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O naszym
nadodrzańskim
bogactwie
Dr inż. Artur Dyrcz ▪ Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów

Z przyjemnością polecam publikację prezentującą
nasze nadodrzańskie zielone bogactwo i ludzi w nim

T

pracujących. Lasy Ziemi Wołowskiej może nie są tak
znane jak Puszcza Białowieska czy Bory Dolnośląskie,
ale od wieków porastając pradolinę Odry kształtowały jej

T

niezwykłą różnorodność i bogactwo przyrodnicze.

o nie przypadek, że lasy stanowią główny element prawnych form ochrony przyrody naszego kraju. To
właśnie w lasach najliczniej reprezentowane są najcenniejsze składniki rodzimej flory i fauny. Zdecydowana większość lasów w Polsce stanowi własność Skarbu Państwa zarządzaną przez Lasy Państwowe.

Ochrona przyrody w zagospodarowanych lasach jest integralną częścią trwale zrównoważonej gospodarki
leśnej. Porównując definicję ochrony przyrody (zawartą w ustawie o ochronie przyrody) z definicją gospodarki
leśnej zawartą w ustawie o lasach należy stwierdzić daleko idącą zbieżność celów obydwu aktów prawnych.
Bogactwo przyrodnicze naszych lasów wymaga ochrony i nakłada największą odpowiedzialność w realizacji
tego zadania na Nadleśnictwa – podstawowe jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Każdy leśnik wie,
że na stan różnorodności biologicznej w lasach wywierają wpływ nie tylko prace nakierowane bezpośrednio
na ochronę przyrody, ale także wszystkie podstawowe i standardowe działania gospodarcze. Taką wiedzę
i świadomość mają bez wątpienia także nasi leśniczowie, podleśniczowie i pozostali pracownicy Nadleśnictwa Wołów. Współczesny pracownik Służby Leśnej to specjalista wysokiej klasy znający las od podszewki, po
którym codziennie przemierza dziesiątki kilometrów.
Gospodarzymy w specyficznym terenie pradoliny rzeki Odry. Przyjmując to miejsce z pełnym dobrodziej-

stwem inwentarza staramy się, by prezentowało się ono godnie i oceniane było jak najwyżej przez specjalistów
z branży leśnej. Ale nie tylko, bo jak mawia stare porzekadło „Nasz las daje świadectwo o nas samych”. Stąd
jesteśmy wierni tradycji i na przeszłych doświadczeniach budujemy naszą przyszłość.
Kiedy w grudniu 2015 roku przyjmowałem stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów byłem świadomy tego, na co wyrażam zgodę i jakie zadania czekają mnie w najbliższej przyszłości, nie
była mi obca sytuacja, w jakiej musieli dotychczas funkcjonować pracownicy. Atmosfera nie była dobra.
Pełna, jak się okazało, uzasadnionych żali i nieufności. Wyzwanie było zatem poważne.
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Pochodzę z rodziny leśników i zarówno mój dziadek, jak i ojciec,
a także dalsi krewni od dziesiątków lat związani byli i są z lasami dolnośląskimi. Korzenie mojej rodziny sięgają Zawoi w okolicach masywu
Babiej Góry. To wschodnia części Beskidu Żywieckiego, a Babia Góra
jest jego najwyższym wzniesieniem.
Pierwszym leśniczym w mojej rodzinie był Stanisław Dyrcz, mój
dziadek, który w 1939 roku brał udział w wojnie obronnej. W czasie okupacji walczył w szeregach Armii Krajowej. Był trzykrotnie odznaczony
Krzyżem Walecznych. Po ujawnieniu się po wojnie został aresztowany
przez służbę bezpieczeństwa i osadzony w „słynnym” krakowskim
więzieniu przy ulicy Montelupich. W 1948 roku opuścił więzienie i postanowił poszukać miejsca, gdzie byłoby spokojniej. Wyjechał na tzw.

We wspomnieniach
i wywiadach obecnych,
i byłych pracowników
Nadleśnictwa Wołów czuć
dumę z dotychczasowego
dorobku zawodowego.
Ze stanu obecnych
drzewostanów, które dla
niejednego wchodzącego
w zawód leśnika mogą
być wzorcem
do naśladowania.

Ziemie Odzyskane, gdzie rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Żmigród na
stanowisku strażnika leśnego, a po krótkim okresie leśniczego. Później
przeniósł się do Nadleśnictwa Sobótka, które po reorganizacji zostało wcielone do Nadleśnictwa Miękinia. Na
emeryturę odszedł gospodarząc na części masywu ślężańskiego w Nadleśnictwie Miękinia.
Mój tata Zbigniew Dyrcz jest specjalistą służby leśnej w Nadleśnictwie Milicz.
W Lasach Państwowych pracuje od ponad 46 lat. W swojej pracy szczególnie dużo
czasu poświęcił prawidłowemu prowadzeniu gospodarki łowieckiej i działaniom
na rzecz ochrony przyrody.
We wspomnieniach i wywiadach obecnych oraz byłych pracowników Nadleśnictwa Wołów czuć dumę z dotychczasowego dorobku zawodowego. Ze stanu
obecnych drzewostanów, które dla niejednego wchodzącego w zawód leśnika
mogą być wzorcem do naśladowania. Dumę z dokonanego wyboru drogi zawodowej i związania się na całe dorosłe życie z Lasami Państwowymi. I gdyby dzisiaj
przyszło dokonywać ponownie wyboru drogi zawodowej, nic by nie zmienili. Czuć
w spisanych historiach tęsknotę za tradycją, która była i jest jednym z istotniejszych
Pierwszym leśniczym w mojej
rodzinie był Stanisław Dyrcz,
mój dziadek,
który w 1939
roku brał udział
w wojnie obronnej.
W czasie okupacji
walczył w szeregach
Armii Krajowej.

elementów życia leśnego.
Praca leśnika jest trudno mierzalna, gdyż efekty końcowe pracy mogą ocenić
dopiero przyszłe pokolenia. Po dwóch latach pracy w Nadleśnictwie Wołów jestem
o tę ocenę spokojny. Odbudowywane jest powoli zaufanie, które w naszej pracy
jest bardzo ważne. Przez ten okres poznałem wielu wspaniałych i oddanych swojej
pracy ludzi. Prawdziwych fachowców, którzy poświęcają swoje umiejętności i czas
lasom... Lasom, które doświadczyły wielu kataklizmów. Blizny po powodzi z 1997
roku i po huraganach z 2007 oraz 2009 roku powoli zarastają i to, czego one były
świadkiem, pozostaje jedynie w ludzkiej pamięci. To wszystko tworzy niezwykłą
atmosferę międzyludzką, która zbliża i daje gwarancję tego, iż las jest w dobrych
rękach. Osoba postronna nie dostrzegłaby nigdy skali wyzwań, jakim zostali poddani
przez lata pracownicy Nadleśnictwa Wołów. I mimo wielu poważnych problemów

potrafili z tej próby wyjść wzmocnieni i nieugięci. Bo tacy są tutejsi ludzie lasów wołowskich.
Tą publikacją chcemy przybliżyć Czytelnikom wołowskich leśników, zarówno tych, którzy pracowali, jak
i tych, którzy pracują w leśnictwie. Ich życiowe historie, trudności i problemy dnia codziennego. Temu właśnie
ma służyć nasza publikacja. Lepszemu poznaniu i zrozumieniu. Serdecznie zachęcam do przeczytania!
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1. Dzieje Nadleśnictwa Wołów − 1945-2017

Historia Nadleśnictwa Wołów
Nadleśnictwo Wołów powstało
w 1945 roku przejmując
w zarząd niemieckie lasy
państwowe (6517 ha), lasy miejskie
Wołowa i Wińska (850 ha),
lasy włościańskie (2480 ha),

N

większe kompleksy własności
prywatnej i kościelnej o łącznej

Narada leśniczych, 1954 r. Stoją od lewej: Szewczyk Stefan, prawdopodobnie Feliks Posacki, Ziółkowski Eugeniusz, Turski Stanisław, Malicki Stanisław,
Sucholiński Witold, Karkut Rudolf, Olszewski Kazimierz, Doliński Antoni, Szewczyk
Wojciech. Siedzą od lewej: Warpas Bolesław, Majewski Tadeusz, Białek Czesław
Nadleśniczy, Łysiak Bolesław, Leszczyński Stanisław

powierzchni 9847 hektarów.

N

iemieckimi lasami państwowymi zarządzało Nadleśnictwo, którego nazwa po polsku brzmi „Piękne
Dęby”– Forstamt Schone Eichen. Ostatnim niemieckim nadleśniczym był Nadleśniczy Gaertner, a jego
polskim następcą został Wilhelm Karpierz. Absolwent wydziału leśnego w Zwoleniu, obecnie Słowacja

i znanego gimnazjum leśnego w Żyrowicach.
W lasach Nadleśnictwa Wołów prowadzona była gospodarka leśna od czasów Fryderyka Wielkiego, który

wydał ustawę leśną w pierwszej połowie XVIII wieku. Ustawa zobowiązywała właścicieli lasów do dokonywania pomiarów, wprowadzała zasadę planowego wyrębu kolejnych działek, sztucznego ich odnawiania
i odnawiania halizn.
Polska administracja lasów zastała zasobne, utrzymane w dobrym stanie sanitarnym drzewostany. Lasy

innych własności, aczkolwiek pod działaniem tej samej ustawy, były i w niewielkich fragmentach do dzisiaj są
mniej wartościowe. Dążąc do maksymalizacji zysków potęgowanej gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem
na drewno w okresie rewolucji przemysłowej, zastąpiono lasy mieszane jednogatunkowymi borami sosnowymi,
bądź świerkowymi, z krótką koleją rębu. Powstałe monokultury narażone były na szkody od pożarów, wiatrów,
śniegołomów i gradacji szkodliwych owadów i grzybów. Przebudowa ich trwa do chwili obecnej.
Lasy wołowskie do czasów średniowiecza miały charakter lasu pierwotnego. Były to zwarte kompleksy

leśne z dużą ilością rzek, strumieni i bagien. Stanowiły naturalną barierę obronną dla mieszkańców grodów umiejscowionych w północno – zachodnich fragmentach Puszczy Odrzańsko – Baryckiej. W średniowieczu na całym Dolnym Śląsku zaczęło się intensywne osadnictwo. Spowodowało to zapotrzebowanie
na drewno do budowy osad i na opał. Wzrosło również zapotrzebowanie na ziemię uprawną i pastwiska.
Okolice Wołowa znane były z hodowli bydła. Odbywały się tutaj słynne targi bydła. To nim miasto zawdzięcza swoją nazwę – Wołów. Występuje ona w dokumentach śląskich Piastów wydanych w 1312 i 1323 roku.
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Wykaz nadleśniczych Nadleśnictwa Wołów / Dębno* / Wińsko**
Nadleśnictwo
Wińsko

Wołów

Dębno

Wołów

Imię i Nazwisko

Okres pełnienia funkcji

inż. Marian Kantorek

01.02.1955–30.06.1973

inż. Wilhelm Karpierz

06.08.1945–31.08.1950

Stefan Rohoziński

01.09.1950–10.09.1950

Czesław Białek

11.09.1950–31.02.1955

p.o. Franciszek Kamiński

01.02.1955–30.06.1956

Franciszek Kamiński

01.07.1956–30.09.1958

Bolesław Jaremkiewicz

01.10.1958–10.11.1963

p.o. Franciszek Kamiński

11.11.1963–31.01.1964

mgr inż. Władysław Zagórski

01.02.1964–31.10.1971

inż. Józef Dereziński

01.11.1971–13.05.1988

mgr inż. Kazimierz Pakulski

01.02.1988–24.02.2006

mgr inż. Robert Szymanowicz

24.02.2006–05.05.2008

p.o. mgr inż. Kazimierz Różycki

06.05.2008–28.02.2009

mgr. inż. Kazimierz Różycki

01.03.2009–30.07.2009

p.o. mgr inż. Marek Matus

31.07.2009–16.05.2010

mgr inż. Wojciech Adamczak

17.05.2010–20.12.2015

dr inż. Artur Dyrcz

21.12.2015 –

* W 1953 r. zmieniono nazwę Nadleśnictwa Wołów na Nadleśnictwo Dębno. W 1983 r. ponownie zmieniono nazwę
Nadleśnictwa Dębno na Nadleśnictwo Wołów.
** Nadleśnictwo Wińsko utworzono w 1955 r. z siedzibą w Wińsku z części nadleśnictw: Bagno i Dębno (RDLP Wrocław)
oraz Jemielno i Góra Śląska (RDLP Poznań). W wyniku reorganizacji w 1973 r. Nadleśnictwa Wińsko i Dębno połączono
w jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą Nadleśnictwo Dębno z dwoma obrębami: Dębno i Wińsko.
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Nadleśnictwo Wołów w latach 1945-1950
Wykaz leśnictw i nazwiska leśniczych lub pełniących obowiązki
Lp. Leśnictwo – odziały

1.

Zacisze
obecnie Wińsko
oddz. 1-13, 17-23, 34-38

2.

Słup
oddz. 14-16, 24-33, 39-43, 52-55

3.

Kłopotówka
oddz. 44-51, 56-70

4.

Moczydlica
oddz. 138-141, 144-147,
154-155, 180-187, 191-192

Leśniczy lub p.o.

Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
leśna, ha
nieleśna, ha
ogółem, ha

Wojciech Szewczyk

400,03

42, 31

442,34

Zygmunt Zieliński

414,32

93.04

507, 36

Antoni Wizor

540,50

66,65

607,06

Franciszek Michalski

515,86

80,31

596,17

5.

Brunciłów
obecnie Orzeszków
oddz. 148-153, 156-162,
188-190, 193-200

Marcin Arendt

524,91

209,89

734,80

6.

Turkowiec
obecnie Tarchalice
oddz. 110-123, 163-175

Jan Gilarski

554,13

125,05

679,18

7.

Zagaje
obecnie Wodnica
oddz. 74-77, 98-104,
128-134, 142, 143

Bolesław Łysiak

436,70

233,05

669,5

8.

Glinaj
obecnie Gliniany
oddz. 1-15

R. Musiał

324,03

54,96

378,99

9.

Dobrzyń
obecnie Domaszków
oddz. 16-20, 48-51, 57-63, 85-93

Stefan Szewczyk

559,59

80,67

640,26

10.

Dzikowiec
oddz. 21-47, 56

Stelmanyk (?)

607,67

68,67

676,34

Władysław Patronowicz

502,32

187,10

690,42

Stanisław Turski

476,32

74,73

551,05

Marian Żmigrodzki

713,51

70,40

783,91

Żmigrodzki

502,93

24,52

527,45

Prawików
15. oddz. 291-295, 298-308,
314-317, 324

Paweł Urbańczyk

479,39

52,60

531,99

Lubiąż
16. oddz. 296-297, 309-313,
318-323, 325-344

Adolf Olesiński

697,93

131,63

829,56

Wrzosy
11. oddz. 64-68, 70-73, 95-97,
124-127, 176-179, 265-268
Dębno
12. oddz. 52, 55, 78-94, 105-109,
135-137A, 137B
Mojęcice
13. oddz. 201-205, 208-2098,
213-242
14.

Rudno
oddz. 243-264
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Kurs gajowych w Karpaczu, 1962 r.

