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Szopki bożonarodzeniowe, spowite piękną wielowiekową tradycją, pobudzają wiernych do głębszego 
przeżywania tajemnicy narodzenia Jezusa. Leśnicy, którzy uczestniczą w realizacji tego przesłania, zawsze 
korzystają ze szczególnego charyzmatu płynącego z codziennego obcowania z naturą.

Sto lat temu zmarł niemiecki leśnik Heinrich von Salisch, autor książki „Estetyka lasu”, której tematyka zy-
skała dużą popularność. Postulowano nawet, aby stała się przedmiotem wykładów na uczelniach leśnych. 
Dziesięć lat temu w Ośrodku Kultury Leśnej odbyło się sympozjum poświęcone temu autorowi. Jednak 
jego idee zniknęły prawie z nauki i praktyki leśnej.

Fot. Daniel Klawczyński
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Niech magia świąt wypełni ciepłem 

każdy mroźny dzień,  

a blask najjaśniejszej z gwiazd  

rozświetli mroki wszelkich zmartwień  

i otuli Wszystkich nadzieją i radością. 

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz szczęścia i wielu  

sukcesów w nadchodzącym  

nowym roku  

życzy Redakcja „Lasu Polskiego”.
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Szanowna Braci Leśna, Drodzy Czytelnicy „Lasu Polskiego”! 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu oraz Państwa Bliskim 

najserdeczniejsze życzenia ciepłych i zdrowych Świąt spędzonych w gronie rodzinnym. W tym 
szczególnym czasie, bardziej niż zwykle, bądźmy dla siebie życzliwi. Niech świąteczna atmosfera 
stanie się źródłem radości, optymizmu i serdecznej współpracy, która buduje społeczności i łączy 
pokolenia.

Życzę, aby w nadchodzącym 2021 roku wykonywany zawód dawał Państwu satysfakcję i po-
zwalał na spełnianie ambicji zawodowych. Składam jednocześnie życzenia wytrwałości w reali-
zacji wszystkich zamierzeń, a w życiu osobistym wielu powodów do radości i optymizmu. Niech 
Bóg oraz Patroni leśnych ostępów czuwają nad Państwem podczas trudów dnia codziennego.

Bardzo dziękuję za codzienną pracę wykonywaną na rzecz ochrony zasobów leśnych i opiekę 
nad jednym z najcenniejszych dóbr narodowych, jakie mamy – Lasami Polskimi.

Jednocześnie z okazji jubileuszu 100-letniej działalności składam Redakcji czasopisma „Las 
Polski” najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów oraz wytrwałości w realizacji 
swojej misji. Wierzę, że Państwa czasopismo, które na stałe wpisało się w historię branży, przez 
kolejne lata będzie z powodzeniem funkcjonować dla dobra wszystkich miłośników przyrody!

Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska

Las Polski 24/2020
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Szanowni Państwo, Redakcjo i Czytelnicy „Lasu Polskiego”,
w te szczególne Święta pragnę złożyć najlepsze życzenia wszystkim Leśnikom i ich Rodzinom, 

wszystkim naszym Przyjaciołom i Współpracownikom. Życzę Państwu dużo zdrowia i sił, które 
pozwolą stawić czoła współczesnym wyzwaniom. Życzę cierpliwości i ufności w to, że chmurny 
czas pandemii w końcu przeminie. Tym, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi, życzę 
rychłego powrotu do zdrowia i odzyskania radości życia.

Nawet jeśli nie chorujemy, to obecne czasy dla nikogo nie są łatwe. Zmęczeni koniecznością 
ograniczeń, odsunięci od codziennych, dobrze znanych ról, tracimy wiarę, że nasze dotychczaso-
we doświadczenia dadzą odpowiedź na pytania o przyszłość. Życzę więc, byśmy wszyscy w tych 
dniach odnaleźli wiarę w ponadczasowym Cudzie Narodzin Zbawiciela. Wydarzeniu, które trwa 
przeszło dwa tysiące lat i niezmiennie napełnia nadzieją!

Szczęść Boże i Darz Bór!
 Andrzej Konieczny

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Szanowni Państwo!
Dwutygodnik „Las Polski” od 100 lat jest blisko spraw całego środowiska związanego z polski-

mi lasami. Z tej okazji Wszystkim – zarówno tym, którzy współtworzą to czasopismo, jak również 
jego Czytelnikom – Leśnikom i Przyjaciołom lasu, pragnę podziękować i pogratulować całego 
wieku pracy na rzecz polskich lasów i przyrody.

Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu dużo zdrowia, 
radości i niezapomnianych wzruszeń. Niech ta wyjątkowa atmosfera Narodzin Jezusa na długo 
pozostanie w Państwa sercach i pamięci. Życzę również wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
nowym roku! 

Darz Bór!
 Edward Siarka

Sekretarz Stanu

Las Polski 24/2020
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Komisje sejmowe 
Posłowie o ochronie 
gruntów leśnych

27 listopada zebrała się sejmowa Komisja 
Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa, rozpatrzono wówczas 
informację o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych na obszarach górskich i podgór-
skich. Sprawozdawcami byli pełnomocnik 
rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, wicemini-
ster w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
– Edward Siarka oraz sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Anna  
Gembicka.

Dane interesujące posłów dotyczyły czte-
rech dyrekcji regionalnych LP: w Katowi-
cach, Krakowie, Krośnie i we Wrocławiu. Jak 
zreferował Edward Siarka, z produkcji le-
śnej w skali kraju w 2019 r. wyłączono łącz-
nie 526 ha lasów, w tym 200 ha prywatnych 
gruntów leśnych. 276 ha stanowiły użytki 
kopalne, 45 ha przeznaczono pod tereny 
przemysłowe, 11 ha pod inwestycje komu-
nikacyjne, a pod budownictwo mieszkanio-
we – 43 ha. Na obszarach górskich w 2019 r. 
wyłączono z użytkowania 144 ha gruntów 
leśnych, w tym 31 ha lasów prywatnych. Za-
brakło jednak przełożenia tych wielkości na 
pieniądze oraz informacji, na co zostały prze-
znaczone środki z włączeń gruntów leśnych. 
Dla porównania komisja dowiedziała się, że 
w 2018 r. z tytułu włączeń z produkcji grun-
tów rolnych pozyskano 163 mln zł, za które 
budowane są m.in. drogi dojazdowe do pól.

Choć w założeniu na tym posiedzeniu  
komisja OSZ miała zainteresować się te-
matem w myśl ustawy z 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która 
mówi m.in. o ograniczaniu przeznaczania 
ich na cele nieleśne lub nierolnicze i zapo-
bieganiu procesom degradacji i dewastacji, 
to uwaga posłów szybko skupiła się na tema-
tyce leśnictwa i ochrony przyrody. 

Posłanka Anita Sowińska (Lewica) zwró-
ciła uwagę, że prawo nie definiuje, w jaki 
sposób gospodarka leśna prowadzona w la-
sach ochronnych powinna różnić się od tej 
w pozostałych drzewostanach. – Warunkują 
to pul, dlatego to martwy przepis. Braku-
je jakiejkolwiek formy kontroli nad tym, 
czy wyznaczone drzewostany są faktycznie 
ochronne. Jak więc mierzone są efekty speł-
niania przez lasy ochronne swoich funkcji? 
– pytała ministra Siarkę, jednak nie uzyskała 
odpowiedzi. W późniejszej dyskusji posłanka 
doprecyzowała, że optuje za zmianą modelu 
gospodarowania lasami na obszarach górskich 
i stworzeniem jak największych obszarów 
kumulujących wodę. W jej opinii użytkowa-
nie starodrzewów jest w opozycji do dbania  
o zasoby wodne.

Marek Kuchciński (PiS) zauważył zaś, że 
w Polsce utworzenie parku narodowego daje 
dla lokalnych samorządów efekty przeciwne 
niż w całej reszcie świata. Lokalne społecz-
ności boją się takich instytucji, gdyż widzą 
w nich straty i ograniczenia. – Zachęcałbym 
więc wszystkich ekologów i środowiska chro-
niące przyrodę, by ostrożnie podchodzili do 
tematu w przekonywaniu samorządów do 
pozytywów parków narodowych – zaapelo-
wał. Temat podchwyciła posłanka Sowińska, 
zauważając, że parki narodowe wpłacają do 
gminy podatek leśny o połowę niższy niż ten, 
który odprowadza się od lasów gospodar-
czych – To temat, który przewija się od dawna 
w naszej komisji, warto by więc rozważyć, 
czy tej stawki podatku nie podnieść, by zachę-
cić samorządy do ochrony przyrody. Obecnie 
droga do dialogu jest zamknięta – zapropono-
wała. Urszula Zielińska (KO) dodała, że na 
taki cel parki narodowe powinny otrzymywać 
subwencję z budżetu państwa. – Uważam, 
że ponosimy poważne szkody przez to, że 
narracja spowodowała niechęć lokalnych spo-
łeczności do obszarów chronionych – przyznał 
Edward Siarka. SLV.
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Zwierz na drodze!

Powiedzieli nam

Zwierzęta wolnożyjące coraz częściej 
przyczyniają się do wypadków drogo-
wych. Mówi o tym Kamil Czech, specja-
lista ds. edukacji leśnej w Nadleśnictwie 
Skierniewice:

Statystyki wypadków drogowych z udziałem zwie-
rząt stale rosną. Z czego to wynika? Przybywa 
samochodów, powiększa się populacja wielu 
gatunków dzikich zwierząt. Ponadto naturalne 
siedliska ulegają coraz większej fragmentaryza-
cji. Instynkt samozachowawczy dzikich zwierząt 
zawsze nakazywał im utrzymanie dystansu do 
wytworów cywilizacji. Nie wiem, czy prowadzono 
badania w tym zakresie, ale można przypusz- 
czać, że zwierzęta przyzwyczajają się do widoku 
i zapachu samochodów oraz ludzi pojawiających 
się w kompleksach leśnych i ich otoczeniu. Najbar-
dziej uwidacznia się to w pobliżu większych miast. 
O ile pojazd w lesie nie jest groźny, o tyle na drodze 
już tak, o czym zwierzyna zapewne nie wie. 

Przez cały rok istnieje ryzyko wtargnięcia 
zwierzęcia pod auto. Według statystyk wypadki  
zdarzają się najczęściej rano i wieczorem, a praw-
dopodobieństwo zdarzenia wzrasta wiosną, gdy 
rośnie aktywność dzikich zwierząt, oraz jesienią 
(październik–listopad). Najczęściej dochodzi do 
nich na drogach przebiegających przez obszary 
leśne, ale sarny czy dziki mogą też wtargnąć pod 
pojazd z pola lub łąki. Znak „Uwaga dzikie zwie-
rzęta” zobowiązuje do zachowania szczególnej 
ostrożności, ale pamiętajmy, że jego brak nie ozna-
cza braku zagrożenia.

W czym leśnicy mogą pomóc kierowcom? 
Wszystkich dróg (poza autostradami i „ekspre-
sówkami”) nie wygrodzimy. Po pierwsze – byłyby 
to ogromne koszty. Po drugie – takie działanie  
spowodowałoby wiele negatywnych skutków  
nie tylko dla bytowania samej zwierzyny, ale 
także dla całej gospodarki leśnej. Pozostaje nam 
więc prowadzić skuteczną edukację, co wła-
śnie robimy. Podstawowa kwestia to prędkość  
zgodna w kodeksem drogowym oraz czujność kie-
rowców. Jadąc drogą przez las, łąki czy pola, obser-
wujmy nie tylko jezdnię, ale także pobocza i tereny 
przyległe. Widząc przebiegającego przez jezdnię 
osobnika, należącego do gatunku przemieszcza-
jącego się grupowo (sarna, jeleń, dzik), liczmy  
się z tym, że w sąsiedztwie drogi może być ich wię-
cej. Najwłaściwszą reakcją jest hamowanie. Miga-
nie światłami lub trąbienie często daje odwrotny 
skutek do zamierzonego, a próba ominięcia 
zwierzęcia dla kierowcy może być tragiczniejsza  
niż uderzenie.

Notował: Emilian Szczerbicki

Las Polski 24/2020

Raport GUS 
Leśna statystyka

Główny Urząd Statystyczny opublikował 
pod koniec listopada trzecią edycję Rocz-
nika Statystycznego Leśnictwa 2020, 
który przedstawia liczbową charakterystykę 
lasów w 2019 r. na tle ubiegłych lat. Dane 
zawarte w opracowaniu pochodzą z rocznej 
sprawozdawczości GUS i zostały uzupełnio-
ne o materiały dot. inwentaryzacji zasobów 
leśnych oraz informacje innych instytucji. 
W tegorocznym wydaniu ciekawostką jest 
Aneks, w którym zestawiono dane wyłącznie 
o Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe z ostatnich pięciu lat. W Rocz-
niku porównano także niektóre informacje 
dotyczące wybranych krajów świata.

Powierzchnia lasów w Polsce w 2019 r. wy-
nosiła blisko 9,259 mln ha, co stanowi wzrost 
o niemal 4 tys. ha w ciągu roku i przekłada się  
na 29,6% lesistości. Z tego 7,12 mln ha zarzą-
dzają Lasy Państwowe – w porównaniu do  
2018 r. powierzchnia ta wzrosła o 3 tys. ha. Z ko-
lei areał lasów prywatnych zmalał o 1 tys. ha 
(do 1,787 mln ha). Wyłączonych z produkcji  
leśnej w ubiegłym roku zostało 526 ha gruntów. 
Powierzchnia ogólna obszarów chronionych 
zmalała zaś o 75 ha, co wynika ze zmniejsze- 
nia powierzchni parków krajobrazowych i ob-
szarów chronionego krajobrazu. Do budże-
tów gmin z tytułu podatku leśnego wpłynęło  
298 mln zł (rok wcześniej – ponad 304 mln zł). 

Pozyskanie drewna w lasach wszystkich 
form własności wyniosło 42,37 mln m3, wy-
raźnie mniej niż w roku 2018, kiedy pozyska-
no ogółem niemal 45,9 mln m3 drewna. W LP 
w analogicznych okresach pozyskano odpo-
wiednio 41 mln m3 i 44,7 mln m3. W lasach 
prywatnych pozyskano zaś mniej drewna –  
3 mln m3 (w 2018 r. – 3,5 mln m3). Co ciekawe 
w ostatnich latach rośnie pozyskanie karpiny 
– ogólnie w Polsce wyrobiono jej w ubiegłym 
roku 11,5 tys. m3, podczas gdy pod koniec ub. 

dekady było to raptem 100 m3. W parkach na-
rodowych pozyskano zaś łącznie 164,7 tys. m3 
drewna w 2019 roku.

Skup owoców leśnych nieznacznie zmalał 
w porównaniu do 2018 r. i osiągnął 4,4 tys. t, 
przy czym jeszcze 5 lat temu na sprzedaż 
zbierano ich niemal 2 razy tyle. Z roku na 
rok wyraźnie spadła zaś wartość skupu – do 
34 mln zł, kiedy w 2018 r. było to łącznie  
41 mln złotych.

Zdecydowanie więcej skupowano zaś grzy-
bów – 5,9 tys. ton (3,2 tys. ton w 2018 roku). 
Wartość ich skupu była także dużo większa – 
88,7 mln zł (39 mln zł w 2018 roku).

Zwalczanie masowo występujących owadów 
przeprowadzono na powierzchni 244,3 tys. ha, 
co stanowi wartość zbliżoną do 2018 r., ale 
już ponad 4-krotnie większą niż w 2017 r., 
przy czym zmiana rozmiaru oprysków na 
przestrzeni lat ma charakter fluktuacyjny. 
Zabiegi lotnicze w 2019 r. wykonano na 
niemal 234 tys. ha, odnotowano też łącznie  
9 635 pożarów lasów, które objęły 3,57 mln ha, 
najwięcej w kwietniu – nieco ponad 37%. 
W 2018 r. było to odpowiednio 8 867 zda- 
rzeń i 2 696 ha. W samych LP wybuchło  
3,2 tys. pożarów. Warto odnotować, że od 
10 lat spada masa skradzionego drewna – 
pod koniec ub. dekady było to 20 tys. m3, 
a w 2019 r. – 7 tysięcy. 

W Lasach w 2019 r. pracowały 26 373 osoby 
(rok wcześniej – 26 414), w tym 17 648 w Służ-
bie Leśnej (w 2018 r. – 17 574). Przeciętne wy-
nagrodzenie brutto w LP (łącznie z wypłatami 
z zakładowego funduszu nagród) w porówna-
niu do 2018 r. wzrosło o 32 zł (do 8 053 zł), 
natomiast w Służbie Leśnej nie zmieniło się 
(i wynosi 8 868 zł). Koszty LP z roku na rok 
zmalały – z 9,23 mld zł do 8,7 mld. Wzrosły 
jednak koszty działalności administracyjnej –  
z 3,7 mld zł do 3,75 mld zł w 2019 roku. 

Rocznik można pobrać w formacie PDF ze 
strony GUS (www.stat.gov.pl). 

Red.
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Do szopki, hej leśnicy!Do szopki, hej leśnicy!

Szopki bożonarodzeniowe, spowite piękną wielowiekową tradycją, pobudzają 
wiernych do głębszego przeżywania tajemnicy narodzenia Jezusa. Leśnicy, 
którzy uczestniczą w realizacji tego przesłania, zawsze korzystają ze szczegól-
nego charyzmatu płynącego z codziennego obcowania z naturą. 

Przybliżanie ludziom tajemnicy narodzenia 
Mesjasza i rozbudzanie w nich pragnie-

nia głębokiego przeżywania wiary to religij-
na rola szopek bożonarodzeniowych, które 
trafiły do Polski z Włoch w okresie średnio-
wiecza. W II połowie XIX w. zyskały uznanie 
tzw. szopki krakowskie, wzorowane głównie 
na sylwetkach kościołów. Pojawiły się na pro-
wincji dzięki miejscowym duchownym oraz 
wysiłkom ludzi, którzy stanowili awangardę 
lokalnych wspólnot wiernie uczestniczących 
w dziele tworzenia i kultywowania tradycji. 
Wśród nich byli także leśnicy. Niektórzy  
z nich nadal tworzą szopki bożonarodzenio-
we i szerzą ich przesłanie poprzez podejmo-
wanie różnych inicjatyw organizacyjnych  
i twórczych.

W scenerii Napromka
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt (Nadleśnic-
two Olsztynek) od 19 lat specjalizuje się  
w rehabilitacji dzikich ssaków (choć przyj-
muje także ptaki). Ten obiekt (przez trzy lata) 

w okresie świąt Bożego Narodzenia uży-
czał miejsca olbrzymiej szopce powstającej 
przy leśniczówce Napromek. U wejścia do 
niej pojawiały się postacie Świętej Rodziny,  
a w głębi – żywe zwierzęta: krowa polska 
czerwona, osiołek, kucyk, koza, owce wrzo-
sówki, króliki i inne (nawet samiec lamy „Ste- 
fanek”). Dla ogromnej liczby ludzi uczest-
niczących w obrzędach i odwiedzających 
szopkę trzeba było przygotować parkingi, 
zorganizować ognisko, kawę i herbatę oraz 
zachęcić aniołki do roznoszenia słodkości. – 
Zdarzyło się, że niebo łaskawie zareagowało 
– rankiem dnia świątecznego spuściło deszcz, 
a po południu powitało uczestników mszy 
św. obfitym i puszystym śniegiem – wspomi-
nała red. Barbara Chadaj-Lamcho, autorka 
publikacji o szopce w Napromku.

To niezwykła szopka – wokół łąka ozdo-
biona norweskimi pochodniami wydrążo-
nymi w pniach, w tle – czarujące Wzgórza 
Dylewskie i niezwykłe lasy. W takiej scene-
rii nawet jagniątku było śpieszno na świat.  

Narodziło się w trakcie mszy św., by w uro-
kliwym otoczeniu powitać modlących się  
ludzi. 

Do betlejemskiej groty podążyli pasterze 
ze zwierzętami, by wraz z nimi uczcić Jed-
norodzonego. W Napromku – można rzec 
– Mesjasz ukryty w eucharystycznym chle-
bie wraz z kapłanami i wiernymi nawiedził 
łono natury. Jest to piękna ilustracja biblijnej 
mądrości – wcielenie Boga odnowiło więź 
świata duchowego ze światem naturalnym, 
a wszystko, co naturalne, jest miłe Stwórcy. 
– Nasza szopka, obok zasadniczego celu, 
jakim jest uczczenie narodzin Chrystusa, 
spełniła ludzkie oczekiwania – mówił Lech 
Serwotka, leśniczy leśnictwa Napromek, 
pomysłodawca żywej szopki. – Przyciągnę-
ła bowiem tłumy wiernych oraz przyjaciół 
lasu. Niekiedy jednorazowo szopka gościła 
ponad tysiąc osób. W szczególności ucieszy-
ła nas masowa obecność dzieci, gdyż głównie  
z myślą o nich ją zorganizowaliśmy. 

Leśniczy Serwotka dodał, że tworząc szop-
kę, leśnicy wzorem judzkich pasterzy chcieli 
dać Bogu i ludziom to, co posiadają. Oprócz 
otwartych serc mają bowiem lasy powierzo- 
ne im z całym bogactwem przyrodniczym, 
które coraz mocniej rozpala w ludziach mi-
łość do natury. Św. Tomasz z Akwinu twier-
dził, że Stwórcę poznajemy (obok objawienia 
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i świadectw) także przez dzieła stworzone. 
Jednym z nich jest las, który (choć prze-
kształcony w wyniku ewolucji i gospodarki 
leśnej) mimo wszystko wciąż jest najbardziej 
zbliżony do biblijnego Edenu.

