnego, że poziom szkoły,
mającej takiego kierownika
był wysokim.
W 1926 r. reprezentował Związek Zawodowy
Leśników RP na Kongresie
Leśnym w Rzymie, który
odbył się w dniach 26.IV.
- 5.V.1926 r. Delegacja polska liczyła ok. 30 osób.
W lipcu 1928 r. decyzją
ministra został awansowany i przeniesiony służbowo do Dyrekcji Lasów
Państwowych (DLP) we
Lwowie, obejmując obowiązki inspektora Lasów
Państwowych. Zamieszkał we Lwowie przy ul.
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Chorążczyzna 17. Jednocześnie w latach 1928-38
pełnił obowiązki inspektora wizytującego Państwową Szkołę dla Leśniczych
w Bolechowie. W czasie
pracy w DLP we Lwowie
pełnił: funkcję Rzecznika
Dyscyplinarnego, wielokrotnie przewodniczącego
obchodów „Święta Lasu”,
przewodniczącego Lwowskiego Oddziału Związku
Leśników Rzeczypospolitej
Polskiej, był członkiem Zarządu Głównego Związku
Leśników RP. Pod koniec
lat 20. XX w. został członkiem i działaczem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. W 1935 r. został
awansowany na stanowisko Kierownika Biura Organizacji i Inspekcji (zwyczajowy zastępca dyrektora
DLP). W listopadzie (lub w
grudniu) powierzono mu
obowiązki dyrektora DLP
we Lwowie, które wykonywał do połowy stycznia
1939 r.
W połowie stycznia
1939 r. został awansowany
i przeniesiony do Radomia, w celu objęcia stanowiska dyrektora. Z kolei
ówczesny dyrektor DLP w
Radomiu inż. Jan Dunin-Markiewicz został przeniesiony na równorzędne
stanowisko do Lwowa. Tak
się złożyło, że obaj panowie
we wcześniejszych latach
pracowali już na terenie
dyrekcji lasów, do których
teraz zostali przeniesieni.
Dla obu dyrektorów decyzje te były znamienne w
skutkach. Inż. Bronisław
Paszyński zamieszkał w
Radomiu, tu spędził wojnę; inż. Jan Markiewicz w
1940 r. został aresztowany
przez Sowietów i wraz z
rodziną (prawdopodobnie)
zamordowany. Po areszto-

waniu ślad po nim zaginął.
Dotychczas nie udało się
ustalić okoliczności jego
uwięzienia i śmierci.
Całą okupację Paszyński spędził w Radomiu.
Po wkroczeniu Niemców
został wraz z całością administracji biura DLP
zwolniony z pracy. Udało
mu się na krótko zatrudnić, jako kierownik tartaku
w Radomiu. Po pewnym
czasie został przyjęty do
pracy w Urzędzie Nadzoru
Leśnego w Radomiu, jako
referent zajmujący się sprawami personalnymi. Brak
jest informacji o jego działalności konspiracyjnej; w
niej na pewno uczestniczył
syn Jerzy, który po wojnie
był pracownikiem resortu leśnictwa i przemysłu
drzewnego. Zajmując się
sprawami
zatrudniania,
pomagał wielu leśnikom w
otrzymaniu pracy.
Po wyzwoleniu Radomia został powołany do
pełnienia obowiązków dyrektora; prawdopodobnie
po dostaniu mocnego poparcia załogi. Na stanowisku tym nie pozostał jednak
długo. Potrzeby kształcenia
kadr dla leśnictwa, szczególnie na Ziemiach Odzyskanych spowodowały, że
w sierpniu 1945 r. został
służbowo przeniesiony do
DLP w Poznaniu, gdzie zostały mu powierzone obowiązki Kierownika Ośrodka Szkoleniowego dla
leśniczych, gajowych i sekretarzy w Goraju, który to
ośrodek z dniem 1 X 1945
r. przemianowano na Leśny Ośrodek Szkoleniowy.
W zamku gorajskim, gdzie
mieścił się leśny ośrodek
w latach 1946-48 tworzył
Liceum Leśne. Obowiązki
kierownika ośrodka i szkoły pełnił do dnia śmierci tj.

Pracownicy DLP Lwów – w środku inż B. Paszyński.
Lata. 30 XX w.

Zamek w Goraju – siedziba szkoły leśnej
do 3 XII 1948 r. Zmarł niespodziewanie w lesie. Powody śmierci też nie są do
końca znane. Jedna z wersji
mówi, o przyjęciu przez
inż. Paszyńskiego w szkole
miejscowego biskupa, za
co był inwigilowany przez
nową władzę.
Pozostawił żonę oraz
trzech synów. Pogrzeb inż.
Paszyńskiego był wielką
manifestacją leśników i
miejscowego społeczeństwa. Pochowany został
na cmentarzu w Lubaszu
nieopodal Goraja. Nagrobkiem zajmują się miejscowi leśnicy, za co należą im
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się słowa podziękowania.
To przez nich szczególnie
zapamiętany został, jako
leśnik z powołania, i organizator szkoły leśnej w
Goraju.
Za życia opublikował
kilka prac, a także podręczniki do nauki leśnictwa dla
szkół średnich i zawodowych.
Edward Orłowski
(autor składa serdeczne
podziękowania Dyrekcji
RDLP w Radomiu za wykazaną pomoc przy pisaniu
biografii dyrektora B. Paszyńskiego)

Urok Leśnych Fotografii
Podsumowanie XIV edycji konkursu „Leśne Fotografie”
odbyło się 11 lutego 2015 r. w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
Po uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureatom,
w Saloniku Artystycznym KBP
otwarto wystawę prac konkursowych.

Wyróżnienie od SITLiD Oddz. w Krośnie - Krzysztof Kamuda „Słonik
żołędziowiec”

I nagroda - Radosław Kaźmierczak „Szukając pożywienia”
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aureaci głównych nagród odebrali statuetki św. Franciszka wykonane przez artystę rzeźbiarza Macieja Syrka. Wręczał je Bogusław Famielec,
dyrektor RDLP w Krośnie,
w asyście Jacka Szarka,
dyrektora TVP Rzeszów i
jednocześnie przewodniczącego jury.
Nagrodę
specjalną,
tradycyjnie
fundowaną
przez krośnieński oddział
SITLiD zdobył Krzysztof
Kamuda z Tyczyna za zdjęcie „Słonik żołędziowec”,
zaś laureatowi wręczył ją
sekretarz zarządu Tomasz
Najbar.
Spotkanie zgromadziło
grono miłośników fotografii, którzy mieli okazję tego
wieczoru obejrzeć diaporamę „Przyroda Nadleśnictwa Baligród” ze znakomitymi ujęciami autorstwa
Grzegorza Leśniewskiego
i leśników z Nadleśnictwa
Baligród, do której muzykę
napisał m.in. nadleśniczy
Wojciech Głuszko.
Prace nagrodzone i
wyróżnione znalazły się w
katalogu konkursu, na wystawie zaś zaprezentowano
40 zdjęć zakwalifikowanych przez jury spośród
ponad 400 nadesłanych na
konkurs. Przecięcia wstęgi
dokonano za pomocą historycznej siekiery, specjalnie na tę okoliczność przygotowanej przez Macieja
Szpiecha.
Konkurs „Leśne Fotografie” organizowany jest
przez RDLP w Krośnie
we współpracy z Oddziałem Telewizji Polskiej w
Rzeszowie i Tygodnikiem
Regionalnym „Nowe Podkarpacie”, które tradycyjnie
przyznają też swoje wyróżnienia specjalne.
Edward Marszałek
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MÓJ LAS

podsumowanie konkursu w sali edukacyjnej
Nadleśnictwa Głogów

U

W tegorocznej - XXIX edycji konkursu „Mój Las”
wzięło udział łącznie 118 uczniów.
Komisja po długich obradach wyłoniła 35 laureatów
w czterech kategoriach.

roczyste wręczenie
nagród odbyło się
10.12.2015 r. w Nadleśnictwie Głogów. W rozdaniu uczestniczyli m.in.:
pani Anna Bondar-Zabiciel z-ca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Głogów oraz
pan Eryka Maziarskiego
z-ca Nadleśniczego Nadleśnitwa Kolbuszowa. Ponadto gościliśmy również
przedstawicieli Nadleśnictwa Leżajsk i Nadleśnictwa Mielec. Po powitaniu
i obejrzeniu pt. „W dechę
filmu o drewnie” nastąpiło
uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez

SITLiD oddział Krosno,
Nadleśnictwa:
Głogów,
Kolbuszowa, Leżajsk i Mielec oraz WFOŚiGW w Rzeszowie, PGE Dystrybucja
Rzeszów i ZOP LOP.
Organizacja konkursu była możliwa dzięki
wsparciu sponsora Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Leśnictwo i
Drzewnictwa oddział w
Krośnie, którego dar serca
pozwolił na coroczną realizację Zielonej Edukacji.
Miłym akcentem był
tradycyjny
poczęstunek
przygotowany przez Nadleśnictwo Głogów, który
zakończył uroczystość.
Za pomoc, dary serca
i ciepłe przejęcie z całego
serca dziękujemy!
Agnieszka Bator

VI Mistrzostwa
Pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie

w Wędkarstwie Spławikowo-Gruntowym

Z

W dniu 9 maja 2015 r na terenie Nadleśnictwa Jarosław
odbyły się VI Mistrzostwa Pracowników Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie
w Wędkarstwie Spławikowo-Gruntowym.

awody zostały zorganizowane w łowisku
specjalnym prowadzonym od 25 lat przez
Pana Jacka Stoltmana na terenie Leśnictwa Korzenica,
w obrębie stawów o łącznej
powierzchni ponad 21 ha (z
czego 4,50 ha – to łowisko
specjalne z zapleczem wypoczynkowym, gdzie dostępny jest grzybek z grillem
oraz zadaszone ławeczki).

str. 12

W rywalizacji trwającej
4 godziny uczestniczyło 77
osób, w tym jedna kobieta
oraz 16 kibiców dopingujących zmagania wędkarskie.
Zjeżdżającym gościom
(już od godziny 6), nawet
tym z odległych rejonów:
Stuposian, Lutowisk, czy
Ustrzyk Dolnych przygotowano ciepłe śniadanie, a
po zakończeniu wędkowania poczęstunek przy grillu
na terenie leśnictwa Czerniawka, gdzie nastąpił finał
imprezy, z ogłoszeniem
wyników i rozdaniem nagród.
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Na zwycięzców czekały puchary, dyplomy oraz
upominki rzeczowe: akcesoria i sprzęt wędkarski,
ufundowane przez Zarząd
Oddziału Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa
w Krośnie, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa
Leśnego w Krośnie, Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy „Solidarność” w Krośnie.
Każdy kibic otrzymał
upominek – krzesełko
„wędkarsko- turystyczne”
albo okulary słoneczne.
Wśród wędkujących,
którym nie udało się „stanąć na podium”, rozlosowano upominki przydatne
każdemu wędkarzowi: sygnalizatory brań, podpórki,
podbieraki, zanęty wędkarskie, plecionki i wiele
innych.
Łącznie zostało złowionych 63,52 kg ryb: głównie
karpi i leszczy, które po
zważeniu bezpiecznie wróciły do wody.
Nagrodę
specjalną,
którą stanowił „profesjonalny wędkarski ręcznik”,
rozlosowaną wśród wędkarzy, którym nie udało
się złowić ryby, otrzymał
kol. Jan Krokos z Nadleśnictwa Lutowiska. Nagroda specjalna (kołowrotek)
przypadła kol. Michałowi Szczerbickiemu, także
z Nadleśnictwa Lutowiska
za złowienie pierwszej i
do tego najmniejszej ryby,
oraz kol. Sławomirowi Rachwałowi z Nadleśnictwa
Strzyżów, który zajął IV
miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
Ufundowano puchar
oraz nagrodę rzeczową
(kołowrotek) dla „najlepszej wędkarki”, który zdobyła kol. Katarzyna Stasik z