Kurs nadleśniczych, Karpacz, 1975 r.
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Ostatnim władcą polskim ziemi wołowskiej był książę Piast śląski Jerzy Wilhelm, urodzony 29 października
1660 roku. Do 1763 roku Śląsk należał do Austrii. Później przeszedł we władanie Prus. Król pruski ustawą z 1810
roku przeprowadził sekularyzację dóbr kościelnych i klasztornych, przejmując duże obszary leśne na rzecz
państwa, które zagospodarowano według wspomnianej ustawy leśnej. Niemieckie Nadleśnictwa w rejencji
wrocławskiej miały przeciętnie powierzchnię 4500 hektarów, a leśnictwa 550 hektarów. Ówczesne Nadleśnictwo Wołów składało się z dziesięciu głównych kompleksów, o łącznej powierzchni 9847 hektarów i było
podzielone na 16 leśnictw.
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Pierwszy sporządzony przez polskich leśników „Plan Gospodarczy
Urządzania Nadleśnictwa Wołów na okres od 1 października 1948/1949
do 30 września 1957/1958 r.” zmniejszył ilość leśnictw do trzynastu.
Nazwy dostosowano do aktualnych nazw ich siedzib. Okres obowiązywania planu zaczynał się 1 października, gdyż tak wówczas zaczynał
się rok gospodarczy w leśnictwie i kończył się 30 września. Opisano
w nim również trwały problem ze zbytem drewna w najbliższej okolicy.
Oprócz tartaku w Wołowie, jako najważniejszych odbiorców drewna

Ówczesne Nadleśnictwo
Wołów składało się
z dziesięciu głównych
kompleksów, o łącznej
powierzchni 9847
hektarów i było
podzielone na 16 leśnictw.

wymieniano państwowe przedsiębiorstwa budowlane we Wrocławiu,
Poznaniu i Warszawie. „Nadleśnictwo Wołów posiada na ogół słabe
warunki zbytu. Wpływają na to następujące okoliczności: lesista okolica, zły stan dróg leśnych, duża odległość
do stacji załadunkowych, które znajdują się poza kompleksami lasów. Znaczne ilości surowca drzewnego
zakupuje przemysł węglowy i papierniczy. Na terenie Nadleśnictwa, względnie w pobliżu, znajdują się liczne
bindugi i składowiska”. Utrudniona była ocena ówczesnej gospodarki z powodu braku danych liczbowych.
Dokonano ją na podstawie zastanego stanu drzewostanów. „Stan drzewostanów średniowiekowych na ogół
dobry, za wyjątkiem niektórych partii, niewłaściwie i zbyt silnie przetrzebionych już w okresie powojennym.
Stan drzewostanów bliskorębnych i rębnych ogólnie słaby. Drzewostany dębowe i mieszane dobre i zamożne. Za wyjątkiem kilku oddziałów w leśnictwie Domaszków i Turkowiec silnie zdewastowanych w okresie
powojennym, które były eksploatowane przez prywatne firmy, wyrębujące jedynie drzewa wartościowe.”
Dotyczyło to zapewne drzewostanów dębowych obecnych leśnictw Dębno i Tarchalice, w których pozyskiwano bindrę – klepki do wyrobu beczek, łupane ręcznie bezpośrednio po ścięciu drzewa.
Zinwentaryzowano 572, 68 hektarów halizn, zrębów i płazowin z ubiegłego okresu, co stanowiło 6% powierzchni ogólnej Nadleśnictwa. Odnawiać należało na bieżąco zręby i zalesiać grunty porolne nienadające
się pod uprawy rolne. Wszelkie prace odnowieniowe i zalesieniowe praktycznie wykonywano ręcznie. Może
za wyjątkiem przygotowania gleby sprzężajem konnym na powierzchniach, na których było to możliwe.
W ówczesnym czasie istniało bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników sezonowych do prac hodowlanych. Do zalesień i odnowień angażowano młodzież szkolną, organizacje społeczne i polityczne, ponad
to istniała konieczność sprowadzania siły roboczej spoza terenu Nadleśnictwa. Obowiązek organizacji prac
dość często spoczywał bezpośrednio na leśniczych, którzy sprowadzali pracowników z dawnych województw

Praca w lesie

Pracownik Lasów Państwowych, późne lata 40.
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rzeszowskiego, lubelskiego, kieleckiego i krakowskiego. Zdarzały się też grupy z innych rejonów kraju. Pracownikom należało zapewnić zakwaterowanie i w początkowym okresie ich pobytu zaprowiantowanie.
Część pracowników sprowadzanych sezonowo z czasem podjęła zatrudnienie na stałe. Zwłaszcza ci, którzy
otrzymali mieszkania służbowe. Sezonowość prac w leśnictwie w tamtym okresie wymuszały przepisy dotyczące
pozyskania drewna. Według nich pozyskanie drewna możliwe było od 1 października do 31 marca. Stąd datowany
początek roku gospodarczego w leśnictwie.
W pierwszych latach po wojnie leśnicy w terenie poruszali się pieszo. Tam, gdzie był leśniczy, tam była jego
kancelaria. Nosili ze sobą dokumenty i sprzęt niezbędny do wykonywania powierzonych obowiązków – numeratory, taśmy, średnicomierze, bruliony do ewidencji odbiórki drewna, tabele miąższości, mapy, szkicowniki,
kwitariusze i asygnaty. Na dużych powierzchniach zrębowych lub trzebieżowych pozostawiano w ukryciu do
następnego dnia roboczego sprzęt niewrażliwy na warunki atmosferyczne. Przy dobrej organizacji pracy drewno
tego samego dnia mogło być pozyskane, zerwane i wywiezione do tartaku, gdzie oddelegowany pracownik Nad-

Kurs w Karpaczu, 1968 r. Wśród uczestników Michał Kowalewski, ówczesny gajowy

Pochód 1-Majowy, 1973 r.
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Leśnictwo Garwół na zrębie — szkolenie. Stoją od lewej: Dajer, E. Ratuszyński, J. Hańczyk, S. Musiał, Przybyszewski, Mamrosz, Nowicki, B. Zajączkowski, Szwaj,
Zdechlik. Dolny rząd: H. Łebek, J. Kaczmar, Cz. Ślusarczyk

Wiktor Talarczyk, leśniczy leśnictwa Naraków

Nadleśniczy Józef Dereziński podczas pracy w biurze nadleśnictwa

leśnictwa sporządzały wykazy odbiorcze drewna. Część służby terenowej poruszała się zaprzęgami konnymi,
niezależnie od zajmowanego stanowiska.
Historię każdej organizacji tworzą ludzie. Dzieje naszego Nadleśnictwa to blisko dwa i pół tysiąca ludzi. Tylu
bowiem liczy spis pracowników jednostki. Jeszcze na początku lat osiemdziesiątych umowy o pracę zawierał
dyrektor OZLP. Tam trafiały źródłowe dokumenty personalne – życiorysy, świadectwa i dyplomy potwierdzające
wykształcenie, podania o pracę. W Nadleśnictwie w pierwszych latach jego funkcjonowania inżynierem leśnictwa był jedynie Nadleśniczy Wilhelm Karpierz. Maturę posiadał leśniczy leśnictwa Wrzosy Władysław Patronowicz. Absolwentem szkoły leśnej w Brynku był leśniczy leśnictwa Lubiąż,
Adolf Olesiński. Pozostali posiadali wykształcenie na poziomie szkoły
podstawowej lub niepełnego gimnazjum.
W nadleśnictwie pracowała spora grupa leśników z Wielkopolski. Prawdopodobnie z nakazu pracy. Większość z nich z czasem wróciła w rodzinne
strony. Spośród nich był między innymi Nadleśniczy Czesław Białek, leśniczy leśnictwa Wińsko Stanisław Malicki oraz strażnik leśny Suwniczak.
23
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Leśnicy, Nadleśnictwo Wołów, lata 50.

Narada terenowa w leśnictwie Naraków

Leśnictwo było i jest specyficzną dziedziną gospodarki narodowej. Między innymi za sprawą swoistego warsztatu
i miejsca wykonywania pracy, czyli lasu. Ścinka, obalanie i okrzesywanie drzew, ich zrywka i mygłowanie to prace
bardzo trudne. W przeliczeniu na sto tysięcy zatrudnionych w leśnictwie wypadkowość, w tym ilość wypadków
śmiertelnych, do początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku była wyższa niż w górnictwie.
Umiejętności potrzebne przy wyrobie poszczególnych sortymentów drewna powodowały konieczność
ciągłego szkolenia i bezpośredniego nadzoru na każdym etapie pozyskania i zrywki. W lesie wyrabiano drewno
praktycznie gotowe do dalszych etapów obróbki lub montażu. Wyrabiano między innymi słupy teleenergetyczne
korowane ręcznie „na biało” z odpowiednio przyciętym wierzchołkiem, prowadniki szybowe do wind (element
zabezpieczający na wypadek zerwania się lin nośnych) z drewna idealnie prostego i bez sęków, drobnicę na płyty
wiązaną papierowym sznurkiem, chrust miotlarski, stroisz świerkowy, żerdzie dyszlowe i kilkadziesiąt innych
sortymentów. Wszystkie miały swoje parametry i wymagania jakościowo-wymiarowe. Skompletowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry służby leśnej spoczywało na barkach nadleśniczego. Pracowników fizycznych
poszukiwali i zatrudniali leśniczowie i gajowi.
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Dzień Leśnika. Od lewej: J. Zimny, K. Pakulski, J. Czepnik, S. Górny

Nadleśniczy Józef Dereziński i zastępca nadleśniczego Alojzy Bestrzyński

Nadleśniczy terenowy A. Bestrzyński ze swoim teściem
25
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Nadleśniczy J. Dereziński i A. Bestrzyński w drodze na polowanie

Sadzenie drzew w czynie społecznym

W początkowym okresie działalności bardzo poważny problem stanowił brak wystarczających środków zrywkowych, głównie koni i przeŚcinka, obalanie
i okrzesywanie drzew,
ich zrywka i mygłowanie
to prace bardzo trudne.
W przeliczeniu na sto
tysięcy zatrudnionych
w leśnictwie
wypadkowość, w tym
ilość wypadków
śmiertelnych, do początku
lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku była
wyższa niż w górnictwie.

szkolonych zrywkarzy. W większości jednostek powstawały parki konne.
Wymagało to całego szeregu działań dodatkowych, związanych z hodowlą
i utrzymaniem koni, opieką weterynaryjną, kuciem koni oraz gospodarką
łąkowo-rolną zapewniającą karmę. Tak było do końca istnienia parków
konnych, to jest do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
minionego wieku.
Dostawy drewna, oprócz miejscowych odbiorców, odbywały się poprzez
składnice drewna ulokowane przy stacjach kolejowych. Od 1 października
1959 r. został powołany Zespół Składnic Lasów Państwowych w Wołowie.
Zespół grupował składnice: Białawy, Brzeg Dolny, Chełmek Wołowski,
Góra Śląska, Jemielno Górowskie, Krzelów, Lubiąż, Małowice Wołowskie,
Rawicz, Rudna Gwizdanów, Wąsosz, Wiewierz, Wińsko i Wołów Śląski. Od
30 czerwca 1962 roku dołączono składnice spedycyjne Oborniki Śląskie,
Skokowa, Żmigród.

Spotkanie imieninowe 19.03.1979 r.
Imieniny Nadleśniczego Józefa Derezińskiego

W. Zagórski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów
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Obóz harcerski uczniów Zasadniczej Szkoły Leśnej w Dębnie pod kierownictwem druha Marka Prażucha, 1976 r.

Pracownicy Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Wołowie, 1971 r.

Grupa gajowych, wśród uczestników Szymon Obertan

Spotkanie nadleśniczych, późne lata 40.

Straż leśna w akcji, A. Zdyniak, E. Ratuszyński
27
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Akcja zalesieniowa, lata 60.

Wycieczka w Sudety, 1972 r.

Wykopki, PGR Stęszów, 1974 r.

Uczniowie Szkoły Leśnej z Dębna, 1976 r.

Święto wiosny, topienie Marzanny, 1976 r.
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Puszcza Białowieska, lata 90. Od lewej: E. Śledź, K. Pakulski, R. Grodzki, I. Skorupski, W. Adamczak, M. Drozdowski, J. Czarny, A. Książak, R. Wasilewski,
M. Bułka, Z. Szela, D. Gała. Dolny rząd: J. Czepnik, A. Posacki, Z. Czeryba, E. Kruchowski, M. Wysoczański.

W drodze na pielgrzymkę leśników na Jasną Górę.
Na zdjęciu Kazimierz Pakulski, Ryszard Gruś i Jan Czarny.

Wymiana partnerska z leśnikami z Tyrolu.
Dolomity, 1994 r.

Wycieczka do Wieliczki, 2006 r.
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Spotkanie z emerytami z okazji 80-lecia Lasów Państwowych

Wyjazd szkoleniowy do Nadleśnictwa Niedźwiady, początek lat 90.

Wyjazd szkoleniowy, Nadleśnictwo Potrzebowice. Od lewej: E. Kruchowski,
M. Drozdowski, J. Czarny, H. Łebek, J. Bielecki, H. Adamczewski - miejscowy
Nadleśniczy

M. Bułka, J. Bielecki, Z. Szela, E. Śledź. Lata 90.
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Wyjazd szkoleniowy do Nadleśnictwa Kartuzy z wizytą nad morzem, 1994 r.

Rozminowanie w Leśnictwie Krzelów

Spotkanie wigilijne w Nadleśnictwie Wołów
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Kolejny Plan Urządzania Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Dębno (zmiana nazwy w 1953 lub 1956) obejmował okres od 1 października 1961 r. do 30 września 1971 r. Wprowadził m.in. podział na dziewięć leśnictw z osiemnastoma obchodami. Były to leśnictwa Orzeszków, Tarchalice, Wrzosy, Dębno, Rudno, Dzikowiec, Mojęcice,
Prawików i Lubiąż oraz jedno leśnictwo „łąkowe”. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła wtedy 10034 hektary.
W 1959 roku do Nadleśnictwa Wińsko przekazano leśnictwa Zacisze, Krzelów i Kłopotówka. Dodatkowo
Nadleśnictwo Jemielno przekazało 1300 hektarów i Nadleśnictwo Bagno część z gruntów Państwowych
Gospodarstw Rolnych i Państwowego Funduszu Ziemi. Powierzchnia Nadleśnictwa Wińsko wynosiła wówczas 8447 ha i składała się z siedmiu leśnictw: Naraków, Głębowice, Smogorzów, Wińsko, Krzelów, Garwół
(Złotnowice), Łokietkowo (Straszowice). Nadleśniczym był inż. Marian Kantorek.
W 1961 na terenie Nadleśnictwa Dębno było 5,94 ha szkółek gospodarczych oraz 1,27 ha szkółek zadrzewieniowych. Pozyskiwano przeciętnie rocznie 50 ton żywicy i około 300 ton siana dla koni Nadleśnictwa
oraz na sprzedaż.
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Załoga leśnictwa Prawików. Od lewej: M. Buda, S. Kubiak, K. Jurczak,
I. Skorupski, S. Górny, M. Cybulski

Wyjazd szkoleniowy do Białowieskiego Parku Narodowego, lata 90.

Ważną datą w historii Nadleśnictwa Wołów jest 1 stycznia 1973 roku
Ważną datą w historii
Nadleśnictwa Wołów
jest 1 stycznia 1973 roku,
w tym dniu połączono
Nadleśnictwa Wińsko
i Dębno. Powstało
Nadleśnictwo Dębno,
z obrębami Dębno
i Wińsko.

− w tym dniu połączono Nadleśnictwa Wińsko i Dębno. Powstało Nadleśnictwo Dębno, z obrębami Dębno i Wińsko. Kolejna zmiana dotyczyła
nazwy, której dokonano 1 kwietnia 1983 r. powstało Nadleśnictwo Wołów.
Główna siedziba w roku 1984 została przeniesiona z Dębna do Wołowa.
Od 1982 roku pracownicy Nadleśnictwa przez kolejne dziesięć lat pomagali w likwidacji klęsk żywiołowych, jakie pojawiały się na terenie lasów
dolnośląskich. Zapoczątkowały je zamieranie drzewostanów w Górach
Izerskich, w Nadleśnictwach Świeradów i Szklarska Poręba. Nasi pracownicy
zajmowali się pozyskaniem drewna w najwyżej położonych leśnictwach.
Uczestniczyli również w odnowieniach tych powierzchni.

W latach 1988 – 1992 roku usuwali drewno powalone przez huragan w Nadleśnictwie Oleśnica. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza wielkoobszarowe szkody spowodowane czynnikami przyrody nieożywionej nawiedziły
również Nadleśnictwo Wołów, i to trzykrotnie.

Wyjazd szkoleniowy, Nadleśnictwo Niedźwiady

Od lewej: H. Horzela, J. Bubiak, K. Pakulski, L. Wytrążek - miejscowy
nadleśniczy Nadleśnictwa Niedźwiady i J. Książkiewicz
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Wyjazd na II Międzynarodowe Targi Leśne. Od lewej: J. Turczyn, R. Nicpoń, J. Bielecki, M. Bułka

Przyjacielskie spotkanie: B. Machi, A. Książak

Prace w terenie - Jacek Czepnik

Prace w terenie - Adam Posacki
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Klasztor w Lubiążu z lotu ptaka podczas powodzi w roku 1997

A. Posacki podczas powodzi, 1997 r.

Powódź, 1997 r.
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Pierwszym był pożar w leśnictwie Garwół, który doszczętnie zniszczył
186 ha lasu. Powstał w przylegającym leśnictwie Zwierzyniec, wchodzącym
w skład Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, gdzie wypaleniu uległo blisko
400 hektarów drzewostanów. Do pożaru doszło 10 sierpnia 1992 roku
w suche i upalne lato, podczas którego spłonęło w całym kraju kilkanaście
tysięcy hektarów lasu. Był to pożar wierzchołkowy, który niezwykle szybko
zajmował kolejne partie lasu. Tworzące się prądy wznoszące przeniosły
żagwie do odległego o osiem kilometrów parku w Głębowicach.
Drugą klęską była powódź z 15 lipca 1997 roku. Fala powodziowa
powstała w skutek pęknięcia wału przeciwpowodziowego w leśnictwie Dębno. Zalanych zostało prawie 5500 hektarów lasu. Powódź
spowodowała duże szkody w infrastrukturze leśnej. Zniszczonych
lub uszkodzonych zostało 30 budynków, 50 kilometrów dróg leśnych,
26 mostów i przepustów, 16 kilometrów urządzeń melioracyjnych.

Drugą klęską była powódź
z 15 lipca 1997 roku. Fala powodziowa powstała w skutek pęknięcia wału przeciwpowodziowego w leśnictwie
Dębno. Zalanych zostało
prawie 5500 hektarów lasu.
Powódź spowodowała duże
szkody w infrastrukturze
leśnej. Zniszczonych lub
uszkodzonych zostało 30
budynków, 50 kilometrów
dróg leśnych, 26 mostów
i przepustów, 16 kilometrów
urządzeń melioracyjnych.