Wędrują ze zwierzętami
Nadleśnictwo Marcule w organizowaniu 
szopek bożonarodzeniowych oraz orszaków 
Trzech Króli współpracuje z lokalnymi pa-
rafiami od pięciu lat. Udział leśników spro-
wadza się głównie do wystawiania zwierząt 
stale bytujących w zagrodzie edukacyjnej 
„Nasze zwierzęta” na terenie Centrum 
Edukacji Przyrodniczej im. bp Jana Chrap-
ka w Marculach. Najczęściej są to: owce, 
kozy, konik polski i osioł. – Żywe zwierzę-
ta wprost nawiązują do szopki z Betlejem,  
w której przyszedł na świat Pan Jezus – 
mówił nadleśniczy Tadeusz Misiak. – Jako 
leśnicy obcujący na co dzień z naturą oraz 
gospodarze zwierząt bardzo się cieszymy,  
a wręcz jesteśmy dumni, że w taki sposób  
możemy zaznaczyć swój udział w dziele co-
rocznego upamiętniania narodzenia Mesjasza.

Zwierzęta występujące w szopce wzbu- 
dzają u ludzi miłe i głębokie emocje, co 
wspomaga przeżywanie świąt Bożego Na-
rodzenia. Przyjęta forma współpracy nadle-
śnictwa z parafiami jest ciągle doskonalona. 

Niektórzy proboszczowie chcieliby, by była 
ona stała i aby zwierzęta co roku pojawiały 
się w ich parafialnej szopce. Leśnicy chcą 
jednak docierać z misją ubogacania tradycji 
bożonarodzeniowej do szerszego kręgu lu-
dzi. Tym bardziej, że łączą ją z przesłaniem 
leśnym, w które wpisane jest rozbudzanie  
żywej więzi człowieka z przyrodą w du-
chu odpowiedzialności za nią. Ludzie lasu  
z Marcul w rytm pięknej kolędy „Do szo-
py, hej pasterze” postanowili więc wędrować 
ze swoimi zwierzętami do różnych wspólnot 
parafialnych. Dotąd nawiedzili dwie parafie 
pod wezwaniem św. Zygmunta w Szydłowcu  
i Siennie.

Zastępca nadleśniczego, Karol Zaborski, 
zauważa, że zwłaszcza leśnicy łatwiej odnaj-
dują w żywych szopkach idee wypływające  
z nauki św. Franciszka, który znał zapisy 
Starego Testamentu mówiące, że Człowiek 
został powołany do roli ogrodnika, a nie  
niszczyciela. 

– Święty ten – podkreśla K. Zaborski – 
jest najczęściej przedstawiany w otoczeniu 
zwierząt, a w powszechnej świadomości 
ludzi wciąż pozostaje jego obraz przyjacie-
la i patrona zwierzęcego świata. Zwłaszcza 
dzieciom przybywającym do żywej szopki 
prościej jest nie tylko doznać atmosfery ubó-
stwa, ale też poczuć radość, jaka towarzy-
szyła narodzinom Chrystusa. Taka szopka 
jest w naszej kulturze ważnym dziełem,  
a przede wszystkim świątecznym symbolem 
przypominającym o epokowym wydarzeniu 
sprzed ponad 2000 lat. 

W zamyśle natury
Wśród bogatych dokonań plastycznych An-
drzeja Zielińskiego, podleśniczego w Nadle-
śnictwie Kozienice, znajdują się m.in. szopki 
bożonarodzeniowe. Pierwszą zrobił na szkol-
ne potrzeby syna. Była to szopka przestrzen-
na, posadowiona na skośnym podeście ze 
ścianami i spadzistym dachem z przepoło-
wionych gałęzi brzozowych (balików). Kilka 
figur powstało w lipie (w tym trzy postacie 
święte). Nie zabrakło adorujących zwierząt 
(jelonek, osioł, zając). Drugą szopkę Pan 
Andrzej wykonał pod rodzinną choinkę. 
Na płaskorzeźbie w grubej desce lipowej  
(o wymiarach ok. 50x40 cm) pojawiło się 
dziesiątko Jezus w beciku z Maryją i Józe-
fem z laską pasterką, a w tle – jeleń, owca, 
osiołek… Za walor tej szopki autor uważa 
skromność nawiązującą do ubóstwa groty 
betlejemskiej. Kolejna powstała na zamówie-
nie – duża, otwarta, przestrzenna, o spodzie 
dębowym z lipowymi figurkami. Nabywca 
zgłosił sporo indywidualnych oczekiwań,  
jednym z nich był pastuszek z fujarką. 

Szopki są dziełem powstającym zarów-
no z pomysłów, jak i spod dłuta podleśni-
czego. Jego żona zaś, Pani Marlena (uznany  
i kwalifikowany twórca ludowy), ubogaciła 
je malunkiem własnej kompozycji, co przy-
dało im krasy i głębi. Współpraca małżonków  
w tworzeniu szopek ma swoją symbolikę 
mocno osadzoną w rodzinnym podłożu Świąt 
Bożego Narodzenia. Pan Andrzej zgadza się, 
że szopka, w której jest szczypta duszy i cie-
pła rąk żony, ma inny wymiar emocjonalny  
i wspólnotowy niż ta w całości wykonana 
przez niego. Dzięki temu może być milsza 
Nowonarodzonemu, który przyszedł na świat 
także po to, by umocnić i odnowić więź ro-
dzinną. – Drewno od zawsze „chodzi” za 
mną – mówił podleśniczy. – Niegdyś staną-
łem przed wyborem: edukacja plastyczna czy 
leśna? Za namową rodziców wybrałem le-
śnictwo, które w kontekście percepcji estetycz-
nej lasu nie jest zbyt odlegle od sztuk pięknych. 
Każde drzewo przecież kryje w sobie pewną 
dozę kunsztu rzeźbiarskiego i malarskiego 
będącego dziełem matki-natury. 

Małżonkowie uważają, że drzewo samo 
podpowiada do czego się nadaje – na szopkę, 
inne wyroby czy do pieca. Czyni to kształ-
tem, osobliwością gałęzi, korzeni lub kory. 
Niekiedy ofiaruje mech przydatny do wy-
stroju szopki. – Zadaniem twórcy jest właści-
we odczytanie zamysłu przyrody i umiejętne 
jego kontynuowanie w procesie rzeźbienia  
i upiększania szopki – dopowiadała Pani 
Marlena. – Rzecz tkwi w połączeniu na-
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Zwierzęta z Nadleśnictwa Marcule upamiętniają nawiedzenie Groty Betlejemskiej (szop-
ka w Siennie)  

Przeżywanie Bożego Narodzenia w starej cer- 
kwi (grocie) w Łopience w aranżacji leśni- 
ków z Nadleśnictwa Baligród i przyjaciół lasu

Fot. Hubert Ogar
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tury z duchowością wykonawcy, co pięknie  
wpisuje się w istotę i klimat Bożego  
Narodzenia. 

Spod dłutek Edwarda
W czasach, gdy Edward Marsza-
łek, naczelnik Wydziału Promo-
cji i Komunikacji Społecznej 
w RDLP w Krośnie, jeszcze 
rzeźbił, co roku spod jego 
dłutek wychodziła jedna szop-
ka. Bywały poświęcone m.in. 
rodzicom czy też wykonywane 
z innych okazji, jak wstąpienie do 
GOPR-u. Z dość dużej kolekcji za-
chował dwie, do których jest szczegól-
nie przywiązany. – Pierwsza, z 1986 r. 
przypomina mi o dacie ślubu – mówił. 
– Pracowałem wtedy w Bieszczadach,  
a jadąc na święta do żony, wiozłem wy- 
dłubaną w lipinie wnękę stajenki betlejem-
skiej, do której włożyłem figurki Świętej 
Rodziny wyrzeźbione w korze grubej topoli. 
Całość była dość miniaturowa, bo musiała 
zmieścić się w plecaku. To był czas podróżo-
wania autobusami i stopem. 

Druga pochodzi z 1990 roku. Pan Edward 
wyrzeźbił ją przed świętami, kilka dni po na-
rodzinach córki. Mimo, że płaskorzeźba jest 
dość prosta w formie, to dla rodziny stała się 
ważną i niezwykle miłą pamiątką. Córka do 
dziś nalega, by ta szopka była pod choinką. 
– Rzeźbienie szopek to efekt mojego wrośnię-
cia w tradycję – zwierzał się naczelnik. – Dla 
mnie jako człowieka przesiąkniętego lasem 
jest oczywistością, że pod naturalną choinką, 
przybraną szyszkami, orzechami i inny-

Bożonarodzeniowe tradycje

mi naturalnymi ozdobami, muszą znajdo-
wać się te dwie drewniane szopki. Czasem 
najbliżsi żartują, że toporność owych dzieł 
„woła o pomstę do nieba”, ale ja wierzę, że 
Niebo spogląda na nie łaskawiej niż ludzie. 
Tyle w nich zaklętych pięknych wspomnień  
oraz szczęśliwych chwil… 

Pan Marszałek trochę żałuje, że nie zacho-
wał innych szopek, które dziś tworzyłyby 
ciekawą i bogatą kolekcję. Ale wierzy w to, 
że ludzie, do których trafiły, wciąż mają je 
w poszanowaniu. I to go też cieszy.

Nowe w starym
Opustoszała XIX-wieczna cerkiew greckoka-
tolicka św. Męczennicy Paraskewii w Łopience 
nie wymaga aranżacji na szopkę, gdyż przy-
pomina ją do złudzenia przez surowość ścian  
z lokalnego kamienia. Wąskie i niskie wej-
ście boczne, niczym do starodawnej groty, 
wymusza pokłon należny świętemu miejscu. 
Grotowy klimat wnętrza dopełnia głęboka 
cisza i utrzymujący się półmrok. Tę świąty-
nię przybliża do bożonarodzeniowej szopki  
(groty) także jej bolesna historia z epizodami 
pasterskimi. Gdy w połowie XX w. popadła 
w ruinę, wówczas stała się zagrodą dla owiec 
wypasanych przez górali. Działania konser-
watorskie po 1990 r. uratowały budowlę, ale 
pozostała on smętna, bo nie wróciła do niej peł-
nia życia duchowego – jest ono tylko doraźnie 
podtrzymywane przez wyznawców obrząd- 
ków wschodniego i rzymskiego. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród, Woj-
ciech Głuszko, wraz z innymi leśnikami oraz 

we współpracy z Towarzystwem 
Karpackim, postanowił wesprzeć 

działania ks. Piotra Bartni- 
ka z parafii Górzanka, które 
miały na celu przywrócić 
temu kościółkowi radość 
płynącą ze Świąt Bożego 
Narodzenia. Stało się to 

ważne dla szefa miejscowej 
jednostki organizacyjnej LP 
– na filmikach widać, jak 
na plecach targa choinkę  
i z namaszczeniem ubiera  

ją wraz ze współpracownikami.
Wszystko zaczęło się siedem lat temu, 

gdy grupa pracowników nadleśnictwa, in-
spirowana przez przyjaciół lasu, postanowi-
ła wystąpić z kolędą i bożonarodzeniowymi 
życzeniami od leśników. Ciepły odzew na 
Facebooku spowodował chęć pójścia w kie-
runku głębszej twórczości przy wykorzy-
staniu potencjału miejscowych ludzi lasu. 
Nadleśniczy dobrze radzi sobie z instrumen-
tami klawiszowymi i gitarą, realizacją dźwię-
ku oraz komponowaniem (we współpracy 
z Jackiem Szulem). Kazimierz Nóżka pisze 
wiersze. Marcin Scelina sprawnie operuje 
obrazem. Z czasem do grupy dołączyli ko-
lejni leśnicy, a także sympatycy, np. fotograf 
przyrody Grzegorz Leśniewski czy Drużyna 
Harcerska działająca przy SP w Baligrodzie. 
Wspólna pasja zaowocowała wykonywaniem 
corocznych autorskich pastorałek wieńczo-
nych klipem. W starość i ubogość świątyni 
(groty) harmonijnie wpisały się nowocze-
sne środki wyrażania Dobrej Nowiny o na-
rodzeniu Mesjasza (słowo, muzyka, obraz). 
– Odwieczne religijne przesłanie wzbogaca-
my odezwą do sumień ludzi, by stawali się 
lepsi, wybaczali sobie, odnajdywali w życiu 
to, co jest dobre i sprawiedliwe. Dołączamy 
też motywy społeczne (w tym roku będzie 
to trwająca pandemia) – mówił nadleśniczy 
Wojciech Głuszko.

W duchu biblijnym i leśnym
Nadleśnictwo Cybinka zorganizowało do-
tąd 6 edycji konkursu na prace związane  
z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Były 
to: dary lasu jako ozdoby świąteczne oraz 
kartka bożonarodzeniowa, łańcuch i leśna 
ozdoba na świece, leśny lampion, choinka 
oraz szopka bożonarodzeniowa. Leśników 
motywuje do takich przedsięwzięć potrze-
ba pielęgnacji tradycji, co znakomicie wpi-
suje się w bogatą otoczkę społeczną lasów. 
Przesłanie duchowe splata się z leśnymi wy-
zwaniami, bo nawet wykonanie szopki de-
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Szopka bożonarodzeniowa wykonana w ra-
mach konkursu Nadleśnictwa Cybinka  

Szopka dłuta Edwarda Marszałka z RDLP  
w Krośnie wykonana 30 lat temu z okazji na-
rodzin córki 

Fot. Archiwum Edwarda Marszałka 

Fot. Bartłomiej Lenard



terminuje zdobywanie wiedzy o surowcach 
leśnych oraz uczy odczytywania ich symbo-
liki. Rozwija też umiejętności posługiwania 
się darami natury i tworzenia z nich różnych 
kompozycji plastycznych. To owocuje zaś 
pogłębionym przeżywaniem piękna lasu. 

Konkurs na szopkę wymagał m.in. opra-
cowania regulaminu, zrobienia plakatu, 
rozesłania zaproszeń do placówek edukacyj-
nych, umieszczenia informacji w dostępnych 
komunikatorach. Został on skierowany do 
czterech grup wiekowych: od przedszkola do 
7–8 klasy. Wpłynęło sześć prac. Wykorzy-
stano w nich niemal wszystkie materiały 
pochodzące z lasu, tj. drewno, korę, owoce 
runa leśnego, szyszki, liście, igliwie… Mocno 
został zaakcentowany recykling, gdyż wyko-
nawcy sięgali także po odpady z gospodarstw 
domowych. – Przygotowując konkurs, mo-
głam sobie tylko wyobrażać, jak będą wyglądać 
szopki, wiedząc jednocześnie, że pomysłowość 
dzieci nie zna granic – mówiła Beata Taryma, 
specjalista ds. hodowli lasu i edukacji leśnej  
w Nadleśnictwie Cybinka. – Gdy prace do-
tarły do nadleśnictwa, wówczas odkryłam 
w nich niesamowicie magiczny świat twór- 
czości najmłodszego pokolenia. Jestem zado-

wolona, że świąteczny konkurs jednoczy wy-
siłki całych rodzin.  

Konkurs na szopki został ogłoszony tyl-
ko raz (dwa lata temu). Beata Taryma pod- 
kreślała, że szopki (w porównaniu do in-
nych rekwizytów świątecznych) są trudnym 
rękodziełem, jednakże zostały wykonane  

w duchu biblijnym i zarazem z mnogością 
akcentów przeniesionych wprost z leśnej 
przyrody. Prace były tak pomysłowe, że 
jury z przyjemnością nagrodziło wszystkich  
wykonawców.   C

Emilian Szczerbicki

Obchody świąt Bożego Narodzenia na terenie leśnictwa Napromek, wzbogacone żywą 
szopką, przyciągnęły tłumy

Fot. Marian Żuchowski
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90 lat  90 lat  
w służbie w służbie 
naukinauki

90 lat to dla człowieka piękny wiek.  
Dla drzewostanu gospodarczego – już 
piąta klasa wieku. Ale jakże to niewiele 
dla puszczańskiego ekosystemu… Insty-
tut Badawczy Leśnictwa (a w szczegól-
ności jego pracownicy) przez dziewięć 
dekad zapisał piękne karty historii. 

90 lat IBL

Historia IBL to historia ludzi tworzących 
Instytut, ich badań, wkładu w rozwój le-

śnictwa i poznanie polskiej przyrody – to 90 
lat współtworzenia nauk leśnych, udziału  
w sukcesach i niepowodzeniach praktyki go-
spodarczej, kreowania polityki leśnej, edu-
kacji i społecznej akceptacji leśnictwa. Dziś, 
świętując w tych niełatwych czasach jubile-
usz 90-lecia działalności IBL, przypomnijmy 
wkład w naukę i rozwój leśnictwa dokonany 
przez dawnych i  obecnych Pracowników.  
I choć nie wszystkich uda się wymienić, to waż-
ne, aby ich zasługi nie pozostały bezimienne.

Lata 30. – okres odbudowy 
państwowości Polski
Wróćmy do okresu odzyskania Niepodle-
głości, tworzenia nowej Rzeczpospolitej  
i formułowania koncepcji Lasów Państwo-
wych. Potrzeba konsolidacji rozproszonego 
doświadczalnictwa leśnego była dostrzegana 
od dawna i podnoszona na kolejnych Zjaz-
dach Leśników – w Krakowie (1907), War-
szawie (1919) i w  1926  r. na IV Ogólnym 
Zjeździe Leśników w Warszawie. Adam Lo-
ret – twórca koncepcji i  organizator Lasów 
Państwowych dobrze rozumiał i wspierał 
ideę utworzenia nowoczesnego ośrodka 
badawczo-wdrożeniowego wspomagające-
go służebną dla gospodarki i społeczeństwa 
działalność Lasów Państwowych. Zakład 
Doświadczalny LP, powołany 10 lipca 1930 r. 
przez ówczesne Ministerstwo Rolnictwa, 
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90 lat Instytutu Badawczego Leśnictwa
Okrągły jubileusz istnienia jednej z najważniejszych instytucji leśnych w Polsce to okazja nie 
tylko do zapoznania się z historią, ale także do spojrzenia w przyszłość. Zapytaliśmy dyrektora 
Instytutu Badawczego Leśnictwa, Jacka Hilszczańskiego, jak IBL odnajduje się w trudnych cza-
sach pandemii. 

Nasza historia rozpoczęła się w 1930 r. 
wraz z powołaniem Zakładu Doświadczal-
nego Lasów Państwowych. Przez następne 
90 lat społeczność Instytutu służyła pol-
skim lasom niezależnie od nazwy, siedziby 
i otoczenia polityczno-gospodarczego. Ak-
tywność Instytutu w każdym okresie jego 
działalności była silnie inspirowana potrze-
bami Lasów Państwowych i problemami,  
z jakimi się borykały. Nic nie mogło się od-
być bez udziału kadr Instytutu – począwszy 
od organizacji lasów rozbitych pomiędzy 
zaborców, poprzez tworzenie podwalin le-
śnictwa opartego na wiedzy naukowej, aż do 
stałego doskonalenia wszystkich aspektów 
nauk leśnych. Dzisiaj mało kto pamięta, 
że to w naszej jednostce powstawały po-
mysły związane z ochroną Puszczy Biało-
wieskiej oraz utworzeniem Białowieskiego 

Parku Narodowego (i wielu innych pierw-
szych parków narodowych). To tutaj po raz 
pierwszy w Polsce wykorzystywano maszy-
ny liczące, czyli komputery, do wdrażania 
informatyzacji w leśnictwie. I właśnie tu 
już w latach 30. powstawały pierwsze atla-
sy chorób drzew leśnych, grzybów, owa-
dów itp., a jest to tylko kilka przykładów  
z przeszłości… 
Instytut zawsze mierzył się z nowymi wy-
zwaniami, dostosowując się do dynamicz-
nego otoczenia zarówno przyrodniczego, 
jak i gospodarczego – nigdy nie było sytu-
acji, aby nauki leśne stagnowały, nie roz-
wijały się, nie ewoluowały. Dzisiaj Instytut 
wychodzi naprzeciw interdyscyplinarności 
badań, poszerza zakres swojej działalno-
ści i staje się coraz bardziej nowoczesnym, 
rozpoznawalnym i atrakcyjnym ośrodkiem 
naukowym. Świadczy o tym dwukrotny 
wzrost liczby publikacji, które ukazują się  
w renomowanych czasopismach w ostat- 
nich latach, a także przykłady prezentowane 
poniżej. Podobnie jak dynamicznym two-
rem jest ekosystem leśny inspirujący nas 
swoją złożonością i wciąż niezbadanymi  
obszarami, tak dynamiczna była, jest i bę-
dzie działalność Instytutu, którego społecz-
ność od zawsze kierowała się pasją badawczą 
połączoną z troską o polską przyrodę i le-
śnictwo. Mam wielką nadzieję, że trudności, 
z jakimi dzisiaj się mierzymy, wynikają-
ce głównie z ogólnoświatowej pandemii, 
nie zakłócą naszej aktywności naukowej  
w sposób trwały. Zakładam, że będzie to  
doświadczenie, które pomoże usprawnić 
funkcjonowanie naszego Instytutu.  C

W numerze poświęciliśmy wiele uwagi jubileuszo-
wi Instytutu. Na str. 12 przyglądamy się historii IBL  
i jego pracowników, na str. 16 sprawdzamy, jak 
Instytut otwiera się na społeczeństwo, a na str. 18 
pytamy o wyzwania badawcze jednostki.Fot. Archiwum IBL
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miał pełnić właśnie takie funkcje. Jego kie-
rownikiem, a od 1934 r. dyrektorem, został 
Jan Hausbrandt – ceniony leśnik i organi-
zator, nauczyciel akademicki, wychowaw-
ca młodych pokoleń leśników, specjalista  
z zakresu hodowli lasu. Jego aktywność me-
nadżerska, umiejętność kierowania zespo-
łami ludzkimi i głębokie przeświadczenie 
o  konieczności naukowego rozwiązywania 
problemów praktyki – zaowocowały zmianą 
nazwy jednostki z Zakładu Doświadczalnego 
na Instytut Badawczy Lasów Państwowych 
oraz wzrostem prestiżu wśród braci leśnej. 