Nadleśnictwa Dukla.
Nagrody za największą
złowioną rybę oraz największą ilość złowionych
ryb (puchar oraz nagroda
rzeczowa - kołowrotek)
wywalczył kol. Janusz Dejniak z Nadleśnictwa Jarosław.
Indywidualnie,
na podium stanęli:
I miejsce – kol. Janusz
Dejniak z Nadleśnictwa Jarosław
II miejsce – kol. Marek
Brański z Nadleśnictwa
Stuposiany
III miejsce – kol. Piotr
Nowakowski z Nadleśnictwa Lutowiska
Drużynowo podium
podzielili pomiędzy sobą
gospodarze oraz najbardziej odległe nadleśnictwa:
I miejsce – Nadleśnictwo Jarosław, w składzie
kol: Hubert Balicki, Janusz
Dejniak, Łukasz Miara.
II miejsce – Nadleśnictwo Stuposiany, w składzie
kol: Marek Brański, Tomasz Kowalczyk, Łukasz
Wójcik.
III miejsce – Nadleśnictwo Lutowiska, w składzie
kol: Tomasz Kowszyński,

Piotr Nowakowski, Tomasz
Pasławski
Wszyscy, którym udało
się zająć miejsce na podium
otrzymali pamiątkowe medale, statuetki oraz nagrody
rzeczowe (kołowrotki lub
wędki).
Na zakończenie Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław Roman Januszczak,
który otwierał zmagania
wędkarzy oraz Przewodniczący ZO SITLiD w
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Krośnie Zenon Szkamruk
podziękowali
uczestnikom oraz organizatorom
za udaną imprezę oraz
zaprosili do rywalizacji w
zawodach kolejnej edycji,
które zorganizuje zgodnie
z obowiązujący regulaminem -zwycięzca zawodów
tegorocznych.
Janusz Dejniak
Zdjęcia: pracownicy
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XIII Turniej piłki siatkowej

BIRCZA 2015
Jak co roku po Świętach Wielkanocnych – już po raz trzynasty,
odbyła się nasza największa, cykliczna (od roku 2003)
impreza – turniej siatkarski
o Puchar Przewodniczącego ZO SITLiD.

T

ym razem, w sobotę
25 kwietnia gościło
nas
Nadleśnictwo
Bircza. Rozgrywki odbywały się na halach sportowych w Birczy i Lipie. W
szranki turniejowe stanęło
aż 19 drużyn reprezentujących nadleśnictwa z terenu RDLP Krosno, co jest
nieoficjalnym rekordem
turnieju. Do eliminacji
wylosowano 4 grupy, przy
czym stwierdzono że grupa
„A” wydaje się być najmocniejsza. Nowy regulamin
decydował o tym, że tylko
zwycięzcy grup awansują
do dalszej fazy rozgrywek,
co dodatkowo mobilizo-
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wało poszczególne zespoły.
Ze względu na dużą ilość
drużyn podjęto również
decyzję o rozgrywaniu
tylko 2 setów „do 25” bez
ewentualnych tie-break’ów,
za zwycięstwo przyznając 2
punkty, a remis – 1.
Grupa A to dominacja
2 ekip: gospodarzy turnieju
– Birczy oraz niespodziewanie – Jarosławia. Mecz
pomiędzy tymi drużynami
okazał się być najbardziej
zacięty. 1. seta, gospodarz
turnieju wygrał 25 do 23,
natomiast kolejnego – ekipa z Jarosławia 26 do 24,
pomimo piłki meczowej
dla Birczy przy stanie 2423. Ubiegłoroczny 4. zespół
rozgrywek – Kolbuszowa
ze względu na liczne kontuzje w drużynie, „ugrała”
tylko seta w 4 meczach.
Sieniawa i Leżajsk uzupełniły stawkę w środku tabeli
grupy A.
W grupie B „prym”
wiodły ekipy z Nadleśnictw
– Lubaczów i Lutowiska, a
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lepszy zespół wyłonił dopiero bilans tzw. „małych
punktów” zdobytych w poszczególnych setach. Drużyny ze Strzyżowa i Leska
zdobyły po 1 secie, a Dukla
zajęła dobre, 3. miejsce wygrywając 4 odsłony.
Grupa C, to zestawienie
najrówniejszych względem
siebie ekip. Oleszyce, Tuszyma Krosno – te zespoły wygrały po 5 setów i w
tym wypadku niezbędne
do wyłonienia zwycięzcy
grupy okazały się punkty
zdobyte w poszczególnych
setach. Po dokładnych obliczeniach wszystko było ja-

sne – Oleszyce grają o finał.
Jedyna grupa 4-zespołowa rozgrywała swe pojedynki w miejscowości Lipa.
Drużyny z Głogowa i Narola 2 pierwsze spotkania
wygrały gładko, gromadząc
po 4 punkty przed bezpośrednim spotkaniem. W
1. secie, dopiero „na przewagi” 26-24 wygrał Narol,
natomiast w secie 2. Głogów zrewanżował się wygrywając 25-19. W meczu
o 3. miejsce w tej grupie,
po zaciętym boju wygrało
Nadleśnictwo Brzozów z
Baligrodem.

A skład i wyniki przedstawiały się następująco:
Grupa A
Lp.
1
2
3
4
5

Drużyna
Bircza
Jarosław
Sieniawa
Leżajsk
Kolbuszowa

Sety
7-1
6-2
4-4
2-6
1-7

Razem pkt.
7
6
4
2
1

Grupa B
Lp.
1
2
3
4

Drużyna
Lubaczów
Lutowiska
Dukla
Lesko
Strzyżów

Sety
7-1
7-1
4-4
1-7
1-7

Razem pkt.
7
7
4
1
1

Po zakończeniu rozgrywek grupowych przyszedł
czas na półfinały. W pierwszym meczu o wejście do
finału zmierzyły się ekipy
Lubaczowa i Głogowa. W
secie nr 1 obydwa zespoły
zdobyły powyżej 20 punktów, jednak Lubaczów zdobył o 4 więcej ostatecznie
wygrywając 25-21. II set
to już dominacja drużyny
Lubaczowa, wygrana 2-0 i
awans do finału tejże ekipy
stał się faktem.
II półfinał to już spotkanie gospodarzy ze zwycięzcami grupy C. O ile jeszcze
I set miał „historię”, to II set,
podobnie jak w I meczu
półfinałowym, zakończył
się wysokim zwycięstwem
zespołu z Birczy.
W meczu o 3. miejsce
spotkały się drużyny Oleszyc i ubiegłoroczny fina-

Grupa C
Lp.
1
2
4
5

Drużyna
Oleszyce
Tuszyma
Krosno
Dynów
Ustrzyki Dolne

Sety
5-3
5-3
5-3
3-5
2-6

Razem pkt.
5
5
5
3
2

Grupa D
Lp.
1
2
3
4

Drużyna
Głogów
Narol
Brzozów
Baligród

Sety
5-1
5-1
2-4
0-6

Razem pkt.
5
5
2
0
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lista – Głogów. Dwa szybkie sety do „17” i do „15” i
Nadleśnictwo Głogów zajmuje ostatecznie 3. miejsce
w turnieju.
Finał to spotkanie
obrońców tytułu – Birczy,
z trzecim zespołem ubiegłorocznego turnieju – Lubaczowem. Spotkanie od
początku toczyło się pod
dyktando ekipy przyjezdnej i 1. set wygrała ona
25-19. W II secie widać
było wyraźne zmęczenie w
drużynie gospodarzy, która oddała tą odsłonę bez
walki, przegrywając 9-25.
Tym samym stało się faktem, że drużyna z Lubaczowa po kilku latach nieobecności na najwyższym
stopniu podium, wygrała
turniej będąc zespołem
zdecydowanie najrówniej
grającym.
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Tradycyjnie po zakończeniu rozgrywek, podczas zbiórki wszystkich
drużyn były podziękowania i przemówienia, oraz
wręczanie nagród indywidualnych.
Na podsumowanie turnieju przybyli znamienici
Goście: Marek Rząsa – poseł na Sejm RP, Jerzy Góralewicz – sekretarz Powiatu
Przemyskiego, Stanisław
Kot – proboszcz parafii
Bircza, a także Grzegorz
Gągola – wójt Gminy Bir-

cza, który wykazał się wielką życzliwością i pomocą w

organizacji zawodów udostępniając obiekty.

W tym roku nagrody trafiły do:
Najstarszy zawodnik, nagroda Związku Leśników Polskich – Jan Woroniak z Oleszyc,
Najmłodszy zawodnik, nagroda NSZZ Solidarność – Kamil Maksymowicz z Lubaczowa,
Nagroda PTL dla najlepiej grającej kobiety – Kinga Dworak z Głogowa,
Nagroda Dyrektora RDLP Krosno dla najlepiej grającego Nadleśniczego – Janusz Starzak
z Oleszyc,
Puchar Fair-Play – dla ekipy z Jarosławia,
Najlepszy Klub Kibica - Bircza,
Najlepszy rozgrywający – Jarosław Marek z Birczy,
Najlepszy broniący – Piotr Hulak z Oleszyc,
Najlepiej atakujący – Damian Kopczak z Birczy,
Najlepszy i najwszechstronniejszy zawodnik turnieju, nagroda Dyrektora RDLP w Krośnie
– Tadeusz Maksymowicz z Lubaczowa.
Nagrody
rzeczowe
ufundował i wręczył Artur Kurz - przedstawiciel

firmy DISTEIN, sponsorowane były również piłki,
którymi rozgrywano me-

cze – ufundował je krośnieński Związek Leśników
Polskich. Po zakończeniu

UEF w Ustroniu
Polska w dniach 3-6 wrzesień 2015 roku gościła w RDLP
w Katowicach delegatów XIX zjazdu Rady Wykonawczej
Europejskiej Rady Leśników (UEF - Union of European Foresters).
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turnieju wszyscy udali się
na uroczystą biesiadę, która wspaniale przygotowana
przez gospodarzy turnieju
trwała do późnych godzin
nocnych.
I tak w dużym skrócie,
ale ze wszystkimi ważnymi
szczegółami wyglądał XIII
turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego ZO
SITLiD w Krośnie. Puchar
pojechał do Lubaczowa, a
widoczny, rosnący poziom
rozgrywek tylko potwierdza, że leśnicy prowadzą aktywny i zdrowy tryb życia!
Do zobaczenia za rok!
Adrian Pyzik

P

rzedstawiciele z 13
członkowskich krajów m.in. Bułgarii,
Norwegii, Cypru, Turcji,
Hiszpanii, Włoch i Austrii
uczestniczyli z polskimi
leśnikami w konferencji
na temat ekonomicznych
konsekwencjach gospodarowania na obszarach
górskich i uprzemysłowionych. Zostały zaprezentowane bardzo ciekawe referaty przez członków Rady
pokazujące różne problemy
i planowane rozwiązania w
poszczególnych krajach.
Niemcy zwrócili uwagę na
poprawę zrównoważonego zarządzania leśnictwem
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z głównym naciskiem na
lepsze spostrzeganie ze
strony społeczeństwa. Dyrektor Kazimierz Szabla
zasygnalizował potrzebę
dokształcania pracowników i sprawnego funkcjonowania systemu zagrożeń
między innymi pożarowych. Francuzi przedstawili ważną rolę lasów w
życiu społecznym jako jedynego źródła utrzymania
oraz zarysowali konflikt
między turystyką wykwalifikowaną a ochroną przyrody. Reprezentant Bułgarii
zasygnalizował potrzebę
wzrostu roli leśnictwa w
gospodarce
narodowej
oraz konsekwencji presji
społecznej na ograniczanie pozyskania drewna na
realizowaną koncepcję Leśnictwo to nie drewno, ale są
to ludzie. Natomiast w Austrii problemem jest duża
presja na realizowane inwestycje i wzrastające oczekiwania społeczeństwa, duże
szkody powodowane przez
zwierzynę oraz potrzeba
przebudowy drzewostanów iglastych na liściaste.
Po konferencji członkowie