Zalegająca woda uszkodziła około 1740 ha drzewostanów, w tym 300
hektarów upraw i młodników. Zrębami sanitarnymi usunięto 72 hektary zamierających drzewostanów (43 ha iglastych i 29 ha liściastych). Szkółka leśna została całkowicie zalana. W zasadzie odbudowano ją od nowa. Trzecim
kataklizmem był huragan, który swym zasięgiem objął cały obszar Nadleśnictwa. Działo się to 23 lipca 2009 roku.
Najbardziej ucierpiały podczas niego leśnictwa Dębno, Tarchalice, Smogorzów, Orzeszków, Głębowice, Stryjno,
Wrzosy, Wińsko i Rudno. Łącznie zostało powalonych i uszkodzonych 450 tys. m3 drewna, na powierzchni 8012
ha. Natomiast powierzchnia powstałych zrębów sanitarnych to 1200,65 ha.
Do pozyskania drewna powalonego przez huragan zaangażowano największą w historii Lasów Państwowych
ilość harvesterów, jaka pracowała w jednym nadleśnictwie. W samym leśnictwie Dębno pracowało 10 harvesterów.
W ciągu doby odbierano od kilkuset do kilku tysięcy metrów sześciennych drewna. Wywożono podobne ilości,
niejednokrotnie w ciągu doby w przeciągu całego tygodnia. Odnowienia powierzchni poklęskowych wykonano
zgodnie z Ustawą o Lasach, czyli w ciągu pięciu lat od powstania powierzchni zrębów. W części leśnictw (np. Dębno) w obsadzie dwuosobowej odnawiano więcej niż jest to realizowane w ciągu roku w niejednym Nadleśnictwie.
Ogólna, jak i specjalistyczna wiedza leśna tworzyła się również w lasach Nadleśnictwa Wołów, m.in. na powierzchniach doświadczalnych założonych przez wybitnego leśnika niemieckiego prof. Adama Schwappacha (1851-1932).
Wchodzą one w skład wielu powierzchni, jakie pod jego kierunkiem założono na terenie Brandenburgii i Prus.
Profesor Schwappach zapoczątkował w ten sposób badania nad procesami wzrostu i rozwoju drzewostanów, które
kontynuował prof. Eilhard Wiedemann (1891-1950). Zmiana granic po drugiej wojnie światowej spowodowała, że
część stałych powierzchni doświadczalnych znalazła się na terenie Polski. W niemieckiej prasie fachowej pojawiły
się artykuły wyrażające zatroskanie o los powierzchni i najcenniejszych drzewostanów zarządzanych przez polską
administrację leśną. W 1956 roku przedstawiciele Niemieckiego Instytutu Nauk Leśnych w Eberswalde i Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie ustalili zasady kontynuacji i dalszych kierunków badań prowadzonych
odtąd przez stronę polską. W celu zachowania ich spójności Polacy otrzymali materiały pomiarowe. Badania
szczegółowe dotyczą: możliwości produkcyjnych drzewostanów, procesu śmiertelności drzew, właściwości
ekologicznych i produkcyjnych drzew leśnych, wpływu czynników antropogenicznych na procesy zachodzące
w drzewostanach. W pierwszych latach prace prowadzone były pod kierunkiem wybitnego leśnika prof. Tadeusza Tramplera(1912-1992), twórcy podstaw typologii leśnej obowiązującej w Polsce. Prace badawcze na terenie
Nadleśnictwa prowadzone są do chwili obecnej przez kilka ośrodków naukowych zajmujących się zagadnieniami
przyrodniczymi. Liderami są Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
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Powódź w leśnictwie Prawików, 1997 r.

Droga leśna

I. Skorupski, leśniczy Leśnictwa Prawików podczas powodzi w 1997 roku
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Huragan „Emma”, 2009 r.

Skutki huraganu z lipca 2009 roku, który objął cały obszar nadleśnictwa
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Szkolenie terenowe, 2016 r. Od lewej: A. Książak, Z. Szela, D. Gała, M. Wysoczański, R. Grodzki, T. Winowski, K. Maziarz, A. Dyrcz, J. Dyrdoń

Impreza integracyjna z emerytami, 2016 r.

Zawody drwali, 2016 r. Od lewej : K. Szumański, Ł. Kupczyk, D. Rabura
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III Bieg w Naturze połączony z Dniem Leśnika, 2017 r.

III Bieg w Naturze połączony z Dniem Leśnika, 2017 r.

III Bieg w Naturze połączony z Dniem Leśnika, 2017 r.

III Bieg w Naturze połączony z Dniem Leśnika, 2017 r.
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Narada i wystawa łowiecka, X rejon hodowlany „Wzgórze Trzebnickie” — koordynator Nadleśnictwo Wołów, 2017 r.

Narada i wystawa łowiecka, X rejon hodowlany „Wzgórze Trzebnickie” — koordynator Nadleśnictwo Wołów, 2017 r.

Narada i wystawa łowiecka, X rejon hodowlany „Wzgórze Trzebnickie” — koordynator Nadleśnictwo Wołów, 2017 r.
42

1. Dzieje Nadleśnictwa Wołów − 1945-2017

Monografia Nadleśnictwa Wołów ▪

Szkolenie terenowe, leśnictwo Prawików, 2017 r.

Narada służb mundurowych „Analiza szkodnictwa leśnego na terenie nadleśnictwa Wołów”, 2016 r.

Narada służb mundurowych „Analiza szkodnictwa leśnego na terenie nadleśnictwa Wołów”, 2016 r.
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Szkolenie terenowe, leśnictwo Prawików, 2017 r.

70-lecie Nadleśnictwa Wołów

70-lecie Nadleśnictwa Wołów
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Sadzenie lasu, 2017 r.

Sadzenie lasu, 2017 r.

Pożegnanie emerytowanych pracowników i nadleśniczych Nadleśnictwa Wołów
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Poligon wojskowy Nadleśnictwa Sulęcin, 2017 r.

Nadleśnictwo Świebodzin, 2017 r.

Nadleśnictwo Sulęcin, 2017 r.

Nadleśnictwo Sulęcin, 2017 r.
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Nadleśnictwo Szklarska Poręba, 2016 r.

Nadleśnictwo Jawor, 2016 r.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba, 2016 r.

Nadleśnictwo Świeradów, 2016 r.
47

Ludzie lasów Doliny Odry

Ludzie lasów Doliny Odry ▪ Monografia Nadleśnictwa Wołów

1. Dzieje Nadleśnictwa Wołów − 1945-2017

Szkolenie terenowe, leśnictwo Prawików, 2017 r.

Nadleśnictwo Kluczbork, 2017 r.

Nadleśnictwo Kluczbork, 2017 r.
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Historia szkoły leśnej w Dębnie
Zasadnicza Szkoła Leśna dla Pracujących

cych nauczali: Janina Gabryl, Jadwiga Bartosik, Barbara
Szurgot, Andrzej Holler, Eugeniusz Czerepok i Alina

przy Nadleśnictwie Dębno powstała

Ciosek. Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzili:

w 1966 roku i rozpoczęła przyjmowanie

Andrzej Moskaluk, Alina Banaszak, Adam Wróbel, Jerzy

uczniów od września 1966 r.

Wojciechowski, Tadeusz Poźniak, Jan Książkiewicz.

P

W roku 1982 w ramach reorganizacji szkolnictwa le-

omysłodawcą i założycielem szkoły był ówczesny

śnego szkołę leśną w Dębnie zlikwidowano, a uczniów

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dębno Władysław

przeniesiono do Zespołu Szkół Zawodowych Mini-

Zagórski. Kierownikiem internatu został Jerzy

sterstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Miliczu.

Kreń, natomiast pierwszymi wychowawcami internatu

Ogółem szkołę w Dębnie ukończyło 324 absolwentów,

byli Leopold Marchewka i Antoni Linkiewicz.

którzy w większości zasilili szeregi pracowników Lasów
Państwowych na terenie Dolnego Śląska.

Przedmiotów ogólnokształcących uczyli nauczyciele szkół wołowskich, a przedmiotów zawodowych
– pracownicy ówczesnego OZLP we Wrocławiu (m.in.
Piotr Szymonis Szymanowski, Kazimierz Czermak,
Edward Preisner) oraz Nadleśnictwa Dębno (m.in.
Stanisław Pietrzak, Kazimierz Olszewski). W roku 1968
zakończono rozbudowę obiektu szkolnego i utworzono
2 klasy pierwsze o 2-letnim cyklu nauczania w zawodzie
„leśnik”.
W roku 1972 dotychczasowy dyrektor Władysław
Zagórski został oddelegowany do pracy w strukturach samorządowych, a nowym dyrektorem został Jan
Czarny. Kierownikiem internatu został Janusz Matysiak
(a następnie Jolanta Derezińska), nauczycielami zawodu: Marek Prażuch i Norbert Górzny, a wychowawcą
internatu Marian Hoppe.
We wrześniu 1973 r. szkoła uzyskała status szczególnej jednostki organizacyjnej przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych we Wrocławiu. Rozpoczęto
kształcenie „operatorów maszyn i urządzeń leśnych”
w 3-letnim cyklu nauczania.
W 1974 r. powołano Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu w osobie Kazimierza Pakulskiego, w tym samym
roku kierownikiem internatu został Marek Prażuch.
W kolejnych latach przedmiotów ogólnokształcą-
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PStryjno

PGłębowice
PKrzelów

PWrzosy
PWińsko
POrzeszków

PSmogorzów
PTarchalice

PWrzosy
PGarwół

PDębno

PRudno
PMojęcice

PPrawików
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Leśnictwo Orzeszków

Leśnictwo Orzeszków leży na zachód
od centrum Nadleśnictwa Wołów. Jest
leśnictwem średniej wielkości. Wchodzi
w skład obrębu Dębno i składa się

Pow.: 1540 ha
8 kompleksów

Z

lokalizowane jest na obszarze Obniżenia Ścinawskiego, będącego fragmentem
pradoliny rzeki Odry. Teren leśnictwa jest

płaski, licznie poprzecinany ciekami wodnymi. Największe z nich to rzeka Jezierzyca, Juszka, Nieciecz-

z ośmiu kompleksów leśnych.

na oraz Rów Stawowy. W efekcie panującej od kilku
lat suszy większość cieków jest ciekami okresowymi.

Jego powierzchnia to 1540 ha.
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A. Drewniak, M. Cybulski, T. Gos, A. Posacki, J. Cymerman, M. Bułka

Tylko Niecieczna i Rów Stawowy przez cały rok prowadzą niewielką ilość wody. Leśnictwo leży na terasie zalewowej pra–Odry, obecnie wzniesionej na 2 do
7 m nad średnim poziomem wody w rzece. Gleby są tu
niezbyt żyzne, a siedliska są przede wszystkim borowe.
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Flora: Gatunkiem dominującym leśnictwa jest sosna,

micznie rozrastające się populacje tych gatunków

pokrywająca 83% powierzchni, następnie dąb, olsza,

wyrządzają szkody w uprawach leśnych oraz na oko-

brzoza, świerk oraz jesion. W orzeszkowskich lasach

licznych polach.

spotkać można brzozę czarną, krzewy berberysu, ja-

Od kilkudziesięciu lat na terenie leśnictwa wystę-

łowca, kaliny koralowej czy wawrzynka wilczełyko.

pują bobry. Gatunek kontrowersyjny. Z jednej strony

Po drzewach wije się bluszcz pospolity, a w bardziej

buduje systemy tam, przez co opóźnia spływ wód,

wilgotnych miejscach spotkamy rzadką, objętą ochroną

czym wzbogaca ekosystemy. Z drugiej jednak strony

gatunkową paproć – długosza królewskiego. Na przy-

nie ma szacunku nawet dla dębów o bardzo pokaź-

leśnych łąkach występują różne gatunki storczyków,

nych rozmiarach.

centuria pospolita, kosaciec syberyjski i inne gatunki

Spośród licznie występujących ptaków lęgowych

rzadkich i chronionych roślin.

i przelotnych wymienić należy kobuza, który wyprowadza lęgi w gniazdach wcześniej wykorzystywanych

Fauna: Świat zwierzęcy to przede wszystkim duże

przez kruki. A także żołnę, którą można spotkać na

parzystokopytne – jeleń, daniel, sarna i dzik. Dyna-

przelotach.
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Ciekawostki: Lasy Leśnictwa Orzeszków skrywają
też przeróżne ślady historii. W oddziale 72 znajdują się
pozostałości po nieistniejącej miejscowości Zagaje,
a w oddziale 71 pozostałości po niemieckim obozie pracy
z czasów II wojny światowej. Na granicy z Leśnictwem
Wrzosy znajduje się majstersztyk sztuki melioracyjnej
– akwedukt, który utrzymywał w kompleksie byłych
łąk właściwe uwilgotnienie. Obecnie cały ten teren
objęty jest ochroną rezerwatową, a istniejące budowle
melioracyjne nie są użytkowane.
Walory przyrodnicze tego terenu były przyczynkiem
do utworzenia częściowo pokrywających się z terytorium Leśnictwa Orzeszków Rezerwatu Przyrody
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„Uroczysko Wrzosy”, Parku Krajobrazowego „ Dolina

Leśnictwo Orzeszków w swojej historii przechodziło

Jezierzycy” oraz Obszaru Naturowego „Dębniańskie

bardzo trudne momenty związane z klęskami żywio-

Mokradła”. Niezaprzeczalne atuty Leśnictwa Orzeszków

łowymi. Powódź z 1997 r. spowodowała zalanie części

to zwarty obszar z jednym dominującym kompleksem.

leśnictwa, co skutkowało wymoknięciem upraw w 2007

Płaski teren, korzystny dla potrzeb transportu. Nie-

roku, a nawet starszych drzewostanów. Huragan „Cyryl”

skomplikowane rębnie o krótkim okresie odnowienia,

przyczynił się do powstania strat w postaci wywrotów

ułatwiające szybkie wprowadzanie młodego pokolenia

i złomów w oddz. 2A, 55, 56 i 57. Największe szkody

lasu. Dodatkowo niewielka ilość miejscowości wokół

w drzewostanach poczynił jednak huragan „Emma”

leśnictwa skutkuje małą presją na las, za wyjątkiem

z 23 lipca 2009 roku. Po jego przejściu w leśnictwie pozy-

okresu grzybowego.

skano, w postaci wywrotów i złomów, 50 tys. m3 drewna.
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Leśnictwo Tarchalice

Leśnictwo Tarchalice położone jest
w zachodniej części Nadleśnictwa
Wołów, którego naturalną zachodnią
granicą jest rzeka Odra. Wchodzi

Pow.: 1400 ha
1 kompleks

O

becna leśniczówka była już przed II wojną

światową wykorzystywana jako budynek
administracji leśnej. W czasie ostatniej wojny

w jednym z budynków gospodarczych, jak i pobliskich
lasach, byli przetrzymywani więźniowie, których wyko-

w skład Obrębu Dębno. Obejmuje wsie:

rzystywano do pracy w lesie i do budowy dróg.
Większość leśnictwa położona jest w jednym kom-

Boraszyn, Wodnica, oraz Tarchalice.

pleksie leśnym o wielkości ok. 1400 ha. Znaczący wpływ

Leżą one w centralnej części leśnictwa

na kształtowanie się warunków przyrodniczych miał

i tam też znajduje się leśniczówka.

staw w Tarchalicach – stanowił on koryto Odry, która na
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S. Włodarski, D. Gała, Z. Bałut

tych terenach swym zasięgiem obejmowała szerokość
kilkunastu kilometrów. Dzięki temu tutejszy ekosystem
wyróżnia się zróżnicowanym bogactwem flory i fauny.
Fauna: Występuje tu mnóstwo gatunków owadów,
w tym także chronione jak pachnica dębowa czy kozioróg
dębosz. Z chronionych zwierząt można zaobserwować
wiele gatunków płazów i gadów, takich jak żmija zygzakowata, traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna,
kumak nizinny oraz większość z krajowych gatunków
ropuch i żab. Nie brakuje tu również cennych gatunków
ptaków, takich jak orzeł bielik, kania ruda i czarna, krogulec, trzmielojad, remiz, dudek, zimorodek, derkacz,
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mnóstwo gatunków dzięciołów i gołębi. Ponad to na

tutejszej roślinności znajdziemy tu takie cenne gatunki,

terenie Leśnictwa Tarchalice występuje wiele ptaków

jak śnieżyca wiosenna, buławnik wielkokwiatowy, przy-

związanych ze środowiskiem wodnym m.in. łabędź

tulia okrągłolistna, a także wiele gatunków widłaków,

krzykliwy, bąk, łyska, czapla siwa oraz wiele gatunków

mchów i porostów.

kaczek i gęsi. Ze znanych gatunków ssaków znajdziemy
Ciekawostki: Na początku XX wieku Odra została

w naszym leśnictwie m.in. bobra, wydrę, popielicę oraz

uregulowana na odcinku 40 km. Prace obejmowały

większość gatunków krajowych nietoperzy.

zmianę koryta rzeki. Budowa wałów przeciwpowoFlora: Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna,

dziowych i całego systemu melioracji wodnych miała

która obejmuje swoim zasięgiem około 52% powierzch-

zabezpieczyć tutejsze miejscowości przed zalaniem.

ni. Resztę stanowią gatunki liściaste, głównie dąb i lipa.