A na ten prestiż w okresie międzywojennym 
Instytut w pełni zasłużył. Wielu pracowników 
Instytutu kładło podwaliny nowoczesnej na-
uki i doświadczalnictwa leśnego, byli to m.in.: 
Tadeusz Włoczewski (hodowla lasu), Wiesław 
Grochowski i Feliks Jezierski (użytkowanie 
uboczne, a szczególnie żywicowanie), Wi-
told Koehler (ochrona lasu), Henryk Orłoś 
(grzyboznawstwo i fitopatologia leśna), Józef 
Kostyrko i Jan J. Karpiński (ochrona rezerwato-
wa), Edward Więcko (urządzanie i ekonomika). 
Tu realizowano nie tylko nowatorskie badania 
podstawowe, np. z zakresu gleboznawstwa 
(Tadeusz Włoczewski i Lucjan Królikowski), 
entomologii (Jan J. Karpiński, Marian Nun-
berg), środków ochrony roślin (Richard Falck 
od 1936 r.) czy ochrony przyrody (Józef Ko-
styrko), ale także aktywnie działano na rzecz 
codziennej pracy leśników w terenie. Po-
dejmowane prace miały na celu przywraca-
nie, jakże zróżnicowanego po okresie trzech 
zaborów, ładu czasowego i przestrzennego 
drzewostanów (Tadeusz Włoczewski, Jan 
Hausbrandt, Edward Borzemski, Władysław 
Płoński); prowadzono szkolenia i wydawano 
publikacje specjalistyczne – np. „Osutka i jej 
zwalczanie” z 1932 r. (Wanda Konopacka). 
Instytut wykonywał ekspertyzy dla prakty-
ków, np. analizy jakości nasion w Stacji Oce-
ny Nasion (Stanisław Tyszkiewicz), badał 

środki impregnujące na składnicach drewna 
(Richard Falck), udzielał instrukcji w zakre-
sie żywicowania (Feliks Jezierski), wspoma-
gał akcje ratownicze, np. gradacji strzygonii  
choinówki na początku lat 20. (Marian Nun-
berg), propagował w społeczeństwie wiedzę  
o lesie (Henryk Orłoś, Jan Hausbrandt). 

Na uwagę zasługuje aktywna działalność 
Instytutu poza jego siedzibą na ul. Wawel-
skiej 52 w Warszawie. To znana wszystkim 
placówka naukowa w Białowieży, wywodząca 
się z  utworzonego już w 1928 r. Nadleśnic-
twa Rezerwat. Jego kierownikiem był Jan J. 
Karpiński – wybitny badacz, entomolog i my-
kolog. Placówka ta weszła w skład Zakładu 
Doświadczalnego LP w 1931 r. jako Oddział 
Rezerwatów i pełniła nadzór nad funkcjono-
waniem tego specjalnego Nadleśnictwa tak-
że po przemianowaniu go w 1932 r. na Park 
Narodowy w Białowieży. Tu kontynuowano 
prace dotyczące kornikowatych, badania fi-
tosocjologiczne i mykologiczne. Studia re-
alizowane przez Instytut w zakresie ochrony 
rezerwatowej dotyczyły nie tylko Puszczy 
Białowieskiej i restytucji żubra, bobra czy  
tarpana, ale także przyczyniły się do utworze-
nia późniejszych parków narodowych – Ta-
trzańskiego, Ojcowskiego i Świętokrzyskiego. 

Już w owym czasie pracownicy IBLP ak-
tywnie uczestniczyli w konferencjach między-
narodowych, m.in. w IX Kongresie IUFRO  
w Sopron oraz II Światowym Kongresie Le-
śnym w Budapeszcie (1936); na terenie Polski 
założono międzynarodowe uprawy porów-
nawcze sosny i świerka.

Instytut składał się wówczas z dziewięciu 
oddziałów oraz laboratoriów, a zatrudnionych 
było w nim 61 pracowników stałych i tzw. 
godzinowych, łącznie na 75 etatach przelicze-
niowych. W ramach serii A, B, C czasopi-
sma „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa”,  
a od 1936 r. także „Biuletynu Informacyjne-
go Biblioteki IBL”. Opublikowano wiele prac  
naukowych i popularno-naukowych, instrukcji 
i  wytycznych. Pracownicy prezentowali tak-
że liczne artykuły w prasie leśnej i codziennej  
i organizowali atrakcyjne wystawy dla społe-
czeństwa, np. grzybów.

Lata II wojny światowej, okres okupacji, 
deportacje i obozy koncentracyjne odcisnęły 
bolesne piętno na kadrze Instytutu oraz jego 
zasobach materialnych. Wówczas życie straciło 
17 pracowników, a w Katyniu zginął pierw-
szy dyrektor placówki – Jan Hausbrandt. Pa-
mięć o  nich utrwala tablica okolicznościowa  
w obecnym gmachu Instytutu, a także po-
piersie pierwszego dyrektora IBL autorstwa  
prof. Kazimierza Rykowskiego.

Wraz z reaktywowaniem struktur Lasów 
Państwowych już w listopadzie 1944 r. po-
stępowało odtwarzanie struktur organizacyj- 
nych Instytutu przez nowo powołanego dy-
rektora Franciszka Krzysika, a od 1945 r. – 
Dezyderego Szymkiewicza. W styczniu 1945 r. 
został zorganizowany ośrodek Instytutu  
w Krakowie (30 pracowników naukowych, 
siedem zakładów zwanych wówczas oddzia-
łami), którym kierował Kazimierz Suchecki. 
Instytut gromadził dawnych i nowych pra-
cowników, reaktywował zakłady naukowe, 
wznawiał wydawnictwa. W  1947 r. na bazie 
dotychczasowych struktur utworzono Insty-
tut Badawczy Leśnictwa podległy ministrowi 
leśnictwa; liczył on już 18 komórek organi-
zacyjnych, w tym wiele nowych i zatrudniał  
66 pracowników – od 1948 r. jego nowym  
dyrektorem został Stanisław Schabiński (do 
1949 roku). W kolejnych latach następowały 
restrukturyzacja Instytutu i zmiany personalne 
– dyrektorem został Maksymilian Kreutzinger, 
tworzono nowe zakłady naukowe i konsoli- 
dowano tematykę badawczą. Pracownicy Insty-
tutu zdobywali stopnie i tytuły naukowe, licz-
nie publikowali, uczestniczyli w X Kongresie 
IUFRO w Zurichu i w III Światowym Kon-
gresie Leśnym w Helsinkach (w 1949 roku). 

Lata 50–70. – okres  
gospodarki planowej
Lata powojenne to zarówno dla administracji 
Lasów Państwowych, jak i dla samego In-
stytutu, okres intensywnej odbudowy kraju. 
Gospodarka i społeczeństwo potrzebowały 
drewna – na odtwarzanie infrastruktury, do 
przetwórstwa, na opał. Kopalniaki, podkłady 
kolejowe, tarcica budowlana, słupy telegra-
ficzne – to był niezbędny surowiec drzewny 
do pozyskania w lesie. Ale las trzeba było 
odtwarzać, a tereny porolne, tereny zdegra-
dowane, opustoszałe czy wydmy – zalesiać. 
W cały cykl produkcyjny drzewostanu – od 
zbioru nasion i ich oceny, po pozyskanie po-
żytków lasu – Instytut wpisał się od samego 
początku z jak największym zaangażowa-
niem. Inicjował i rozwijał nie tylko badania 
nowych technik i technologii, ale także reali-
zował prace aplikacyjne, wykonywał doraź-
ne ekspertyzy i  porady, prowadził szkolenia  
i kursy doskonalące wiedzę. Pracownicy 
odtwarzali zasoby biblioteczne, licznie pu-
blikowali w prasie fachowej, dostosowywali 
do naszych realiów praktyczne pomysły za-
czerpnięte z prasy zagranicznej, wydawali 
broszury i instrukcje, co ułatwiała rozwijana 
wymiana biblioteczna i rozbudowywany Za-
kład Informacji Naukowej.
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Największą wartością Instytutu zawsze 
byli, są i będą ludzie



Nasza jednostka, podporządkowana mini-
strowi leśnictwa, prezentowała pełny przekrój 
nauk leśnych i pokrewnych realizowanych  
w zakładach naukowych i doświadczalnych 
oraz w intensywnie rozwijanym zapleczu ba-
dawczym. W marcu 1948 r. utworzono Filię 
IBL w Krakowie do badań na terenach gór- 
skich i podgórskich, którą kierował Edward 
Chodzicki. W 1950 r. Instytut stanowiło 80 
pracowników naukowych i 182 pomocni-
czych, którzy byli zatrudnieni w trzech zespo-
łach zakładów. W kolejnych latach zmieniała 
się ich struktura organizacyjna. Następowały 
odejścia pracowników i zmiany funkcjonal-

ne – m.in. w listopadzie 1951 r. utworzono 
z  niektórych zakładów IBL Instytut Tech-
nologii Drewna, powstał też Zakład Zago-
spodarowania Lasów Górskich w Krakowie,  
a kierowanie Zakładem Badania Lasów Pier-
wotnych w Białowieży powierzono Stefa-
nowi Granicznemu. Ówczesna struktura 14 
zakładów naukowo-badawczych Instytutu 
w nowej (od 1953 r.) siedzibie na ul. Nowo-
opaczewskiej pozwalała w kolejnych latach na 
pełną integrację tematyki naukowej z bieżącym 
zapotrzebowaniem praktyki leśnej. Instytut 
realizował wówczas wiele cennych prac po-
znawczych i aplikacyjnych – przykładowo 
w zakresie ochrony lasów górskich (Zenon 
Capecki), oceny biotycznych zagrożeń śro-
dowiska leśnego (Janina Schnaider, Czesława 
Kozłowska, Jerzy Burzyński, Henryk Orłoś, 
Irena i Zenon Twarowscy), zwłaszcza w re-

90 lat IBL

jonach przemysłowych (Zbigniew Schnaider, 
Janusz Wolak) czy hodowli lasu i zalesień  
na tzw. gruntach porolnych (Jan Milewski, 
Wiesław Strzelecki, Ryszard Sobczak). 

W latach 60. wielu dotychczasowych 
pracowników Instytutu przeszło do pracy 
dydaktyczno-naukowej na wyższych uczel-
niach (Aleksander Haber, Jakub Tomanek, 
Tadeusz Dominik, Eugeniusz Ilmurzyński, 
Edward Kamiński), wielu w istotny spo-
sób zasiliło kadrowo Wydział Leśny WSR 
w Krakowie reaktywowany w 1963 r. (Bo-
lesław W. Alexandrowicz, Stanisław Baran, 
Stanisław Kapuściński, Tadeusz Molenda, 

Zenon Muszyński). W kolejnych latach 
zmieniała się struktura organizacyjna Insty-
tutu, pracę naukową podjęło wielu nowych, 
znanych później w świecie specjalistów – 
takich jak: Andrzej Gorzelak, Aleksander 
Sokołowski, Bogdan Łonkiewicz, Andrzej 
Kolk i wielu innych. Nie sposób wymienić 
wszystkich Pracowników Instytutu różnego 
szczebla zawodowego – profesorów, dok-
torów, asystentów, techników i laborantów 
oraz pracowników administracji, księgowo-
ści czy zaopatrzenia. Wszystkich cechowała 
ciekawość życia lasu, ambicja i chęć realizacji 
własnych zainteresowań naukowych, a naj-
częściej fantazja badawcza. I  jakkolwiek nad 
leśnictwem dominował wówczas przemysł, 
gospodarka planowa i kreatywne zarzą-
dzanie, to jednak pracownicy Instytutu za-
wsze postrzegali las holistycznie. Starali się 

równoważyć oczekiwania zleceniodawców  
z wymogami środowiskowymi, z prawidłami 
ekologicznymi, z procesem lasotwórczym. 
Sprzyjały temu zarówno zmiany w kadrze na-
ukowej Instytutu w latach 70., jak i zaistniała 
od 1974 r. integracja Instytutu ze struktura-
mi Lasów Państwowych. Do pracy na uczel-
niach odeszli: Zbigniew Schnaider, Stanisław  
Wiąckowski, Andrzej Leśniak, Mieczysław 
Górny, a kadrę naukową zasilili nowi pracow-
nicy, m.in.: Jan Matras, Simona Kossak, Kazi-
mierz Zajączkowski, Jan Zajączkowski, Jerzy 
Wawrzoniak, Andrzej Gembarzewski, a także 
moja skromna osoba.

Przykładami celowego łączenia praktyki  
z nauką w owych czasach mogą być m.in. ba-
dania zapoczątkowane przez prof. Tadeusza 
Dominika oraz Janinę i Romana Pachlew-
skich, niedocenionych znawców mykoryz 
drzew leśnych, prace zespołu entomologów 
IBL w zakresie ogniskowej metody ochro-
ny lasu (Jerzy Burzyński), opracowanie sku-
tecznej strategii zwalczania brudnicy mniszki 
(Barbara Głowacka), pierwsze badania nad 
wykorzystaniem pułapek feromonowych  
w monitoringu lasów (Andrzej Kolk, Andrzej 
Rodziewicz), prace florystyczne i entomo-
logiczne zespołu białowieskiego (Aleksan-
der Sokołowski, Jerzy Gutowski), badania 
przydatności stymulatorów wycieku żywicy 
(Wiesław Grochowski, Ryszard Ostalski), za-
stosowanie biotechnologii grzyba Phlebiopsis 
gigantea w biologicznej metodzie ochrony 
„PgIBL” przed hubą korzeni (Kazimierz Ry-
kowski, Zbigniew Sierota), badania w zakre-
sie prognozowania ograniczania zagrożenia  
lasów górskich ze strony szkodliwych owa- 
dów (Zenon Capecki), doskonalenie funkcjo-
nowania gospodarstwa leśnego (Tadeusz Par-
tyka, Zygmunt Patalas, Andrzej Bosiak) czy 
prace aplikacyjne w zakresie komputeryzacji 
gospodarki leśnej (Krzysztof Przyborski). A to 
tylko skromna, wyrywkowo wybrana lista…

Lata 90. i współczesne – okres 
wielofunkcyjnej stabilizacji
Wartość naukową oraz skuteczność i przy-
datność praktyczną badań leśnych weryfiko-
wał czas – zmiany koncepcyjne, nowoczesne 
technologie i sama natura. Istotny wpływ 
na przeformułowanie zasad gospodarki le-
śnej, a także tematyki badawczej Instytutu, 
miała (począwszy od lat 90.) transformacja 
ustrojowa i zainicjowane zmiany systemu 
gospodarki centralnej, w tym także modelu 
leśnictwa. Uwidocznił się podział funkcji 
lasu na produkcyjne, społeczno-gospodarcze 
i ekologiczne. Wyraziło się to realizacją no-
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Konferencja „Problemy intensyfikacji i racjonalizacji produkcji leśnej w badaniach IBL” 
w 1980 roku. Kadra naukowa Instytutu ogromną wagę przykładała zawsze do udziału  
w krajowych i międzynarodowych warsztatach, konferencjach i seminariach
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wych tematów, które odpowiadały aktualnej 
pragmatyce trwałej i zrównoważonej gospo-
darki leśnej i były związane z badaniami z za-
kresu ekonomiki, ekologii i edukacji. Instytut 
aktywnie uczestniczył w kształtowaniu nowej 
polityki leśnej państwa i w pracach zespo-
łów realizujących ekspertyzy i opracowania  
o charakterze strategicznym, którymi kie-
rował nowy dyrektor – Andrzej Klocek. In-
stytut został objęty nadzorem Ministerstwa 
Ochrony Środowiska. Pracownicy tej pla-
cówki udzielali się wówczas także w działa-
niach komisji ministerialnych pracujących na 
rzecz agend ogólnoświatowych czy ministe-
rialnych komisji ochrony lasów (Kazimierz 
Rykowski, Gustaw Matuszewski, Roman 
Michalak). W tym okresie kadra Instytutu 
opracowała również lub współtworzyła takie 
dokumenty, jak: ustawa o lasach, „Krajowy 
Program Wzrostu Lesistości Kraju” i „Raport 
o stanie lasów”. 

Już w nowym tysiącleciu Pracownicy In-
stytutu realizowali (i wykonują nadal) za-
równo perspektywiczne badania naukowe  
o charakterze podstawowym z zakresu ekolo-
gii, entomologii, genetyki, mykologii, selekcji 
odpornościowej, geomatyki, jak i prace apli-
kacyjne o charakterze doraźnym i długookre-
sowym. Było to przykładowo poradnictwo  
dla LP, testy jakości nasion czy codzienne  
oceny zagrożenia pożarowego, prognozowanie 
zagrożeń biotycznych, analiza obciążeń lasu 
przez wiatr, czy wycena kosztów nadleśnictw. 
Tematyka naukowa Instytutu była i jest reali-
zowana zarówno ze środków Lasów Państwo-
wych, jak i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, NFOŚiGW, BULiGL, GIOŚ. Jej 
przesłanki wynikały zarówno z planu badań 
własnych, jak i z aktualnej sytuacji w polskim 
i europejskim leśnictwie, implikowanej przez 
pożary lasu, powodzie czy huragany. Przykła-
dami takich prac studialnych, ekspertyz i opinii, 
w których brał udział cały Instytut, są choćby 
opracowania dotyczące skutków zamierania 
lasów w latach 70. i 80., koordynowane przez 
Alojzego Kowalkowskiego, odbudowy la-
sów sudeckich i powodzi w dorzeczu Odry  
w 1997 r., koordynowane przez Andrzeja Go-
rzelaka, monitoringu lasów (Stanisław Du-
nikowski i Jerzy Wawrzoniak), zespołowych 
badań na terenach czterech wielkich pożarów 
lasu w 1997 r. (Zbigniew Hawryś) i skutków 
huraganu w Puszczy Piskiej w 2002 r. (Kazi-
mierz Rykowski). 

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 
znacznie zwiększyło aktywność Pracowni-
ków Instytutu i ich uczestnictwo w między-
narodowych organizacjach: w IUFRO jako 

koordynatorów i współkoordynatorów grup 
roboczych (Dorota Dobrowolska, Barbara 
Głowacka, Wojciech Grodzki, Lidia Sukova-
ta, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki) oraz w jego 
kolejnych Kongresach; w FAO czy EFI, a tak-
że ich udział jako ekspertów w zagranicznych 
programach, towarzystwach, zespołach i gru-
pach roboczych (ICP-FORESTS, UNECE). 
Skutkowało to nawiązywaniem kontaktów 
naukowych i bardziej efektywnym ubiega-
niem się o unijne środki finansowe – m.in. in-
strumentu finansowego LIFE+ (FUTMON, 
HESOFF, ForBioSensing), który miał zna-
czący wkład w realizację badań i uzyskiwa-
ne wyniki. W latach 2003–2006 Instytut był 
koordynatorem jedynego w UE Centrum 
Doskonałości z zakresu ochrony środowiska –  
5th Framework Programme Centre of Excel-
lence 2003–2006 „PROFOREST”, a w latach 
2004–2008 był jedynym krajowym benefi-
cjentem Rozporządzenia WE Forest Focus. 

Od 2002 r. z inicjatywy dyrektora Insty-
tutu, prof. Andrzeja Klocka, i przy poparciu 
Lasów Państwowych powołane zostały czte-
roletnie Niestacjonarne Studia Doktoranckie 
przy IBL – obecnie trwa VI cykl studiów z 19 
doktorantami. Ich celem było podnosze-
nie kwalifikacji młodej kadry Instytutu, 
ale także pracowników administracji leśnej 
i ochrony środowiska, poszerzanie wie-
dzy oraz umożliwianie realizacji własnych 
celów naukowych. Wykładowcami byli 
najwybitniejsi pracownicy naukowi oraz 
praktycy leśni z całej Polski zapewniający 
wysoki poziom prowadzonych wykładów 
i ćwiczeń. Kierownikami-koordynatorami 
studiów byli profesorowie: Barbara Gło-
wacka, Tomasz Wodzicki, Zbigniew Sierota  
i obecnie Dorota Hilszczańska. Studia dokto-
ranckie w IBL w okresie 2002–18 ukończyło 
105 absolwentów, spośród których 37 osób 
uzyskało stopień doktora nauk leśnych (edy-
cje I–V). Studia, tak jak i cały rozwój naukowy 
Instytutu, koordynuje Rada Naukowa, której 
przewodniczącymi byli kolejno profesoro-
wie: Jerzy Grochowski, Marian Nunberg, 
Andrzej Szujecki, Andrzej Grzywacz, To-
masz Borecki i Janusz Sowa.

Główną siedzibą Instytutu (od października 
2006 r.) jest Sękocin Stary, którego infrastruk-
tura została pomnożona i wzbogacona o najno-
wocześniejszą aparaturę badawczą i  szklarnie 
dzięki aktywności menadżerskiej ówczesnego 
dyrektora prof. Andrzeja Klocka oraz środ-
kom finansowym własnym, LP i NFOŚiGW. 
Instytut posiada największy w kraju zbiór prac 
naukowych o tematyce leśnej, który obejmuje 
ponad 50 tys. woluminów książek oraz 1 700 

tytułów czasopism. Najstarszym drukiem  
w zbiorach Biblioteki jest książka z 1732 r. – 
Sylvicultura oeconomica, oder hausswirtliche 
nachricht und Naturmassige Anweisung zur 
Wilden, Baum, Zucht, której autorem jest 
Hans Carl von Carlowitz. Instytut dysponuje 
także jedną z najbogatszych w Polsce baz pi-
śmiennictwa leśnego. 