Rady uczestniczyli w zjeździe sprawozdawczym, w
którym zwrócono uwagę
na bardzo dużą redukcję
zatrudnienia we Francji
i Albanii, przedstawiono
informacje ze spotkań w
Bułgarii oraz comiesięcznych posiedzeń w Brukseli
i nowej legislacji leśnej w
Finlandii. Całość zakończyła się bardzo ciekawym
objazdem terenowym po
Śląsku pełnym wciąż nowych wyzwań.
Bartłomiej Peret

X Regionalne Zawody Drwali
Jubileuszowe – dziesiąte zawody drwali organizowane przez
Zarząd Oddziału SITLiD w Krośnie, odbyły się w piątek, 28 sierpnia,
na terenie Nadleśnictwa Tuszyma.
Po kilkugodzinnej rywalizacji najlepszym drwalem okazał się Zbigniew
Wacławski z Nadleśnictwa
Rymanów, który nie dał
szans pozostałym zawodnikom i został obecnie panującym Królem Pilarzy
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Honorowy
patronat
nad imprezą sprawował
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Bogdan Famielec – Dyrektor RDLP w Krośnie.
Zwycięzcami poszczególnych konkurencji zostali:
pierwszej najistotniejszej
dla wyniku konkurencji
polegającej na precyzyjnej ścince drzewa, oraz
czwartej – skomplikowanej, złożonej przerzynki
kłód – Grzegorz Indyk
z Leska zdobywając 569
punktów w ścince i 176
punktów w przerzynce, z
kolei okrzesywanie kłody
naszpikowanej wieloma
kołkami imitującymi gałęzie - Jan Łuc z Brzozowa,
gromadząc 220 punktów,
największym sprytem w
składaniu pilarki wykazał się Zenon Sobolewski
z Jarosławia, zdobywając
102 punkty i był tylko o
6-dziesiątych sekundy lepszy od Grzegorza Indyka,
najwięcej błędów popełnili
zawodnicy w konkurencji
„dokładność przerzynki”,
w której faworytom uciekło sporo punktów straconych w wyniku skaleczenia
zamaskowanej trocinami
deski, a najlepszym okazał
się Krzysztof Mieleszko z
Głogowa Małopolskiego
– wynikiem 277 punktów.
Nagrody dla zwycięzców
powyższych konkurenji w
postaci kanistrów, kasków
i siekier ufundowali sponsorzy – firma Husqvarna
oraz Elektro-Rem Mielec,
dealer firmy Stihl. Najlepszy drwal zawodów,
mimo, że nie wygrał żadnej konkurencji okazał się
zawodnikiem najbardziej
wszechstronnym - przyniosło mu to zwycięstwo w
X Regionalnych Zawodach
Drwali i cenną nagrodę od
głównego sponsora firmy
Stihl – pilarkę MS 362C o
wartości 3 000 zł, a także
pozostałe nagrody: pilarkę

Dolmar PS 6100 od firmy
Makita, 20 litrów biodegradowalnego oleju firmy
Fuchs, kurtkę drwala od
firmy Husqvarna oraz zestawu upominków od firmy Distein. Równie cenne
nagrody zostały wręczone
za pozostałe miejsca na
podium, w tym kolejna
pilarka ufundowana przez
Dyrektora RDLP w Krośnie, a przekazana przez
przedstawiciela Dyrektora, Janusza Magusiaka dla
zdobywcy II miejsca – Jana
Łuc z Brzozowa. Trzecie
miejsce w zawodach zajął
Adam Boroń z Nadleśnictwa Tuszyma. Nowością
tegorocznych
zawodów
było przyznanie nagrody
dla najlepszego debiutanta,
którym okazał się Andrzej
Kraus z Nadleśnictwa Komańcza – startując po raz
pierwszy zajął wysokie 6
miejsce, zdobywając 1073
punkty!, (wszystkie wyniki
i punktacja w załączeniu).
Cieszy to, że zawodników
pierwszy raz startujących
było aż dziewięciu (na 21
wszystkich), gdyż świadczy to o tym, że zawody
przyczyniają się do podnoszenia umiejętności drwali
pracujących w nadleśnictwach naszej Dyrekcji.
Nagród
przekazanych
przez sponsorów było co
niemiara, i były to bardzo
wartościowe nagrody fundowane nie po raz pierwszy, dlatego organizatorzy
kierują pod adres sponsorów szczególne uznanie
i podziękowania, a były
to firmy i osoby: główny
sponsor - Stihl, pozostali
- Makita, Dyrektor RDLP
w Krośnie, ARiMR w Rzeszowie, Husqvarna, Fuchs,
Elektro – Rem Mielec, Navigator, ZO SITLiD w Krośnie, Krzysztof Uszkowski,
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Las – Pol Jan Bełz oraz Distein.
Szczególne
uznanie
należy się również gospodarzom zawodów – pracownikom Nadleśnictwa
Tuszyma, za perfekcyjne
przygotowanie, obsługę w

trakcie trwania oraz wspaniałe miejsce i atmosferę na
spotkaniu, po zakończeniu
rywalizacji – na każdym
kroku widać było dbałość o
detale, co przy tak dużej imprezie ma zasadnicze znaczenie dla jej powodzenia.

Wysoki kunszt drwali,
hojność sponsorów oraz
sprawność organizacji zawodów zauważył i w swoim
przemówieniu podkreślił
na zakończenie zaproszony
Gość – Pan Zbigniew Tymuła, starosta mielecki.

Wszystkich chętnych
do rywalizacji w następnych zawodach drwali zachęcamy do systematycznego treningu w trakcie
bezpiecznej pracy na swoich zrębach.
Roman Januszczak

X Regionalne Zawody drwali - klasyfikacja ogólna
Miejsce

Nr

Imię i Nazwisko

Nadleśnictwo

1

8

Zbigniew Wacławski

Rymanów

542

178

72

162

239

1193

2

19

Jan Łuc

Brzozów

478

220

90

131

263

1182

3

20

Adam Boroń

Tuszyma

449

208

58

172

261

1148

4

10

Krzysztof Mieleszko

Głogów Małopolski

500

150

66

149

277

1142

5

11

Grzegorz Indyk

Lesko

569

172

102

176

100

1119

6

7

Andrzej Kraus

Komańcza

501

214

88

175

95

1073

7

17

Zenon Sobolewski

Jarosław

539

214

102

110

94

1059

8

4

Stanisław Czerwonka

Narol

415

190

55

148

232

1040

9

6

Zygmunt Krawiec

Oleszyce

336

188

47

151

239

961

10

16

Mariusz Jaskot

Kolbuszowa

459

190

61

139

100

949

11

1

Mariusz Trojnacki

Mielec

485

188

33

111

128

945

12

13

Józef Malinowski

Kołaczyce

326

178

51

158

187

900

13

9

Sebastian Czachor

Tuszyma

442

200

55

42

123

862

14

5

Jerzy Sitnik

Kańczuga

462

96

56

39

154

807

15

3

Marcin Gądek

Lutowiska

460

96

38

0

193

787

16

15

Tomasz Wiśniewski

Stuposiany

373

114

29

0

250

766

17

18

Stanisław Muskus

Leżajsk

145

200

50

145

213

753

18

14

Rafał Godek

Strzyżów

487

0

0

8

208

703

19

21

Mariusz Antosz

Lubaczów

155

178

0

114

224

671

20

2

Jacek Sitnik

Bircza

250

196

56

6

124

632

21

12

Sylwester Modrak

Sieniawa

150

156

67

65

99

537

Na żółto - debiutanci
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Sprawozdanie z wyjazdu zawodowego
pracowników Nadleśnictwa Kolbuszowa

Czarnogóra - Albania
11.07.2015 - 19.07.2015
11 lipca
Wyruszyliśmy w daleką
drogę do jednego z byłych
krajów Jugosławii. Podróżowaliśmy przez Słowację,
Węgry i Serbię, gdzie w
Belgradzie - jednym z najstarszych miast Europy, zatrzymaliśmy się na nocleg.
12 lipca
Przekroczyliśmy granicę Serbii i Czarnogóry
- państwa, które proklamowało swoją niepodległość
w 2006 r., po odłączeniu się
od Serbii. Droga prowadziła nas wzdłuż rzeki Moracy
- jednej z dwóch czarnogórskich rzek tworzących
przepiękne górskie kaniony. Kanion Moračy biegnie
z północy na południe i
łączy Park Narodowy Durmitor z centralną częścią
kraju, regionem Podgoricy
- stolicy Czarnogóry. Skaliste ściany kanionu, ostre i
surowe zwroty, dzika przyroda i trasa wzdłuż tych
bogactw natury, nierzadko
wyniesiona na kilkaset metrów ponad rzekę, tworzą
niezapomniane wrażenia.
Kanion rzeki Moračy, obok
kanionu Tary, jest jednym
z najładniejszych oraz z
pewnością jednym z wielu
cudów tego małego kraju
na południu Europy. Kolejnym punktem na naszej
trasie był Monastyr Moraca
- prawosławny męski klasztor, który powstał w XIII w.
Następnie po przejeździe
wzdłuż Jeziora Szkoderskiego, dotarliśmy do na-

szego miejsca zakwaterowania w Sutomore - miejscowości wypoczynkowej
w okolicach Baru.
Następny dzień poświęciliśmy na zwiedzanie
Baru - największego portu
Czarnogóry. Spacer wzdłuż
wybrzeża połączyliśmy ze
zwiedzaniem dworku króla
Mikołaja - jedynego księcia
i króla Czarnogóry, panującego w latach 1860-1918.
Dworek zwany Topolica,
został wzniesiony w 1885
r., jako letnia rezydencja
króla.