W lipcu 1997 roku w wyniku wysokiego stanu wody

Na terenie leśnictwa znajdują się piękne lasy dębowe,

w Odrze doszło do przerwania wału przeciwpowo-

a w nich drzewa mateczne stanowiące zaplecze gene-

dziowego i podtopienia setek hektarów lasów oraz

tyczne dla przyszłych pokoleń lasów. Z osobliwości

pobliskich miejscowości.
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Skutki ówczesnej powodzi dla miejscowych tere-

w Lasach Państwowych na terenie kraju. Zbudowano

nów są odczuwalne do dzisiaj. Lasów nie oszczędził

polder zalewowy, w skład którego weszły tereny leśne.

również huragan, który nawiedził te tereny w lipcu

Całość została zabezpieczona nowo wybudowanym

2009 r. Zmienił całkowicie miejscowy krajobraz oraz

wałem przeciwpowodziowym. Obecnie na terenie

sposób prowadzenia gospodarki leśnej.

leśnictwa Tarchalice znajduje się szkółka leśna wraz

W latach 2013-2015 na terenie leśnictwa została prze-

z ośrodkiem edukacji przyrodniczo-leśnej, chętnie od-

prowadzona największa inwestycja melioracyjna

wiedzanym przez okoliczne dzieci i młodzież szkolną.
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Leśnictwo Wrzosy

Wrzosy to nazwa wsi i leśnictwa,
które jest w Nadleśnictwie
Wołów. Przedwojenna nazwa

S

miejscowości to Heidevorverk

Ludzie lasów Doliny Odry

Pow.: 1554 ha
24 kompleksy

kłada się z 24 kompleksów leśnych. Przez teren leśnictwa przepływają dwie rzeki, Juszka
i Jezierzyca.

Flora: Siedliska leśne są zróżnicowane – od borowych
przez lasowe aż do łęgów i olsów. Leśnictwo położone

(Wrzosowisko). Stąd wzięła się

jest na terenie Parku krajobrazowego „Dolina Jezierzy-

jego obecna nazwa. Powierzchnia

cy”, w obszarze Natura 2000 „Dębniańskie Mokra-

leśnictwa wynosi 1554 ha.

dła”. Na jego terenie znajduje się rezerwat przyrody
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K. Janikowski, K. Kusy

„Uroczysko Wrzosy”, obejmujący obszar lasów, łąk i wód
o łącznej powierzchni 576 ha i otuliny o pow. 397 ha.
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego olsu porzeczkowego i łęgu olszowo-jesionowego
z chronionymi rzadkimi gatunkami roślin, drzewami
pomnikowymi oraz lęgowiskami bogatej ornitofauny
leśnej i leśno-błotnej. Bogata flora obejmuje 439 gatunków roślin, w tym wiele chronionych. Występują
tu długosz królewski, wawrzynek wilczełyko, listera
jajowata i storczyki z rodzaju kukułek.
Fauna: Na terenie leśnictwa znajdują się stawy hodowlane o pow. około 120 ha, składające się ze Stawu
Dolnego i Górnego, przez które przepływa rzeka
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Juszka. Należą do Gospodarstwa Rybackiego „Mała
Raszowa”. Różnorodność siedlisk oraz dostępność do
zbiorników wodnych zasobnych w pokarm stwarza
dogodne warunki bytowania chronionych gatunków
ptaków: bielik, łabędź krzykliwy i niemy, żuraw, bocian czarny, zimorodek i wiele innych. Wśród ssaków
licznie reprezentowane są nietoperze.
Ciekawostki: Z atrakcyjnych miejsc na terenie
leśnictwa można wymienić m.in. grodzisko leżące
w zakolu Jezierzycy na zachód od wsi Kretowice,
pochodzące z okresu kultury łużyckiej z IX-V w p.n.e.
Odnaleziono tu ceramikę, kości zwierząt, węgiel
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drzewny i ślady fosy na zewnątrz wałów ochronnych.

dobrej pogodzie można podziwiać z niej wspaniałe

Przy drodze Wrzosy – Rudno znajduje się betonowa

widoki. W leśnictwie, we wsi Rudno, znajduje się stary

wieża przeciwpożarowa. Powstała w miejscu drewnia-

ewangelicki cmentarz i zabytkowy park w miejsco-

nej wieży, która została rozebrana w 2005 roku. Przy

wości Stary Wołów.
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Leśnictwo Dębno

Pow.: 1380 ha
1 kompleks

Nadleśnictwa Wołów, w widłach rzek Odry

I

i Jezierzycy. Ogólna powierzchnia leśnictwa

kompleks leśny. Fizjografia terenu jest niekorzystna

Leśnictwo Dębno położone jest
w południowo-zachodniej części

stnieją też mniejsze cieki wodne i rowy melioracyjne. Część z nich tylko okresowo odprowadza
wodę. Wszystkie mają wspólna cechę – ich zlew-

nię stanowi koryto Odry. Leśnictwo stanowi zwarty
dla hodowli gatunków wrażliwych na późne przy-

to 1380 ha. W tutejszym leśnictwie poziomy

mrozki. Na rozległym płaskim obszarze powstają

wód mają bezpośredni wpływ na wegetację

liczne zmrozowiska, co w połączeniu z okresowym

roślin zielnych i drzewiastych oraz warunki

nadmiarem wód znacznie utrudnia osiągnięcie suk-

wykonywania prac leśnych.

cesu hodowlanego.
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Flora: Bory zajmują ok. 50% obszaru leśnictwa. Druga
połowa to lasy i olsy. Leśnictwo znajduje się w dwóch
obszarach Natura 2000: Dębniańskie Mokradła i Łęgi
Odrzańskie. Wschodnia część leśnictwa została zaliczona do Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy.
W leśnictwie regularnie prowadzone są badania naukowe przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu.
Leśnictwo Dębno charakteryzuje się największym
udziałem upraw i młodników w nadleśnictwie. Kilometry otwartych ścian zrębowych, kępy starodrzewia
wśród młodników sprawiają, że lasy narażone są na
J. Bielecki, Z. Czeryba
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niekorzystny wpływ biotycznych i abiotycznych czyn-

Zalewowy Domaszków – Tarchalice”. Obniżenie

ników przyrody. Zmiany klimatyczne, zwłaszcza

poziomu wód gruntowych ma niekorzystny wpływ

mniejsze ilości opadów, w połączeniu z obniżeniem

na starsze drzewostany. Problem dotyczy zarówno

poziomu koryta Odry powodują grądowienie łęgów.

gatunków liściastych, jak i iglastych. Zwłaszcza tych,

Występują one na obszarach okresowo zalewanych.

rosnących na optymalnych dla siebie siedliskach lub

W ramach rewitalizacji łęgów wybudowano „Polder

żyźniejszych.
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Ciekawostki: W leśnictwie Dębno od czasów pru-

do III wieku n.e. znajdował się jeden z największych

skich do maja 1945 roku działało Nadleśnictwo For-

ośrodków metalurgii żelaza w Europie. Na styku lasu

stamt Schoen Eichen (Piękne Dęby). Od zakończenia

i Łąk Krzydlińskich istnieją groble starych stawów ho-

wojny, tj. od maja 1945 roku do roku 1983 funkcjono-

dowlanych, założonych prawdopodobnie w średnio-

wało polskie Nadleśnictwo Dębno (obecnie Wołów).

wieczu przez cystersów. Część z tych budowli została

Przy nadleśnictwie istniała Zasadnicza Szkoła Leśna

włączona do systemu wałów przeciwpowodziowych.

z internatem, baza transportowa z parkiem konnym

W najwęższym fragmencie leśnictwa, nad Odrą przy

i warsztatami. Na terenie leśnictwa znaleziono m.in.

nieistniejącej przeprawie promowej, znajduje się „Przy-

ząb mamuta i ślady działalności człowieka, których

stań Chrobrego” z resztkami najcenniejszej dąbrowy

w tym leśnictwie jest wyjątkowo dużo. Niektóre sięgają

porastającej skarpę odrzańską, zniszczonej przez hu-

czasów celtyckich i hutnictwa powiązanego z kulturą

ragan 23 lipca 2009 roku, który spowodował powstanie

przeworską. Współczesny las rośnie w miejscu, gdzie

ponad 400 hektarów zrębów sanitarnych.
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Leśnictwo Rudno

Pow.: 1614 ha
1 kompleks

Wołów. Swoją północną stroną przylega

L

bezpośrednio do drogi wojewódzkiej

wydmowe. Zachodnia część zaś na Obniżeniu Ści-

Leśnictwo Rudno znajduje się
w środkowej części Nadleśnictwa

eśnictwo stanowi zwarty kompleks leśny o powierzchni 1614 ha. Teren jest dość zróżnicowany. Wschodnia część znajduje się na obszarze

Wysoczyzny Rościsławickiej, na której występują formy
nawskim, na którym przy kanale Dębnickim teren jest

nr 340. Jego obszar rozciąga się pomiędzy

mocno podmokły.

miejscowościami Dębno, Rudno,

Znaczne zróżnicowanie terenu wpływa również na

Krzydlina Wielka i Krzydlina Mała.

zróżnicowanie siedlisk. Największy powierzchniowy

Siedziba leśnictwa znajduje się w Rudnie.

udział stanowi bór mieszany świeży oraz las mieszany
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świeży. Gatunkiem głównym jest sosna, która zajmuje
78 % powierzchni leśnictwa oraz dąb 12 %, pozostałe
gatunki to olsza, brzoza oraz świerk. W użytkowaniu
rębnym przeważają rębnie złożone polegające na przebudowie drzewostanów w celu zwiększenia udziału
gatunków liściastych.
Flora: Leśnictwo znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” oraz obszaru o znaczeniu dla wspólnoty (OZW) „Dębniańskie Mokradła”.
Na jego terenie występują liczne siedliska przyrodnicze, tj. zmienno wilgotne łąki trzęślicowe, łęgi olszowe, grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne,
P. Żak, S. Szkutnik
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kwaśne dąbrowy, w których znajdują się jedyne na

Ciekawostki: Przez leśnictwo przebiegają dwa szlaki

terenie Nadleśnictwa stanowiska chronionych roślin,

rowerowe, które uczęszczane są przez dużą ilość miesz-

takich jak lilia złotogłów oraz podkolan biały.

kańców Wołowa i okolic. Na terenie leśnictwa Rudno
znajduje się pomnik przyrody sosny pospolitej „Matka”,

Fauna: Leśnictwo Rudno odznacza się także bogac-

o wysokości 24 m i obwodzie 292 cm. Pomnik zlokali-

twem świata zwierzęcego. Z gatunków chronionych

zowany jest w oddziale 238. W oddz. 166a na szczycie

zwierząt można zaobserwować wiele płazów i gadów,

wzgórza znajduje się krzyż z tabliczką „Tu zginął lotnik”.

m.in. żabę jeziorową i moczarową, kumaka nizinnego,

Jest to krzyż upamiętniający radzieckiego pilota, który

rzekotkę drzewną, żmiję zygzakowatą. Lasy obfitują

rozbił się na tamtejszym wzgórzu. W pobliżu krzyża

również w ptactwo oraz zwierzynę płową – jelenie,

znajdują się szczątki poszycia samolotu. Na terenie

daniele, sarny. Coraz szerzej rozprzestrzeniają się bobry.

leśnictwa znajdują się prywatne stawy hodowlane.
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Leśnictwo Mojęcice

Pow.: 1598 ha
4 kompleksy

Wołów, graniczy z Nadleśnictwami

N

Miękinia oraz Oborniki Śląskie. Granicę

na Mała, Łososiowice oraz miasta Wołów i Brzeg Dolny.

a terenie leśnictwa znajdują się sołectwa:

Leśnictwo Mojęcice usytuowane jest

Pysząca, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie,

w południowej części Nadleśnictwa

Grodzanów, Rataje, Zagórzyce, Kąty Mojęcic-

kie, Stobno, Biskupice, Piotronowice, Mojęcice, Krzydli-

leśnictwa, a zarazem Nadleśnictwa

Flora: W obszarze leśnictwa znajduje się sporo oso-

stanowi rzeka Odra. Powierzchnia

bliwości przyrodniczych m.in. Obszary Natura 2000

leśnictwa wynosi 1598 ha. Teren

(Łęgi Odrzańskie, Dębiańskie Mokradła i Zagórzyckie Łąki). Na szczególną uwagę zasługują te ostatnie.

leśnictwa Mojęcice obejmuje cztery

Ich powierzchnia wynosi 359 ha, a suma wydzieleń

zasadnicze kompleksy leśne oraz

leśnych w tym rejonie wynosi 83, 40 ha. Są to głównie

wiele mniejszych.

zbiorowiska łąk trzęślicowych, świeżych i pastwisk.
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Z. Szela, T. Łukaszów

W obszarze występuje unikalny w skali Dolnego Śląska
zespół roślin łąkowych oraz rzadkich owadów. Głównie motyli, takich jak: modraszek telejus, modraszek
nausitous, przeplatka aurinia.
Fauna: Bogato prezentuje się fauna leśnictwa. Spotkać tu można jelenia europejskiego, daniele, sarny
oraz dziki. Zdarzają się również migrujące łosie oraz
wilki. Przy ciekach wodnych występuje liczna populacja
bobra europejskiego.
Przez tereny leśnictwa płynie rzeka Odra oraz ciek
Mojęcicka Struga. Na jej drodze znajdują się stawy, na
których spotkamy bogactwo ornitofauny: orła bielika, czaple siwą, czaple białą, błotniaka stawowego,
wiele gatunków kaczek oraz liczną populację wydry
europejskiej.
Ciekawostki: Leśnictwo brało udział w programie
wdrażania do zawodu drwala skazanych z Zakładu
Karnego w Wołowie. W ramach programu „Czarna
Owca” więźniowie uczyli się zawodu pilarza, wykonując
wszelkie prace w leśnictwie. Część osób podjęła pracę
w Zakładach Usług Leśnych po wyjściu na wolność.
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Leśnictwa nie omijały klęski żywiołowe, które wyrządziły znaczne szkody w drzewostanach i uprawach. Najtragiczniejsze to powódź 1997 roku, zwana
„Powodzią Tysiąclecia” oraz huragan „Cyryl” z 2007
roku i huragan „Emma” z roku 2009, który wyrządził
najwięcej szkód. Pozyskano po nim blisko 16 tys.m3
drewna poklęskowego. Skutki tych kataklizmów są
odczuwalne do dnia dzisiejszego.
W kompleksie leśnym „Gancarski Las” znajduje
się cmentarz oraz pomnik upamiętniający zamordowanych podczas II wojny światowej. W tym samym
kompleksie istniała strzelnica, na której trenowali do
olimpiady niemieccy strzelcy sportowi. Część strzelnicy funkcjonuje do dzisiaj. W leśnictwie Mojęcice
działały także przed laty młodzieżowe obozy szkoleniowe, które znajdowały się w oddz. 282h.
Leśnictwo jest atrakcyjne turystycznie ze względu
na swoje bezpośrednie położenie w sąsiedztwie miasta
Wołowa. Wszystkie wymienione elementy sprawiają,
że leśnictwo Mojęcice jest barwne pod względem
historycznym, a przede wszystkim zróżnicowane
przyrodniczo.
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Leśnictwo Prawików

Pow.: 1484 ha
2 kompleksy

Nadleśnictwa Wołów. Od północy graniczy

S

z leśnictwami Dębno i Rudno, a od wschodu

i torfowiska poza jego obrębem. Duża część terenu jest

z Leśnictwem Mojęcice. Południową

regularnie zalewana.

Leśnictwo Prawików położone jest
w południowo-zachodniej części

iedziba leśnictwa znajduje się w miejscowości
Prawików 14. Leśnictwo Prawików swoim obszarem obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane

w międzywale oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki

oraz zachodnią granicę leśnictwa

Flora: Obszar porośnięty jest lasami, głównie łęga-

i Nadleśnictwa wyznacza rzeka Odra.

mi jesionowymi i wiązowymi. Drzewostany te pełnią

Leśnictwo ma powierzchnię 1484 ha, na

przede wszystkim funkcję wodochronną. Dominującym
gatunkiem jest dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab

które składają się dwa większe kompleksy

pospolity, jesion wyniosły, klon polny i wiąz. Znajdziemy

– prawikowski i gliniański oraz osiem

tu także duże kompleksy wilgotnych łąk. Obszar pełni

mniejszych w okolicach Zagórzyc i Lubiąża.

bardzo ważną rolę korytarza ekologicznego w ramach

82

2. Leśnictwa lasów nadodrzańskich

Monografia Nadleśnictwa Wołów ▪

Ludzie lasów Doliny Odry

międzynarodowego obszaru węzłowego 17M – Doliny

interesujące gatunki roślin: kosaciec syberyjski, go-

Środkowej Odry. Leśnictwo Prawików posiada sporo

ryczka wąskolistna, czosnek kątowaty. Do osobliwości

osobliwości przyrodniczych, m.in. Łęgi Odrzańskie –

zaliczany jest także Rezerwat „Odrzysko” utworzony

fragment doliny Odry, dawnej trasy zalewowej rzeki.

w 1987 r. Ochroną objęto obszar starego koryta rzeki

Przeważają tu dobrze zachowane płaty siedlisk. Częste

Odry o powierzchni 5, 15 ha. Rezerwat utworzony został

są tu ponad 100-letnie starodrzewia z licznymi drzewa-

w celu zachowania bogatego stanowiska chronionych

mi pomnikowymi. Pozostałe po dawnym korycie Odry

i ginących w Polsce roślin wodnych – salwinii pływającej

starorzecza są w różnych fazach zarastania. Obszar

i kotewki orzecha wodnego – w kraju rośliny krytycznie

odznacza się dużym bogactwem rzadkich i zagrożo-

zagrożonej, wpisanej do Polskiej czerwonej księgi ro-

nych siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych

ślin. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie

dla dużej rzeki nizinnej. W leśnictwie znajdują się też

rzadkiej rośliny występującej w pasie nadwodnym –

duże obszary wilgotnych łąk, na których występują

szczawiu nadmorskiego.