Obecnie w strukturze Instytutu znajduje 
się siedem zakładów naukowych (w tym dwa 
zakłady zamiejscowe – ZLN w Białowieży  
i ZLG w Krakowie) i dwa laboratoria. Instytut 
zatrudnia 6 profesorów, 15 profesorów IBL, 
27 adiunktów, 9 asystentów i 2 dokumentali-
stów dyplomowanych oraz 29 pracowników 
badawczo-technicznych i 63 pracowników 
inżynieryjno-technicznych. Instytut wspierają 
również pracownicy administracyjno-ekono-
miczni i obsługi (łącznie 49 osób).

Instytut jest jednostką naukową, ubiega się 
więc o tematy i projekty krajowe oraz między-
narodowe, których realizacja owocuje licznymi 
publikacjami i wystąpieniami na konferencjach. 
Podnosi to prestiż jednostki i aktywizuje do co-
raz bardziej efektywnej pracy na rzecz lasów 
i leśnictwa. W dzisiejszych trudnych czasach 
dużej konkurencyjności, globalizacji i komer-
cjalizacji nauki szanse na przetrwanie i rozwój 
mają jedynie silne merytorycznie zespoły, wno-
szące konkretne osiągnięcia do nauki i praktyki 
gospodarczej. Nasz Instytut ma takie ambicje 
i dołoży wszelkich starań, aby za 10 lat godnie 
świętować jubileusz 100-lecia istnienia. 

To skrótowe przypomnienie aktywności 
Instytutu oraz Pracowników na przestrzeni 
90 lat jego działalności dla dobra lasów i le-
śnictwa jest z konieczności niepełne i z pew-
nością nie uwypukla wszystkich ważnych 
osiągnięć naukowych i aplikacyjnych. Nie 
uwzględnia też całej złożoności problema-
tyki badawczej, wpływu otoczenia gospodar- 
czego oraz zmian zachodzących w środowi-
sku. W prezentowanym zarysie historii In-
stytutu nie było także możliwe wymienienie 
wielu uczonych, kadry inżynieryjnej oraz 
administracji, którzy z Instytutem związali 
swoje życie zawodowe. Pamiętajmy o nich,  
o ich dokonaniach i leśnej służbie.  C

Prof. Zbigniew Sierota
Pełna treść referatu wygłoszona  

została podczas uroczystości jubile-
uszowych IBL w Sękocinie Starym.

Autor dziękuje Małgorzacie Brzozowskiej,  
Joannie Szewczykiewicz, Marcie Piwowarskiej, 

Wojciechowi Grodzkiemu i Jerzemu  
Wawrzoniakowi za konsultacje i uwagi do tekstu.
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Nauka (nie tylko) dla leśników
 Instytuty badawcze otacza od lat pewien nimb tajemniczości – w wyobra-
żeniach wielu osób są one tym miejscem, gdzie w ciszy i skupieniu, w umy-
słach najtęższych głów profesorskich, powstają pomysły na kolejne badania, 
które mają przynieść ogromną wartość dla danej gałęzi wiedzy. Ale czy to 
prawda?

Oczywiście prawdą jest, że w takich jed-
nostkach prowadzi się badania, które 

mają pogłębić lub poszerzyć wiedzę w kon-
kretnym zakresie, naukowo udowodnić pew-
ne założenia bądź je obalić. Właśnie w taki 
sposób już od 90 lat działa Instytut Badawczy 
Leśnictwa, który zgodnie z celami statuto-
wymi „prowadzi badania i prace rozwojowe 
w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pie-
lęgnacji, użytkowania, a także ekologii, 
ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki 
i polityki leśnej”. Trzeba jednak jasno stwier-
dzić, że rolą Instytutu jest także... kształtowa-
nie materii ludzkiej. Mowa tu o działalności 
dodatkowej w stosunku do typowych przed-
sięwzięć badawczych, która jednak jest ściśle 
z nimi związana – czyli edukacja i promocja. 
Bo właśnie to w XXI w. jest nie tylko potrze-

90 lat IBL

bą chwili, ale również wymogiem współ-
czesności, a nawet kiedy ma się już 90 lat  
na karku, można nadążać za światem i robić 
to z wielkim kunsztem.

Edukacja na każdym poziomie
Większość absolwentów techników i stu-
diów leśnych kojarzy Instytut Badawczy 
Leśnictwa zapewne tylko z miejscem, do 
którego przesyła się różnorakie próbki, 
ewentualnie też z jednostką, która co jakiś 
czas przysyła kogoś w delegację, by „coś 
tam” w lesie pobadał. Niestety taki obraz 
utrwala się w świadomości przyszłych le-
śników, gdyż większość z nich nigdy w ży-
ciu w IBL-u nie była. Dopiero od kilku lat 
jest to żelazny punkt zajęć warsztatowych  
w ramach programu niestacjonarnych stu-

diów pobliskiego wydziału leśnego w War-
szawie. Wiedzą więc oni, że Instytut nie 
tylko bada, ale też uczy. I to nie tylko pod-
czas kolejnych sesji Zimowej Szkoły Leśnej, 
które stały się klasą same dla siebie, ale też 
tak codziennie – w ramach obowiązków,  
potrzeb i chęci.

Pani Grażyna Głuch, zatrudniona w Izbie 
Edukacji Leśnej, znana jest zapewne całym 
rzeszom edukatorów leśnych, a na pewno 
tłumom najmłodszych (i nieco starszych 
także) osób, które do Sękocina przybywają, 
by się czegoś o lesie dowiedzieć. Ich liczba w 
ciągu roku sięga kilku tysięcy, więc nie są to 
„incydentalne” zdarzenia, a ściśle opracowa-
ne działania. – Od ponad 20 lat (a dokład-
nie od 1997 r.) edukujemy tych, którzy chcą 
o lesie dowiedzieć się więcej. Nasza oferta 
(ponad 40 tematów) skierowana była do 
grup zorganizowanych z przedszkoli, szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych, stu-
diów dziennych, zaocznych… skończyw- 
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szy na uniwersytetach trzeciego wieku. 
Stawialiśmy na zajęcia interaktywne, eks-
perymentalne, prowadzone często przez 
naukowców. Jako jednostka o charakterze 
badawczym, ale też dydaktycznym, czu-
jemy się w obowiązku, by takie działania 
podejmować. Ale to też, nie ukrywajmy, 
pewien rodzaj wyzwania i przyjemności, 
szczególnie w edukowaniu najmłodszych – 
mówiła Grażyna Głuch. 

Tu warto się na chwilę zatrzymać – IBL 
jednostką dydaktyczną? – Każdy z naszych 
pracowników naukowych jest badaczem, 
człowiekiem o sporej wiedzy w konkretnej 
dziedzinie. I z racji tego tą wiedzą dzieli 
się także podczas zajęć o charakterze czysto 

edukacyjnym. Być może nie każdy wie, że  
w Instytucie można także zdobyć tytuł na-
ukowy na studiach doktoranckich, a tak-
że – co może zainteresować absolwentów 
studiów leśnych – odbyć staż (czego autor 
jest żywym przykładem) lub wziąć udział  
w licznych seminariach naukowych. 

Wróćmy jednak do edukacji, którą trak-
tować należy nieco szerzej niż w przypadku 
działań związanych z tym, co znamy z Lasów. 
– Jako Instytut uczymy o lesie, naszą rolą jest 
podnoszenie świadomości osób nas odwie-
dzających w odniesieniu do lasów, leśnictwa 
i przyrody, a także przybliżenie zagadnień 
badawczych i pracy naukowców. 

Jak edukuje IBL, a dokładnie Izba Edu-
kacji Leśnej? Do niedawna stacjonarnie –  

w budynkach Instytutu i na ścieżkach eduka- 
cyjnych. Jednak od jakiegoś czasu w zwią- 
zku z realizowanym projektem (współ-
finasowanym przez NFOŚIGW), a także  
z powodu pandemii, planowana jest eduka-
cja przede wszystkim na otwartej przestrze-
ni oraz w świecie wirtualnym. – Otwarta 
przestrzeń pozwala na więcej, szczególnie 
w aspektach przyrodniczych. To właśnie ten 
model, na który z konieczności się zdecydo-
waliśmy. Do dyspozycji ludzi, którzy nas 
odwiedzą, poza zajęciami w nowych salach 
udostępnione będą doposażone ścieżki edu-
kacyjne, rekreacyjno-edukacyjne oraz wspo-
magane aplikacją na smartfona. Oczywiście 
zapraszamy także do świata wirtualnego  

(i to takiego „prawdziwie” wirtualnego, bo 
VR), w którym prezentujemy pięć ekosyste-
mów leśnych. Będzie można w nich nie tyl-
ko spacerować, podziwiać, poznawać piękne 
zakątki Polski, ale także wykonywać ponad 
trzydzieści różnych zadań. Las będzie wir-
tualny, a zadania i przygoda prawdziwe, 
niekiedy zaskakujące, działające na emocje, 
poszerzające wiedzę, sprawdzające ją i po-
budzające do rywalizacji.  

Jaka przyszłość czeka edukację w Insty-
tucie? – Możliwe, że będzie ona dostępna 
nie tylko w tygodniu, ale też w weekendy. 
Ludzie właśnie wtedy szukają, szczególnie  
w obecnych czasach, wytchnienia w otocze-
niu przyrody. I ku takim potrzebom po-
staramy się wyjść, kierując naszą ofertę do 

ogółu społeczeństwa. Zajmiemy się także, jak  
w latach ubiegłych, udziałem w kolejnych 
edycjach imprez edukacyjno-rekreacyjnych, 
które odbywają się w naszym otoczeniu, 
dbając o wszelkie zasady bezpieczeństwa – 
podsumowała Grażyna Głuch. 

Promować się  
można w różny sposób
Edukacja, o której dopiero co rozmawiali- 
śmy, jest także czymś więcej niż tylko prze-
kazywaniem wiedzy – to też promocja, od 
której Instytut nie ucieka, a wręcz prze-
ciwnie – w ostatnich latach mocno w nią 
inwestuje. To, że naukowcy potrafią być 
także bardzo dobrymi PR-owcami, udo-
wadnia prof. Dorota Hilszczańska, która 
do szerokiej opinii społecznej przebiła się 
z informacjami o tym, czym się zajmu-
je w IBL. – Temat był chyba o tyle łatwy 
do „sprzedania”, że dotyczył czegoś, co jest 
bliskie każdemu Polakowi, czyli grzybów – 
stwierdziła prof. Hilszczańska. Należy jednak 

dodać, że grzyby, o jakich wspomina, nie są 
takimi zwykłymi grzybami. Hasło „trufla”,  
bo o tym grzybie mowa, potrafi rozpalić 
umysł każdego, kto nieco zna się na jej war-
tości kulinarnej i rynkowej. Tym bardziej 
może zdziwić informacja, że badania nad 
nią prowadzi jednostka związana z... leśnic-
twem. – Jeszcze bardziej zaskakuje infor-
macja, że trufla na ziemiach polskich nie 
jest niczym nowym, już Chryzostom Pasek 
wspomina o niej w swych dziełach. Jednak 
truflowy boom przypada bardziej na okres 
międzywojnia, gdy mogliśmy się poszczycić 
kilkoma plantacjami tego grzyba, o czym  
z kolei napomina Maria Dąbrowska – 
jedna z nich, prowadzona przez znanego 
inżyniera Stefana Bryłę, była nawet pod 
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Otwockiem. Instytut, w którym pracuję, te-
matem trufli zajmuje się już od lat, bowiem 
na zlecenie Lasów Państwowych prowadzi-
liśmy badania w kierunku wykorzystania 
ich w ramach dość ogólnego pojęcia agro-
leśnictwa. Badania te zapoczątkował prof. 
Zbigniew Sierota. Już od 2008 r. opieku-
jemy się założonymi na terenie administro-
wanym przez Lasy powierzchniami, na 
których badamy tego grzyba. 

Związek trufli z lasem i Instytutem nie-
co się wyjaśnił. Do ludzi jednak bardziej  
przemawia chyba sam fakt, że ten drogocen-
ny grzyb rośnie w naszych lasach (uogól-
niając) niż to, że jest on częścią projektu 
finansowanego przez Lasy. – Do wyobraźni 
przeciętnego człowieka przede wszystkim 
przebija się informacja o tym, że trufla let-
nia, którą głównie się zajmujemy, jest grzy-
bem drogim, a nawet bardzo drogim, do tego 
znajdującym zastosowanie w wykwintnej 
kuchni. Kojarzymy go głównie z Francją 
lub z Włochami, niekoniecznie z naszą oj-
czyzną. A to błąd, ponieważ jesteśmy kra-
jem, w którym trufla może się mieć bardzo 
dobrze, a jej znaczenie gospodarcze zapew-
ni dochód tym, którzy zdecydują się na jej 
uprawę. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że trufla jest też grzybem mikoryzowym. 
Szczepiona nią gleba (wykorzystywana  
do produkcji sadzonek kontenerowych) 
może być kolejnym atutem przemawia-
jącym za większym zainteresowaniem się 
tym gatunkiem przez leśników. – Jestem 
pewna, że produkcja sadzonek szcze-
pionych truflami mogłaby przynieść do- 
datkowy dochód. W Niemczech taka sadzon-
ka kosztuje około 35 euro, w Czechach –  
25 euro. To realne pieniądze, które można 
zarobić. Co więcej, posiadając plantacje, 
można wykorzystywać je do szkoleń psów 
szukających tych grzybów lub treningów 
dla samych „truflarzy”, którzy je zbierają. 
To realny zarobek, o którym warto pomy-
śleć w czasach, gdy dywersyfikacja źródeł 
dochodu staje się nie tyle fanaberią, ile  
koniecznością.

Jak jednak fenomen trufli wpływa na sam 
Instytut? – Śmiem twierdzić, że dobrze. 
Uważam bowiem, że promocja tego, co robi 
Instytut, czym zajmują się jego pracownicy, 
jest bardzo istotna. Nie jesteśmy tylko grupą 
naukowców, która w czterech ścianach zaj-
muje się czymś, co nie ma większego zna-
czenia dla kogokolwiek poza nami samymi. 
Trufle są tematem nośnym, bo jak wspo-
minałam dotykają dwóch kwestii ważnych 
dla Polaków: kuchni i grzybów. W IBL-u 
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Jesteśmy gotowi na wyzwania
O badaniach naukowych i przyszłych 
wyzwaniach, które stoją przed Insty-
tutem Badawczym Leśnictwa mówi 
Krzysztof Stereńczak – zastępca dyrek-
tora ds. naukowo-badawczych.

Głównym źródłem finansowania IBL są pro-
gramy badawcze. Jednakże to nie jedyne 
działania, jakie przynoszą dochód Instytutowi. 
Na czym jeszcze może zarabiać jednostka 
naukowo-badawcza?
To prawda, Instytut poza projektami o cha-
rakterze naukowym realizuje także inne 
zadania związane z wykonywaniem eksper-
tyz czy zadań wdrożeniowych. Część przy-
chodów to usługi np. laboratoryjne, a także 
przychody z tytułu wynajmu budynków, 
przy czym nie są one znacznymi pozycjami 
w naszym budżecie. 

Gros zleconych badań pochodzi od Lasów 
Państwowych. Ich wyniki są przez LP wykorzy-
stywane w bieżących działaniach. Kto jeszcze 
zleca Instytutowi badania?
Są to różne instytucje, głównie finansują-
ce projekty badawcze, takie jak: Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Cen-
trum Nauki, Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, Unia 
Europejska czy resorty. Na przestrzeni lat 
nawiązaliśmy współpracę także z firma-
mi prywatnymi (np. firmą Taxus IT), które 
podejmują z nami współpracę w różnego  
rodzaju przedsięwzięciach o charakterze 
wdrożeniowym.

Czy Instytut może korzystać z dofinansowania 
do badań z UE, NFOŚiGW i innych tego typu 
projektów? 
Tak, Instytut może korzystać z dofinanso-
wań do badań i z nich korzysta, na przy-
kład w projektach LIFE wspieranych przez 
NFOŚiGW. Są to różnego rodzaju mecha-
nizmy finansowe, które stanowią element 
przychodów IBL. W ramach tych środków 
realizujemy m.in. projekty wdrożenio-
we, prowadzimy kampanie informacyjne,  
wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną  
i prowadzimy szkolenia skierowane do 
prywatnych właścicieli lasów. Jeśli chodzi  
o projekty, to np. w ramach projektu  

90 lat IBL

wykonujemy jednak szereg innych badań, 
które być może nawet bardziej wpływają na 
współobywateli, ale są mniej medialne. Dla-
tego ważne jest, by wykorzystywać każdą 
nadarzającą się okazję do tego, by pokazy-
wać, że jest taki Instytut jak nasz. 

Nie sposób w tym momencie nie zapytać  
o przyszłość tematu truflowego. – Odpo-
wiem szczerze – nie wiem. Projekt zlecony 
nam przez Lasy się kończy. Mam nadzieję, 
że nie oznacza to końca plantacji ani samej 
idei ich zakładania. Liczę, że leśnikom na-
dal będzie zależało na rozwoju tego projektu. 
A może znajdzie się ktoś, kto na własnych 
gruntach, choćby rolnych, zechce założyć 
plantację? – podsumowała prof. Dorota  
Hilszczańska.

90 lat w służbie lasom
Choć Instytut Badawczy Leśnictwa, świętu-
jący swoje 90-lecie, jest kojarzony głównie 
przez środowisko leśne, nie pozostaje wy-
łącznie na nim skupiony. Owszem, więk-
szość tematów badawczych realizowanych 
jest na zlecenie Lasów Państwowych, bo-
wiem to im jest niejako dedykowany ten  
Instytut. Jednak nie oznacza to, że przecię- 
tny Kowalski nie ma bezpośredniej możli- 
wości skorzystania z wiedzy, jaką tenże ofe-
ruje. Dwa powyższe przykłady świadczą 
dobitnie, że w jednostkach naukowych, na-
wet uważanych za wąsko wyspecjalizowane, 
drzemie potencjał do szerszego wyjścia do 
ludzi. IBL jest dobrym tego przykładem.  
Z jednej strony uczy bowiem bezpośred-
nio, angażując się w działalność edukacyjną 
w różnych obszarach, z drugiej – przekazuje 
wiedzę poprzez obecność w środkach maso-
wego przekazu, trafiając ze swoją pracą pod 
polskie strzechy. Niegdyś panowała w na-
szym społeczeństwie zasada, że chwalenie się 
tym, co robimy, nie jest w dobrym guście. 
Jednak obie moje rozmówczynie dają jasny 
przykład, że nie tylko takie jest, ale także, że 
ma to bardzo dużo sensu. Wykorzystywa-
nie często wąskiej i niekiedy hermetycznej 
wiedzy pracowników naukowych, ich natu-
ralnych talentów do jej „sprzedawania”, do 
chęci dzielenia się nią, jest tym, czego mo-
żemy od ludzi nauki wręcz oczekiwać. Tym 
bardziej cieszy fakt, że takie podejście przy-
świeca szacownemu jubilatowi, który naj-
wyraźniej, zbliżając się do „setki”, jasno daje 
do zrozumienia, że potrafi dostosować się  
do współczesnych realiów i oczekiwań spo-
łecznych. Oby tak dalej!  C

Bartosz Szpojda
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Jesteśmy gotowi na wyzwania
REMBIOFOR (współfinansowanego ze 
środków NCBiR) opracowaliśmy nową 
metodę inwentaryzacji lasów z wykorzysta-
niem danych lotniczego skanowania lase-
rowego. Ta metoda jest aktualnie wdrażana  
w Lasach Państwowych. 

Jakie największe programy badawcze są pro-
wadzone przez Instytut?
Jest ich bardzo wiele. Musimy pamiętać, że 
IBL prowadzi kompleksowe badania eko-
systemów leśnych i najczęściej koordynu-
je strategiczne projekty na rzecz PGL LP  
już od 90 lat. Do najważniejszych pro-
gramów badawczych w poszczególnych 
specjalnościach można zaliczyć w ostat-
nim czasie: opracowanie i doskonalenie 
Polskiego Modelu Szkółkarstwa Leśnego 
poprzez kompleksowe badania naukowe 
ekosystemów szkółek leśnych otwartych 
i kontenerowych oraz hodowli sadzonek 
opartej na przyrodniczych wymaganiach 
poszczególnych gatunków drzew leśnych; 
opracowanie zasad zakładania upraw le-
śnych w różnych warunkach siedliskowych; 
opracowanie i wdrożenie metod trzebieży 
selekcyjnej; realizacja i wdrożenie praktycz-
ne projektu REMBIOFOR – „Teledetekcyj-
ne określanie biomasy drzewnej i zasobów 
węgla w lasach” współfinansowanego przez 
NCBiR i DGLP, w którego ramach opra-
cowano nową metodę inwentaryzacji lasu 
z wykorzystaniem danych lotniczego ska-
nowania laserowego; rozwój integrowanej 
ochrony lasu z wykorzystaniem Systemu 
Wspomagania Decyzji; rozwój metod in-
wentaryzacji entomologicznych oraz badań 
dotyczących ekologii i możliwości ochrony 
owadów związanych z martwym drewnem 
(saproksylicznych); rozwój sieci monito-
ringu lasów w Polsce i włączenie Polski  
w budowę zintegrowanego systemu moni-
toringu lasów w Unii Europejskiej; stworze-
nie kompleksowego i efektywnego systemu 
ochrony przeciwpożarowej lasów w Polsce; 
opracowanie oryginalnej klasyfikacji ze-
społów leśnych północno-wschodniej Pol-
ski, liczne opracowania florystyczne oraz 
przygotowanie dokumentacji, waloryzacji  
i zainicjowanie powstania szeregu obiektów 
chronionych na terenie północno-wschod-
niej Polski; opracowanie zasad prognozowa-
nia zagrożenia oraz ochrony przed owadami 
kambio- i ksylofagicznymi w lasach gór-

skich (w tym w uszkodzonych przez wiatr 
i okiść); badania nad odnawianiem się drze-
wostanów po klęskach żywiołowych; opra-
cowanie zasad gospodarowania truflą letnią 
w lasach i na plantacjach; rozpoczęcie i prze-
prowadzenie pionierskich, wielkoskalowych 
badań środowiska leśnego w ramach projek-
tu LIFE „Kompleksowy monitoring dyna-
miki drzewostanów Puszczy Białowieskiej  
z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” 
współfinansowanego przez KE, NFOŚiGW 
i IBL; a także realizacja projektu demon-
stracyjnego Forest Focus BioSoil, moduł: 
Soil. Było to (jak dotąd) największe przed-
sięwzięcie związane z monitorowaniem gleb  
i różnorodności biologicznej zrealizowane  
w całej Unii Europejskiej i w lasach Polski, 
dające podwaliny pod program monitoro-
wania interakcji środowiskowych w lasach 
Europy.