Kolejny punkt naszej
wycieczki to Mirovica osada, gdzie rośnie najstarsze drzewo oliwne na
świecie. liczące ponad 2000
lat. Zresztą okolice Baru,
to region słynący z uprawy oliwek i każdy wolny
skrawek gruntu porasta tu
tysiące oliwek.
Na koniec dnia pozostawiliśmy sobie do oglądania Stary Bar - niezamieszkałe Stare Miasto, które
rozciąga się na skalistym
wzgórzu. Położenie miasta ma charakter obronny.
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Starówka otoczona jest
potężnymi murami, których fragmenty pamiętają
nawet XII wiek. jest to zespół urbanistyczny, w skład
którego wchodzą cerkwie,
kościoły, pałace. najciekawsze budowle to kościół
św. Mikołaja, cerkiew św.
Jerzego z XII-XIII w., Pałac
Biskupów.
Niezrażeni
wysoką
temperaturą,
wyruszamy na zwiedzanie Budwy,
zwanej „Małym Dubrownikiem”. Miasto, to początkowo osada iliryjska, następnie grecka i rzymska.
Od 1422 roku we władaniu
Republiki Weneckiej. Przepiękna Starówka, otoczona
murami z XV wieku, z wejściem przez dwie bramy Morską i Lądową. Ciekawe
zabytki sakralne - kościół
Santa Marija in Punta z 840
r., Cerkiew św. Sawy - służąca w przeszłości zarówno
katolikom, jak i wyznawcom prawosławia.
Wreszcie docieramy do
Kotoru - miasta wpisanego
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Położone jest ono nad zatoką Kotorską, najdalej
na południe położonym
fiordem Europy. Kotor jest
jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych
miast w południowo-wschodniej Europie, pełen zabytkowych budowli.
Stare Miasto otoczone jest
średniowiecznymi murami
miejskimi, które łączą się z
twierdzą św. Jana (Tvrdjava Sv. Ivan) na Samotnym
Wzgórzu na wysokości 260
m n.p.m. Długość murów
wynosi 4,5 km, wysokość –
20 m, a szerokość 15 m.
Główne wejście do
miasta wiedzie przez Bramę Morską. Wąskie, kręte
uliczki, nieregularne pała-
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ce, cerkwie i kościoły i budynki w różnych stylach od
romańskiego, przez gotycki, renesansowy i barokowy, tworzą niezapomniane
wrażenie.
W nawiązaniu do panującej temperatury, trzeba przypomnieć, że nazwa
miasta wywodzi się od słowa Dekatera (z starogreckiego słowa Katareo - oznaczającego, gorąco).
Wczesnym
rankiem
wyruszamy do Albanii państwa coraz bardziej
popularnego turystyczne.
Na naszej drodze Szkodra największe miasto północnej Albanii. Podziwiamy
meczet ołowiany (z kopułą
pokrytą ołowiem), kościół
katedralny św. Stefana, ruiny twierdzy Rozafa i część
albańską Jeziora Szkoderskiego.
Następnie
przejeżdżamy do stolicy Albanii
- Tirany. Zwiedzamy Plac
Skanderbega - albańskiego
bohatera narodowego z XV
wieku, meczet Ethem Beja,
budynki związane historycznie z Enverem Hodżą
- przywódcą Albanii w latach 1944-1985.
W drodze powrotnej
zatrzymujemy się w miejscowości Kruja - miasteczka założonego jeszcze w III
w. p.n.e., gdzie zwiedzaliśmy zamek Skanderbega,
który w XV wieku skutecznie bronił się przed inwazją
turków osmańskich.
Ten dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie Cetinje - pradawnej stolicy
Czarnogóry, która pełniła
tą funkcję do 1918 r. Odwiedziliśmy pałac władców
Czarnogóry od Piotra II,
zwany Bilardówką, pałac
króla Mikołaja z 1863-67,
monaster Narodzenia Matki Bożej z relikwiami św.

Piotra Cetyńskiego i cząstką Krzyża Świętego.
Następnie
udaliśmy
się do Parku Narodowego Lovcen, gdzie mieści
się nawyżej usytuowane
mauzoleum - Mauzoleum
Piotra II Petrowicia-Niegosza – grobowiec ostatniego władyki Czarnogóry,
usytuowany na szczycie
Jezerskim (1657 m n.p.m.).
Park Lovcen zajmuje powierzchnię około 6400 ha,
z najwyższym szczytem
Štirovnik o wysokości 1749
m n.p.m.
Na deser, ciągle przy
pięknej, upalnej pogodzie,
wyruszyliśmy nad Jezioro
Szkoderskie - największe
jezioro na Półwyspie Bałkańskim, położone na granicy Czarnogóry i Albanii.
Jezioro o charakterze kresowym o powierzchni 360550 km². Znaczną część
czarnogórskiej części jeziora obejmuje Park Narodowy Jeziora Szkoderskiego
(powierzchnia około 40 tys.
ha). Jezioro jest miejscem
gniazdowania licznych kolonii ptaków (około 220
gatunków). Jest to jedno z
niewielu w Europie miejsc
występowania pelikanów.
Zachwyciły nas przepiękne widoki z pokładu statku, którym płynęliśmy po
jeziorze, otaczające góry,
wyspa Grmozur, na której
znajdują się ruiny więzienia oraz ukryta plaża Pjeszczanac. Po zażyciu kąpieli i
regionalnym obiedzie, powróciliśmy do hotelu. Długi, ale okraszony ponownie
przepięknymi widokami
powrót do domu (z ciekawostek - naliczyliśmy 46
tuneli w tym najdłuższy
Sozina o długości 4182 m).
Do domu dotarliśmy
około godziny 10.30.
Mariusz Mazurek
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Sprawozdanie z wyjazdu zawodowego
pracowników Nadleśnictwa Oleszyce

Chorwacja
18.08.2015 - 24.08.2015
Trwająca siedem dni,
chorwacka przygoda pracowników Nadleśnictwa
Oleszyce rozpoczęła się 18
sierpnia w ciepły, sobotni
poranek. Leśnicy, niezrażeni czekającą ich kilkugodzinną podróżą, w radosnych nastrojach wsiedli
do autokaru, ruszając na
podbój Dalmacji – niezwykle urokliwej krainy
historycznej położonej na
wschodnim wybrzeżu Adriatyku, na terenie Chorwacji, Bośni i Hercegowiny
oraz Czarnogóry.
Pierwszy etap długiej
podróży,
urozmaiconej
opowieściami pilotki, filmami i wspólnymi śpiewami, zakończył się późnym
wieczorem, obiadokolacją i noclegiem na terenie
Chorwacji.
Kolejny dzień okazał
się gratką dla każdego leśnika i miłośnika przyrody. Mieliśmy bowiem
okazję pospacerować po
chorwackim Parku Narodowym Jeziora Plitwickie
wpisanym na Światową
Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego
UNESCO. Połyskująca w
południowym słońcu tafla kompleksu 16 jezior
krasowych pod wpływem
przeobrażającego się ciągle
stanu minerałów i organizmów żyjących w wodzie,
zmienia łagodnie barwę
z błękitu przez jasną zieleń przechodzącą czasem
w kolor siwy. Dodatkową
atrakcją stanowią łączące

jeziora majestatyczne wodospady, których delikatny
szum przyjemnie relaksuje.
Jednak największe zainteresowanie wzbudziła niezwykle zróżnicowana flora,
na którą złożyło się 1267
rozpoznawanych rodzajów
roślin, wśród nich zaś 75
endemitów.
Po
kilkugodzinnym
spacerze, wypoczęci i zauroczeni pięknem natury,
ruszyliśmy w dalszą podróż, aby wieczorem dotrzeć do celu, a mianowicie
do Neum – jedynego miasta w Bośni i Hercegowinie
z dostępem do Morza Adriatyckiego, które oddziela
północną część kontynentalnej Chorwacji od południowej.
Po zakwaterowaniu w
Grand Hotel Neum i posileniu się obiadokolacją,
ruszyliśmy tłumnie windą
niemalże do nieba, a ściślej

rzecz ujmując, zjechaliśmy
na leżącą nieopodal plażę, która stała się stałym
punktem
wieczornych
spotkań i kąpieli w słonych
wodach Adriatyku. Pięknem błękitnego akwenu
rozkoszowaliśmy się przez
kolejny dzień, który okazał
się kwintesencją relaksu.
Wybraliśmy się bowiem na
całodzienny rejs statkiem
na wyspę Hvar i Półwysep
Peljeśac. Poza zapierającym
dech w piersiach widokiem
na góry wynurzające się
z czystej, błękitnej wody
Adriatyku, dodatkowego
smaku dodały podróży
miejscowe przysmaki –
wino, rakija i świeża ryba
z grilla. Równie atrakcyjny
okazał się wieczór spędzony w jednej z nadmorskich
restauracji, w której miejscowy zespół folklorystyczny prezentował tradycyjne
pieśni i tańce. Odważniejsi
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leśnicy, otwarci na różnorodno kulturową, mogli
przyłączyć się do zespołu
i zaprezentować swoje taneczne umiejętności.
Następny dzień przeznaczony został na zwiedzanie, lecz tym razem
rozpoczęliśmy go w tonie
religijnej refleksji. Wybraliśmy się bowiem do
Sanktuarium Maryjnego
w Medjugorie, gdzie każdy
z nas, walcząc z ponad 40
– stopniowym upałem i kamienistym wzniesieniem,
miał okazję wejść na Górę
Objawień. Po takiej wyprawie ruszyliśmy w stronę Mostaru położonego w
południowo-zachodniej
części Bośni i Hercegowiny. Naszym celem było
obejrzenie wybudowanego
w 1566 roku kamiennego
mostu, który w wyniku
działań wojennych na terenie Jugosławii został zbu-
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rzony przez Chorwatów w
1993 roku. Współcześnie
możemy zatem oglądać
jego rekonstrukcję pochodzącą z roku 2004. Innymi
godnymi podziwu obiektami w Mostarze okazały się
starówka Kujundziluk oraz
meczet.
Czwartego dnia, witani
o świcie przez promienie
gorącego słońca, ruszyliśmy
na podbój Splitu i Trogiru.
Pierwsze z miejsc – Split, to
drugie co do wielkości miasto chorwackie, zachwyca
przede wszystkim pozostałościami Pałacu Dioklecjana
– jedynego cesarza starożytnego Rzymu, słynącego ze
szczególnego okrucieństwa
w stosunku do chrześcijan.
Spacerując po antycznych
murach i korytarzach, słuchaliśmy
miejscowych
muzyków i opowieści przewodniczki. Co niektórzy
wrócili do Pałacu w czasie
wolnym, aby móc pozdrowić gromkim okrzykiem:
”Ave Caesar !”, wychodzącego na dziedziniec każdego
południa, Dioklecjana. Inni
natomiast rozkoszowali się
smakiem świeżych, dojrzewających w południowym
słońcu owoców sprzedawanych na znajdujących się
w pobliżu Pałacu targu. Po
mile spędzonym przedpo-

łudniu ruszyliśmy do Trogiru, nazywanego chorwacką
Wenecją, wyróżniającego
się średniowieczną starówką położoną na wyspie,
wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego
UNESCO. Wzdłuż portu
portu znajduje się wysadzony palmami, szeroki bulwar, wokół którego skupia
się wieczorne życie miasta.
Natomiast historyczne centrum Trogiru połączone jest

za pomocą mostu z kontynentalną częścią Chorwacji. W drodze powrotnej
zatrzymaliśmy się na chwilę
w Veprice, gdzie znajduje się
Sanktuarium Matki Boskiej
z Lourdes. Wśród zieloności drzew i krzewów, która
sprzyja i zadumie i refleksji,
zatopione są dwa ołtarze,
przy których odprawiane są
msze. Dodatkowego uroku
dodaje miejscu, przepełniający zresztą całą Dalmację,
dźwięczny śpiew cykad. Za-

siadające na każdym drzewie owady stały się zresztą
obiektem fotograficznych
polować leśników.
Ostatni
intensywny
dzień poświęciliśmy na
podziwianie Dubrownika – miasta położonego
na południu Dalmacji, na
terenie Chorwacji, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO.
Dubrownik
słynie z tego, że niemal
każdy budynek na starym
mieście jest tam zbytkiem.
Mieliśmy zatem okazję
podziwiać zachowany w
całości
średniowieczny
układ urbanistyczny wraz
z systemem umocnień
obronnych. Wśród ciekawszych obiektów można
wymienić chociażby Pałac
Rektorów, Stradun, Pałac
Spoza, kościół św. Błażeja – patrona miasta czy
klasztor franciszkanów z
najsłynniejszą działającą
apteką założoną w 1317
r. W drodze powrotnej z
Dubrownika zatrzymaliśmy się także w miasteczku Ston, które słynie z
liczących 890 metrów długości średniowiecznych
murów miejskich z czasów
Republiki Dubrownickiej.
Zbigniew Antonik

Sprawozdanie z wyjazdu zawodowego
pracowników Nadleśnictwa Narol

Słowenia - Istria
15.08.2015 - 22.08.2015
W dniach 15-22 sierpnia 2015 roku pracownicy
Nadleśnictwa Narol uczestniczyli w wyjeździe do urokliwej Słowenii i malowniczej chorwackiej Istrii.