K. Żygadło, I. Skorupski, P. Woźniak
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Fauna: Fauna bezkręgowa leśnictwa Prawików

Kolejna osobliwość przyrodnicza to „Zagórzyckie

reprezentowana jest przez kilka gatunków chronio-

Łąki”. Są to głównie zbiorowiska łąk trzęślicowych,

nych biegaczy oraz kilka gatunków z rodzaju trzmiel.

świeżych i pastwisk. Łąki mają ogromne znaczenie

Fauna kręgowców jest lepiej poznana. Występują tu

ze względu na obecność znacznej liczby gatunków

dwa gatunki ryb – różanka i piskorz. Nie brakuje tu

ginących i zagrożonych oraz dużej mozaikowatości

również cennych gatunków płazów, takich jak traszka

siedlisk. W obszarze występują unikalne w skali Dol-

zwyczajna i grzebieniasta, żaba wodna, jeziorowa oraz

nego Śląska gatunki owadów (głównie motyli) i roślin

trawna, ropucha szara, kumak nizinny oraz rzekotka

łąkowych. Największe znaczenie mają łąki trząślicowe,

drzewna. Wśród gadów wymienić należy jaszczurkę

a spotkać na nich możemy modraszka, przeplatkę au-

zwinkę, żyworodną oraz zaskrońca.

rinia i barczatkę kataks.

Do osobliwości przyrodniczych należy także Obszar
Specjalnej Ochrony Ptaków „Łęgi Odrzańskie”. Jest

Ciekawostki: Atrakcją terenów leśnictwa Prawików

jednym z najważniejszych krajowych lęgowisk łabędzia

jest Lubiąż oraz jego okolice. Jest to urokliwa miej-

krzykliwego, muchołówki białoszyjej, dzięcioła śred-

scowość, która prawa miejskie uzyskała w 1844 roku.

niego, dzięcioła zielono siwego, kani rudej i czarnej oraz

Wyróżnia się monumentalnymi obiektami architektury,

bielika. Ssaki reprezentowane są przez kilka gatunków

do których należy przede wszystkim opactwo cysterskie

chronionych, m.in. ryjówkę aksamitną oraz malutką.

w Lubiążu, zaliczane do największych barokowych

A także bobra europejskiego, obserwowanego tu po

dzieł architektonicznych środkowej Europy. Klasztor

raz pierwszy od roku 2000.

położony jest pośród lasów i pól, z daleka od ruchliwych
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Lubiąż, klasztor cystersów, widok ogólny

ośrodków miejskich. W 1967 roku Pałac Opatów przejęło

projektu wrocławskiego architekta Eduarda Blümne-

Muzeum Narodowe we Wrocławiu na składnicę muze-

ra. Przy wjeździe do Lubiąża, od strony Wołowa, stoi

alną. W roku 1962 rozpoczęto prace konserwatorskie

XVIII-wieczny wiatrak. Stanowi unikatowy już na na-

we wnętrzach kompleksu klasztornego, a w 1989 roku

szym terenie przykład budownictwa drewnianego.

powstała Fundacja Lubiąż, która przejęła cały obiekt.

Kolejną atrakcją turystyczną jest kaplica przydrożna św.

Dwa kilometry od zabudowań klasztornych nad Odrą

Jana Nepomucena, wybudowana w roku 1727. Niedale-

znajduje się kościół parafialny pw. św. Walentego, który

ko wiatraka, za wiaduktem, nad dawną linią kolejową

stanowi kolejny akcent architektoniczny Lubiąża. Do

znajduje się zagroda łużycka z XIX wieku, stanowi ją

interesujących miejsc zaliczyć trzeba także kompleks

duży szachulcowy budynek mieszkalny, posiadający

szpitalny, który powstał w latach 1902-1910, według

piwnice oraz drewniane szczyty.
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Leśnictwo Stryjno

Pow.: 1382 ha
46 kompleksów

powiatu wołowskiego (gmina

L

Wińsko) oraz powiatu górowskiego

opadów atmosferycznych tworzą grzęzawiska. Utrud-

Leśnictwo Stryjno o powierzchni
1382 ha położone jest na terenie

eśnictwo składa się z czterdziestu sześciu kompleksów leśnych i wchodzi w skład obrębu Wińsko. Znaczną część terenu leśnictwa Stryjno

stanowią żyzne gleby gliniaste, które często wskutek
nia to prowadzenie prac z zakresu gospodarki leśnej,

(gmina Jemielno, gmina Wąsosz).

przez co wiele kompleksów leśnych jest niedostępnych

Sąsiaduje z leśnictwami: Krzelów,

przez znaczną część roku.

Wińsko, Smogorzów, Głębowice,

Flora: Pod względem przyrodniczym, leśnictwo

a od północy z lasami Nadleśnictwa

Stryjno jest jednym z najbardziej zróżnicowanych

Góra Śląska (RDLP Poznań).

leśnictw w Nadleśnictwie. Siedliska leśne są zróżnicowane przez licznie występujące rośliny zielne,
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a wielogatunkowe drzewostany, bogate w mieszane
podszyty, nadają lasom stryjeńskim charakter grądowy. Dosyć częstym elementem lasów jest obecność
dębu w pierwszym piętrze drzewostanu oraz graba
w dolnym piętrze.
W okolicy miejscowości Piskorze, Naroków i Łęczyca
występują także potencjalne zbiorowiska świetlistej
dąbrowy. Jest to zbiorowisko w typie siedliskowym
lasu mieszanego, wykształcające się na umiarkowanie
żyznych, stosunkowo suchych glebach brunatnych
kwaśnych, z dominacją dębu bezszypułkowego oraz
stałą naturalną domieszką sosny w drzewostanie.
Wyróżnia się stałym udziałem w runie gatunków
ciepłolubnych i światłożądnych.

M. Wysoczański, P. Gołąb
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Ciekawostki: Żyzne lasy liściaste Wzgórz Trzebnickich, o wysokim stopniu naturalności, zlokalizowane
0,5 km na północny-zachód od wsi Naroków (oddziały
4-6) były przyczyną utworzenia rezerwatu przyrody
„Naroków” o powierzchni około 50 ha. To między
innymi tutaj znajduje się pomnikowy dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 439 cm i wysokości
28 m. Część północno-zachodnią leśnictwa (oddziały
od 119 do 126) w 2009 roku nawiedził huragan Cyryl,
który przyczynił się do powstania strat w drzewostanach
(głównie sosnowych). Od 2012 roku, kiedy nastąpiło
ostateczne uporządkowanie terenu poklęskowego,
rośnie na tym terenie młode pokolenie lasu o zróżnicowanym składzie gatunkowym.
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Leśnictwo Głębowice

Nadleśnictwa Wołów. Siedziba

L

leśnictwa znajduje się w miejscowości

równinny i podmokły.

Leśnictwo Głębowice zajmuje

Ludzie lasów Doliny Odry

Pow.: 1557 ha
64 kompleksy

eśnictwo znajduje się w większości na terenie
Wzgórz Trzebnickich, które przechodzą w pół-

północno-wschodnią część

nocno-wschodniej części w Kotlinę Żmigrodz-

ką. Teren tam wyraźnie się obniża, staje się bardziej
Od miejscowości Trzcinica Wołowska, Nieszkowice,

Głębowice. Ogólna powierzchnia

Warzęgowo biegnie fragment Wzgórz Strupińskich,

leśnictwa to 1557 ha, w sześćdziesięciu

stanowiących zachodni kraniec Grzbietu Trzebnickie-

czterech kompleksach leśnych.

go. Charakter rzeźby terenu ulega wyraźnej zmianie.
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Z płasko-falistego, miejscami podmokłego, przechodzi

wodne sprzyjają bytowaniu wielu gatunków ptaków,

w pagórkowaty. Wysokość wzgórz morenowych na

szczególnie wodno-błotnych. Spotyka się tu często

tym odcinku wynosi 130 m n.p.m. koło Trzcinicy Wo-

bielika oraz bociana czarnego.

łowskiej, w okolicach Nieszkowic 120 m n.p.m., koło
Pawłoszewa – 169 m n.p.m. Na terenie Leśnictwa zlo-

Flora: Postępująca przebudowa drzewostanów,

kalizowane są dwa obszary o znaczeniu dla Wspólnoty

uwzględniająca potencjał siedlisk leśnych wyklucza

(OZW) – „Dolina Łachy” oraz „Wzgórza Warzęgowskie”.

stosowanie schematyzmu w wykonywanych pracach.

„Dolina Łachy” to obszar, który obejmuje fragment

Skłania do poszukiwania rozwiązań dostosowanych

doliny rzeki Łachy (dopływu Baryczy) na długości 10

do konkretnych układów przyrodniczych w poszcze-

km. Na terenie Wzgórz Warzęgowskich, które są częścią

gólnych drzewostanach. Dlatego głównym sposobem

Wzgórz Strupińskich, znajdują się liczne siedliska tarnin

zagospodarowania jest rębnia IVd-stopniowa gniazdowa

(najczęściej wzdłuż dróg polnych, na miedzach oraz

udoskonalona. Ze względu na długi okres odnowie-

wzdłuż rowów) zasiedlonych przez barczatkę kataks.

nia (30-40 lat) możliwe jest stosowanie różnych form

Ponad to duże znaczenie, jako ostoja fauny mają włączo-

cięć i uzyskanie złożonej budowy pionowej i poziomej

ne w granice obszaru stawy w Ligocie Strupińskiej, jak

drzewostanów. Szata roślinna ekosystemu to nie tylko

również lasy bezpośrednio z nimi sąsiadujące. Obszary

drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy

D. Rabura, G. Tymczyszyn
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składowe. Spośród nich na terenie występują m.in.:

J. A. de Garniera, w skład którego wchodzą kościół

listera jajowata, śnieżyca wiosenna, widłak goździsty

pw. Św. Eliasza Proroka, obecnie parafialny pw. Naj-

oraz śniedek baldaszkowaty.

świętszej Marii Panny z Góry Karmel, klasztor, zespół
pałacowy z pierwszej połowy XIX w.

Fauna: Na terenie leśnictwa znajdują się chronione strefy orła bielika i bociana czarnego. Poza tymi
spotkać można wiele gatunków ptaków, takich jak
błotniak stawowy, czajka, kszyk, żuraw, rzadkich płazów: traszka grzebieniasta, kumak nizinny, rzekotka
drzewna. Od roku 2008 na łąkach w okolicach Głębowic wypuszczane są susły moręgowate, w ramach
programu przywracania tego gatunku faunie Polski,
realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony
Przyrody „Salamandra”. To jedno z czterech miejsc
w Polsce, gdzie można zobaczyć ten gatunek.
Ciekawostki: W miejscowości Trzcinica Wołowska
ma siedzibę Centrum Przyrodnicze im. Przemysława
Czajkowskiego Fundacja „pro Natura”– to niewielki
kompleks służący organizacji warsztatów z zakresu
czynnej ochrony przyrody. Pod ich opieką znajdują
się liczne rezerwaty.
Według Narodowego Instytutu Dziedzictwa
na listę zabytków wpisany został zespół klasztorny karmelitów, ufundowany w 1676 r. przez
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Leśnictwo Wińsko

Leśnictwo Wińsko gospodaruje na

Pow.: 1623 ha
1 kompleks

Flora: Z uwagi na polodowcowy charakter moreny
i różnice w wysokości n.p.m. od 115 m do 202 m, drze-

1623 ha lasów. Przyrodniczo to Kraina

wostany są bardzo zróżnicowane. Są to głównie bory

Śląska, mezoregion Wzgórz Trzebnicko-

sosnowe, dąbrowy oraz w obniżeniach cieków wodnych

Ostrzeszowskich. Całość położona jest

olsy. Lasy sosnowe rosnące na południowym skłonie

na terenie gminy Wińsko. Leśnictwo

wznoszącego się wału są narażone na wiejące z zachodu
i południa wiatry, po których zwiększa się pozyskanie

w obecnym zasięgu powierzchniowym

złomów i wywrotów. Urozmaicony teren to bogata fauna

powstało wraz z utworzeniem

i flora. W wilgotnych obniżeniach terenu rosną śnieżyczki,

Nadleśnictwa Wołów w 1972 roku.

kopytniki, przylaszczki, wawrzynki. W wyższych partiach
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Ł. Kolar, J. Książkiewicz, K. Maziarz, J. Dyrdoń, L. Raczyński

można spotkać podkolany białe, a nawet dziewięćsiły
bezłodygowe. Świat roślinny dopełniają pospolicie występujące, krzewy, krzewinki, mchy, paprocie z rzadziej
spotykaną paprotką zwyczajną.
Fauna: Faunę reprezentują wszystkie gatunki pospolite na niżu. W ostatnich latach introdukowane bobry
poprzez „swoją gospodarkę wodną” wyrządziły spore
szkody w drzewostanie. Kobuz to jedyny, rzadki sokół
gnieżdżący się w lasach leśnictwa. Do największych
atrakcji ornitologicznych należą gniazdujące w okolicznych żwirowiskach żołny.
Ciekawostki: Ciekawe historycznie miejsca w leśnictwie to pozostałości po kompleksie wypoczynkowym
niedaleko miejscowości Wińsko (basen, stare alejki
daglezjowe). Na szczególną uwagę zasługują pomniki
przyrody o obwodzie ok. 700 cm. Są to najczęściej odznaczające się sędziwym wiekiem i pięknym pokrojem
dęby oraz grupa głazów narzutowych porośniętych
jałowcem pospolitym.
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Historyczne zabytki na terenie
leśnictwa to ruiny letniej rezydencji opatów z Lubiąża w Moczydlnicy Klasztornej oraz pozostałości pierwszej na świecie cukrowni
w miejscowości Konary. To w niej
F. Achard, niemiecki chemik, opracował sposób produkcji cukru z buraków cukrowych. Został pochowany na cmentarzu w Moczydlnicy
Dworskiej. Z najwyższego punktu
w okolicy – wieży przeciwpożarowej
można podziwiać rozległą i piękną
panoramę całego leśnictwa.
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Leśnictwo Krzelów
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Pow.: 1499 ha
33 kompleksy

Leśnictwo Krzelów jest
położone w północno
– zachodniej części
Nadleśnictwa Wołów na
terenie obrębu Wińsko.

L

eży ono przy granicy Nadleśnictw Góra Śląska oraz
Lubin. W obrębie granic

Nadleśnictwa Wołów sąsiaduje
z leśnictwami Stryjno i Wińsko od
strony wschodniej oraz leśnictwem
Orzeszków od strony południowej.
Przez tereny leśnictwa przepływa
rzeka Odra wraz z jej dopływem rzeką Jezierzycą. Całe leśnictwo składa
się z trzydziestu trzech kompleksów,
o łącznej pow. 1499 ha.
Flora: Przebywając w lasach na
terenie miejscowości Iwno możemy
zobaczyć największą czarcią miotłę
w całym Nadleśnictwie Wołów. Lasy
leśnictwa Krzelów w swojej historii
przeżyły wiele klęsk przyrodniczych.
Największą z nich była powódź
z lipca 1997 roku. Ucierpiała w niej
znaczna część leśnictwa. Zalane
były wsie Iwno, Przyborów, Budków, Wyszęcice, Gryżyce. Ludzie
stracili swoje domy i całe dorobki
swojego życia. Lasy również bardzo
ucierpiały. Wymokły liczne uprawy. Wodzie poddały się młodniki,

Ł. Kupczyk, R. Grodzki
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ale również starsze, dojrzałe drzewostany. Powódź

cmentarzyku. W Krzelowie i Wyszęcicach trafimy na

wyrządziła wiele szkód, jednak z pomocą człowieka

pomniki upamiętniające tamtejszych mieszkańców

przyroda potrafiła się zregenerować. Ekosystem le-

poległych w I wojnie światowej. Tworzą one ważną

śny to nie tylko drzewa, ale również krzewy i rośliny

część historii naszego regionu. Na terenie leśnictwa

runa. Na terenie leśnictwa występują rośliny chronione,

znajdują się dwa pałace. Jeden w Przyborowie, drugi

m.in.: wawrzynek wilczełyko, śnieżyca wiosenna oraz

w Krzelowie, w którym obecnie znajduje się szkoła.

wiele innych gatunków roślin.
Fauna: Wędrując po lasach leśnictwa możemy trafić
na liczne gatunki zwierząt. Ssaki reprezentowane są
przez podstawowe gatunki łowne, takie jak: jelenie,
sarny, dziki, daniele, a nawet zające oraz bobry zamieszkujące cieki wodne.
Ciekawostki: Leśnictwo Krzelów to nie tylko zwykły
„teren”. To piękne lasy i wspaniali ludzie. Jego lasy mają
bardzo długą historię. Pielęgnowane były jeszcze przez
niemieckich leśników, którzy zasiedlali tutejsze tereny.
Ziemia do tej pory skrywa wiele tajemnic. Na terenie
oddz. 50 i 51 do tej pory znajdywane są liczne niewypały
i niewybuchy, stąd częstymi gośćmi są saperzy. Znajdował się tam poniemiecki skład amunicji, który do dnia
dzisiejszego przyciąga wielu ludzi chcących znaleźć
w ziemi ciekawe drobiazgi. Na terenie całego leśnictwa
możemy zobaczyć pojedyncze kamienie nagrobne.
W oddz. 47 znajdziemy pozostałości po niemieckim
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Leśnictwo Smogorzów

Z powierzchnią 1539 ha należy do grupy

F

największych leśnictw w nadleśnictwie.