To tylko kilka (z szerokiej gamy) progra-
mów badawczych realizowanych w Insty-
tucie w ostatnich latach. Warto też dodać, 
że Laboratorium IBL uzyskało w 2006 r. 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 
zgodną z zakresem nr AB 740 w dziedzinie 
badań chemicznych obiektów i materiałów 
biologicznych, wody i gleby oraz badań wła-
ściwości fizycznych gleb oraz wody.

Które działy IBL-u są najczęściej „zaprzę-
gane” do pracy? Jaka dziedzina leśnictwa 
najczęściej szuka wsparcia w nauce?
Można powiedzieć, że zmiany zachodzące 
na Ziemi, zmiany oczekiwań społecznych, 
kolejne rewolucje przemysłowe oraz dłu-
ga perspektywa wzrostu lasów powodują, 
że cały potencjał IBL jest wykorzystywany 
dość równomiernie. Nie można powie-
dzieć, że raz wykonane badanie konkretnego 
zjawiska zamknęło temat. Niemniej jednak 
można zauważyć pewne silniejsze potrzeby 

występujące w określonych przedziałach 
czasu. Między innymi dlatego w IBL na-
stępuje pewna dynamika organizacyjna –  
jedne specjalności są mocniej reprezento-
wane, a inne słabiej w różnych momentach 
historii. Aktualnie wszystkie specjalności 
związane z badaniem wpływu zmian kli-
matu na las eksploatowane są mocniej.  
W ostatnim czasie powstał Zakład Geoma- 
tyki, który wdraża narzędzia geomatyczne 
do praktyki leśnej i wspiera narzędziowo 
inne specjalizacje IBL. Podsumowując, IBL 
stara się na bieżąco reagować na wszelkie 
nowe potrzeby, a także dąży do utrzymy-
wania szerokiego spektrum specjalizacji, 
bo już nie raz pewne (wydawałoby się, że 
zapomniane) tematy wracają jak bumerang. 
Musimy pamiętać, że raz utracona specja-
lizacja naukowa wymaga kilku lat do jej  
odtworzenia.

Jakie są plany Instytutu – czy w związku 
z przejściem do resortu rolnictwa zarówno 
Lasów Państwowych, jak i Instytutu możecie 
spodziewać się zleceń nieco bardziej związa-
nych ze stykiem lasu i rolnictwa? 
Instytut jest gotowy do wsparcia minister-
stwa w zakresie swoich kompetencji. Badania 
dotyczące lasów prywatnych, stref ekotono-
wych czy łowiectwa od dawna były przed-
miotem zainteresowań pracowników IBL. 
Już teraz wespół z firmą Azoty prowadzimy 
badania dotyczące obszarów rolnych, związa-
ne z precyzyjnym rolnictwem. Jeśli tylko szef 
resortu rolnictwa będzie potrzebował nasze-
go wsparcia, dołożymy starań, by sprostać 
tym wyzwaniom. 

O co Instytut będzie się ubiegał w najbliższych 
latach – czy są już jakieś wizje, zapewnienia 
co do tego, że Lasy nadal będą dość intensyw-
nie wykorzystywać potencjał intelektualny 
pracowników IBL?
Instytut jak najbardziej jest gotowy do reali-
zacji zadań dla PGL LP – po to został stwo-
rzony i dlatego działa od 90 lat. Liczymy na 
to, że PGL LP będzie korzystało z naszego 
potencjału naukowego tak, jak robiło to  
w przeszłości. A potencjał ten systematycz-
nie rośnie, tak jak liczba wysoko punktowa- 
nych publikacji naukowych. W najbliższym 
czasie niewątpliwie ważne będą wszelkie 
badania związane z odpornością lasu oraz 
jego adaptacją do zmian klimatu. Są to bar-
dzo istotne kwestie i na pewno powinny być 
przedmiotem kolejnych zleceń z DGLP.   C

Rozmawiał: Bartosz Szpojda

Fot. Katarzyna Tkaczyk



Taka transformacja ma być możliwa dzięki 
zmianie ustawy o działach administracji 

rządowej, której projekt jest obecnie w Se-
nacie. To na jej mocy ma nastąpić wyodręb-
nienie nowego działu administracji rządowej  
z działu środowisko – leśnictwo i łowiectwo. 
Docelowo ma nim kierować właśnie mi-
nister rolnictwa i leśnictwa. Swój sprzeciw 
wobec szykowanych zmian od kilku miesię-
cy wyrażają związki zawodowe, a także inne 
organizacje zrzeszające leśników. Pomimo, 
że pomysł połączenia rolnictwa z leśnictwem 
nie jest nowy, bowiem Lasy Państwowe  
w swojej 100-letniej historii były już dwu-
krotnie pod jurysdykcją resortu rolnictwa  
(w międzywojniu i okresie PRL), pojawiło 
się wiele nowych obaw. Niepokój uzasadnia-
ny jest m.in. obawami o zwiększenie realiza-
cji celów produkcyjnych leśnictwa. 

Sprzeciw!
Wątpliwości wobec wizji przeniesienia spraw 
leśnictwa i łowiectwa do Ministerstwa Rol-
nictwa przy jednoczesnym pozostawieniu 
ochrony przyrody w Ministerstwie Klimatu  
i Środowiska wyraziły m.in. Związek Le-
śników Polskich w RP, Krajowa Sekcja Pra-
cowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”,  
Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, 
Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ  
„Solidarność”. Do związkowców przyłączyło 
się także Polskie Towarzystwo Leśne. 

Zdaniem związkowców nieporozumie-
niem jest oddzielenie leśnictwa od ochrony 
przyrody, skoro LP realizują zadania także  
z tego zakresu. Rodzą się obawy, że podpo-
rządkowanie spraw leśnictwa typowo gospo-
darczemu resortowi spowoduje położenie 
większego nacisku na rentowność gospodarki 
leśnej. ZLP w RP zauważa, że inicjatywa roz-
działu kompetencji byłego już Ministerstwa 
Środowiska nie była konsultowana ze środo-
wiskiem leśników i pracowników parków 

narodowych. Zaniepokojony nowym po-
działem kompetencji w rządzie okazuje się 
też prezydent Andrzej Duda. Jego doradca, 
Paweł Sałek, stwierdził nawet, że to propozy-
cja nieszczęśliwa i niewłaściwa z uwagi na 
ochronę polskiej przyrody. Prezydent spotkał 
się ze związkowcami 10 listopada . Po spo-
tkaniu zadeklarował poparcie dla dotychcza-
sowej formuły funkcjonowania leśnictwa  
i skierowanie w tej sprawie pisma do premie-
ra Mateusza Morawieckiego i liderów Zjed-
noczonej Prawicy. 

Ostatnim z podjętych kroków związkow-
ców jest wystosowany 23 listopada apel do 
polityków i parlamentarzystów. Nie pozwól-
cie zniszczyć dorobku naszych przodków! – 
czytamy w nim. Zrównoważona gospodarka 
leśna prowadzona na podstawach ekologicz-
nych, ochrona przyrody i klimatu oraz ło-
wiectwo to ściśle powiązane ze sobą działy, 
niesłychanie ważne dla polityki ekologicznej 
naszego państwa. Nie mogą zostać wyłą-
czone spod Ministerstwa Środowiska, które 
przecież w założeniach ma prowadzić kom-
pleksową ochronę środowiska. Ochrona bio-
różnorodności, ochrona środowiska i klimatu 
należy obecnie do najważniejszych wyzwań 
cywilizacyjnych. Jak im podołać, jak mądrze 
zarządzać środowiskiem naturalnym, wpro-
wadzając jego podział do różnych działów 
administracji rządowej? – pytają leśnicy.

Zmiana modelu leśnictwa?
Polskie Towarzystwo Leśne zwraca uwagę  
na jeszcze inne aspekty niechcianych przeno-
sin. Zauważa, że społeczeństwo coraz silniej 
chce uczestniczyć w decydowaniu o wyglą-
dzie lasów i leśnictwa. Z tego powodu do-
chodzi do sporów, w których rozwiązywaniu 
powinny uczestniczyć służby odpowiedzialne 
za ochronę środowiska. W swoim stanowisku 
PTL przypomina, że nawet 70% wszystkich 
form ochrony przyrody w Polsce znajduje się 

na terenie lasów Skarbu Państwa. Stąd obawy, 
że decyzja o podporządkowaniu leśnictwa re-
sortowi rolnictwa może być pierwszym kro-
kiem do strefowania lasów w Polsce, czyli do 
rozdzielenia na gruncie ich funkcji produk-
cyjnej i ochronnej. To postulat rozbrzmiewa-
jący coraz częściej wśród obrońców przyrody. 
– Uważamy, że decyzja o przeniesieniu za-
rządzania lasami z resortu środowiska do 
rolnictwa i administracyjnego oddzielenia 
leśnictwa od ochrony przyrody nie jest wła-
ściwa z punktu widzenia polskiej racji stanu, 
a także samej przyrody. (…) decyzja (…) 
może stanowić pierwszy krok, prawdopo-
dobnie nie w pełni świadomy konsekwencji, 
w kierunku postulowanej przez niektóre krę-
gi ekologiczne, a kontestowanej przez naukę 
i praktykę leśną, wielkoobszarowej segregacji 
funkcji lasów, podziału lasów na gospodarcze 
„plantacje leśne” nastawione na intensyfi-
kację produkcji drewna i „prawdziwe lasy”  
o dużej bioróżnorodności, objęte różnymi 
formami ochrony przyrody, w których zdecy-
dowanie ogranicza się działania gospodarcze 
i ochronne człowieka, gdzie przyroda sama 
miałaby regulować procesy wegetacji i wzro-
stu. Ten kierunek zmian oznaczałby odejście 
od obecnego modelu leśnictwa i zaprzepasz-
czenie kilkudziesięcioletniego pozytywnego 
dorobku wielkoobszarowej ochrony przyrody 
w lasach – czytamy w stanowisku PTL. Zda-
niem członków PTL nie można oddzielać 
administracyjnie lasów od ochrony przyrody, 
od środowiska i problematyki klimatycznej 
oraz hydrologicznej, a także dzielić je na te 
„bardziej gospodarcze” i „bardziej ekologicz-
ne”. Wszystkie bowiem ekosystemy leśne, 
niezależnie od ich charakteru przyrodnicze-
go, spełniają różnorodne funkcje na rzecz 
ochrony zasobów przyrodniczych i służą 
społeczeństwu.  C

Jakub Słowik
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Obawy nie gasną
Włączenie nadzoru nad leśnictwem w kompetencje re- 
sortu rolnictwa w przyszłym roku jest już niemal pewne. 
Te zapowiedzi potwierdził już m.in. pełnomocnik rządu  
ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka w wywiadzie 
udzielonym „Lasowi Polskiemu” w poprzednim numerze. 
Wielu leśników jest jednak przeciwnych powstaniu Mini-
sterstwa Rolnictwa i Leśnictwa. 

Na czasie
Fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP
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W prywatnych lasach drzemie potencjał
Już blisko 20% polskich lasów to lasy prywatne. Jak można je zagospodarować 
z korzyścią dla lokalnych społeczności? Dyskutowali o tym uczestnicy konfe-
rencji naukowej „Lasy prywatne w Polsce” zorganizowanej przez Stowarzy-
szenie Leśników i Właścicieli Lasów. Podczas wydarzenia wyłoniono również 
laureata Nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego.

Konferencja „Lasy prywatne w Polsce” 
odbyła się 18 listopada w siedzibie Sto-

warzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów. 
Zorganizowano ją po raz drugi w tym roku. 
Tym razem miała charakter hybrydowy ze 
względu na sytuację pandemiczną – tylko  
niektórzy uczestnicy mogli spotkać się na 
żywo, część z nich wzięła w niej udział online. 

Nagroda  
im. Kazimierza Szeptyckiego
Podczas konferencji prezes Stowarzysze-
nia Leśników i Właścicieli Lasów, Stefan 
Traczyk, wręczył Nagrodę im. Kazimierza 
Szeptyckiego. W tym roku jej laureatem zo-
stał Bogusław Popis, prezes firmy Taxus UL, 
który ma ogromne doświadczenie w pro-
jektach z zakresu urządzania lasu i ochrony 
przyrody. Na zlecenie starostw przygotowuje 
uproszczone plany urządzania lasów prywat-
nych, a także pełni nadzór nad ich realizacją. 
– Jest to człowiek potrafiący zarówno zor-
ganizować zespół, jak i działać zespołowo. 
Jednocześnie ma w sobie żyłkę innowatora. 
Firmy naszego laureata stale coś wdrażają  
i szukają nowych możliwości rozwoju – mó-
wił w laudacji na cześć laureata prezes sto-
warzyszenia. Dodał również, że: – Jak mówi 
nasz laureat sam o sobie: leży mu na sercu 
także dobro naszego kraju. Dlatego martwi 
go, że nie wykorzystujemy potencjału, jaki 
drzemie w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. 

Warto się zrzeszać
W rozmowie dla „Lasu Polskiego” Bogu-
sław Popis mówił, że obecnie potrzeba 
dużo pracy, by lokalne społeczności i samo-
rządowcy odkryli potencjał, jakim są lasy 
prywatne. – W tej chwili niestety lasy pry-
watne w wielu powiatach są traktowane tyl-
ko jako koszt (sporządzenie upul, nadzór), 
czyli jak piąte koło u wozu. Zdarzyło mi 
się rozmawiać ze starostą, który upatry-
wał szansy rozwoju dla powiatu w nowo 
otwartym hotelu. Miał on przyczynić się do 

rozwoju turystyki i agroturystyki regionu. 
Starosta zupełnie nie zdawał sobie sprawy  
z tego, że na terenie jego powiatu prowadze-
nie w lasach prywatnych takiej gospodarki, 
jaką prowadzi się w lasach państwowych, 
przyniosłoby aż ok. 17 mln zł przychodu 
i to każdego roku. To wielokrotnie większy 
zysk dla samorządowego budżetu i lokal-
nej społeczności niż może przynieść nawet 
bardzo dobrze prosperujący hotel. W lasach 
prywatnych leżą pieniądze. I to duże – pod-
kreślał Bogusław Popis. – Potencjał, jaki jest 
w lasach prywatnych, nie jest dziś w pełni 
wykorzystany, a czynników wpływających 

na ten stan rzeczy jest kilka, m.in. duże 
rozdrobnienie samych lasów, część właści-
cieli mieszka w miastach, a działki leśne 
po prostu dostali w spadku i nie mając ani 
wiedzy, ani doświadczenia (w gospodaro-
waniu nimi) najczęściej zaniechają jakiej-
kolwiek działalności – wyliczał zdobywca 

Nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego, który 
jest również zwolennikiem idei zrzeszania 
się prywatnych właścicieli lasów. – Chętnie 
przywołuję przykład szwedzkiego stowa-
rzyszenia gospodarczego Södra, który zrze-
sza 52 tys. prywatnych właścicieli lasów 
południowej Szwecji. Stowarzyszenie jest 
świetnie prosperującym przedsiębiorstwem. 
Södra (oprócz osiąganych wyników) została 
uznana w 2018 r. za najatrakcyjniejszego 
pracodawcę w Szwecji. Dlaczego by w Pol-
sce nie skorzystać z takich doświadczeń? –  
pytał Bogusław Popis. Zaznaczył jednak, że 
do tego konieczne są zmiany prawne, bez 
których nie da się wykorzystać potencjału la-
sów prywatnych w Polsce.

W ramach konferencji naukowej zorgani-
zowano kilka paneli. Bogusław Popis przed-
stawił zagadnienia związane z urządzaniem 
lasów prywatnych na przełomie ostatnich  
lat. Piotr Gołos z Instytutu Badawczego Le-
śnictwa (który otrzymał Nagrodę im. Kazi-

mierza Szeptyckiego w poprzednim roku)  
w swoim wystąpieniu przedstawił wyniki 
najnowszych badań na temat lasów prywat-
nych. Zwracał uwagę m.in. na rozdrobnie-
nie lasów prywatnych w Polsce. – Średnia 
powierzchnia lasów prywatnych w Polsce 
waha się od 1,3 ha do 1,5 ha. Najczęściej 

Na zdjęciu od lewej: Stefan Traczyk (prezes SLiWL), Bogusław Popis (laureat nagrody) i Adam 
Szaniawski (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych)

Fot. Archiwum SLiWL/Paweł Szymański  
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właścicielami są rolnicy, a las stanowi część 
gospodarstwa rolnego – mówił, wskazując 
jednocześnie, że zgodnie z badaniami IBL 
właściciele w niewielkim stopniu gospoda- 
rują w swoich lasach. 

Z badań IBL wynika również, że wła-
ściciele lasów prywatnych mają konkretne 
oczekiwania, jeśli chodzi o przynależność 
do stowarzyszeń, m.in. wspólne gospodaro-
wanie pozwalające obniżyć koszty, wspólna 
sprzedaż surowca, udział w ustalaniu podat-
ku leśnego. Oczekują doradztwa, wsparcia  
w formalnościach. 

To mogłyby zapewnić Izby Leśne, o któ-
rych na konferencji mówił prezes SLiWL 
– Stefan Traczyk. Izby Leśne to autorski pro-
jekt tego stowarzyszenia. Miałyby powstać na 
wzór Izb Rolniczych i byłyby formą zrzesze-
nia właścicieli lasów prywatnych w obrębie 
powiatów. – Mamy 19,3% lasów prywat-
nych – mówił Stefan Traczyk, dodając, że 
właścicieli jest aż 3 mln i nigdzie nie mają 
oni swojej reprezentacji. Podkreślił również, 
że: Izby Leśne byłyby umocowaną prawnie 
formą współpracy właścicieli lasów, która 
będzie działać w obszarze ich integrowania, 
finansowania, zagospodarowania oraz repre-
zentowania.

Błogosławiony patron
Jeden z paneli konferencji był poświęcony po-
staci patrona corocznie przyznawanej nagro-
dy – Kazimierza Szeptyckiego. Jego sylwetkę  
zaprezentował Stanisław Karczmarczyk. 

Kazimierz Szeptycki urodził się w 1869 r. 
w Przyłbicach w okolicach Jaworowa (dziś na 
terenie Ukrainy). Był miłośnikiem przyrody. 
Choć studiował prawo na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, to uczestniczył też w zajęciach  
z rolnictwa i leśnictwa. W latach 1900–1907 
był posłem do parlamentu w Wiedniu, ale jed-
nocześnie działał w Galicyjskim Towarzystwie 
Leśnym. W 1908 r. został jego prezesem. Był 
jednym z twórców austriackiej ustawy leśnej. 

Po zakończeniu kariery politycznej wrócił 
do swojego majątku w Dziewiątnikach, gdzie 
poświęcał się m.in. gospodarowaniu własnych 
lasów. W 1911 r. zdecydował się na życie w za-
konie. Wstąpił do nowicjatu w unickim klasz-
torze, później został przeorem w Uniowie.  
Po aresztowaniu przez NKWD w 1947 r. ska-
zano go na 8 lat łagru. Zmarł w opinii święto-
ści w 1951 roku. Został beatyfikowany przez 
Jana Pawła II w 2001 roku.  C

Patronat nad zrealizowaną konferencją 
„Lasy prywatne w Polsce” objął  

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 
Agnieszka Niewińska

Malowniczość się zgubiłaMalowniczość się zgubiła

Pierwsze świadectwo zwrócenia uwagi 
na estetykę lasu pochodzi z końca XVIII 

wieku. Jest nim jeden z esejów Wiliama 
Gilpina, angielskiego duchownego i teore-
tyka malarstwa – „Uwagi na temat scenerii 
i widoków leśnych oraz ich malowniczego 
piękna na przykładzie lasów w New Forest”. 
Autor rozwijał w nim własną „teorię malow-
niczości”– „malowniczy pejzaż” określił jako 
taki, który ładnie wygląda na obrazku. Jednak 
uzyskanie takiego efektu wymaga niekiedy 
korekty kompozycji widoku i tym samym 
prowadzi do rozważań o „upiększeniach” 
krajobrazu. W XIX w. o estetyce lasu wypo-
wiadali się głównie niemieccy leśnicy – naj-
więcej Wilhelm von der Borch, który uważał 
upiększanie lasu za obowiązek służby leśnej, 
oraz Wilhelm Pfeil – krytyk działalności pro-
wadzącej do zmiany lasu w park, uznający 

wyższość drzewostanów wielogatunkowych 
nad monokulturami (także ze względu na 
ich piękno) i propagujący ustanawianie drzew  
pomnikami przyrody.