W pierwszym dniu
wycieczki wczesnym rankiem wyjechaliśmy w długą drogę do miejscowości
Murska Sobota w Słowenii. Następnego dnia po

śniadaniu pełni wigoru i
entuzjazmu udaliśmy się
do stolicy Słowenii Lubljany – odbyliśmy spacer
po historycznym centrum
miasta. Dalej punktem
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docelowym wycieczki był
przejazd granicami Notranjskiego Regionalnego
Parku w Słowenii powstałego w 2002 roku wokół
bagiennego jeziora Cerk-
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nica. Obszary parku ciągną
się na zachód od Postojnej
i na wschód od Sneżnika
po granicę z Chorwacją na
południu. Po przejechaniu
malowniczych zakątków
Parku udaliśmy się do jednej z głównych atrakcji
Słowenii - Jaskinii Postojnej
o długości prawie 25 km,
która należy do najpiękniejszych jaskiń w Europie,
gdzie dech w piersiach zapierają stalaktyty i stalagmity. Ciekawostką i swoistym
„magnesem” jest występowanie bezokiego płaza
- odmieńca jaskiniowego
zwanego przez Słoweńców
ludzką rybką. Płaza można zobaczyć w specjalnym
podziemnym
baseniku.
Następnie wyjechaliśmy
do docelowego punktu wycieczki, czyli Puli położonej
na chorwackim półwyspie
Istria. Po odpoczynku następnego dnia zwiedzaliśmy Pulę, gdzie m.in. znajduje się Łuk Triumfalny
Sergiusza, forum z budynkiem ratusza miejskiego,
a przede wszystkim amfiteatr z czasów rzymskich.
W kolejnych dniach naszej

wyprawy udaliśmy się do
malowniczych miast Chorwacji. Zwiedzaliśmy Rovinja – malownicze miasto
artystów, zwane chorwackim San Tropez, w której
znajduje się katedra św. Eufemii. Ciekawym punktem
wycieczki był rejs statkiem
po Kanale Limskim. Kanał będący efektem wielowiekowej
działalności
erozyjnej rzeki Pazincica,
którego strome (blisko 150
metrowe) niedostępne ściany porasta makia, zapierająca dech w piersiach niejednego uczestnika wycieczki.
Kolejnego dnia mieliśmy

oczekiwane plażowanie w
Fażanach – porcie o antycznych rzymskich korzeniach. Fażana jest portem
z którego wypływa się do
Parku Narodowego Brijuni.
W drodze powrotnej przepłynęliśmy w pobliżu parku, który tworzy archipelag
czternastu wysp będący według legendy rozsypanymi
fragmentami raju. W końcowych dniach naszego pobytu zwiedziliśmy dwa bardzo ciekawe miasta: Opatiję
– gdzie spacerowaliśmy po
najstarszym kurorcie na
wschodnim Adriatyku z
portem jachtowym oraz

piękną secesyjną architekturą i Rijekę – po której
przechodziliśmy po starówce, a także zamek Trsat oraz
kościół św. Wita. Ostatnim
punktem naszego wyjazdu
było zwiedzanie miejscowości Ludbreg słynącej ze
słynnego Sanktuarium Najświętszej Krwi Chrystusa i
to właśnie ta miejscowość
zakończyła naszą jakże ciekawą wycieczkę w dalekie
kraje. Dalej udaliśmy się w
drogę powrotną do Narola
okraszoną wielkimi wspomnieniami i z uśmiechami
na twarzach.
Mirosław Tarnawski

Sprawozdanie z wyjazdu zawodowego
pracowników Nadleśnictwa Dukla

Rumunia
Do Rumunii wyruszyliśmy w środę 9 września
spod siedziby Nadleśnictwa Dukla. Ze względu
na długą drogę jaką musieliśmy przebyć, na miejsce dotarliśmy dopiero
wieczorem. To jednak nie
było przeszkodą by po kolacji najbardziej zapaleni
zwiedzający zapoznali się

z pierwszą, wieczorną, odsłoną Cluj-Napoca. Drugi
dzień rozpoczęliśmy od
zwiedzania jednej z największych i najstarszych
kopalni w Europie – Salina
Turda. Sól wydobywano
tam już w czasach rzymskich, a zakończono w
roku 1932, gdy w związku z
powszechną mechanizacją,

dalszą eksploatację siłami
ludzkich mięśni uznano za
nieopłacalną. Przez długi
czas ten potężny podziemny kompleks był opuszczony. Dopiero w 1992 r. w
kopalni ponownie pojawili
się ludzie. Wtedy udostępniono ją do zwiedzania.
Obecnie uznawana jest za
jedną z większych atrakcji
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Rumunii. W skład kopalni
wchodzą trzy szyby: Terezia (z najgłębszym punktem – 120 m), Anton (108
m) i Rudolf (42 m). Od
wejścia ciągnie się długi,
niespełna
kilometrowy,
solny korytarz prowadzący
do Komnaty Echa, w której mogliśmy przetestować
doskonałą akustykę i nawet
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szesnastokrotnie odpowiadające echo. Dalej znajdowały się kolejne sale i mnóstwo wąskich korytarzy
prowadzących do głównej
komnaty Saliny. Jest ona
tak ogromna, że mieści w
sobie m. in. amfiteatr, diabelski młyn, pole do minigolfa, tory do kręgli i plac
zabaw dla dzieci, a także
podziemne słone jezioro,
po którym można przepłynąć wypożyczoną łódką.
Kolejnym punktem tego
dnia był spacer po jednym
z największych wąwozów w
Karpatach – wąwozie Turda. Wąwóz ma długość 2,9
km, a okalające go pionowe
skały w niektórych miejscach wznoszą się nawet na
blisko 300 metrów. Wąwóz
ten powstał w okresie jury
poprzez długotrwałą wodną erozję budujących go
skał wapiennych. Szlak turystyczny, którym szliśmy,
prowadził dnem wąwozu,
głównie półkami skalnymi
oraz licznymi mostkami
wzdłuż malowniczego potoku Hasdat. Miejscami
ścieżka zwężała się i na śliskich kamieniach bardzo
przydatne okazywały się
łańcuchy umieszczone w
skałach. W wąwozie znajduje się kilkadziesiąt niewielkich jaskiń oraz wiele
miejsc przystosowanych
do uprawiania wspinaczki.
Po powrocie do Cluj-Napoca mieliśmy okazję do
niezwykłego, wieczornego
zwiedzania Starego Miasta.
Nazajutrz odwiedziliśmy miejscowość Biertan
i największy kościół warowny w Rumunii. Kościół
poza miejscem modlitwy był też niezawodnym
schronieniem dla mieszkańców i ich dobytku.
Drewniane skrzynie ukryte
w podziemiach zazwyczaj

wypełnione były zapasami
pozwalającymi przetrwać
niespokojny czas poza murami. Ten jak i wiele innych
rumuńskich
kościołów
tego typu wznoszono w
najwyższych punktach w
okolicy. Otoczone grubymi
murami dawały przewagę
przy ewentualnych atakach
wroga. Teraz dzięki takiej
lokalizacji, spod murów,
obserwowaliśmy piękne
panoramy na okolicę i starą
zabudowę wsi, którą wznieśli Sasi siedmiogrodzcy.
Kolejnym miejscem,
które zobaczyliśmy była
Sighisoara – miasto jako
znakomity przykład niewielkiego, ufortyfikowanego średniowiecznego grodu zostało wpisane na listę
Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. Przy
głównym placu miasta
znajduje się dom, w którym
urodził się Wład III Palownik zwany też Drakulą. Ten
hospodar wołoski stanowił
inspirację dla postaci książkowego i filmowego hrabiego Drakuli.
Podczas wyjazdu zwiedziliśmy także Pałac Peles –
ostatnią rezydencję królów
rumuńskich. Pałac zbudowany w latach 1873-1883

do dziś został zachowany w
nienaruszonym stanie. Wewnątrz przewagę nad granitami i marmurami znalazły, wzbudzające w nas
zachwyt, drewniane wykończenia wnętrz wykonane z kilkunastu gatunków
drewna. Ostatnim punktem programu było przygraniczne miasto Oradea.
Tam naszą uwagę zwróciły
wpływy niedalekich węgierskich architektów.
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Rumunia okazała się
państwem wielu kultur.
Podróżując z zachodu na
wschód obserwowaliśmy
kolejno krajobraz kształtowany m.in. przez Węgrów,
Niemców, Rosjan oraz Turków. Oczom nie umknęły
też akcenty mające źródła
w dalekich Indiach, w postaci wielopiętrowych pałaców romskich z bogato
zdobionymi dachami.
Dominika Dąbrowska
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Sprawozdanie z wyjazdu zawodowego
pracowników Nadleśnictwa Głogów

Berlin
29.06.2015 - 3.07.2015
W dniach 29.06.2015
do 3.07.2015 odbyła się
wycieczka pracowników
Nadleśnictwa Głogów do
Wrocławia i Berlina. W tej
wycieczce wzięło udział 38
osób w tym 14-tu członków
SITLiD.
Będąc w Wrocławiu,
po oglądnięciu Panoramy Racławickiej i Ostrowa
Tumskiego, udaliśmy się
do ogrodu botanicznego, w
którym zgromadzono, na
pow. ponad 7 ha, ok. 7 tys.
gatunków roślin gruntowych i szklarniowych. Wielkie wrażenie na nas wywarły 27 pomników przyrody,
takie jak: dęby, cisy, miłorzęby, buki i platany.
W Berlinie zwiedziliśmy min.: Uniwersytet
Humboldta, budynek Reichstagu, Bramę Brandenburską i wiele innych
miejsc. Urzekł nas Neuer
Garten w Poczdamie, gdzie
w pałacu Cecilienhof podpisano słynny traktat. Występuje tam piękny park z
różnymi gatunkami drzew.
Następnie udaliśmy się do
pałacu „wiecznej szczęśliwości”, który związany jest
z dziejami pruskiej dynastii
Hohenzollernów. Znajdujący się tam park, urzekł
nas mnogością różnych gatunków wiekowych drzew.
Park chroniony jest przez
umundurowanych strażników. W chwili obecnej
przy wykorzystaniu środków unijnych kompleks ten
rewitalizowany i wraca do

swej świetności.
Podczas powrotu, będąc
we Wrocławiu, obowiązkowo zwiedziliśmy tamtejsze
ZOO. Ma ono swoją długą
historię. Obecnie wybudowano nowy obiekt „Afrykanarium” gdzie w podziemiach jest oceanarium, a w
wyższych poziomach zgromadzona jest roślinność
tropikalna.
Byliśmy również w Hali
Stulecia obok której znajdują się słynne fontanny
wrocławskie. W bliskiej odległości znajduje się ogród
japoński, który podczas tragicznej powodzi został zalany. W chwili obecnej jest
on odnowiony. Mnogość i
różnorodność roślinności
zachwyciły nas.
Wyjazd zawodowy dał
nam możliwość odpoczynku mimo, że wiodącym
punktem naszej wycieczki
było zwiedzanie osobliwości przyrodniczych.
Bernard Dworak
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sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego
pracowników Nadleśnictwa Baligród

nadleśnictwa
Pisz i Maskulińskie
14.10.2015 - 17.10.2015
W dniach 14-17 października 2015 odbył się
wyjazd szkoleniowy leśników z Nadleśnictwa Baligród.
14 października – wyjazd z Baligrodu, przejazd
i nocleg w Diablej Górze w
Rucianem-Nida
W dniu 15 października odbył się rejs statkiem
wycieczkowym na trasie
Ruciane-Nida-Mikołajki,

po czym odwiedzono Nadleśnictwo Pisz. Zwiedzono
centrum edukacyjne przy
LKP Lasy Mazurskie gdzie
pooglądano aktualną ekspozycję oraz film ukazujący zniszczenia lasu przez
huragan. Następnie zwiedzono las ochronny „Szast”
oraz kładkę panoramiczną
nad rzeką Pisą.
W dniu 16 października zwiedzanie rozpoczęło

sie od przejazdu do Świętej
Lipki z wysłuchaniem mini
koncertu
organowego.
W miejscowości Gierłoż
zwiedzono ruiny bunkrów
Hitlera z czasów inwazji na
Związek Radziecki 19411944.
W Nadleśnictwie Maskulińskie zapoznano się z
funkcjonowaniem zabytkowej wyłuszczarni nasion
oraz obecnymi rozwiąza-
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niami (szafa łuszczarska,
nowoczesny separator itd.).
Pooglądano także wyniki
warsztatów edukacyjnych
w formie rzeźb popularnych korników wykonanych przez pracowników
nadleśnictwa.
Dnia 17 października
pełni wrażeń wróciliśmy
do Baligrodu.
Teodor Furs

nr 14/2015

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego
pracowników Nadleśnictwa Jarosław