Pełczyńskiego.

Leśnictwo Smogorzów leży
w centralnej części Nadleśnictwa Wołów.

Pow.: 1539 ha
29 kompleksów

izjografia terenu jest zróżnicowana ze względu
na położenie częściowo na granicy Obniżenia
Wołowa i Wysoczyzny Rościsławickiej, a czę-

ściowo w mezoregionie Wzgórz Trzebnickich i Padołu

Dwa duże i aż dwadzieścia siedem

Fauna: Obszar leśnictwa to także ostoje lęgowe

mniejszych kompleksów leśnych

i żerowiska chronionych ptaków: żurawia i bociana

wchodzących w skład leśnictwa

czarnego. Podmokłe łąki w dolinie rzeki Łachy, co roku

Smogorzów podzielonych jest na

w okresie migracji przyciągają stada żurawi. To tutaj

53 oddziały leśne Obrębu Wińsko.

organizacja ochrony przyrody „Pro NATURA” realizuje projekt rewitalizacji siedlisk łąkowo-bagiennych.
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Co roku na śródleśnym kompleksie łąk obserwować
można rzadki w naszym kraju widok – wypas wielkiego
stada koni. Organizatorem jest jedno z największych
w Polsce schronisk dla koni – schronisko ,,TARA”. Dzięki
współpracy wielu ludzi dobrej woli i wolontariuszy
z całego kraju przyroda zyskała cenne siedliska chronionych roślin i lęgowiska ptaków wodno-błotnych:
żurawia, bekasa kszyka, czajki, derkacza i wielu innych.
Flora: Mozaika wielu kompleksów leśnych z polami
uprawnymi i łąkami tworzy malownicze krajobrazy,
które zajmują cenne siedliska roślin. Zwłaszcza podmokłe fragmenty lasów – bagna i olsy skrywają wiele
cennych walorów przyrodniczych. Spotkać tu można
największe w powiecie wołowskim i na Dolnym Śląsku
populacje pięknej i chronionej śnieżycy wiosennej,
rzadkiej, chronionej paproci – długosza królewskiego
oraz wawrzynka wilczełyko. Podmokłe łąki i przylegające do nich lasy łęgowe i grądy weszły w skład Obszaru
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Natura 2000 „Dolina Łachy”. Na
tym odcinku, Łacha będąca dopływem Baryczy, meandruje pośród
łagodnych pagórków morenowych.
Łąki i pastwiska na terasie zalewowej
stanowią ponad połowę tego obszaru, pozostałe 40% powierzchni zajmują lasy o charakterze naturalnym
(łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe). Kilka wydzieleń leśnych
leśnictwa Smogorzów zajmowanych
głównie przez grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne oraz
kwaśne dąbrowy zostało włączonych
do obszaru Natura 2000 „Warzęgowskie Wzgórza”. Pozostałe lasy tego
leśnictwa są zróżnicowane i ciekawe
przyrodniczo (powoduje to układ
siedlisk, wśród których dominują
bory i lasy mieszane świeże). Z typem siedliskowym terenu ściśle wiążą się gatunki tworzące drzewostany. Na terenie leśnictwa gatunkiem,
który przeważa nad pozostałymi jest
sosna, występująca w zmieszaniu
z dębami, brzozą i bukiem, często
z obfitym podrostem czeremchowym. Żyzność oraz wilgotność gleb
i siedlisk powodują, że tereny leśnictwa Smogorzów stały się ulubionym
terenem corocznego grzybobrania
dla mieszkańców Wołowa i okolicznych wsi. W celu udostępnienia lasu
miejscowej społeczności, leśnicy
wybudowali dwa duże miejsca postoju pojazdów. Znajdują się one
przy szosach między Pełczynem
i Smogorzówkiem oraz między
Pełczynem i Nieszkowicami.
Ciekawostki: Turystyce pieszej
i rowerowej sprzyja rozbudowana
sieć dróg szutrowych powstałych

M. Janocha, D. Olej, A. Książak
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lub wyremontowanych w okresie likwidacji szkód po największym
kataklizmie, jaki nawiedził tereny Nadleśnictwa w 2009 roku. W wyniku huraganowych wiatrów, w ciągu paru minut trud kilku pokoleń
leśników poszedł na marne. Leśnictwo Smogorzów odnotowało
jedne z największych strat. Spośród wszystkich trzynastu uszkodzonych leśnictw straty sięgnęły trzeciego miejsca. W krótkim
okresie czasu z połamanych i wywróconych z korzeniami drzew
pozyskano prawie 100 tys. m3 drewna! W rekordowo krótkim czasie
posadzone zostało nowe pokolenie drzew i dziś wszędzie rośnie
znacznie bardziej zróżnicowany las.
Ze względu na strukturę wiekową i jedną z największych powierzchni leśnictwo Smogorzów w bieżącym dziesięcioleciu nadal należy
do grupy najintensywniejszych pod względem gospodarki leśnej.
Obserwując las na przestrzeni wielu lat możemy z całą pewnością
powiedzieć, że jest go coraz więcej, jest on coraz zasobniejszy,
a jednocześnie bogatszy w gatunki roślin i zwierząt także tych cennych, rzadkich i chronionych. I choć dziś nie poznamy już autorów
tradycyjnych nazw uroczysk leśnych i ciekawych miejsc, to także
„Drewniany Kamień” i „Skrzyżowanie Pięciu Dróg” świadczą o życiu
ludzi, którzy swe losy związali z ochroną, trwaniem i pomnażaniem
zasobów leśnictwa Smogorzów.
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Leśnictwo Garwół

Pow.: 1819 ha
1 kompleks

leśnictw wchodzących

N

w skład Nadleśnictwa Wołów,

pradoliną Odry. Przez południową część leśnictwa

Leśnictwo Garwół jest
jednym z trzynastu

usytuowanym w jego

ajbardziej istotnym elementem wpływającym
na krajobraz leśnictwa jest ukształtowanie
terenu. Na dużej części dominuje falista rzeź-

ba terenu ze wzniesieniami we wschodniej części oraz
przebiega lokalna rzeczka – Rów Wołowski.
Siedziba leśnictwa znajduje się w oddalonej o 6 km

południowo-wschodniej części.

od Wołowa wsi Garwół. Leśnictwo zasięgiem teryto-

Ogólna powierzchnia leśnictwa

rialnym obejmuje historyczny teren byłego leśnictwa

wynosi 1819 ha.

rewirowego Revierförsterein Garben (z niem. Garwół),
które przed 1945 rokiem wchodziło w skład Lasów
Miejskich Wołowa (Stadtforst Wohlau).
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A. Zwierzyński, M. Zajączkowski, W. Górski

Flora: Szata roślinna leśnictwa jest bogata ze względu
na zróżnicowanie morfologiczne gleb – głównie gleby brunatne wyługowane i gleby płowe z niewielkim
udziałem gleb bielicowych. Dużą powierzchnię zajmują
głównie bory sosnowe oraz lasy mieszane z udziałem
sosny, dębu szypułkowego i świerka. W wyżej położonych miejscach można spotkać fragmenty dąbrowy
świetlistej. W lasach oraz na wilgotnych łąkach występują
rośliny objęte ochroną. Z chronionych roślin można
spotkać tu: storczyki, widłaka goździstego, śnieżyczkę
przebiśnieg czy też śnieżycę wiosenną. Powszechnie
występuje kalina koralowa, konwalia majowa i kruszyna
pospolita.
Do największych osobliwości przyrodniczych należą
szczególnie cenne stare drzewa oraz głazy narzutowe.
Wymienić należy tu pomniki przyrody: Miłorząb japoński
we wsi Siodłkowice (obwód pnia blisko 3, 5 m), dąb szypułkowy w oddziale 249 f (o obwodzie pnia 6, 5 m) oraz
głazy narzutowe w oddziale 276 g (obwód pnia 7, 5 m).
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Fauna: Na walory przyrodnicze leśnictwa Garwół wpływa występowanie zwierząt objętych ochroną gatunkową takich jak: mopek,
nocek duży oraz żurawie, które upodobały sobie podmokłe otwarte
tereny zalewowe.
Ciekawostki: Znaczącą datą w historii leśnictwa jest 10 sierpnia
1992 roku. Wówczas w wskutek pożaru spłonęło około 200 ha cennych
mieszanych drzewostanów położonych pomiędzy wsiami Sławowice,
Proszkowa, Mikorzyce. Całkowita likwidacja spowodowanych szkód oraz
ponowne odnowienie powierzchni objętej pożarem trwało blisko 3 lata.
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Szkółka leśna Tarchalice

J. Lasyk, E. Skubała, G. Romanowicz, T. Hajduk

Szkółka leśna Tarchalice leży
w północno-zachodniej części

W

Pow.: 11,88 ha
Pow. prod.: 6,56 ha

skład Leśnictwa Szkółkarskiego wcho-

dzą: Szkółka Leśna, plac kompostowy,
zbiornik wodny dla potrzeb deszczowni

obrębu Dębno Nadleśnictwa

wraz z stacją pomp i Centrum Edukacji Leśnej. Według

Wołów, na granicy dwóch

regionalizacji przyrodniczo – leśnej szkółka jest przypi-

leśnictw Dębno i Tarchalice.

sana do V krainy Śląskiej oraz Mezoregionu Obniżenia
Ścinawskiego w dolinie rzeki Odry.
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Historia: Rozpoczęcie prac związanych z założeniem szkółki datuje się na rok 1974. Ostateczne
zatwierdzenie powstania szkółki miało miejsce
28 lutego 1975 r. w siedzibie OZLP we Wrocławiu. W następnych latach powstawała dokumentacja szkółki,
sporządzano odpowiednie ekspertyzy oraz budowano
zaplecze socjalno-gospodarcze. W roku poprzedzającym pierwszy wysiew nasion drzew i krzewów leśnych,
dokonano obsiewu szkółki gatunkami motylkowymi.
Pierwsze siewy drzew i krzewów leśnych nastąpiły
w 1978 roku. Od tamtej pory co roku wysiewane są
nasiona do produkcji materiału sadzeniowego.
Początkowo szkółka składała się oprócz obecnej
części z czterech do pięciu szkółek polowych o powierzchni produkcyjnej około 13 ha. Przez lata zmieniła się technologia i sprzęt. Zmienił się też wygląd
i wielkość szkółki. Początkiem zmian była powódź
w 1997 r. Woda zalała całą szkółkę wraz z zapleczem
oraz produkcją szkółkarską. Poziom wód wahał się
od 0, 8 m do 2, 0 m i utrzymywał się przez ok. dwa
miesiące. Po powodzi nastąpiła intensywna odbudowa
i przebudowa szkółki.
W ostatnich latach powstała chłodnia do przechowywania sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym i kompostownia. Od 2017 r. uruchomiono
produkcję sadzonek dla Nadleśnictwa Lubin.

109

Ludzie lasów Doliny Odry

Ludzie lasów Doliny Odry ▪ Monografia Nadleśnictwa Wołów

2. Leśnictwa lasów nadodrzańskich

Powierzchnia: Ogólna powierzchnia szkółki to 11, 88 ha.
Powierzchnia produkcyjna wynosi 6, 56 ha, na której prowadzi
się produkcję materiału sadzeniowego. Rocznie produkuje się około
1, 3 mln szt. sadzonek drzew i krzewów leśnych. Głównie takich gatunków jak dąb, buk, olcha, lipa,
grab, jawor, świerk, modrzew,
jodła.
Dodatkowo ze względu na dużą
różnorodność siedlisk na terenie
Nadleśnictwa Wołów produkuje
się ponad 10 gatunków sadzonek
drzew i krzewów biocenotycznych
wzbogacających składy gatunkowe
zakładanych upraw leśnych.
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Cele i zadania: W 2017 roku ukończono
modernizację centrum edukacji leśnej. Dokonano przebudowy głównego budynku,
dzięki czemu możliwe jest przyjmowanie
osób niepełnosprawnych. Dzięki modernizacji możemy przyjmować grupy liczące 30
osób. Odwiedzający szkółkę mogą korzystać
z sali edukacyjnej, miejsca na ognisko z rożnem oraz drewnianej wiaty wraz z atrakcjami
edukacyjnymi.
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Pogodny
dziewięćdziesięciolatek
Zygmunt Romanowicz

Był początek lat
pięćdziesiątych ubiegłego
wieku. W Nadleśnictwie
Chocianów Nadleśniczym
był pan Kozierski. To
dzięki niemu Zygmunt

P

Romanowicz rozpoczął
pracę w Lasach
Państwowych.

P

o dwóch latach Nadleśniczy przeniósł się do Wołowa.
Wtedy był tutaj zarząd lasów,

który późnej przeniesiono do Wrocławia. Wraz z Nadleśniczym, a później dyrektorem Kamińskim, do
Wołowa trafił także pan Zygmunt.
– Najpierw zacząłem pracę u le-

śniczego Olszewskiego w Rudnie
– przypomina. – Przez parę dobrych
lat „robiłem” piłą ręczną. Taką, jak
to mówią – „moja twoja”. Ścinaliśmy wtedy ręcznie olbrzymie sosny.
Nikt nie patrzył w pracy na godziny.
Chodziło o to, by porządnie zarobić.
A płacili nieźle, jeśli tylko solidnie

W czerwcu tego roku będę miał dziewięćdziesiąt lat – mówi
z dumą pan Zygmunt. – Choć serce mi czasem szwankuje,
to jeszcze jakoś się trzymam. Razem z moją żoną, która
także przepracowała sporo lat w Lasach Państwowych.
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się pracowało. Płacili w zależności od strefy. Jakieś

Będąc na emeryturze pracował pan Zygmunt dodat-

2-3 złote od kubika. Nie tylko za ścięcie, ale i za wszystko

kowo w internacie szkolnym jako palacz. To człowiek

do postawienia stosu.

wielu umiejętności, a przy tym bardzo pracowity.

Później pan Zygmunt przeszedł z Rudna do leśni-

Rodzina pana Zygmunta jest ściśle związana z Lasa-

czego Romaniuka, który prowadził leśnictwo na Dzi-

mi Państwowymi. Pracowała w nich wspomniana żona,

kowcu. W zimie ścinało się drzewa, a w lecie pracowało

a także jedyny syn. W biurze Nadleśnictwa pracuje

w melioracji. Nadleśnictwo musiało powołać własną

synowa, Helena Romanowicz. Jeden z wnuków jest

brygadę melioracyjną, by czyścić nieczynne rowy.

leśniczym na szkółce Nadleśnictwa Wołów.
– Gdybym miał jeszcze raz wybierać miejsce pracy,

Sporo było zalanych terenów. I tak pracowało się do

nigdy nie zamieniłbym lasu na inne miejsce – deklaruje

emerytury, do roku 1987.
– W czerwcu tego roku będę miał dziewięćdziesiąt

pan Zygmunt. – Praca na świeżym powietrzu, wśród

lat – mówi z dumą pan Zygmunt. – Choć serce mi

przyrody to jest to. Ciężko było, bo taka to praca. Ni-

czasem szwankuje, to jeszcze jakoś się trzymam. Ra-

gdzie nie jest lekko, ale to wyjątkowe powietrze...

zem z moją żoną, która także przepracowała sporo lat
w Lasach Państwowych.
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Bezpartyjny drwal
z Powroźnika
Szymon Tryszczyła

Od młodych lat związany
jest z lasem. Początkowo,
jako szesnastoletni
młodociany zatrudniał się
do prac sezonowych.
Po uzyskaniu pełnoletniości

B

już na stałe. Pierwsze
kroki robił w roku 1948
w leśnictwie Orzeszków.

B

yło to niedługo po zakończeniu wojny – wspomina.
– Mieszkałem wówczas w Ko-

narach. Długo tam nie pracowałem, bo
Nadleśniczy Czesław Białek z Dębna
zabrał nas do siebie, bo tam nie było,
komu pracować. Przeważnie pracował przy ścince drewna. Była to bardzo
ciężka i przede wszystkim ręczna robota. Razem ze swoim bratem cięli piłą
drewno tartaczne, kopalniaki.
– Na początku nie było nakolanni-

ków – wspomina pan Szymon. – To
zawijaliśmy kolana szmatami. Później były gumowe, filcowe i wreszcie
skórzane buty.

Nierzadko trzeba było iść pod Odrę i pięć kilometrów.
A w zimie brnąć przez śnieg. Dodatkowo
prowadzić rower z przywiązaną do niego piłą.
Trzeba było być nie lada wytrzymałym.
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Pamięta, kiedy w latach sześćdziesiątych do użyt-

Nadal jednak bywam w lesie. Jak nie na grzybach, to na

ku wprowadzono czeskie piły spalinowe firmy Pilana.

jagodach albo po prostu na spacerze. Bo bardzo lubię las.