Rozkwit i zmierzch estetyki
Heinrich von Salisch zebrał i krytycznie roz-
winął dotychczasowe poglądy na estetykę lasu. 
Posiłkował się przykładami z własnej praktyki, 
gdyż w skład jego majątku ziemskiego wcho-
dziły również tereny leśne, które obecnie leżą 
w obrębie Nadleśnictwa Milicz. Jego przemy-
ślenia i działania dotyczyły leśnego krajobra-
zu oraz jego składników. Chodziło mu m.in.  
o docenienie sezonowej zmienności kolory-
styki drzew, dlatego wprowadzał do swoich 
lasów kultywar klonu polnego o złotej barwie 
jesiennych liści; kreowanie malowniczych wi-
doków poprzez odpowiednie wycinanie wi-

Sto lat temu zmarł niemiecki leśnik Heinrich von Salisch, autor książki „Este-
tyka lasu”, której tematyka zyskała dużą popularność. Postulowano nawet, 
aby stała się przedmiotem wykładów na uczelniach leśnych. Dziesięć lat temu 
w Ośrodku Kultury Leśnej odbyło się sympozjum poświęcone temu autorowi. 
Jednak jego idee zniknęły prawie z nauki i praktyki leśnej.
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zur i prowadzenie dróg, a także opatrywanie 
ich starannie wykonanymi drogowskazami. 
Zwracał również uwagę na eksponowanie po-
lan, płatów kwitnącego runa i drzew o orygi-
nalnych kształtach oraz głazów narzutowych, 
które można wykorzystywać do upamięt-
nienia osób i wydarzeń. Te zalecenia nigdy 
jednak nie wynikały z chęci przerobienia la-
sów na parki – nawet w „naturalnym” stylu 
angielskim. Ponadto podkreślał, że w „este-
tycznym” lesie należy zadbać o kształt ambon 
myśliwskich i otoczyć opieką napotkane ruiny, 
kapliczki bądź mogiły. Heinrich von Salisch 
założył nawet mały leśny cmentarz, wychodząc 
z założenia, że pasuje on do tej scenerii. Gło-
sił również, że budynki administracji leśnej  
i przylegające do nich ogrody powinny swoim 
wyglądem odpowiadać poczuciu estetyki. 

Skraje drzewostanów obsadzone robinią 
akacjową, głazy ze starymi niemieckimi na-
pisami informującymi o zabiciu ostatniego 
wilka lub śmierci leśniczego z rąk kłusownika, 
śródleśne aleje i drogi ze szpalerami lip, da-
glezji czy klonów to zapewne pozostałości po 
realizacji założeń estetyki lasu. Te, które doty-
czyły kompozycji wnętrza lasu – jak zauważył 
podczas sympozjum prof. Dariusz J. Gwiaz-

dowicz z Wydziału Leśnego UP w Poznaniu 
– „dziś nie mają racji bytu i nie prowadzi się 
żadnych działań w gospodarce leśnej uzasad-
nionych względami estetycznymi”.

Przyczółki estetyki
Jednak warto zauważyć, że resztki podejścia 
„estetycznego” przetrwały. W Zasadach Ho-
dowli Lasu z 1988 r. wspomniano o „lasach 
krajobrazowych”, które wyznacza się „w po-
rozumieniu z zainteresowanymi władzami”. 
Omówiono także „rekreacyjne zagospodaro-
wanie lasów” polegające m.in. na tworzeniu 
„linii widokowych”, „estetycznie uformo-
wanych biogrup, złożonych z odpowiednio 
zestawionych gatunków”, „unikaniu zakła-
dania zrębów o kształcie regularnych, geo-
metrycznych figur” oraz „pozostawianiu na 
nich pojedynczych drzew i ich grup w celu 
przeciwdziałania monotonii krajobrazu”. 

Ustawa o lasach z 1991 r. na nowo zdefinio-
wała gospodarkę leśną, uznając za jeden z jej 
celów ochronę lasów „szczególnie cennych 
ze względu na ich walory krajobrazowe”. 
Wydaje się jednak, że bardziej chodziło tu  
o znaczenie lasów w krajobrazie, niż o sam 
leśny krajobraz. Dopiero w zarządzeniach 
DGLP 11 i 11a (odpowiednio z 1995 i 1999 r.) 
znalazły się wskazówki dotyczące bezpośred-
nio drugiej kwestii, chociaż ich tytułowym  
tematem była „ekologizacja” gospodarki leśnej. 
I tak: „wzbogaceniu krajobrazu leśnego” miało 
służyć „zróżnicowanie struktury drzewosta-
nów – gatunkowej, wiekowej i przestrzennej, 
a także pozostawianie do fizjologicznej staro-
ści, a nawet biologicznej śmierci niektórych 
drzew”. W zalesieniach należało zaś chronić 
tereny podmokłe, oczka wodne czy remizy 
śródpolne jako „ważne elementy krajobra-
zu”. Ze względu m.in. na estetykę i ochronę 
krajobrazu polecono wprowadzać ekotony  
i „pozostawiać na zrębach grupy i kępy drzew 
domieszkowych” oraz „unikać prostych linii 
zrębowych” już nie tylko w drzewostanach 
„rekreacyjnych”, ale także w trakcie każdej 
rębni zupełnej. Odtworzone i „właściwe zago-
spodarowane łąki śródleśne” miały stanowić 
nie tylko „bazę żerową dla zwierzyny”, ale 
także wpływać na estetykę lasu. Takie samo 
znaczenie miało zachowanie użytków ekolo-
gicznych oraz wszelkich cieków i zbiorników 
wodnych, chociaż działania te podejmo-
wano w imię biologicznej różnorodności, 
„witalności ekosystemu” i ochrony przeciw-
pożarowej. Aktualna Instrukcja Ochrony 
Lasu wprost mówi o „kształtowaniu kra-
jobrazu” w przypadku ekotonów, w któ-
rych należy wprowadzać „obficie kwitnące  

Estetyka lasu

Odrestaurowana przez leśników piramida  
w Rapie (Nadl. Czerwony Dwór) 

Przydrożna figura ufundowana przez leśnicze- 
go Grzegorza Jaszczaka (Nadl. Kolumna)

Fot. Marek Kwiatkowski (8)

Nadl. Choczewo – po lewej  
nadmorski las przekształcony  

przez gospodarkę leśną, po prawej –  
resztki „malowniczego” drzewostanu



i przebarwiające się krzewy”. Uwzględnia też 
(choć nie używa tego terminu) estetykę lasu, 
kiedy zaleca ochronę „drzew o niezwykłych 
formach”. 

Więcej estetyki…
Obecnie podejście estetyczne uwidacznia się 
głównie w architekturze nowych budynków 
nadleśnictw. Leśnicy opiekują się również 

Estetyka lasu

przydrożnymi kapliczkami i krzyżami, a nie-
kiedy sami stawiają takie obiekty. W Nadle-
śnictwie Zdrojowa Góra powielono pomysł 
leśnego cmentarza, odnawiając położony  
w lesie, na końcu lipowej alei,  stary obiekt 
o takim przeznaczeniu. Przywrócono go 
do użytkowania jako „cmentarz leśników”.  
W Nadleśnictwie Czerwony Dwór odre-
staurowano zaś otoczoną lasem tzw. pira-

midę w Rapie, czyli grobowiec rodziny von 
Fahrenheid. W lasach i w otoczeniu leśnych 
obiektów pojawiło się też sporo kamiennych 
obelisków z pamiątkowymi tablicami.

Jednak działań skupiających się na estetyce 
samych drzewostanów (nie licząc sadzenia  
w uprawach sosnowych ze względów ppoż. 
pasów brzóz, które przy okazji dodają sośni-
nom malowniczości) praktycznie nie ma. 
Pewnym wyjątkiem są odnowienia w kształ- 
cie orła (Nadleśnictwo Lipusz) i krzyża (Nad-
leśnictwo Dojlidy), których walor widocz-
ny jest  jednak tylko z powietrza. Estetyczny 
aspekt ma też pozostawianie w spokoju roślin-
ności pozostałej po opuszczonych zagrodach 
i większych siedzibach. Niestety zalecenia 
dotyczące ekotonów nie są konsekwentnie 
przestrzegane. Należałoby brać je pod uwagę, 
a nawet rozwijać w wielu innych miejscach, 
np. podczas budowy licznych dróg leśnych, 
kiedy powstają piaskowe skarpy stanowiące 
doskonałe miejsce do obsadzenia jałowcem, 
który mimo że widowiskowo nie kwitnie  
i się nie przebarwia, to ma niewątpliwe walo-
ry estetyczne. Na lepszych siedliskach wzdłuż 
dróg lub w pasach ppoż. można by sadzić, 
jeśli nie kultywar paklonu, to klon zwyczaj-
ny posiadający podobnie przebarwiające się 
liście. Także otoczenie i sama tafla licznych 
zbiorników małej retencji stanowią pole do 
wprowadzania roślinności poprawiającej ich  
estetykę.

Stolarze i malarze 
Prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, ukazując syl-
wetkę Heinricha von Salischa, mówił o tym, 
że cenił on sobie „koślawe” sosny, a za „pięk-
ne” uważał w drzewostanie także „to, co inne, 
co się wyróżniało, nawet jeśli nie miało żadnej 
wartości rynkowej”. Było to „ciekawe podej-
ście, jak na tamte czasy, kiedy to wszyscy le-
śnicy pochłonięci byli walorami sortymentów 
drzewnych, a leśnictwo wykształciło określo-
ny kanon piękna, którym są gonne, bezsęcz-
ne strzały, pozwalające na wyprodukowanie  
wysokiej jakości produktów drzewnych”.

Kanon ten utrzymuje się do dziś. Krzywe, 
rosochate sosny nie mają prawa bytu w wie-
lofunkcyjnych lasach gospodarczych – chy-
ba, że któraś z nich z powodu oryginalnych 
kształtów zostanie uznana za pomnik przyro-
dy. Taki status uzyskały też skrawki lasu – od 
1,7 do 3,4 ha – w Nadleśnictwach Gryfino, 
Krzystkowice i Sulechów. Rosną tam krzywe 
sosny, których kształt jest prawdopodobnie 
wynikiem zabiegów człowieka (obecnie nie 
jesteśmy w stanie określić, w jakim celu takie 
działania były podejmowane).
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Estetyka lasu

są gonne”, ale „bardzo urozmaicone co do wy-
sokości, grubości i pokroju oraz pokrzywione, 
fantazyjnie ukształtowane i rozbudowane na 
boki”. Nabrały takich kształtów, wzrastając  
w luźnym zwarciu z samosiewu lub nasa- 
dzeń pozostawionych swojemu losowi. Moż-
na je napotkać na powierzchni ponad 1 tys. ha, 
gdzie rośnie sosna w wieku 120–140 lat, a ich 
walory były brane pod uwagę przy tworzeniu 
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Tymczasem na długich odcinkach pasa 
nadmorskiego, na wydmach i ich zapleczu, 
ciągną się lasy sosnowe, których olbrzymie 
fragmenty zostały oryginalnie ukształtowane 
przez samą przyrodę. Tak jest m.in. w Nad-
leśnictwie Choczewo. Zatrudniona w nim 
Lidia Grochalska, specjalista SL ds. hodowli 
lasu i ochrony przyrody, opisuje te lasy jako 
„unikalne”, gdyż rosnące w nich drzewa „nie 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, który 
obejmuje ponad 500 ha terenów nadleśnictwa. 

Od kilku dziesięcioleci nadmorskie drze-
wostany podlegają użytkowaniu. Kiedyś 
robiono to z pomocą wąskich zrębów zupeł-
nych, w obecnym pul zaś zaprojektowano 
w nich rębnię IV  d. Powstałe przy udziale 
leśników odnowienia (jak przyznaje Lidia 
Grochalska), rosnąc w zwarciu, „mają już 
zupełnie inny pokrój niż ich rodzice”. Frag-
menty lasów złożone z drzew o „fantazyjnym 
ukształtowaniu” ustępują więc tym odpowia-
dającym „kanonowi”. Rafał Skowronek, inż. 
nadzoru Nadleśnictwa Choczewo, sądzi, że 
proste drzewa o wąskich słojach, jakie wy-
kształcają, rosnąc na wydmach, będą się cie-
szyły popularnością u stolarzy. Tych, którzy 
tak, jak niegdyś Wiliam Gilpin, wyczuleni 
są na „malowniczość” nadmorskich lasów, 
niech pocieszy fakt, że okres odnowienia wy-
nosi w nich przynajmniej 30 lat, więc zmiany 
będą powolne. Być może też niektóre drzewa 
młodego pokolenia będą miały trochę miej-
sca, aby wyrosnąć niezgodnie z „kanonem”, 
bo minimalna dopuszczalna ilość siewek dla 
uznania samosiewu wynosi na tym terenie 
tylko 5  tys.  szt./1  ha. Poza tym część frag-
mentów „unikalnych lasów” może uchować 
się w „drzewostanach referencyjnych”, cho-
ciaż stanowią one tylko 7% użytkowanej po-
wierzchni i nie wyznacza się ich z uwagi na 
„malowniczość”, ponieważ jest to zbyt płyn- 
ne kryterium.    C

Marek Kwiatkowski

Przydrożny krzyż ufundowany przez sołectwo 
Rydzyny oraz małżeństwo leśników – Grażynę 
 i Aleksandra Powaliszów z Nadleśnictwa Kolumna

Fantazyjnie ukształtowane sosny w nadmorskich 
lasach (Nadl. Choczewo)
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Właściwe narzędzie ułatwia pracę
Wniosek cięć jest jednym z najważniejszych narzędzi do realizacji zadań  
z pozyskania drewna w ciągu roku gospodarczego. Zawarte w nim dane mają 
ułatwiać ich realizację zarówno leśniczym w terenie, jak i pozwalać na zesta-
wienie danych na poziomie nadleśnictwa. 

Dla dokonywania takich zestawień – słu-
żących należytemu i sprawnemu kiero-

waniu pozyskaniem drewna – wniosek cięć 
powinien umożliwiać łatwe przedstawianie 
danych zarówno w szczegółach, jak i w zesta-
wieniach syntetycznych.

To, co ważne dla leśniczego, np. zaawan-
sowanie wykonania zaplanowanych zadań 
dla kategorii cięć rozpisanych na poszczegól-
ne pozycje, w skali nadleśnictwa jest ważne  
z innej strony, czyli np. jakie jest ogólne za-
awansowanie wykonania w danej kategorii 
cięć według powierzchni lub łącznej masy 
według gatunków.

Należy zauważyć, że sens ma tylko łącz-
ne prezentowanie danych – jednoczesne 
zestawienie planu i wykonania dla określo- 
nych pozycji. Taki sposób przedstawienia 
umożliwia prowadzenie monitoringu na 
bieżąco oraz dokonywanie analiz na jego 
podstawie. Również podejmowanie de-
cyzji o tym, co najlepiej w tej chwili robić 
(czy papierówkę sosnową w trzebieżach 
wczesnych, czy też np. pozyskanie surowca 
dębowego tartacznego z przestojów), uza-

 Użytkowanie lasu

leżnione jest od stopnia naszej wiedzy na 
dany temat.

Ilość danych jest ogromna i sprawne po-
ruszanie się pośród nich jest kluczowe do 
podejmowania praktycznych decyzji gospo-
darczych. Przykładowo w naszym nadleśnic-
twie średniorocznie jest około 650 pozycji. 
Występują na nich 23 różne gatunki i 210 tzw. 
grup planowych. Jednocześnie to wszystko 
jest podzielone na ponad 15 różnych kate-
gorii cięć i (oczywiście) na 3 obręby leśne  
i 15 leśnictw.

To krótkie wyliczenie pokazuje, z czym 
mamy do czynienia. Jest to tak duża dawka 
danych, że zapamiętanie ich praktycznie nie 
jest możliwe, a już zwłaszcza w układzie 
plan-wykonanie.

Dalsze obserwacje tego zagadnienia poka-
zują również pewne pozytywne strony. Ca-
łość danych jest w formie cyfrowej – bo już 
na etapie szacunków „nakarmiliśmy” laptopa 
wieloma (a właściwie wszystkimi) niezbędny-
mi danymi. Dalej możemy zauważyć, że ten 
proces (szacunki a potem tworzenie wniosku 
cięć) jest powtarzalny – taki sam co roku.

Podstawową zasadą gromadzenia danych 
w systemie informatycznym Lasów Pań-
stwowych jest ich jednokrotne wprowadze-
nie. Wszelkie dalsze przetwarzanie odbywa 
się poza użytkownikiem podstawowym. 
Oznacza to, że agregacja danych z zasady 
powinna dziać się automatycznie i dostar-
czać dane w różnych potrzebnych ukła-
dach i poziomach informacyjnych: inne na 
poziomie nadleśnictwa, inne w regionalnej 
dyrekcji lasów, a jeszcze inne w dyrekcji  
generalnej.

Sam system wprowadzania danych dzia-
ła dość dobrze, choć z pewnymi oporami. 
Natomiast informacja zwrotna nie ma na-
leżycie opracowanych raportów, ponieważ 
powinny one być dopasowane do stano-
wisk pracy. Inne rzeczy interesują leśnicze-
go, inne inżyniera nadzoru, a jeszcze inne 
zastępcę nadleśniczego czy nadleśnicze-
go – żeby tylko pozostać na poziomie nad-
leśnictwa. Oczywiście wyżej – i w RDLP,  
i w DGLP potrzeba uzyskania danych jest 
znacznie większa, ale też na różnych pozio-
mach agregacji.

Zza drzew zobaczyć las
Wymyślono już dawno, jak sobie radzić  
z wieloma danymi. Są różne programy, któ-
rych właściwa obsługa pozwala wydobyć 
– niektórzy mówią „wydłubać” – sens z wiel-
kiej góry pojedynczych informacji. Dla pra-
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Ryc. 1      Plan i wykonanie pozyskania grubizny wg kategorii cięć w br., stan na dzień 26 października 2020 roku
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cowników Lasów Państwowych jest możliwe 
pozyskiwanie informacji dwutorowo: przy 
pomocy gotowych raportów poprzez panele 
SILP-Web Raporty lub Business Object 
(dalej: BO), które umożliwiają samodziel-
ne tworzenie własnych raportów w zasadzie  
w dowolnym układzie.

Można powiedzieć, że ogólnie wszystko 
jest w porządku. Kto chce, ma gotowe raporty  
w SILP-Web Raporty, a kto chce więcej – 
może sam je tworzyć. Oba sposoby mają jed-
nak wady. Pierwszy z wymienionych pozwala 
użytkownikom na korzystanie z raportów  
w bardzo ograniczony sposób – pokazują  
one tylko takie dane, które twórca zaprogra-
mował. Drugi sposób (raporty z BO) ma  
wiele ograniczeń ze względu na dość skompli-
kowaną i nieintuicyjną obsługę, konieczność 
szczegółowego poznania składni komend do 
tworzenia raportów i sztywną formę prezen-
towania danych (mam na myśli zwłaszcza 
kłopoty z formatowaniem wydruków).

Możliwa jest jednak trzecia droga. U nas 
potraktowaliśmy oba powyższe sposoby jako 
podstawę do innych raportów, które robimy 
w Excelu. Jest to ścieżka którą podąża wiele 
poważnych firm w innych krajach. Jest nawet 
oprogramowanie (o nazwie Crystal Reports), 
w którym pobiera się dane bezpośrednio  
z bazy danych, a raporty można sporządzić  
w Excelu i korzystać z nich w tym edytorze. 

Ponieważ takiego oprogramowania Lasy 
Państwowe nie zakupiły, radzimy sobie  
w ten sposób, że dane zachowujemy w Ex-
celu i dopiero później przetwarzamy je  
w postaci tabel przestawnych. W taki sposób 
można pominąć wady obu oficjalnych spo- 
sobów raportowania i zyskać własne, przyja-
zne zestawy danych.

Od syntezy do analizy
W niniejszym artykule chcę przedstawić kil-
ka istotnych pomysłów, które mogą uspraw-
nić proces zarządzania pozyskaniem drewna 

– dokonam tego na przykładzie wniosku 
cięć. Wszystkie omawiane w tym tekście 
aspekty są ilustrowane zrzutami ekranu, 
które leśnicy z łatwością zidentyfikują.

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę  
na ryc. 1. W tym zestawieniu znajdują się 
dane ogólne zaawansowania pozyskania 
grubizny według głównych kategorii cięć, 
leśnictw i obrębów. Można to zestawienie 
oprogramować również tak, aby podkreślić  
zaawansowanie procentowe (por. ryc. 2) lub 
zobaczyć szczegóły wykonania, np. obecne 
zaawansowanie wykonania trzebieży wcze-
snych w jednym z leśnictw (por. ryc. 3).

W przypadku wszystkich zestawień waż-
na jest stałość „widoku”. Percepcję ułatwia 
niezmienna kolejność leśnictw i pokazywa-
nie planu zawsze czerwoną czcionką, a wy-
konania – niebieską. Każdy z leśniczych raz  
w miesiącu otrzymuje szczegółowe zestawie-
nie wykonania na swoich pozycjach w nie-
zmiennym układzie (por. ryc. 4).
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Plan i wykonanie (w m3) grubizny – pozycje wszystkie

Ryc. 2      Plan i wykonanie pozyskania grubizny wg kategorii cięć w br., stan na dzień 26 października 2020 roku

Ryc. 3      Plan i wykonanie pozyskania (w m3) grubizny – pozycje wszystkie



Jak widzimy, pokazywanie danych w for- 
mie syntetycznej i analitycznej jest możliwe.
Taki wniosek cięć spełnia więc kryterium przy-
datności dla wielu pracowników nadleśnictwa. 