Wrocław - Berlin Świnoujście
13.07.2015 - 16.07.2015
W dniu 13.07.2015
roku rozpoczęliśmy wyjazd szkoleniowo-integracyjny „Wrocław – Berlin
– Poczdam – Świnoujście
– 2015”. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Wrocławia
– spacer z przewodnikiem
po starówce, następnie
lekcja historii czyli Panorama Racławicka, przejście przez Ostrów Tumski
do centrum, rzut oka na
wszędobylskie „wrocławskie krasnale” i przejazd na
nocleg do Świecka.
14.07.2015 r. – po
wczesnym śniadaniu i
przejeździe za granicę rozpoczęliśmy wraz z przewodnikiem zwiedzanie
Berlina. Po przejeździe na
Plac Aleksandra, przejściu pod Wieżę TV(368
m wysokości) – mocne
uderzenie, od razu skok
w przeszłość Babilonu,
Persji, Mezopotamii, czyli Muzeum Pergamonu,
następnie długi spacer z
przewodnikiem: Wyspa
Muzeów,
Zbrojownia,
Nowy Odwach, Opera
Narodowa, Uniwersytet
Humboldta, Katedra pw.
Św. Jadwigi, Dzielnica Św.
Mikołaja, Centrum Berlina Zachodniego, Brama
Brandenburska.
Reichstag mogliśmy zobaczyć
od środka oraz wjechać
na jego szczyt i stamtąd
podziwiać panoramę Berlina. Dzień zakończył rejs

statkiem po Szprewie oraz
Pałac Łez – kolejowe przejście graniczne pomiędzy
Berlinem Wschodnim i
Zachodnim.
15.07.2015 r. wczesnym rankiem kończymy
zwiedzanie Berlina – Muzeum Techniki, na które
możemy poświęcić jedynie 2 godziny, a można by
tam spędzić cały dzień i nie
zobaczyć wszystkiego. Następnie całodzienny wyjazd do Poczdamu. Kompleks pałacowo-parkowy
Sanssouci (ogrody sycylijski i nordycki, Domek
Chiński, Wielka Aleja,
Francuskie Rondo, winne
tarasy, grób Fryderyka II.
Przejazd pod Dworek Cecilienhof – kolejna lekcja
historii – już nie tak odległej (miejsce Konferencji
Poczdamskiej), Śródmie-
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ście Poczdamu, gdzie w
okolicach Brandenburger
Strasse można było indywidualnie pozwiedzać
miasto. Czasu pozostało
niewiele, bo nocleg oczekiwał na nas w Świnoujściu,
a wcześniej należało powitać polskie morze.
16.07.2015 r. Półmetek wyjazdu. Wydawać

by się mogło że następuje
rozprężenie wśród uczestników. Nic bardziej mylnego. W Forcie I Gerharda
zwany Fortem Wschodnim, przewodnicy w ubiorach z epoki fundują nam
musztrę i wcielają do załogi fortu. Następnie górska wspinaczka – latarnia
morska w Świnoujściu,

Woliński Park Narodowy:
zagroda żubrów, jeleni, saren i dzików oraz woliera z
bielikami, spacer na punkt
widokowy Gosań, spacer na wzgórze Zielonka
(z rezerwatem wodniczki) - punkt widokowy na
zalew Szczeciński, Zatokę
Pomorską i Jezioro Turkusowe. W Międzyzdrojach

zabrakło nam czasu na
zrobienie odcisków dłoni,
ale zobaczyliśmy na Alei
Gwiazd zrobił to przed
nami. Dzień zakończyła
kąpiel w morzu dla odważnych. Innym pozostał
spacer nadmorska promenada.
Janusz Dejniak

Sprawozdanie z wyjazdu zawodowego
pracowników Nadleśnictwa Mielec

Portugalia
19.09.2015 - 29.09.2015
W dniach 19.09–26.
09. 2015 załoga Nadleśnictwa Mielec wybrała się na
wycieczkę do Portugalii.
Pierwszego dnia podziwialiśmy jeden z najciekawszych zabytków, symbol
Lizbony – wieżę Belem, postawioną w epoce wielkich
odkryć
geograficznych,
będącą punktem orientacyjnym dla wracających do
ojczyzny żeglarzy i symbolem morskiej potęgi Portugalii, oraz klasztor Hieronimitów – zbudowany
w stylu manuelińskim po
powrocie Vasco da Gamy z
historycznej wyprawy. Następnie udaliśmy się zwiedzać najstarszą dzielnicę
stolicy Portugalii, Alfamę.
Spacerowaliśmy wąskimi
ulicami i krętymi schodami, między domami o
fasadach wyłożonych charakterystycznymi niebieskimi kafelkami - azulejos.
Cechą charakterystyczną
dzielnicy jest żółty tramwaj
przemierzający ze zgrzytem po stromych i wąskich uliczkach. Zwiedziliśmy katedrę Se i kościół

św. Antoniego. Kolejnym
punktem był Park Narodów w Lizbonie, dawny
teren wystawy EXPO’98,
gdzie wybraliśmy się do
oceanarium składającego
się ze zbiornika o pojemności 500 000 litrów wody
w którym zobaczyliśmy
różne gatunki flory i fauny
oceanów. Pływały tam rekiny, płaszczki, barakudy,
samogłowy, oraz tuńczyki.
Wieczorem przejechaliśmy

do Fatimy, gdzie mieliśmy
możliwość uczestnictwa w
wieczornych modlitwach.
Następnego dnia wyruszyliśmy zwiedzać klasztor Batalha, wpisany na
listę UNESCO. Ujrzeliśmy
ogromną budowlę z tak
zróżnicowanymi elementami architektonicznymi , że
trudno uwierzyć, że zrobiła je ludzka ręka. Następną
atrakcją były sąsiadujące
malownicze miejscowości
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- Sitio z 101 metrowym klifem i Nazare położona na
wybrzeżu Atlantyku o długich piaszczystych plażach,
zalewanych wysokimi falami oceanu. Zapoznaliśmy
się z roślinnością kanionu
środkowego wybrzeża i
metodami ochrony sosny
nadmorskiej. Następnie
pojechaliśmy zwiedzać niewielkie miasteczko Obidos
położone na wzgórzu i zamknięte w obrębie murów

nr 14/2015
z XVI w. po których spacerowaliśmy. Miasteczko
to jest bardzo malownicze,
ponieważ z bielą murów
domów kontrastuje kolorowa, bujna roślinność.
Skosztowaliśmy
słynnej
nalewki wiśniowej podawanej w kubeczkach z czekolady.
Kolejnego dnia udaliśmy się do Lasu Bucaco,
najsłynniejszego leśnego
PN Portugalii. Jest to rezerwat na powierzchni 105 ha,
założony w XVII w. przez
Zakon Karmelitów. W ciągu kilku stuleci bracia zgromadzili kolekcje obejmującą blisko 700 gat. drzew.
Do czasów współczesnych
zachowały się XVII wieczne cedry, ogromne eukaliptusy, miłorzęby japońskie.
Zobaczyliśmy niezwykłą
dolinę paproci drzewiastych w której poczuliśmy
się jak w lesie tropikalnym.
Aby chronić ten wyjątkowy
las już Papież Urban VIII
(w XVII w.) wydał bullę,
w której zagroził klątwą
każdemu „kto odważy się
zniszczyć choćby jedno
drzewo w tym wyjątkowym lesie”. Mieliśmy okazję zobaczyć jak wyglądają
cięcia sanitarne (usuwanie
szkód po wichurze) w tym
lesie i w jaki sposób jest
prowadzone pozyskanie i
zrywka drewna.
Kolejną atrakcją dnia
był rejs statkiem po rzece
Duero i oglądanie panoramy najstarszych dzielnic
miasta Porto, położonych
na stromych klifach. Brzegi
spina sześć mostów prowadzących do dzielnicy, gdzie
znajdują się piwnice z winem, zapraszające do zwiedzania i degustacji win.
Następnym punktem
wycieczki było zwiedzanie
Santiago de Composte-

la w Hiszpanii, w którym
najciekawszym zabytkiem
była Katedra Św. Jakuba.
Wracając
zobaczyliśmy lasy położone na stokach Gór Kantabryjskich.
Północne wilgotne stoki
porastają lasy dębowe i bukowe, a południowe suche
stoki pokryte są skarlałymi
drzewami jak dąb ciernisty
i ostrolistny. Oglądaliśmy
lasy eukaliptusowe, które
wypierają lokalną roślinność i mają wiele przeciwników w Portugalii.
Atrakcyjność eukaliptusa
polega na tym, że można
go ścinać już w wieku 5-8
lat. Jest przetwarzany na
masę papierową. Pokazano nam również las z dębu
korkowego, z kory którego
produkuje się naturalny
korek. Portugalia produkuje ponad 50% tego surowca
na świecie i jest jego największym producentem.
Kora ściągana jest przez
wykwalifikowanego pracownika, który musi uważać aby nie uszkodzić żywej
tkanki za pomocą siekierki.
Lasy Portugalii są nękane
przez wielkie pożary, będące plagą ostatnich lat. Por-

tugalczycy zgadzają się, że
główną przyczyną takiej sytuacji jest brak spójnej polityki zarządzania lasami.
Jedynie 2% lasów należy do
państwa, podczas gdy 86%
lasów jest prywatna, pozostałych kilka procent należy
do społeczności lokalnych.
W Portugalii w dalszym
ciągu pozyskuje się żywicę
z drzew sosnowych. Ukośne nacięcia przecinające
kanały żywiczne są tylko
jednostronne, a nie dwustronne w kształcie litery V
(metoda polska), jakie były
wykonywane jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce.
Ostatniego dnia wybraliśmy się zwiedzać Sintrę miasto położone wśród gór
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i lasów, słynące z wielu pałaców i ogrodów, pełnych
alejek, malowniczych wodospadów, oczek wodnych.
Ogrody te mogą pochwalić
się kolekcją roślin z całego
świata. Ostatnią atrakcją
wycieczki był najbardziej
wysunięty na zachód punkt
Europy, Cabo da Roca,
znajdujący się w Parku
Narodowym Sintra – Cascais. Brzeg przylądka jest
skalisty i wznosi się na wysokość 144 m nad poziom
Oceanu. Oglądnąwszy zachód słońca, wróciliśmy do
Lizbony, a następnego dnia
przylecieliśmy do Warszawy.
Uczestnicy
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Sprawozdanie z wyjazdu zawodowego
pracowników Nadleśnictwa Strzyżów