Obsługiwały je zespoły dwuosobowe. Później były już

Nasz bohater to rodowity góral z miejscowości Powroźnik między Muszyną a Krynicą Górską, powiat

polskie piły Beka.
Szymon Tryszczyła przepracował w lasach państwo-

Nowy Sącz. Powroźnik powstał najprawdopodobniej

wych łącznie czterdzieści sześć lat. Przez cały czas w le-

w XIV w. Pierwsza wzmianka historyczna o tej miej-

śnictwie Dębno.

scowości pochodzi z aktu darowizny wydanego przez

– Początkowo przydzielone nam mieszkanie było

króla Władysława Jagiełłę w 1391 r. Kolejna wzmianka

malutkie i niewygodne – opowiada pan Szymon. – Do-

pochodzi z 1565 r. i mówi o wsi ruskiej lokowanej na

piero kiedy lasy państwowe postawiły blok mieszkalny,

prawie wołoskim przez biskupa krakowskiego Filipa

warunki się poprawiły.

Padniewskiego. W 1637 r. erygowano w Powroźniku
parafię unicką.

Sama praca też była ciężka i wymagała sporego zahartowania. Początkowo nie dowożono drwali do miejsca

Trudy pracy w lesie wpłynęły na stan zdrowia pana

pracy. Nierzadko trzeba było iść pod Odrę i pięć kilo-

Szymona. Od kilkudziesięciu lat zmaga się z nowo-

metrów. A w zimie brnąć przez śnieg. Dodatkowo pro-

tworem złośliwym. Przez 11 lat brał przeciwko niemu

wadzić rower z przywiązaną do niego piłą. Trzeba było

zastrzyki. Teraz, od trzech lat, jego aktywność zatrzy-

być nie lada wytrzymałym. Później trzeba było jeszcze

mała się.

ścinać np. sosny, z których było 5 kubików drewna. Takie

– Po latach mogę otwarcie powiedzieć, że byłem bar-

kolosy. Za nienaganną pracę Tryszczyła otrzymał cztery

dzo zadowolony ze swojej pracy w lasach – deklaruje

dyplomy uznania i pod koniec pracy w lasach Srebrny

na koniec. – Zawsze byłem punktualny i obowiązkowy.

Krzyż Zasługi.

No i nigdy nie piłem ani w pracy, ani w lesie. Oparłem
się także namowom do zapisania do partii, za komuny.

– Chociaż nigdy nie należałem do żadnej partii –

Z tym byłem konsekwentny.

śmieje się. – Na emeryturę odszedłem w roku 1989.
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Nie miał czasu na dzieci
i wnuki, bo pilnował lasu
Aleksy Zdyniak

Trafił do Nadleśnictwa
Dębno w października 1953
roku. Najpierw pracował na
stanowisku manipulanta.
Jego praca polegała na
nadawaniu odpowiedniej
klasy i sortowaniu
ściętego drewna. Do pracy

Z

przyjmował go ówczesny
Nadleśniczy, Czesław
Białek.

Z

acząłem 1 listopada 1953
roku – wspomina pan Aleksy. – Później wysłano mnie

na szkołę gajowych do Milicza. Po
jej ukończeniu, też za namową Nad-

leśniczego Białka, poszedłem do
technikum leśnego w Mojej Woli.
Wśród zieleni rozległego par-

ku należącego do Nadleśnictwa
Antonin, w powiecie ostrowskim w województwie wielkopolskim, stał przepiękny pałac
myśliwski. Obiekt był wyjątkowy

Ówczesny Nadleśniczy Kantorek namawiał mnie
na kontynuowanie nauki w technikum leśnym w Miliczu –
mówi pan Aleksy. – Nie bardzo chciałem tam iść.
Ale mus to mus. Ostatecznie ukończyłem to technikum
i po tym dyrektor Fila przyjął mnie na stanowisko
gajowego, a później podleśniczego.
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i niepowtarzalny, prawdopodobnie jeden z dwóch

– W tym technikum zaliczyłem kilka egzaminów

tego typu w Europie. Zewnętrzna elewacja pałacu

w pierwszej klasie i zachorowałem na żołądek – opo-

wykonana została z kory dębu korkowego, spro-

wiada. – Były to pierwsze lata sześćdziesiąte ubiegłego

wadzonego aż z Portugalii. Podobne rozwiązanie

wieku. Leczyłem się bardzo długo.

stosowano niezwykle rzadko, dlatego świadczy ono

W tym czasie organizowano dodatkowo Nadle-

o wartości samego obiektu i jego walorach. Pałac

śnictwo w Wińsku. Część leśnictw z obrębu Dębno,

wybudowany został w roku 1852 dla księcia brunsz-

takie jak Kłopotówka, Krzelów, Gryżyce, Zacisze

wicko-oleśnickiego Wilhelma. Z powstaniem pałacu

i Naraków, zostały przyłączone do nowo tworzonego

wiąże się nazwę miejscowości: pierwotnie architekt,

Nadleśnictwa Wińsko.

polski inżynier o nazwisku Karłowski, zaplanował

– Ówczesny Nadleśniczy Kantorek namawiał mnie

inne położenie pałacu, jednak książę nakazał bu-

na kontynuowanie nauki w technikum leśnym w Mili-

dowę w obecnym miejscu; miał przy tym dodać:

czu – mówi pan Aleksy. – Nie bardzo chciałem tam iść.

„taka jest moja wola”. Pałac zbudowano z drewna,

Ale mus to mus. Ostatecznie ukończyłem to techni-

został osadzony na kamiennej podmurówce. Wo-

kum i po tym dyrektor Fila przyjął mnie na stanowisko

kół niego stworzono malowniczy park utrzymany

gajowego, a później podleśniczego.

w stylu angielskim, bogaty w wiele gatunków drzew

Było to leśnictwo Zacisze. Po jakimś czasie znów

i krzewów (ok. 55 gatunków drzew, a także 20 ga-

przeprowadzono reorganizację w lasach państwo-

tunków krzewów). Od 1948 do 1950 działał w Mojej

wych. Nadleśnictwo Wińsko przyłączono do Nad-

Woli Ośrodek Doskonalenia Robotników Leśnych.

leśnictwa Dębno. Po tym ówczesny Nadleśniczy De-

W latach 1950 – 1952 powstało tu Technikum Leśne

reziński zaproponował naszemu bohaterowi pracę

im. Bolesława Bieruta, które było pierwszą w historii

w straży leśnej.

leśnictwa szkołą dla dziewcząt. Technikum w pałacu

– Był to bodaj rok 1973 – opowiada. – W straży leśnej

znajdowało się do czerwca 1975 roku, kiedy to prze-

przepracowałem do roku 2001. Odszedłem na eme-

niesione zostało do Starego Sącza. Pałac pozostał

ryturę 31 grudnia 2001 roku. Gdyby zliczyć cały ten

własnością Lasów Państwowych do 1992 r.

okres, to połowę czasu przepracowałem w produkcji
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strażników należała także ochrona przeciwpożarowa
na terenach leśnych.
– Patrolowaliśmy swój obszar w dzień powszedni,
niedzielę i święta – przyznaje. – Nie było łatwo, bo do
ochrony prawie dwudziestu tysięcy hektarów było nas
dwóch strażników leśnych.
Problemem był wtedy także transport. Od roku 1953
do 1972 pan Aleksy jeździł do pracy rowerem, a czasem
zmuszony był chodzić pieszo. Przez kolejne trzy lata miał
już swój motocykl. Czasami musiał nim pokonywać
pięćdziesięciokilometrowe trasy, by stawić się w miejscu pracy. Bez względu na pogodę. W lecie i w zimie.
W roku 1975 Nadleśnictwo kupiło starego Gazika, a po
nim także wysłużone Aro. A gdy Zdyniak odchodził na
emeryturę, strażnicy mieli już Ładę Nive. Po nim funkcję
komendanta przejął Roman Nicpoń.
Uznając zasługi zawodowe i związkowe pana Aleksego
władze wojewódzkie odznaczyły go 29 marca 1973 roku
srebrną odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Włai terenie, a połowę w straży. Łącznie w lasach pań-

dze państwowe 2 lipca 1979 roku Uchwałą Rady Państwa

stwowych przepracowałem czterdzieści osiem lat.

przyznały panu Aleksemu Brązowy Krzyż Zasługi.

W rodzinie Zdyniaków, jako jedyny pan Aleksy był

Wśród innych odznaczeń i wyróżnień posiada nasz

związany z lasami. Podobno w czasie wojny jego tata

bohater także srebrną odznakę „Zasłużony dla Wo-

był porządkowym w parku w Krynicy Górskiej. I miał

jewództwa Wrocławskiego i miasta Wrocławia”, któ-

na to dowód w postaci wystawianego dla ówczesnych

rą nadano mu 17 grudnia 1982 roku przez Prezydium

okupantów zaświadczenia przez tamtejszego leśniczego.

Rady Narodowej Województwa Wrocławskiego i miasta

– Dzisiaj po czterdziestu ośmiu latach pracy w Lasach

Wrocławia. A także odznakę „Zasłużony dla Leśnictwa

Państwowych mogę stwierdzić, że to bardzo dobra

i Przemysłu Drzewnego” nadaną w czerwcu 1966 roku

firma – przyznaje. – Kiedy pracowałem, byłem zado-

przez ówczesnego Ministra Rolnictwa i Gospodarki

wolony z pracy i tego, jak doceniali mnie przełożeni.

Żywnościowej. Wśród odznaczeń resortowych, od

Na to w lasach nigdy nie można było narzekać. I pew-

kwietnia 1985 roku, pan Aleksy jest posiadaczem pa-

nie dzisiaj jest podobnie. Przez to pilnowanie lasu nie

miątkowego medalu z okazji czterdziestolecia dzia-

doczekałem się ani dzieci, ani wnuków. Po prostu nie

łalności Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych na

miałem na to czasu.

Dolnym Śląsku przyznanego mu przez Zarząd Lasów

Praca strażnika leśnego nie należała i nie należy do

Państwowych we Wrocławiu. Posiada także srebrny

łatwych i bezpiecznych. Dbanie o porządek w lesie i uga-

medal „Zasłużony dla pożarnictwa”, srebrną odznakę

nianie się za kłusownikami zwykle narażało strażników

za zasługi dla ochrony środowiska i ochrony gospodarki

na przeróżne niedogodności. Na początku sporym

wodnej, a także „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

wyzwaniem była walka z wnykarstwem. By udowodnić

W uznaniu zasług poniesionych dla leśnictwa Regionalna

komuś uprawianie tego procederu, trzeba było złapać

Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nadała

go na gorącym uczynku. Stąd szkód było wiele, ale

mu „Kordelas Leśnika Polskiego”. Uroczystość miała

efektów kończących się sprawami sądowymi już mniej.

miejsce 1 lutego 2002 roku. Od 1994 do 2010 roku był

Podobnie było z kradzieżą drewna. Do obowiązków

radnym Rady Gminy Wińsko.
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Leśnik, myśliwy
i koniecznie pszczelarz
Michał Kowalewski

Według niego każdy leśnik
powinien być i myśliwym,
i hodowcą pszczół. I tak
Michał Kowalewski
jest jednym i drugim.
Z pszczelarstwem jest
dzisiaj nieco gorzej, bo siły

M

nie te, a i uli z pierwotnych
sześćdziesięciu sztuk jest
znacznie mniej.

M

ieszkam blisko sadzonego przez siebie
lasu i lubię patrzeć, jak

pszczoły z szumem lecą do niego
zbierać nektar – opowiada. – Jak się
ma osiemdziesiąt trzy lata, trzeba
cieszyć się z tego, co się ma. Zapalić
jeszcze papieroska na ganku i liczyć,
że zdrowie go nie opuści.
Leśna historia pana Michała miała

swój początek 2 lutego 1955 roku.
Wtedy w Nadleśnictwie Wińsko
pracowały tylko trzy osoby – Nadleśniczy Kantorek, sekretarz Dubas

Przełożeni doceniali mnie i moją pracę.
Nagradzano mnie odznaczeniami.
Kiedy byłem młody i do lasu trzeba było iść sporo
kilometrów, nie było to żadnym problemem.
W zimie, w głębokim śniegu, szedłem
w rozpiętej kurtce i samej koszulce.
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Kurs w Karpaczu, 1968 r. Pierwszy od lewej - Michał Kowalewski

i pani Halinka. Pomocnica od wszystkiego. Kowalewski

pracowite kobiety. Leśnictwo Naraków liczyło ponad

zaczynał w leśnictwie Naraków, jako robotnik leśny.

tysiąc sześćset hektarów powierzchni. Pozyskiwano
wówczas nie więcej niż wynosił przyrost.

– Przez dziesięć lat byłem drwalem – wspomina ten
okres. – Podobno byłem pojętny i dlatego „wypędzili”

– Dobrze mi się pracowało i z efektami – opowiada. –

mnie na gajowego. Przez cały okres pracy w lasach, a było

Przełożeni doceniali mnie i moją pracę. Nagradzano mnie

tego ponad trzydzieści siedem lat, nigdy nie spóźniłem

odznaczeniami. Kiedy byłem młody i do lasu trzeba było

się ani pięć minut. Nie miałem też żadnej nagany ani

iść sporo kilometrów, nie było to żadnym problemem.

uwagi. Pamiętam, jak wychodziłem do lasu, miałem

W zimie, w głębokim śniegu, szedłem w rozpiętej kurt-

w raportówce kawałek chleba i pełno papierów. A w nich

ce i samej koszulce. Wypiło się jakąś herbatkę, ugryzło

normy. Bo w lesie do wszystkiego musiały być normy.

zmarzniętą kromkę chleba i było dobrze. Później zdro-

Dzisiaj jestem dumy z tego, co wówczas zalesiałem. A było

wie zaczęło szwankować. Przeszedłem kilka operacji

tego jakieś 400 – 500 hektarów. Po latach wyrósł piękny,

i ostatecznie zakładowy lekarz wygonił mnie na rentę.

nieogrodzony las i serce mi się z tego cieszy.

Był to rok 1988.

Miał w swoim gospodarstwie dwudziestopięcioarową

Dzisiaj pan Michał Kowalewski mieszka wspólnie z żoną

szkółkę. Zbierał szyszki i woził je do wyłuszczarni. Dzięki

i córką w swoim domu pod lasem. Wśród pszczół. I cie-

temu miał wszystkie swoje sadzonki. A do pomocy dwie

szy się widokiem pobliskiego lasu, który dawniej sadził.
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Pracował
w bardzo fajnej firmie
Kazimierz Pakulski

Leśny życiorys Kazimierza
Pakulskiego zaczął
kształtować się w lasach
okolic Golubia-Dobrzynia.
Choć w okolicach Torunia
nie było ich zbyt wiele,
to te kilkaset hektarów,
oddalone od rodzinnego
domu jakieś dwa kilometry,
były ulubionym jego
miejscem. Spędzał tam
niemal każdą wolną chwilę

D

na podglądaniu natury.
Do tej pory pamięta
znajdowane w nim grzyby.

D

ziecięca ciekawość i fascynacja przyrodą rozwinęła się później w Po-

znaniu na Akademii Rolniczej,
a dokładnie na wydziale leśnym
tejże uczelni. Później były jeszcze
dodatkowe studia na wydziale stacjonarnym pedagogiki.

Czterdzieści lat pracy w lasach to czas na obserwację
przyrody i odkrywanie pewnych prawd. Jedną z nich jest to,
że przyroda zwykle daje sobie radę bez pomocy człowieka.
Tak jest w przypadku klęsk i innych nieprzewidzianych
wydarzeń. Człowiek musi się bardzo starać,
być coś w tym „mechanizmie” zepsuć.
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J. Czepnik, A. Bestrzyński, J. Dereziński, J. Konopka, A. Posacki, W. Ludwiczyński, K. Pakulski

pracy piłą motorową. Mogli zdobyć także prawo jazdy
na ciągnik, samochód i motocykl. W kraju były jeszcze

W latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych masowe zalesianie
gruntów rolnych doprowadziło
do wzrostu lesistości kraju do 27 procent
już pod koniec lat siedemdziesiątych.
A dzisiaj sięga prawie 30 procent.

dwie takie szkoły zawodowe. Uczniowie byli zatrudnieni w Nadleśnictwie od piętnastego roku życia jako
pracownicy nauki zawodu. I ten czas liczył się im do
przyszłej emerytury. Pan Kazimierz pracował w szkole
do roku 1977.
– Ówczesny Nadleśniczy zaproponował mi stanowisko

Tam poznał Jana Czarnego, który wspólnie z nim

zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Dębno – mówi.

studiował. Po zakończeniu nauki Czarny został dy-

– Propozycja trochę mnie zaszokowała. W Nadleśnic-

rektorem szkoły leśnej w Dębnie i zaproponował Pa-

twie byłem tylko na etacie. I zupełnie nie znałem pracy

kulskiemu pracę.

papierkowej. Ale podobno Nadleśniczy widział we mnie
dobrego organizatora.

– Miejsce pasowało mi i zgodziłem się bez oporów –
wspomina. – Był wrzesień 1974 roku. Zacząłem pracę

Początki były trudne, ale przecież wszystkiego się

jako kierownik praktycznej nauki zawodu. Zatrud-

można było nauczyć. A że pan Kazimierz był dobrym

niony byłem w Nadleśnictwie Dębno na stanowisku

organizatorem, jakoś dawał sobie radę. Na tym stano-

adiunkta, pełniąc obowiązki kierownika praktycznej

wisku przepracował ponad dziesięć lat. W tym czasie,

nauki zawodu.

wspólnie z Nadleśniczym Józefem Derezińskim, zmie-

Praca polegała na organizowaniu i przekazywaniu

nili zaniedbane Nadleśnictwo w takie na odpowiednio

w praktyce, a dokładnie w lesie, wiedzy zawodowej

wysokim poziomie towarowym. Po pewnym czasie

uczniom tej szkoły. Było ich około siedemdziesięciu.