Jeżeli takie dane są gromadzone od wielu 
lat w niezmiennym układzie, to łatwe jest 
późniejsze porównywanie. Wszelkie anali-
zy „wydajności” drewna tartacznego na po-
szczególnych zrębach umożliwiają przyjęcie 
poprawnych wskaźników procentowych do 
szacunków na rok przyszły. Każdy z leśni-
ków ma możliwość ustalenia poprawnego 
procentowego udziału drewna średniowy-
miarowego w całości drewna wyszacowane-
go na podstawie średnich danych z wielu lat. 
W naszym nadleśnictwie ustaliliśmy średni 
udział drewna tartacznego na podstawie 
analizy w okresie pięcioletnim – oczywiście 
z podziałem na kategorie zrębów, leśnictwa  
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i gatunki. Zestawiona wiedza wraca do użyt-
kownika w postaci syntetycznej i ułatwia 
wnioskowanie na przyszłość.

Monitoring danych
Ważny na co dzień – a zwłaszcza w sytu-
acjach gorszego zbytu – jest stały monitoring 
danych. Nie ma nic gorszego niż nierówno-
mierne lub nietrafne pozyskiwanie drewna. 
Nagły i niekontrolowany dopływ trudno 
zbywalnego sortymentu może poważnie 
zaburzyć sprzedaż drewna, sprzyja też gro-
madzeniu nadmiernych zapasów. Jest to  
w okresach letnich (kiedy panuje wysoka 
temperatura i wilgotność powietrza) częsta 
przyczyna utraty jakości drewna. 

Realizując cele hodowlane, trzeba mieć 
na uwadze jakość drewna i możliwości jego 
zbytu. Ogólna – i jeśli trzeba, bardzo szcze-

gółowa – informacja, co jest możliwe do po-
zyskania, co już zostało zrobione, a co jeszcze 
nie, ułatwia proces zarządzania. Praktyczne 
zgranie w czasie, np. pozyskania na zrębie  
i odnowienia naturalnego jest możliwe tylko 
przy precyzyjnym splocie czasowym pozy-
skania, zbytu i czynności hodowlanych.

Monitoring pozyskania grubizny i drewna 
tartacznego iglastego w porównaniu do upły-
wu czasu został przedstawiony na ryc. 5 i 6. 
Dane pochodzą oczywiście z agregacji cząst-
kowych informacji w SILP-ie.

Jeśli czegoś nie mierzysz –  
to nie możesz tym zarządzać! 
Leśne decyzje gospodarcze składają się z bar-
dzo dużej liczby danych cząstkowych. Ważna 
jest możliwość zobaczenia ich w ujęciu ogól-
nym i szczegółowym. Niezmiernie istotne 
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Ryc. 4      Plan cięć (grubizna w m3) na zrębach w bieżącym roku

Ryc. 5      Plan i wykonanie pozyskania procentowo – wg leśnictw, stan na dzień 26 października 2020 roku



jest też uwzględnianie ich zmiany w czasie. 
Możliwość poznania w krótkim czasie wielu 
zmiennych decyduje o trafności podejmo-
wanych decyzji. Innymi słowy – mierzenie 
umożliwia rządzenie! 

W tak krótkim artykule nie jest możliwe 
wymienienie i pokazanie wszystkich me-
tod prezentacji danych. W czasie wielu lat 
(już 20) używania tego raportu kolejno do-
łączałem nowe funkcje. Po pewnym okre-
sie jego użytkowania zacząłem numerować  
wersje z kolejnymi zmianami i udosko- 
naleniami – w tej chwili używamy wer- 
sji 486. 

Teoria głosi, że dobra informacja powinna 
cechować się :

- precyzyjnością,
- kompletnością,
- przejrzystością, 
- łatwością analizy i syntezy danych,
- rzetelnością,
- klarownością,
- porównywalnością,
- znacznym stopniem użyteczności.
Myślę, że nasz raport dot. wniosku cięć 

spełnia te wszystkie kryteria. Korzystamy 
w nim z danych zawartych w jednym z za-
sobów SILP-u, które są łatwo dostępne dla 

każdego nadleśnictwa (por. ryc. 7). Pozwala 
to zaimplementować omawiany raport w do-
wolnym nadleśnictwie. I rzeczywiście, wie-
le zaprzyjaźnionych nadleśnictw korzystało  
z takiego sposobu oglądania danych.

Pełna, wszechstronna i szybka informacja 
pozwala sprawnie zarządzać oraz elastycznie 
reagować na zmienne warunki gospodarowa-
nia mieniem Skarbu Państwa powierzonym 
nam w opiekę.  C

Zygmunt Klimowski
Zastępca Nadleśniczego  

Nadleśnictwa Skrwilno
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Ryc. 6       Plan i wykonanie pozyskania procentowo – wg leśnictw, stan na dzień 26  października 2020 roku

Ryc. 7       Pozyskanie wg pozycji planów i grup planowych
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Informacje o terenach zalewowych  
i powodziach dotyczących lasów
Wydaje się, że tereny narażone na podtopienia, zalewy i powodzie są w lasach 
dobrze rozpoznawalne, choćby nawet tylko dzięki ukształtowanym siedliskom 
w dolinach rzecznych. Warto jednak skorzystać z różnych źródeł informacji – dziś 
dostępnych również online, które zweryfikują prawdopodobieństwo i inten-
sywność tych zjawisk. 

Pierwszym z takich źródeł są dane, infor- 
macje i mapy udostępnione przez Pań-

stwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy (www.pgi.gov.pl). Infor-
macje na ten temat znajdujemy w dziale da-
nych hydrogeologicznych państwowej służby 
hydrogeologicznej, gdzie jest również do-
stępna baza danych GIS i mapy obszarów 
zagrożonych podtopieniami. Dostępne mapy 
obszarów zagrożonych podtopieniami w ukła-
dzie regionalnym zostały wykonane w skali 
1:50 000 przez Państwowy Instytut Geologicz-
ny w celu ostrzegania przed niebezpiecznymi 
zjawiskami, które stanowią zagrożenie dla 
stref zasilania i poboru wód podziemnych. 
Tym samym, trochę przy okazji, otrzyma-
liśmy informacje o terenach i zasięgach  
zalewów. 

Choć obszary wyznaczone na mapach nie 
są strefami zalewów wód powierzchniowych 
(powodzi), to jednak przedstawiają maksy-
malne możliwe zasięgi występowania pod-
topień, czyli położenia zwierciadła wody 
podziemnej blisko powierzchni gruntu, co 
w rejonie i sąsiedztwie doliny rzecznej skut-
kuje podmokłościami terenu. Opracowa-
nie wykonano w postaci cyfrowej, obszary 

Zagrożenia ekosystemów leśnych

zagrożone podtopieniami pokazano na 607 
arkuszach map w skali 1:50 000. Scalona war-
stwa tych obszarów została również udostęp-
niona w formie serwisu WMS (INSPIRE)  
i jest dostępna do przeglądania na geoporta-
lu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
(GUGIK). 

Mapy Zagrożenia Powodziowego
Informacje na temat zagrożenia i ryzyka po-
wodziowego oraz mapy tych zagrożeń znaj-
dują się również w serwisie Państwowego 
Gospodarstwa Wody Polskie oraz na stronie 
Projektu ISOK – Hydroportal. ISOK to „In-
formatyczny system osłony kraju przed nad-
zwyczajnymi zagrożeniami”. Na jego stronie 
(www.isok.gov.pl/index.html) mamy szybki 
dostęp do informacji dotyczących powodzi. 

Na mapach Hydroportalu oznaczone są 
możliwe prawdopodobieństwa wystąpienia 
zalewów oraz ich intensywności (wysokość 
lustra wody). Można generować warstwy 
Mapy Zagrożenia Powodziowego (w skrócie 
MZP) dla głębokości wody oraz prawdopo-
dobieństwa ich wystąpienia dla okresów cza-
su od 500 do 10 lat. 

Na MZP przedstawiono: 

•  obszary, na których prawdopodobień-
stwo wystąpienia powodzi jest niskie  
i wynosi Q 0,2%, (czyli raz na 500 lat); 

•  obszary, na których prawdopodobień-
stwo wystąpienia powodzi jest średnie  
i wynosi Q 1%, (czyli raz na 100 lat); 

•  obszary, na których prawdopodobień-
stwo wystąpienia powodzi jest wysokie  
wynosi Q 10%, (czyli raz na 10 lat); 

•  obszary narażone na zalanie w przypad-
ku zniszczenia lub uszkodzenia wałów 
przeciwpowodziowych. 

Na MZP oprócz granic obszarów zagro-
żonych umieszczono również informacje 
na temat głębokości oraz prędkości i kie-
runków przepływu wody określające stopień 
zagrożenia dla ludzi i obiektów infrastruk-
tury. Przedstawiono to w dwóch zestawach 
tematycznych kartograficznej wersji map: 
MZP wraz z głębokością wody; MZP wraz  
z prędkościami przepływu wody i kierunka-
mi przepływu wody.

Mapy Ryzyka Powodziowego
Kolejnymi mapami w serwisie Wód Polskich 
są Mapy Ryzyka Powodziowego (w skrócie 
MRP). Na nich znajdują się dotyczące lasów 
dane na temat potencjalnych negatywnych 
konsekwencji dla środowiska i prowadzenia 
działalności gospodarczej w skali od 0,2% do 
10% oraz dane historyczne potwierdzające 
zalanie terenu. 

MRP stanowi uzupełnienie MZP. Okre-
ślają one wartości potencjalnych strat powo-
dziowych, przedstawiają szacunkową liczbę 
mieszkańców i obiektów zagrożonych za-
laniem w przypadku wystąpienia powodzi  
o określonym prawdopodobieństwie, a także 
zawierają wykaz obiektów stanowiących po-
tencjalne źródło zagrożenia dla środowiska  
i zdrowia człowieka. Są to informacje, które 
pozwalają na ocenę ryzyka powodziowego 
dla środowiska, dziedzictwa kulturowego 
i działalności gospodarczej – czyli kategorii, 
dla których należy ograniczyć negatywne 
skutki powodzi zgodnie z celami zarządza-
nia ryzykiem powodziowym na terenach 
przyrodniczych. 

W celu wskazania ryzyka powodziowego  
na mapach przedstawiono m.in. obszary chro-
nione, takie jak: ujęcia wód, strefy ochron-
ne ujęć wody, kąpieliska, obszary ochrony  
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przyrody oraz instalacje, które w razie wystą-
pienia powodzi mogą spowodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako cało-
ści. Ponadto, zamieszczono na nich również  
rodzaje działalności gospodarczej wykonywa-
nej na obszarach zagrożenia powodziowego 
w postaci klas użytkowania terenu, w tym: 
tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyj-
no-wypoczynkowe, użytki rolne i wody. 

Współczesne bogactwo źródeł 
Kolejnym źródłem informacji jest ser-
wis Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie (www.powodz.gov.pl). Znaj-
dziemy tu zarówno szacunki ryzyka wraz  
z ich szczegółami dla dużych zlewni, jak  
i wiele innych informacji – w tym również 
materiały edukacyjne, np. broszurę „Jak so-
bie radzić z powodzią – Poradnik animatora 
edukacji powodziowej”, książkę „Jak sobie 
radzić z powodzią. Materiały dydaktyczne dla 
nauczycieli” oraz prezentacje multimedialne 
„Metody ograniczania skutków powodzi –  
Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli”. 

W serwisie www.powodz.gov.pl są rów-
nież wskaźniki negatywnych konsekwencji 
powodzi dla lasów. Można znaleźć je w sce-
nariuszach i szacunkach ryzyka opisanych  
w dokumentacjach sporządzanych dla du-
żych zlewni Polski. Przykładem takiego do-
kumentu jest „Plan zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły”. 
W tym dokumencie są zamieszczone dane 
opisujące negatywne konsekwencje powo-
dzi dla lasów na podstawie odniesienia do 
poszczególnych zakresów prawdopodobień-
stwa jej wystąpienia na danym terenie. Na 
przykład powierzchnia lasów zagrożonych  
w zlewni regionu wodnego Małej Wisły 
wynosi: dla scenariusza 0,2% – 665 ha; dla 
scenariusza 1% – 459 ha; dla scenariusza  
10% – 259 ha. Natomiast szacowana wartość 
potencjalnych strat powodziowych w lasach 
obszaru dorzecza Wisły dla poszczególnych 
zakresów prawdopodobieństwa wystąpienia 
powodzi wynosi odpowiednio: dla scena-
riusza 0,2% – 5  758 tys. zł; dla scenariusza  
1% – 4  630 tys. zł; dla scenariusza 10% – 
2 968 tys. złotych. 

Charakterystyka ryzyka powodziowego dla 
działalności gospodarczej w lasach położonych 
w regionie wodnym dorzecza Wisły dla po-
szczególnych zakresów prawdopodobieństwa 
wystąpienia powodzi wynosi odpowiednio: dla 
scenariusza 0,2% – 71 866 ha; dla scenariusza 
1% – 57 758 ha; dla scenariusza 10% – 36 922 ha. 

Innym ciekawym serwisem prezentującym 
bieżące dane hydrologiczne oraz obszarowe  
zagrożenia jest portal IMGW (www.imgw.isok.
gov.pl/imap_imgw)  gdzie w dziale „zagrożenia 
hydrologiczne” znajdują się dane i ostrzeżenia 
dotyczące powodzi. Na mapach tego serwisu 
prezentowane jest: zagrożenie bardzo duże 
(stopień 3), gdzie stany wody (obserwowane 
lub prognozowane) układają się w strefie po-
wyżej stanów alarmowych i zagrożenie duże 
(stopień 2), gdzie stany wody (obserwowane  
lub prognozowane) układają się w strefie po-
wyżej stanów ostrzegawczych – Ho, lecz poni-
żej stanów alarmowych – Ha oraz zagrożenie 
umiarkowane (stopień 1), gdzie stany wody 
układają się w strefie poniżej stanów ostrze-
gawczych – Ho, przy czym prognozowany jest 
gwałtowny przyrost poziomu wody przekra-
czający 100 cm w ciągu 6 godz., 12 godz. lub 
doby. 

Prewencja i ochrona
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 
prowadzi dwa projekty związane z podnosze-
niem bezpieczeństwa powodziowego przez 
zwiększanie naturalnej retencji w lasach. 
Pierwszy z nich to „Zwiększanie możliwości 
retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi 
i suszy w ekosystemach leśnych na terenach 
nizinnych”, drugi – „Przeciwdziałanie skut-
kom odpływu wód opadowych na terenach 
górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie 
potoków oraz związanej z nimi infrastruk-
tury w dobrym stanie”. Programy te kon-
centrują się na etapie prewencji i ochrony,  
a wdrażane rozwiązania skupiają się na gru- 
pie działań mających na celu ograniczanie  
zagrożenia powodziowego.   C

dr inż. Tomasz Jabłoński, 
dr inż. Artur Rutkiewicz 

Zakład Ochrony Lasu IBL 
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu pt. 

„Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski 
i przeciwdziałanie” dofinansowanego ze  

środków NFOŚiGW. Za jego treść odpowiada 
wyłącznie Instytut Badawczy Leśnictwa.
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Pomierzyć leśniczegoPomierzyć leśniczego
Jakiś czas temu mieliśmy okazję dokładnie się pomierzyć, aby mieć pewność, 
że nowe sorty mundurowe będą dobrze dopasowane. Czy jest to długość ręki, 
stopy czy obwód głowy – nie ma problemu, przykładamy miarę i jest. Ale czy 
można pomierzyć to, co jest „w środku” i wydaje się niemierzalne – naszą oso-
bowość, temperament lub motywację? 

Oczywiście, że tak! Z pomocą przycho-
dzą psycholodzy i używane przez nich 

testy psychologiczne. Profesjonalne testy  
w przeciwieństwie do psychozabaw z ko-
lorowych czasopism czy internetu są so-
lidnymi narzędziami, których skuteczność  
i prawdziwość otrzymywanych wyników 
została sprawdzona przez naukowców po-
przez skomplikowane analizy matematycz-
ne i statystyczne.

Przyłóżmy zatem miarę do leśniczych 
i zmierzmy ich motywację osiągnięć. Na 
początek jednak omówmy, co my w ogóle 
chcemy zmierzyć. Każdy (w mniejszym lub 
większym stopniu) potrafi wyjaśnić, czym 
jest motywacja. Możemy powiedzieć, że jest 
nią wszystko to, co skłania nas do zachowania 
w określony sposób – należą do tego zarówno 
czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Mo-
tywacja osiągnięć jest szczególnym rodzajem 
motywacji. To tendencja, dążenie do osiąga-
nia i przekraczania standardów doskonałości, 
której towarzyszy odczuwanie pozytywnych 
emocji podczas wykonywania zadań ocenia-
nych jako wyzwanie. 

Słów kilka o użytej mierze – 
teście psychologicznym
Gdy słyszymy, że dłużyca odebrana została  
w klasie B, znając normy, możemy już sporo 
o niej powiedzieć. Jednak, żeby podjąć decy-
zję, np. ile brakuje do pełnego wozu lub jaki 
odbiorca najchętniej ją weźmie, potrzebuje-
my więcej szczegółów – gatunku, długości, 
średnicy itp. Analogicznie jest z pomiarem 
testu psychologicznego, który wybraliśmy. 
Ogólny wynik nasilenia motywacji osiągnięć 
do wyciągania dalej idących wniosków może 
nie być wystarczający. W trakcie opracowy-
wania testu jego autorzy podzielili więc mo-
tywację osiągnięć na 17 szczegółowych części 
składowych, które odpowiadają różnym jej 
aspektom (tzw. skal). Dzięki temu wyniki 
uzyskane w badaniu dostarczają naprawdę 
dużo informacji. 

Przykładamy miarę  
i odczytujemy wynik
Opisane niżej wyniki są fragmentem badań 
przeprowadzonych na grupie prawie 50 osób 
zatrudnionych na stanowisku leśniczego  

w czterech nadleśnictwach zgrupowanych  
w poznańskiej, pilskiej i szczecineckiej 
RDLP. Próba jest wystarczająco liczna, aby 
odnosić wyniki na wszystkich leśniczych  
w Lasach Państwowych.

Dla każdej skali użytej podczas badań 
można uzyskać wyniki od niskich do wyso-
kich. Uzyskanie średnich wyników oznacza 
przeciętne nasilenie danego aspektu moty-
wacji, tj. takie, jak u większości populacji. 
Najciekawsza jest analiza wyników odbiega-
jących od średniej i na tych skupimy uwagę. 
Omówmy siedem z nich, w których leśni-
czowie uzyskali przeważające wyniki wyso-
kie lub niskie: 

• 2/3 leśniczych uzyskało wysokie wyniki 
w skali o nazwie satysfakcja z osiągnięć. 
Świadczy to o dużej potrzebie przeżywania 
uczuć związanych z sukcesem, dumy z doko-
nań. Osoby uzyskujące wysokie wyniki w tej 
skali odczuwają zadowolenie wtedy, gdy da-
dzą z siebie wszystko, a zwiększanie poziomu 
osiągnięć sprawia, że odczuwają satysfakcję. 
Efektywne jest odwoływanie się do ich am-
bicji. Ich dokonania mają wpływ na poczucie 
ich własnej wartości.

•Przewaga wysokich wyników (ponad 60%) 
w skali wiara w sukces pozwala stwierdzić, 
że wśród leśniczych dominują osoby przewi-
dujące, że realizowane przez nich działania 
zakończą się powodzeniem również w nowych 
i trudnych zadaniach. Osoby te działają w ocze-
kiwaniu, że wykorzystają swoje zdolności, wie-
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dzę i umiejętności także wtedy, gdy pojawią się przeszkody lub zaistnieje 
konkurencja. Są przekonane o własnych możliwościach, przewidujące 
sukces, niezrażone i pewne siebie.

• Prawie połowa leśniczych uzyskała wysokie wyniki w skali in-
ternalizacja, co pozwala założyć, że wiele osób pracujących na tym 
stanowisku tłumaczy efekty i konsekwencje swoich zachowań przy-
czynami wewnętrznymi. Są przekonane, że to, co dzieje się w ich ży-
ciu, w dużym stopniu zależy od nich samych, ich wysiłku i zachowań. 
Sukces zawodowy nie jest dla nich kwestią szczęścia, czują się odpo-
wiedzialne również za swoje niepowodzenia i małe dokonania.

• Osoby uzyskujące wysokie wyniki na skali wytrwałość (prawie 
60% badanych) charakteryzują się tym, że pracują nad wykonywany- 
mi zadaniami energicznie i wytrwale. Na ewentualne trudności re-
agują jeszcze większym zaangażowaniem i wysiłkiem. Potrafią skon-
centrować całą swoją uwagę na aktualnych działaniach i niezwykle 
trudno jest ich odwieść od wykonania ważnego zadania. Wytrwałość 
jest niezwykle istotna podczas realizacji długoterminowych planów  
zawodowych.

• 71% leśniczych uzyskało niskie wyniki w skali nastawienie na 
rywalizację. Pozwala to stwierdzić, że wśród leśniczych rywalizacja 
i konkurowanie nie są istotnymi bodźcami motywującymi do wyko-
nywania pracy. Nie szukają oni konkurencji oraz sytuacji, w których 
mogą porównywać się z innymi.

• Niskie wyniki na skali dbanie o prestiż u 2/3 badanych wska-
zują, że dla większości z nich zajmowanie wiodącej pozycji w hie-
rarchii społecznej, dążenie do zajmowania wysokich stanowisk  
i zainteresowanie symbolami prestiżu nie są priorytetowe. Kariera  
nie jest dla nich najistotniejszym czynnikiem motywującym do pracy.