Rumunia
31.07.2015 - 4.08.2015
W ostatnim dniu lipca 2015 roku grupa pracowników Nadleśnictwa
Strzyżów udała się na 5 dniowy wyjazd turystyczno-zawodowy do przepięknej krainy Transylwania
położonej w Rumuńskich
Karpatach, gdzie do tej
pory zachowały się fragmenty pierwotnej Puszczy
Karpackiej. Niespiesznie,
zatrzymując się na odpoczynki i kawę po około
12 godzinach dotarliśmy
do miasta Alba Julia, gdzie
znajduje się ogromny kompleks – Twierdza Karolina,
nazwana tak na cześć cesarza Karola VI. Twierdza to
zespół budowli od militarnych, poprzez katolicką katedrę św. Michała z XIII w.
Tam znajduje się nagrobek
córki Zygmunta Starego –
Izabelli oraz prawosławną
cerkiew, gdzie mieści się
Sobór Koronacyjny. Stamtąd udaliśmy się do pięknego pensjonatu na kolację i
odpoczynek. Po nocnym
odpoczynku udaliśmy się
na kilkunastokilometrowa trasę Transfogaraską,
która przecina z północy
na południe najwyższe pasmo górskie rumuńskich
Karpat – Góry Fogaraskie.
Szosa dociera na wysokość
2000m npm. Wiedzie ona
przez labirynt wiaduktów i
mostów. Widoki po drodze
zapierają dech w piersiach,
a serpentyny zdają się kręcić w nieskończoność.
Następnym punktem

naszego wyjazdu to miasto Sybin, które w 2007
roku było Europejska Stolicą Kultury. Jedną z ciekawostek miasta jest Most

Kłamców, który rzekomo
ma się zawalić gdy przejdzie po nim kłamczuch.
Po naszym przejściu most
się nie zawalił. Następny
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dzień to zwiedzanie miasta
Braszów. Miasto położone
wśród masywów górskich
Piatra Craiului – Bucegi. W
latach 1993 – 2003r w okolicach miasta z inicjatywy
Dyrekcji Lasów Rumunii
realizowano projekt na
rzecz „Dużych Drapieżników Karpackich”, którego
celem było badanie i ochrona takich gatunków jak
niedźwiedź brunatny, wilk,
ryś. W mieście zwiedzamy
gotycki „Czarny Kościół” ślady po spaleniu. Kolejny
punkt zwiedzania to Bran
i zamek Draculi. Tak głosi
legenda. Według legendy
na zamku mieszkał Vlad
Palovnik zwany Draculą.
Jeszcze piękniejszy zamek
to letnia rezydencja królów
Rumuni w miasteczku Sinaia.
Po zwiedzeniu zamku
udajemy się do malowniczego Wąwozu Dambowicioarei znajdującego się
przy południowej granicy
Parku Narodowego Piatra Craiului. W ostatnim
dniu pobytu zwiedzamy
Sighisoarę zwaną perełką
Transylwani. Wracamy do
Polski. Podsumowując był
to udany wyjazd, dla niektórych był to pierwszy
raz w Rumunii. Atmosfera
była wspaniała. To co zobaczyliśmy i przeżyliśmy pozostanie długo w pamięci.
Rumunia to fascynujący i
intrygujący kraj. Warto tu
jeszcze wrócić.
Piotr Irzyk
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Sprawozdanie z wycieczki Zakładowego Koła
SITLiD przy ZSL w Lesku

Zakopane
13.11.2015 - 15.11.2015
Wycieczka edukacyjna
do Zakopanego odbyła się
w dniach 13 - 15 listopada
2015 r. Wzięło w niej udział
20 osób, należących do koła
szkolnego SITLiD w tym
nauczycieli i uczniów.
Wyjechaliśmy o godz.
8.00 sprzed budynku Technikum Leśnego w Lesku.
Pogoda była piękna jak na
tą porę roku więc wszystkim uczestnikom towarzyszył dobry nastrój. W drodze podziwialiśmy urokliwe
widoki Beskidu, a następnie
Karpat. Wijący się wzdłuż
trasy Dunajec pięknie odbijał promienie jesiennego
słońca, a lasy mieniły się
paletą wspaniałych kolorów.
Po około 5-cio godzinnej
podróży dotarliśmy na parking przy Krupówkach, po
czym udaliśmy się w kierunku kolejki na Gubałówkę. Przewodnikiem w tym
dniu był członek naszego
koła uczeń Hubert Bobak,
który pochodzi z Zębu i
zna góry od małego. Opowiadał o historii miasta,
o specyficznym mikroklimacie Zakopanego oraz
zapoznał nas z widocznymi
przed nami szczytami. Po
około godzinnym spacerze zjechaliśmy kolejką w
dół i udaliśmy się na spacer
po Krupówkach. Był czas
na grillowane serki, zakup
pamiątek oraz góralskiego
grzańca. O godzinie 17.30
zameldowaliśmy się na
kwaterze w Olczy, gdzie czekała na nas już cieplutka ko-

lacja. Po posiłku był czas na
relaks, niektórzy grali w bilard inni oglądali mecz piłkarski a jeszcze inni odpoczywali. W sobotę zgodnie z
zapowiedziami gospodarza
przywitał nas śnieg, ale wiadomo było, że jak dotrzemy na miejsce spotkania z
przewodnikiem niebo ma
być już błękitne i wyłoni się
słońce. O 9.00 spotkaliśmy
się z przewodnikiem przed
Doliną Kościeliska i zgodnie
z zapowiedziami przywitała
nas słoneczna pogoda z lekko powiewającym wiatrem.
Przewodnikiem tego dnia
był dr Skrzydłowski Tomasz, Absolwent Leśnictwa
w Poznaniu. Po krótkim
zapoznaniu z zasadami zachowywania się na szlaku
i omówieniu planu dnia
ruszyliśmy doliną w stronę
Schroniska Ornak. Po drodze zatrzymywaliśmy się w
ciekawych miejscach gdzie

słuchaliśmy Pana Tomka
opowiadającego o specyficznej florze i faunie tego
miejsca, oraz historiach
i legendach tatrzańskich.
W związku z tym, że miał
przed sobą młodych adeptów leśnictwa nie zabrakło
dyskusji na temat występujących w tym miejscu
wiatrołomów oraz form
zagospodarowania
tych
miejsc.
Dowiedzieliśmy
się, że w Tatrzańskim Parku Narodowym występują
trzy strefy ochronne w tym
czynna, gdzie prowadzone
są zabiegi gospodarcze. Po
około 2 godzinach marszu
znaleźliśmy się w Schronisku Ornak gdzie był czas na
gorącą herbatę, przekąski i
wspólne zdjęcia z odsłoniętymi szczytami w tle. Po naładowaniu baterii ruszamy
w drogę powrotną odwiedzając Wąwóz Kraków, który stanowi wschodnią od-
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nogę Doliny Kościeliskiej,
znajduje się tuż za Polaną
Pisaną, w odległości około
1 godziny drogi od wejścia
do doliny. Leśne otoczenie
ścieżki przechodzi po kilku
minutach w mroczną i zimną scenerię. Wznoszące się
ponad wąwozem urwiste,
wapienne ściany w dawnych czasach przypominały
góralom krakowskie kamienice. Stąd też wzięła się późniejsza nazwa tego miejsca.
Dalej ruszamy w kierunku
Hali na Stołach. Szlak rozpoczyna się w Dolinie Kościeliskiej, tuż przed Bramą
Kraszewskiego (około 30
minut drogi od wejścia do
doliny). Niebiesko znakowana ścieżka odchodzi w
prawo od głównej drogi,
którą w sezonie spacerują
tłumy turystów. Na ścieżce
na Stoły od razu można poczuć ulgę - w dole mrowie
ludzi, a tu prawie nie ma
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nikogo. Łagodnie poprowadzoną ścieżką, która jednak
prowadzi
zdecydowanie
pod górę, przez niecałą godzinę podchodzimy licznymi zakrętami, idąc lasem.
Po wyjściu na pierwszą,
mniejszą polankę, zwaną
Niżnymi Stołami, otwierają się pierwsze widoki. Od
właściwej, wyżej położonej
Polany na Stołach dzieli
nas około 10 minut drogi.
Po dojściu do końca szlaku
podziwiać można pobliskie
urwiska Ciemniaka i nieco
oddalony Giewont. Po nasyceniu się pięknymi widokami i wykonaniu sesji fotograficznej zbieramy się do
miejsca gdzie czeka na nas
bus. Po około 30 minutach

docieramy i już nieco zmarznięci zajmujemy miejsca
w busie ruszając na zasłużony ciepły posiłek. Czas
wieczorny poświęcamy na
wspólne grillowanie, gdzie
Wszyscy wymieniają się
wrażeniami z upływającego
dnia. Trzeci dzień rozpoczęliśmy śniadaniem po czym
udaliśmy się w kierunku

Szaflar na relaksujące kąpiele w tutejszych źródłach
termalnych. Kąpiele w temperaturze 38 st. C, a dookoła
padający śnieg i widok na
zaśnieżone szczyty tatr, dodając do tego bicze wodne,
ławki do masażu, jeżyki,
gejzery, urządzenia do masażu karku i części barkowej
szerokimi i wąskimi stru-

mieniami wody sprawiły,
że pobyt w tym miejscu był
wyjątkowy i zostanie w pamięci uczestników na długo. 3 godziny minęły bardzo
szybko i trzeba było wybierać się w drogę powrotną.
W Lesku zameldowaliśmy
się o godzinie 19.00 i Wszyscy udali się na odpoczynek
przed nadchodzącym tygodniem.
Wycieczka dostarczyła
nam wielu niezapomnianych wrażeń i wiadomości
z zakresu historii, tradycji,
klimatu,
ukształtowania
terenu oraz fauny i flory
Beskidu Wysokiego. Długo
będziemy ją wspominać.
Kinga Kłys
Dawid Gołębiowski

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego
pracowników Nadleśnictwa Lutowiska

Sól - Kiczera
9.09.2015 - 13.09.2015
W dniu 9 września
2015 r. w godzinach popołudniowych 19 osobową
grupą wyruszyliśmy busem
z Lutowisk do beskidzkiej
miejscowości Sól – Kiczera,
w której zostaliśmy zakwaterowani na czas naszego
szkolenia.
10 września 2015 r.
Rano po ciepłym powitaniu pracownicy Nadleśnictwa Ujsoły zabrali nas do
leśnictwa Sól, żeby pokazać
przebudowany drzewostan
świerkowy na położonej na
ok 700 m n.p.m. powierzchni. Rosnące tu wcześniej
świerki po nasileniu czynników osłabiających ich
kondycję i następującej po
nich gradacji kornika drukarza zaczęły się masowo

wydzielać.
Po uprzątnięciu zamierającego drzewostanu w
latach 1998-2000 założono
bukowo - sosnowe uprawy
(nieliczne odnowienie naturalne zostało zniszczone
podczas zrywki), z czasem
z pozostałych w glebie nasion wyrosły też świerki.
Ze względu na dużą presję
zwierzyny płowej uprawy te
są zabezpieczane chemicznie.
Później udaliśmy się
do siedziby Nadleśnictwa,
gdzie dzięki ciekawej prezentacji zapoznaliśmy się z
charakterystyką tego Nadleśnictwa, w którym poza
trudnościami wynikającymi z górskiej rzeźby terenu,
szkodami od wiatru i susz

oraz związanymi z nimi
gradacjami duży problem
stanowią mocno rozproszone grunty prywatne.
Po zakończeniu prezentacji przejechaliśmy do
miejscowości Złatne, gdzie
podziwialiśmy zbudowaną
w 1876 r. Leśniczówkę zarządu dóbr habsburskich,
obecnie w zarządzie LP, któ-

rą zaprojektował nadworny
architekt arcyksiążąt – Karol
Pietschka. Zbudowana została na kamiennej podmurówce z modrzewiowego
drewna z charakterystycznymi alpejskimi zdobieniami i szerokim dwuspadowym dachem. Rosnący w
otoczeniu leśniczówki zespół ponad 200 letnich okazałych lip drobnolistnych
został uznany za pomnik
przyrody.
Drogą stokową dojechaliśmy do około 30 ha
powierzchni w leśnictwie

Leśnictwo Sól - fragment naturalnego odnowienia
świerkowego. (fot. R.Czech)
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Okrągłe. Tam obejrzeliśmy
bukowo-jodłowe odnowienie na terenach powiatrołomowych oraz mogliśmy
się przyjrzeć prowadzonej
zrywce konnej. Z powodu
trudno dostępnych obszarów w tym Nadleśnictwie
przy zrywce drewna pracuje 140 koni, które nie
potrzebują dobrze przygotowanych szlaków jak ma
to miejsce przy zrywce mechanicznej. Ze względu na
znaczne odległości konie na
miejsce zrywki transportowane są w przyczepach.
W związku z dużym zagrożeniem ze strony szkodników wtórnych dopuszczone zostało tu palenie
odpadów pozrębowych.
Kolejnym punktem był
rosnący w leśnictwie Gawłowskie na siedlisku LMG
WDN świerkowy (150
lat) o zasobności 500 m3/
ha. Gonne świerki osiągają
tu nawet 49 m wysokości
(średnia wys. 36 m). Znajdują się tu 2 doborowe jodły
i 3 doborowe świerki.
Stromą kamienistą drogą, wjechaliśmy na szczyt
Lipowskiej (1322 m n.p.m.),
a dalej pieszo ruszyliśmy
do rezerwatu Lipowska.
Przedmiotem powołanego
w 2008r. rezerwatu jest system torfowisk wysokich i
fragmenty górnoreglowego
boru świerkowego. Ścieżka
prowadziła nas wśród 180
letnich nisko ugałęzionych
świerków, pod nogami mieliśmy torfowce i typowe bagienne rośliny, a po bokach
lustra ciemnych oczek wodnych. Po powrocie z rezerwatu czekała na nas bardzo
miła niespodzianka w postaci poczęstunku zorganizowanego przez Nadleśnictwo Ujsoły. Finalnym punktem był 140 letni daglezjowy WDN z 23 drzewami

Złatna – zabytkowa leśniczówka i pomnikowa lipa
drobnolistna. (fot.R.Czech)

Leśnictwo Okrągłe - koń pracujący przy zrywce drewna.
(fot. R.Czech)

Leśnictwo Glinka - daglezjowy WDN. (fot. R.Czech)

doborowymi. Rosnące tu
daglezje osiągają miąższość
20m3/szt i ponad 50 m wysokości (58 m najwyższa).
Spacer wśród majestatycznych daglezji zasadzonych
za panowania Habsburgów,
zakończył zwiedzanie terenów gościnnego Nadleśnictwa. Wieczorem spotkali-

śmy się na wspólnej kolacji
z pracownikami Nadleśnictwa Ujsoły, przy której mieliśmy okazję wymienić się
doświadczeniami związanymi z gospodarowaniem
w górskich lasach.
Następnego dnia 11
września 2015 r. wczesnym
rankiem
wyruszyliśmy
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na Babią Górę (1725 m
n.p.m.), która jako najwyższy szczyt Beskidów należy
do Korony Gór Polskich.
W 1954 r. utworzono w
jej masywie Babiogórski
Park Narodowy, a w 1977
r. Park ten został wpisany
na listę światowych rezerwatów biosfery UNESCO.
Wyprawę rozpoczęliśmy w
towarzystwie przewodnika z Babiogórskiego Parku
Narodowego od przełęczy Krowiarki (1012 m
n.p.m.), położonej między
masywem Babiej Góry a
Pasmem Policy. Stamtąd
czerwonym szlakiem po
kamiennych stopniach ruszyliśmy do góry obserwując po drodze zmiany pięter
roślinności. Po długiej wędrówce przez bór górnoreglowy i pasmo kosodrzewiny zdobyliśmy Sokolicę
(1367 m n.p.m.). Depcząc
co jakiś czas granitowe słupki graniczne z lat 1939-1941
(granicy niemiecko-słowackiej)i pokonując Zubrzyckie
Stromizny zdobyliśmy kolejny szczyt-Kępę (1525 m
n.p.m.). Po skałach wśród
wysokogórskich
muraw
dotarliśmy na szczyt Gówniaka (1617 m.n.p.m.) skąd
idąc wciąż po kamieniach
osiągnęliśmy cel naszej wyprawy – Babią Górę. Pogoda była dobra, rozeszły się
mgły odsłaniając piękną
panoramę wynagradzającą
trud wędrówki na szczyt.
12 września 2015 r.
Przedostatni dzień wyjazdu szkoleniowego przeznaczyliśmy na zwiedzanie
atrakcyjnych miejsc znajdujących się przy „Pętli Beskidzkiej”.
13 września 2015 r. Bogatsi o nowe doświadczenia
i dobre wspomnienia wróciliśmy do Lutowisk.
Anna Wiercińska
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I Piknik Ekologiczny
16 października przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie
odbył się I Piknik Ekologiczny pod hasłem „Zamień odpady
na drzewa - Lubaczów 2015”.
Piknik zorganizowany został przez Wydział
Rolnictwa Leśnictwa i
Ochrony Środowiska oraz
Wydział Oświaty i Spraw
Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie. Partnerem pikniku i
dostawcą sadzonek były
PGL Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Lubaczów,
Nadleśnictwo Narol i Nadleśnictwo Oleszyce.
Podstawowym celem
imprezy było promowanie
proekologicznych zachowań wśród mieszkańców
powiatu lubaczowskiego
poprzez uświadomienie
potrzeby segregacji odpadów, zakazu palenia odpadów domowych w piecach i ogniskach, sadzenia
drzew, dbania o bioróżnorodność. Dla uczestników,
którzy przynieśli odpowiednią ilość odpadów to
jest 5 kg makulatury albo
10 butelek szklanych lub
20 plastikowych, 10 baterii,
elektrośmieci, i przeterminowane lekarstwa organizatorzy przygotowali sadzonki drzewek.
W ramach Pikniku organizatorzy przygotowali
również szereg atrakcji dla
dzieci i dorosłych. Prowadzono zajęcia edukacyjne
oraz liczne konkursy, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem: EkoOlimpiada,
turniej wiedzy ekologicznej
„Wiem wszystko o ekologii”, zgniatanie odpadów na
czas, strategiczne gry planszowe związane z segregacja odpadów to tylko niektóre z przeprowadzonych

tego dnia konkurencji. Najmłodsi mogli wziąć udział
w warsztatach polegających
na tworzeniu lalek i kukiełek z odpadów. Dodatkowo
w namiocie promującym
powiat lubaczowski można
było podziwiać jego walory zarówno przyrodnicze,
krajobrazowe, jak również
poznać wybitne dziedzictwo geologiczne i kulturowe Roztocza (Rawskiego)
w granicach powiatu lubaczowskiego. Mieszkańcy
mogli zobaczyć jak wygląda skamieniałe drewno z
geostanowisk z terenu powiatu lubaczowskiego jak
również wapienne utwory
mioceńskie z Huty Różanieckiej sprzed 16 mln lat.
Zaprezentowano plansze
promujące potencjał turystyczny „Roztocza lubaczowskiego”,
projekty

„Geoparku Kamienny Las
na Roztoczu” i „Transgranicznego
Rezerwatu
Biosfery „Roztocze””, które aplikują o wpisanie do
Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO.
Oprócz tego pracownicy Referatu Leśnictwa w
Starostwie Powiatowym
w Lubaczowie przeprowadzali konkursy o tematyce leśnej i przyrodniczej.
Dzieci mogły zobaczyć na
czym polega praca leśnika
w terenie. Mierzyły kłody
drewna, nabijały oznaczniki do cechowania drewna z logo akcji, przerzynały drewno piłą ręczną,
określały wiek drzew przy
pomocy świdra przyrostowego, rozpoznawały pędy
i nasiona gatunków drzew i
krzewów. Ciekawostką była
kłoda żywicowana oraz na-
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rzędzia do żywicowania.
W programie pikniku
znalazł się również pokaz
bioróżnorodności w ramach projektu „Alarm dla
bioróżnorodności Podkarpacia”. W ramach projektu
trenerzy ze Stowarzyszenia
EKOSKOP wprowadzali
najmłodszych w fascynujący świat bezkręgowców
obserwowany pod mikroskopami.
Pokazano
podkarpacki „Ekomobil”
ekologiczne laboratorium
na kołach sfinansowane
jak cały projekt ze środków
Norwegii, Lichtensteinu i
Islandii w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG 2009-2014.
Podczas pikniku, w
ciągu 6 godzin trwania imprezy zebrano łącznie ok. 5
ton wszystkich odpadów, w
tym: blisko 3 tony makulatury, ok 500 kg plastikowych butelek PET, ok. 500
kg opakowań szklanych,
ok. 210 kg puszek Al, 250
kg baterii, ok. 470 kg elektrośmieci i świetlówek oraz
ok. 45 kg przeterminowanych lekarstw.
Organizatorzy dziękują
RDLP w Krośnie za objęcie
imprezy patronatem honorowym oraz leśnikom z
Nadleśnictwa Lubaczów,
Narol i Oleszyce za wsparcie organizacji imprezy
poprzez
zabezpieczenie
sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym,
wydawanie sadzonek oraz
przeprowadzenie
zajęć
edukacyjnych przy swoich
stoiskach promocyjnych.
Organizatorzy

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa w Krośnie składa

za przekazane darowizny
następującym nadleśnictwom
Nadleśnictwo Lubaczów
Nadleśnictwo Lutowiska
Nadleśnictwo Bircza
Nadleśnictwo strzyzów
Nadleśnictwo sieniawa
Nadleśnictwo Leżajsk
Nadleśnictwo dukla
Las-poL jan Bełz
Nadleśnictwo oleszyce
Nadleśnictwo Bircza
Nadleśnictwo Lesko
Nadleśnictwo Komańcza
Nadleśnictwo dynów
Nadleśnictwo mielec
Nadleśnictwo Kańczuga
Nadleśnictwo tuszyma
Nadleśnictwo Kolbuszowa
Nadleśnictwo Krasiczyn
Nadleśnictwo ustrzyki dolne

3 500,00 zł
2 500,00 zł
1 500,00 zł
500,00 zł
1 500,00 zł
2 000,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
600,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
700,00 zł
1 500,00 zł
1 000,00 zł

Środki te wspierają istotnie naszą działalność statutową,
a w szczególności organizację zawodów piłki siatkowej,
zawodów drwali, konferencje i szkolenia. fundujemy także
nagrody w konkursach o tematyce leśnej i przyrodniczej.
z leśnym pozdrowieniem „darz Bór”
zo sitLid w Krośnie