• Interesujące są niskie wyniki na skali odwaga (prawie połowa 
badanych), która dotyczy przewidywania efektów działania, w tym 
możliwości niepowodzenia. Wśród osób uzyskujących niskie wyniki 
w tej skali może pojawiać się lęk przed oceną innych oraz napięcie 
przed ważnymi zadaniami. Deprymująco może na nie wpływać pu-
bliczność, nowość zadań oraz presja czasu. Pojawienie się trudnych 
zadań może skutkować rezygnacją z ich realizacji lub obniżeniem po-
ziomu wymagań.

Niezwykle budujący jest uzyskany wynik ogólny motywacji osią-
gnięć. Aż 44% to wyniki wysokie a zaledwie 14% – niskie! Mając 
świadomość, czym jest motywacja osiągnięć, wiemy, że taki rozkład 
wyników jest dobrą informacją dla organizacji.

Ta wiedza jest przydatna!
Przeprowadzone badania pozwoliły określić nasilenie motywacji 
osiągnięć wśród leśniczych. Dzięki nim możemy również z du-
żym prawdopodobieństwem wykazać, z jakich źródeł leśniczowie 
czerpią swoją motywację osiągnięć i jak na nią wpływać oraz ja-
kie obszary wymagają pracy i rozwoju, np. poprzez prowadzenie  
szkoleń. 

Profesjonalne narzędzia psychometryczne (testy i kwestionariusze  
psychologiczne) pozwalają na diagnozowanie różnych obszarów funkcjo-
nowania najważniejszego kapitału – człowieka i są niezwykle użytecz-
ne w organizacji. Grupowe badania o charakterze naukowym przynoszą 
wiele istotnych informacji na temat funkcjonowania całej firmy. Bada-
nia indywidualne mogą mieć zastosowanie np. w procesach rekrutacji  
nowych pracowników i pomóc w obiektywnym wyborze tych najbar-
dziej odpowiednich do pracy na określonym stanowisku.  C

Przemysław Lewandowski
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Finlandia
Spadek rentowności  
leśnictwa prywatnego
Zgodnie z informacjami fińskiego Insty-
tutu Zasobów Naturalnych (Luke) prze-
ciętny zysk operacyjny notowany w całej 
Finlandii przez nieprzemysłowe prywat-

ne gospodarstwa leśne zmniejszył się 
ze 157 euro/ha w 2018 r. do 128 euro/ha  
w 2019 roku. Było to spowodowane przede 
wszystkim spadkiem rozmiaru pozyskania 
drewna tartacznego (-12%) i obniżką cen 
sortymentów iglastych tego surowca (-8% 
w wartościach realnych). Zakres spad-

ku rozmiaru pozyskania i cen papierówki 
był mniejszy (odpowiednio -5% i -1%). 
Występowały znaczne różnice między 
regionami: na południu Finlandii prze-
ciętny zysk operacyjny wyniósł w 2019 r. 
163 euro/ha (-20%), a na północy – jedy-
nie 58 euro/ha (-5%). W kalkulacji zysku 

uwzględnione zostały subsydia dla lasów 
niepaństwowych. Przez nieprzemysłowe 
prywatne gospodarstwa leśne są w Fin-
landii rozumiane gospodarstwa, które nie 
posiadają własnych zakładów przerobu  
drewna.

Źródło: www.luke.fi
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Łotwa
Strategia średniookresowa 
państwowych lasów
Rada nadzorcza Łotewskich Lasów Państwo-
wych (LVM) zatwierdziła w październiku 
2020 r. strategię ich działania w okresie do 
2025 roku. LVM przewidują, że w związku  
z pandemią także rok 2021 będzie się cecho-
wał spadkiem popytu na drewno o mniej-
szych wymiarach oraz obniżką cen surowca. 
Powrót do wcześniejszego poziomu aktyw-
ności na rynku drewna prognozowany jest na 
2022 rok. Dodatkowym wyzwaniem będzie 
spodziewany wzrost kosztów pracy i energii. 
Dlatego strategia średnioterminowa zakłada 
nie tylko usprawnienie procesów techno-
logicznych i podniesienie wydajności pracy 
wewnątrz LVM, lecz również stymulowanie 
wzrostu wydajności usługodawców.

Realizacja strategicznych celów ekono-
micznych LVM, takich jak zwiększenie zy-
sku w ujęciu długookresowym, podniesienie 
wartości majątku i drzewostanów oraz roz-
wój wytwarzania produktów o wysokiej war-
tości dodanej, nie jest możliwa bez działań 
innowacyjnych, toteż w sferze tej ustalono 
odpowiednie priorytety. LVM będą kontynu-
owały realizację programu rozbudowy sieci 
dróg leśnych. Celem tego programu jest nie 
tylko zwiększenie dostępności drzewosta-
nów, ale także podniesienie stopnia ochrony 
przeciwpożarowej, która zyskuje szczególne 
znaczenie ze względu na zmianę klimatu. 

Źródło: www.lvm.lv

Słowacja
Lasy państwowe za zerowym 
odstrzałem wilków
Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarzą-
dzające słowackimi lasami państwowymi, 
opowiedziały się za zerowym odstrza-
łem wilków w roku łowieckim 2020–21. 
Taką decyzję podjęto z uwagi na ogrom-
ne szkody, jakie w lasach wyrządzane są 
przez przegęszczone populacje zwierzyny  
płowej.

W celu łagodzenia negatywnych skutków 
zmiany klimatu LSR stosują w coraz więk-
szym stopniu hodowlę lasu bliską przyrody 
i odnowienie naturalne. Czynnikiem poważ-
nie ograniczającym efekty hodowli jest presja 
żerowa ze strony zwierzyny płowej. – Nastę-
puje całkowita eliminacja młodego pokolenia 
drzewostanu lub znaczne zubożenie bioróż-
norodności wskutek zgryzania niektórych 
gatunków drzew, np. jodły, jesionu, klonu 
i dębu (…). LSR muszą co roku wydawać 

ogromne sumy na ochronę przed szkodami 
wyrządzanymi przez zwierzynę płową – mó-
wił w październiku 2020 r. Eduard Apfel, szef 
wydziału produkcyjno-technicznego LSR.

Wilk jest drapieżnikiem redukującym li-
czebność zwierzyny płowej przez co przy-
czynia się do zmniejszenia rozmiaru szkód w 
lasach. – Dlatego proponujemy zerowy kon-
tyngent polowań na wilki w sezonie 2020-
21. Przy takim rozwiązaniu konieczne jest 
zapewnienie przez państwo rekompensat 
dla gospodarstw ukierunkowanych na chów 
zwierząt za wzrost nakładów na środki 
ochronne oraz odpowiednich odszkodowań 
w przypadku udowodnionych szkód wy-
rządzonych przez wilki – dopowiadał Matej 
Vigoda, ówczesny dyrektor generalny LSR.

Na Słowacji można polować na wilka  
w okresie od 1 listopada do 16 stycznia. Liczbę 
osobników do odstrzału określa Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Źródło: www.lesy.sk

Fot. www.stock.adobe.com (2)
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Rynek drzewny

Kryzys
Koniec polskich zapałek
W listopadzie podczas walnego zgroma-
dzenia akcjonariuszy zapadła decyzja o za-
mknięciu ostatniej w Polsce fabryki zapałek, 
która mieściła się w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Działające od 1919 r. przedsiębiorstwo  
w 2011 r. stało się własnością spółki PCC 

Z zagranicy

Consumer Products. Do tej pory zamknięto 
już podobne instytucje w Sianowie, Bystrzy-
cy, Gdańsku i w Częstochowie. W przypadku 
likwidacji zakładu w Czechowicach-Dziedzi-
cach podaje się, że powodem tego są: malejący 
popyt na zapałki i trudności spowodowane 
pandemią koronawirusa.

Źródło: www.money.pl

Światowy  
handel drewnem
Rosja ograniczy eksport kłód
Prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir 
Putin, domaga się całkowitego zakazu eks-
portu drewna nieprzetworzonego i przetwo-
rzonego w niewielkim stopniu. W założeniu 
ma to ukrócić nielegalny handel surowcem.

W parze z tymi ograniczeniami mają iść 
rządowe pożyczki dla przetwórców drew-
na na inwestycje w moce przerobowe na 
dalekim wschodzie Rosji, co miałoby od-
powiadać na zapotrzebowanie na surowiec  
w Azji. Pomoc miałaby dotyczyć producen-
tów tarcicy, płyt i pelletu. Należy jednak 
pamiętać, że promowanie rodzimego prze-
twórstwa drzewnego trwa w Rosji już od 

kilku lat, a celem jest zwiększenie w ekspo-
rcie udziału produktów drzewnych o warto-
ści dodanej zwiększonej lokalnie.

Blokada eksportu byłaby więc ostatecz-
nym końcem hegemonii Rosji na światowym 
rynku drzewnym. Przez lata to właśnie Fe-
deracja Rosyjska była największym na świe-
cie eksporterem drewna okrągłego, którego 
głównym odbiorcą były Chiny importujące 
rocznie nawet 12 mln m3 kłód liściastych  
i iglastych. Kraj Środka, który systematycznie 
zwiększa moce sektora przetwórstwa drzew-
nego, będzie więc ewentualnym ogranicze-
niem szczególnie dotknięty.  C

Źródło: www.panelsfurnitureasia.com

Opr. SLV.

Budownictwo drewniane
Dawna wiedza wciąż przydatna
W trakcie obchodów Europejskich Dni Dzie-
dzictwa w Paryżu, które odbyły się w tym 
roku 18–19 września, grupa cieśli przeprowa-
dziła pokaz technik budowy więźby drewnia-
nej sprzed 800 lat. Miejscem wydarzenia był 
plac przed katedrą Notre Dame, której dach 
spłonął 15 kwietnia 2019 roku.

Fachowcy ręcznie wyciosali dębowe belki, 
które później zamontowano na kratownicę. 
Na nowym dachu katedry znajdzie się 25 
takich elementów. Trzytonową konstrukcję 

wykonano ręcznie, a później podniesiono ją 
siłą mięśni.

Cieśle na dach zabytku nie wejdą jednak 
wcześniej niż w 2022 roku. Chociaż pozyska-
nie drewna na więźbę i samo jej wykonanie 
nie powinny przysporzyć kłopotów, to obawy 
dotyczą prac kamieniarskich, gdyż tutaj trud-
no o odpowiedni surowiec. Prezydent Fran-
cji, Emmanuel Macron, chciałby ponownie 
oddać zabytek do użytku przed Igrzyskami 
Olimpijskimi w 2024 r., ale ten termin może 
okazać się nierealny.

Źródło: www.drewno.pl

Szwecja
Kornik nie odpuszcza
Jak poinformowała 15 września Agencja Leśna, 
nadzorująca gospodarkę leśną w Szwecji, wg 
wstępnych szacunków kornik drukarz uszko-
dził w 2020 r. w tym kraju blisko 7 mln m3 

zasobów drzewnych, czyli tyle samo, ile  
w rekordowym pod tym względem roku  
2019. W 2020 r. największe szkody obserwo-
wano w środkowej Szwecji (Svealand). Na-
tomiast w południowej Szwecji (Götaland) 
nasilenie gradacji wydawało się maleć.

Od 2018 r. Agencja Leśna kieruje akcją 
„Zatrzymać kornika”, w ramach której współ-
pracuje ok. 20 firm, organizacji i instytucji  
z obszaru południowej i środkowej Szwecji. 
Liczne regiony administracyjne na tamtych 
terenach zostały objęte obostrzonym rygo- 
rem ochrony lasu.

We wrześniu 2020 r. szwedzki rząd ogłosił, 
że w budżecie na 2021 r. zamierza zwiększyć 
pulę środków finansowych Agencji prze-
znaczonych na ochronę lasu o 30 mln koron 
rocznie. Ponadto Szwedzki Uniwersytet Nauk 
Rolniczych (SLU) ma otrzymać 30 mln koron 
na utworzenie krajowego centrum ds. szkód  
w lasach. C Źródło: www.skogsstyrelsen.se

Opr. A.S.

Niemcy
Wzrost eksportu drewna okrągłego
W pierwszym półroczu 2020 r. Niemcy wy-
eksportowały 4,2 mln m3 iglastego drewna 
tartacznego. To o 43% więcej niż w pierwszej 
połowie 2019 roku. Zwyżka eksportu jest 
przede wszystkim następstwem uprzątania 
niemieckich lasów z ogromnych ilości drew-
na poklęskowego. Niemal połowa niemiec-
kiego eksportu iglastego drewna tartacznego 
przypadła na jeden kraj – Chiny. Trafiło tam 
bowiem 2,09 mln m3 tego surowca (wzrost  
o 112%). Znaczne ilości niemieckiego igla-
stego drewna tartacznego zostały wywie-
zione także do Austrii (903 tys. m3; +11%), 
Belgii (438 tys. m3; -1%), Szwecji (117 tys. m3; 
+22%), Czech (108 tys. m3; +8%) i Luk- 
semburga (87 tys. m3; +180%).

Źródło: www.forstpraxis.de

Prawie połowa niemieckiego eksportu 
tartaczki iglastej ub.r. trafiła do Chin

Fot. www.adobe.stock.com 
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Czego winszować leśnikowi?
Czego życzyć leśnikom w Nowym Roku? 
Wszyscy bez premedytacji odpowiedzą: spełnie-
nia marzeń! Jest to jednakowoż życzenie, które 
zawsze zawiera pewien pierwiastek niepewno-
ści, bo nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę  
siedzi w głowie obdarowanego życzeniem.

Skoro raz na jakiś czas wszelkie, nawet 
mroczne i ponure życzenia się spełniają, 
zawsze i wszędzie należy być ostrożnym, 
a przede wszystkim – niebywale czujnym. 
Zwłaszcza na spotkaniach opłatkowych 
w nadleśnictwach, kiedy to atmosfera wsku-
tek oddziaływania zapachu barszczu czy pie-
rogów z kapustą i grzybami potrafi znacząco 
się rozluźnić. Wówczas może się przytrafić 
złożenie życzeń… niedostosowanych do 
zdolności umysłowych adresata.

Może się on bowiem okazać szaleńcem, 
człowiekiem na wskroś obłąkanym, który 
marzy o prywatyzacji Lasów Państwowych! 
Może roić sobie, że gdy już wszelkie uprawy, 
drągowiny, drzewostany przeszłorębne, łąki 
czy niemiłe oku nieużytki przejdą w posiada-
nie własności, która nie ma nic wspólnego ze 
Skarbem Państwa, nareszcie zacznie się tam 
gospodarka racjonalna, oparta na zasadzie zy-
skowności interesu. Oczywiście z nim w roli 
najgłówniejszego beneficjenta.

Ktoś inny mógłby chcieć, żeby biuro nad-
leśnictwa raz na zawsze zrozumiało oczywistą 
przewagę pracowników terenowych, którzy 
jego zdaniem są ważniejsi, odgrywają decydują-
cą rolę w trwałej, zrównoważonej i wielofunk-
cyjnej gospodarce leśnej! Żeby „biurowi” 
przestali się szarogęsić – aby siedzieli potulnie 
w kątku i nie przeszkadzali swoimi bezro-
zumnymi decyzjami w hodowli lasów! Żeby 
księgowość przestała zawracać głowę swoimi 
wydumkami w stylu „winien – ma”...

Może też zdarzyć się i na odwrót! Ktoś 
w biurze nadleśnictwa może mieć głowę peł-
ną niebezpiecznych myśli! Może ktoś tam 
w ciemnym kantorku działu technicznego 
snuje mroczne marzenia! Może to wreszcie 
terenowcy pojmą, że są tak naprawdę zbędni, 
las rośnie sam i że powinni zawsze korzystać 
z szansy, żeby siedzieć w tych swoich zagaj-
nikach cicho. 

Może chciałby zreformować strukturę 
Lasów Państwowych? Pozbyć się (jego zda-
niem oczywiście) zbędnych i niepotrzebnych 
stanowisk? Tak, żeby już żaden inżynier nad-
zoru nie wściubiał swego ciekawskiego nosa 
w leśne sprawy?

A może jest zwolennikiem radykalnego 
ratowania przyrody i skrytym sprzymierzeń-

cem aktywistów ekologicznych? Może wi-
dzi Adama Bohdana, albo i samego Adama 
Wajraka, na stanowisku dyrektorskim? Może 
pragnie wymiany zużytej wieloletnią pracą 
na leśnych poletkach kadry Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa i zastąpienia jej działaczami 
Greenpeace? Plany urządzenia gospodarstwa 
leśnego nie będą już sporządzane przez eki-
py biur urządzania lasu i geodezji leśnej, ale 
przez natchnionych entuzjastów z WWF!

A może nie podobają mu się mundury le-
śne, a ich noszenie uważa za smutny – albo 
wręcz anachroniczny – obowiązek? Wszak 
mamy już nieomalże rok 2021!  Może marzy 
mu się paradowanie przed publiką w ubra-
niach zwykłych, wprawdzie modnych, wy-
godnych i praktycznych, ale zupełnie 
pozbawionych wyrazu i charakteru? Może 
sztandary uważa za niekonieczne do pro-
wadzenia gospodarki leśnej? Kto wie? Może 
z tradycjami chciałby zerwać? Taki, to goto-
wy i zasady hodowli lasu w piec cisnąć! 

A może chciałby przestać słyszeć od zu-
lowca, że oto działalność jego firmy jest na 
skraju opłacalności, że stawanie do przetar-
gów na usługi leśne coraz bardziej przypo-
mina stawanie okrakiem nad rozpędzoną piłą 
krajzegi, że jeszcze chwila, a rzuci wszyst-
ko w diabły z okrzykiem „sami se róbta!”. 

I w marzeniach widzi tego zulowca, jak fak-
tycznie ciska precz pilarkę, wykaszarkę, tasak, 
jak zawozi harvester na złomowisko i każdy 
ma wreszcie święty spokój, nikt nikogo nie 
dręczy normami, matami, BHP i specyfi-
kacjami istotnych warunków zamówienia...  
A las? Cóż las... On, jak to powiadają, sam 
rośnie...

A może chciałby, żeby nadleśnictwo i całe 
zresztą społeczeństwo pod koniec roku nie 
molestowało go w sprawie choinek? Niech 
kupią sobie sztuczne, niech kupią sobie gdzie 
indziej, niech nie wydzwaniają z poleceniem 
dostarczenia do nadleśnictwa tylu i tylu drze-
wek, niech nie przyłażą rozmaitego autora-
mentu postronni, domagając się z uporem 
maniaka przeklętej choinki! Zwłaszcza kiedy 
wszyscy wiedzą, że leśnictwo jest położone 
w pasie bezświerkowym, że żadnych choinek 
nie było, nie ma i nie będzie! 

Toteż najbezpieczniejsze będzie życzyć 
wszystkim leśnikom zdrowia, zdrowia i jesz-
cze raz zdrowia. A może jeszcze pieniędzy? 
Z nimi też należy być ostrożnym, wszak 
często są one jedyną przeszkodą w realizacji 
marzeń. A te, jak już wiemy, potrafią być roz-
maite... C

 Michał Westfal
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Nagrody ufundowało Wydawnictwo Skrzat 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie.

Kupon

9 10 11 12 13 14 15 16 173 64 521 87

Poziomo:
1) szukanie pokarmu przez zwierzęta
8) nabożeństwo rozłożone na 9 dni
9) odprowadza wodę z dachu
10) ciągnie wilka do lasu
12) pora dokarmiania zwierząt leśnych
13) przodek owcy domowej
14) wśród leśnych samic
15) Czeszka, Polka lub Litwinka
18) letni but ze skórzanych pasków
20) przebranie miary
22) niski głos kobiecy
25) pies myśliwski
28) miara tapety
29) lodowy domek
30) mieszka za ścianą
32) trawi las
34) buty na kółkach
35) wolne tempo w muzyce
38) gromada owadów
40) samochód zza Odry
41) samiec łosia lub daniela
42) Orzeszkowa, pisarka

Pionowo:
1) dzieło bobra
2) kuzyn jelenia
3) wyprawa panny młodej
4) bieg rzeki
5) kinetyczna lub potencjalna
6) krzew leśny z orzechami
7) technika filmowa
11) satelitarna na dachu
14) prawy dopływ Narwi
16) bardzo gorąca ciecz, wrzątek
17) Atlantyk lub Pacyfik
18) biała przyprawa
19) porośnięta trawą
21) Salvadore, surrealista
22) siłacz
23) podchodzenie zwierzyny po śladach
24) najwyższy szczyt Przedgórza Sudeckiego
25) drzewo iglaste
26) żona proroka Mahometa
27) wierzba o srebrzystych baziach
31) panna w orszaku królowej
33) ptak spokrewniony z wróblem, raszka
36) włoskie imię męskie
37) przepływa przez Piłę
39) budowla hydrotechniczna

Rozwiązanie (samo hasło) wraz z naklejonym kuponem prosimy nadsyłać 
(wyłącznie na kartkach pocztowych) na adres redakcji do 20 stycznia 2021 roku.

Czytelnicy, którzy nadeślą poprawne hasło, mają szansę wygrać  
jedną z książek „W Prastarym Lesie” Wydawnictwa Skrzat.
Dodatkowo, chochlik, który ostatnio uniemożliwił Czytelnikom rozwiązanie krzyżówki,  
postarał się o dodatkowe upominki ufundowane przez firmę KaRoKa. 

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 21/2020
Hasło krzyżówki brzmiało: WĘDRÓWKA TROPAMI ZWIERZĄT, a nagrodami były 
trzy książki z serii „Menażeria” Wydawnictwa Czarne ufundowane przez Klub Sprzedaży Wysyłkowej.

Nagrody otrzymują:
Agnieszka Kowalewska z Gdańska, Paweł Woronicz z Sokółki i Paweł Dziewulski z Parczewa.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, nagrody prześlemy pocztą.
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