Nadleśniczy Dereziński zachorował i odszedł na rentę.

Pochodzili z niemal całej Polski, dlatego przy szkole był

Wówczas stanowisko Nadleśniczego objął Kazimierz

internat. Warunki, jakie tam panowały, dzisiaj można

Pakulski. Był to 1 lutego 1988 roku. Tę funkcję sprawował

by określić jako dość trudne. Były trzy klasy. Chodzi-

przez osiemnaście kolejnych lat. W historii powojennej

li z nauczycielami do lasu na zajęcia praktyczne, np.

Nadleśnictwa był najdłużej sprawującym swoją funkcję

pielęgnowanie gleby. W klasie trzeciej uczyli się nawet

Nadleśniczym.
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– Pracowało nam się dobrze – ocenia po latach. –
Stworzyliśmy wspólnie z moim zastępcą, panem Janem

Początki były trudne, ale przecież
wszystkiego się można było nauczyć. A że
pan Kazimierz był dobry organizatorem
jakoś dawał sobie radę. Na tym stanowisku
przepracował ponad dziesięć lat. W tym
czasie, wspólnie z Nadleśniczym Józefem
Derezińskim, zmienili zaniedbane
Nadleśnictwo w takie na odpowiednio
wysokim poziomie towarowym.

Czarnym, Jackiem Czepnikiem i leśniczymi terenowymi
sprawną grupę ludzi, dzięki którym to Nadleśnictwo
zaliczano do czołowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu. A przecież dawniej Dębno
zaliczano do najgorszych. Udało się nam wspólnie to
zmienić. Efekty są widoczne do dzisiaj.
Czterdzieści lat pracy w lasach to czas na obserwację
przyrody i odkrywanie pewnych prawd. Jedną z nich
jest to, że przyroda zwykle daje sobie radę bez pomocy
człowieka. Tak jest w przypadku klęsk i innych nieprze-

-kadrowych musiałem przenieść się na Nadleśniczego

widzianych wydarzeń. Człowiek musi się bardzo starać,

Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Tam dotrwałem do

być coś w tym „mechanizmie” zepsuć. Nasz bohater

emerytury, na którą odszedłem 27 stycznia 2017 roku.

był świadkiem i wielkiego pożaru lasów, i powodzi

Oborniki Śląskie to Nadleśnictwo mniejsze od Wo-

tysiąclecia. Rany po nich zabliźniały się bardzo szyb-

łowa, które ma około dwadzieścia tysięcy hektarów

ko. W ciągu kilku lat odbudowali zniszczony przez te

lasów. W Obornikach jest ich piętnaście tysięcy. Jak

klęski żywiołowe las przy ogromnym zaangażowaniu

każde i ono ma swoją specyfikę. W Wołowie sporo jest

wszystkich pracowników.

terenów nadodrzańskich, rezerwatów i bardzo trud-

– Zmieniały się także zasady gospodarki leśnej – wy-

nych terenów podmokłych. W Nadleśnictwie Oborniki

jaśnia. – To myśmy je wprowadzali. Po wojnie ważnym

także jest bogate spektrum siedlisk, ale otoczenie ich

było, by posadzić cokolwiek. Lesistość wówczas była

jest niezbyt ciekawe dla leśników. Po prostu leży ono

bardzo niska i sięgała w Polsce około 20-21 procent.

blisko wielkiego miasta. Społeczna funkcja lasów jest

Zalesienia powojenne były ogromną pracą tamtego

traktowana zbyt dosłownie. W tych miejscowościach

pokolenia. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych

mieszka sporo mieszkańców Wrocławia. Niemal każde

masowe zalesianie gruntów rolnych doprowadziło do

działanie leśników było dla zasady krytykowane. Bez

wzrostu lesistości kraju do 27 procent już pod koniec lat

zagłębiania się w meritum sprawy.
– Kiedy Prezydentem RP był Bronisław Komorowski,

siedemdziesiątych. A dzisiaj sięga prawie 30 procent.
Na początku lat dziewięćdziesiątych pojawiły się nowe

urodzony w Obornikach Śląskich – opowiada pan

zasady przebudowy drzewostanu. Zmieniała się także

Kazimierz – ilekroć mieliśmy coś wycinać, to zaraz

rola lasów. Do funkcji gospodarczej, która była daw-

niezadowoleni pisali skargę do Kancelarii Prezydenta.

niej najważniejsza, doszła jeszcze funkcja ekologiczna

Uważali, że skoro oni kupili działkę i pobudowali się

i społeczna. Las powinien być udostępniony i służyć

w pobliżu lasu, to on ma tam być po wsze czasy. Mody-

społeczeństwu. Było to istotne i ważne. Wszystkie te

fikowaliśmy swoje plany, ale było to bardzo uciążliwe.
W czasie czterdziestu lat pracy w lasach państwowych

funkcje miały się równoważyć.
– Nadleśniczym w Wołowie byłem do lutego 2006

Kazimierz Pakulski nigdy nie pomyślał, że mógłby

roku – wspomina Pakulski. – Zostałem odwołany i prze-

zmienić profesję i pracę. Ani po wielkiej powodzi ty-

niosłem się na zastępcę Nadleśniczego w Nadleśnictwie

siąclecia z roku 1997, ani późniejszym największym

Żmigród. Pod koniec 2007 roku dostałem propozycję

na Dolnym Śląsku pożarze lasów. Uważa, że zawsze

odjęcia stanowiska dyrektora w Regionalnej Dyrekcji

mógł liczyć na oddaną pracy załogę, ich poświęcenie

Lasów Państwowych we Wrocławiu. Po wygraniu kon-

i zaangażowanie.
– Po prostu pracowałem w bardzo fajnej firmie ze

kursu na początku 2008 roku zostałem tam dyrektorem.

świetnymi ludźmi – puentuje Pakulski.

Minęło kilka miesięcy i w skutek zawirowań polityczno-
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Syn marnotrawny powrócił
Marian Hoppe

Pochodzi z Pomorza. Kiedy przyszedł na
świat, jego stolicą był Toruń. To, jak zdradza,
było jeszcze za sanacji. Później było tam

Ś

województwo bydgoskie, ale kiedy wyrabiał
dowód na początku lat siedemdziesiątych,
było to już województwo pilskie.

Ś

miałem się wtedy, że jak ja się rodziłem, to nie
było Piły, tylko Schneidemühl – opowiada pan
Marian. – A dzisiaj okazuje się, że urodziłem się

Były to czasy gospodarki wymiennej,
nieopartej na żadnym pieniądzu.
Zdarzało się, że kiedy w Nadleśnictwie
potrzebne było wapno, to załatwiała
je matka jednego z leśniczych, która
pracowała w okolicach Inowrocławia.

w województwie wielkopolskim. Na szczęście miejscowość Kruszki, gmina Łobżenica, była zawsze ta sama.
W pobliżu było dość sporo lasów. W rodzinie nie

było jednak nikogo związanego z pracą w nich, poza
stryjem pana Mariana. W okresie okupacji ukrywał się
i pracował jako robotnik leśny. Po wyzwoleniu został

wszystko, co było potrzebne do jego prawidłowego

leśniczym w Nadleśnictwie Drygały w województwie

funkcjonowania. Były to czasy gospodarki wymiennej,

olsztyńskim. Tyle stryj.

nieopartej na żadnym pieniądzu. Zdarzało się, że kiedy

Pan Marian ukończył technikum rolnicze i nie cią-

w Nadleśnictwie potrzebne było wapno, to załatwiała je

gnęło go do pracy w lesie. W grudniu 1970 roku został

matka jednego z leśniczych, która pracowała w okoli-

wychowawcą w internacie szkoły zawodowej w Dębnie.

cach Inowrocławia. W zamian za to wysyłano im cegłę,

Tam przepracował trzy lata.

o którą tutaj było łatwiej.

– W lasach były wtedy „pieskie” zarobki – wyjaśnia.

W roku 1997 pan Marian przeszedł operację żołądka

– Zwolniłem się i przeszedłem do pracy w handlu.

i w związku z pogarszającym się stanem zdrowia odszedł

Pracowałem przez dziesięć lat w wołowskim Domu

na emeryturę. Był to 1 listopada 1997 roku.

Towarowym. Potem wróciłem, jako syn marnotrawny,

– Pracowało mi się w Lasach Państwowych dobrze

do Nadleśnictwa. Był to jedyny przypadek w moim

– przyznaje. – Zawsze wychodziłem z założenia, że

życiorysie, że dwa razy wchodziłem do tej samej rzeki.

nie należy palić za sobą mostów. Była wtedy dobra

Zaczął pracę jako zaopatrzeniowiec Nadleśnictwa.

atmosfera pracy. Lubiłem zawsze lasy, jako oazę ciszy.

Zajmował się m.in. zaopatrzeniem w materiały budow-

Dlatego lubię wędkować na akwenach położonych

lane dla grupy remontowo-budowlanej. Sprowadzał

w lesie. Spokojnie tam i cicho.
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Kolejarz i leśnik – to nie
rzemieślnik
Marek Prażuch

Mogło to być jak
w piosence z roku 1966
do słów Lucjana
Kydryńskiego „Winna
była Mama, Mamy
to był błąd”. Pewnie

W

niewielu ją pamięta.
Dawno temu śpiewała
ją Sława Przybylska.

W

przypadku Marka

Prażucha winną była
siostra Aniela, znana

w rodzinie jako Nella. A wszystko
zaczęło się na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
– Chodziłem wtedy do czwartej

klasy szkoły podstawowej – wspomina. – Siostra moja wybrała technikum leśne jako szkołę jej życia.
Można było wówczas wybrać tylko
jedyne żeńskie technikum w Mojej
Woli, niewielkim przysiółku gminnej miejscowości Sośnie, przy trasie
kolejowej między Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim.

W lasach przepracowałem łącznie 46 lat –
liczy pan Marek. – Nie jest to może wynik rekordowy,
ale plasuje się w czołówce kolegów, którzy związani byli
i są z Lasami Państwowymi. To więcej niż pół życia.
Ani przez chwilę nie żałuję swojego wyboru.
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Osada położona jest na terenie Parku Krajobrazowego

czekać. Zrezygnowałem z technikum samochodowe-

Dolina Baryczy oraz Obszaru Chronionego Krajobra-

go. W roku 1959 postanowiłem zdawać do technikum

zu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.

leśnego.

W roku 1852 rozpoczęto budowę pałacyku myśliwskiego

Pamięta, jak w upalny, czerwcowy dzień jechał z oj-

w stylu szwajcarskim dla księcia brunszwicko-oleśnic-

cem na egzamin do Mojej Woli. Po wyjściu z pociągu

kiego Wilhelma von Brunschwig, a według projektu

trzeba było jeszcze iść ponad trzy kilometry wiejską

polskiego architekta Karłowskiego, w miejscowości

drogą. Na końcu tej alei ukazał się im niesamowity wi-

Kużnica Sośnieńska. Nazwa miejsca pochodziła od huty

dok. Pałac w dziwnym stylu. Zbudowany na kamiennej

żelaza założonej tu w latach 1829-1830. Z woli księcia

podmurówce, z wydobywanego tam rudawca, czyli

powstały zespół pałacowo-parkowy i jego zaplecze

rudy żelaza. Wykonany z drewna, którego w okolicz-

nazwano Moja Wola. Ponieważ istniało tu książęce

nych lasach nie brakowało, ale za to na zewnętrzne

Nadleśnictwo, w lasach wydzielono 400 ha z prze-

elewacje sprowadzono z Portugalii płaty kory dębu

znaczeniem na zwierzyniec dla książęcych polowań.

korkowego, co nadawało mu niespotykany wygląd,

Przeróżnie układały się dzieje obiektu. Ostatecznie od

a i zapewne znakomicie podnosiło izolację cieplną

roku 1948 do 1950 działał w Mojej Woli Ośrodek Do-

budynku. W okresach późniejszych ubytki i nowe ściany

skonalenia Robotników Leśnych, a w roku 1950 zaczęto

kryte były korą dębów rodzimych.

przygotowywać obiekt pod pierwszą w dziejach szkołę

– Szczęśliwie zaliczyłem egzaminy wstępne – opo-

leśną dla kobiet. Szkoła istniała ćwierćwiecze do roku

wiada – I we wrześniu pojawiłem się na rozpoczę-

1975. Wśród jej absolwentów było 213 kobiet – leśników.

ciu roku szkolnego. Nauka trwała pięć lat. Warunki

Okolica bogata w lasy i zwierzynę. Pierwszy właści-

było surowe, a nawet spartańskie. Sami opalaliśmy

ciel był tam pionierem hodowli danieli, które miały

w zimie swoje pokoje. Raz w tygodniu była w kranie

być atrakcją książęcych polowań. Miejsce urokliwe

ciepła woda. W piwnicach zrobiono łaźnie i mogliśmy

i z duszą.

z nich korzystać. Nigdzie indziej w budynku nie było

– W tych okolicznościach przyrody, w latach 1954

wody. Na dole była też kuchnia i inne pomieszczenia

-58 Nella uczyła się na leśnika – opowiada Prażuch. –

gospodarcze. Bywały problemy z prądem. Instalacja

Ukończyła szkołę z wyróżnieniem. Dostała nakaz pracy

była amerykańska na 110 wolt, a prądnica spalinowa.

w Nadleśnictwie Krzywina w powiecie strzelińskim.

Obsługiwał ją wyznaczony pracownik.
Pan Marek pamięta, że najpoważniejszy egzamin

Dzisiaj ono nie istnieje i jest to teraz część dzisiejszego

trzeba było zdać w lutym 1962 roku. Była to zima stu-

Nadleśnictwa Henryków.
Od najmłodszych lat pan Marek marzyłby zostać

lecia. Temperatury spadły wtedy grubo poniżej minus

mechanikiem. Pasjonowała go motoryzacja i wszyst-

trzydziestu stopni Celsjusza i spadło dużo śniegu.

ko, co związane z samochodami. Wymyślił sobie, że

Z tego powodu ogłoszono dwutygodniową przerwę

po ukończeniu siódmej klasy szkoły podstawowej

w nauce. Ci, którym się udało, pojechali do domu.

pójdzie do Technikum Samochodowego w Strzelinie.

Nasz bohater, z powodu trudności komunikacyjnych,

Na Dolnym Śląsku były takie dwa. Drugie w Legnicy.

musiał zostać w szkole.

W tym czasie ich rodzina przyjaźniła się z bezdzietną

– Przypominam sobie, jak w specjalnie wykopanych

rodziną leśniczego Maczyńskiego. W czasie wojny

korytarzach szliśmy na stację odśnieżać tory i rozjazdy

doświadczyli wielu tragicznych chwil, począwszy od

– opowiada. – Spadło tyle śniegu, że uniemożliwiało

wywózki na Syberię.

to jazdę pociągów. Problemem było pójście po opał.
Było wtedy bardzo ciężko. Wszystkie prace musieli

– Opowiadali o tym, jak trudno było im tam przeżyć

wykonywać uczniowie.

– kontynuuje pan Marek. – Pan Maczyński odkrywał
przede mną nieznane obrazy natury. Powoli zarażał

Kadra nauczycielska rekrutowała się z grona zapa-

mnie pasją do przyrody. Na efekt nie trzeba było długo

leńców. Skutkiem tego było ukształtowanie młodych
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ludzi w duchu umiłowania przyrody. Spora rewolucja

W wrześniu 1969 roku Prażuch trafia do Nadleśnictwa

miała miejsce w roku 1962, gdy próbowano zmienić do-

Oława. Zostaje leśniczym w leśnictwie Wójcice. Z jednym,

tychczasowego dyrektora, uwielbianego przez uczniów,

niezwykle trunkowym gajowym. Dlatego pracy mu tam

na innego, który także wcześniej uczył w Mojej Woli.

nie brakuje. Warunki były pionierskie. Zastała go tam

Miał zaufanie „przewodniej siły Narodu”, ale niechęć

reorganizacja, którą przeprowadzono w lasach w roku

uczniów. Drugim „zgrzytem” był czas, gdy próbowano

1972. W jej efekcie zlikwidowano leśnictwo Wójcice.

zlikwidować szkołę. Pospolite ruszenie nauczycie-

Wówczas ten los spotkał zarówno mniejsze Nadleśnictwa,

li i uczniów obroniło ją. Ale koniec nastąpił w roku

jak i leśnictwa. Wrócił ponownie do szkoły w Dębnie.

1975. Decyzja władz politycznych była ostateczna i nie

Z postanowieniem, że nie będzie to na długo. Jednak

podlegała zmianie. Obok szkoły stacjonarnej działało

było inaczej. Uczył i wychowywał w tej leśnej szkole do

także technikum eksternistyczne i zaoczne. Łącznie ich

czasu jej likwidacji, tj. do roku 1982.

uczniów było więcej niż uczniów szkoły stacjonarnej.

– Byłem tam i nauczycielem zawodu, i kierownikiem

Powojenny głód wiedzy i braki kadrowe w leśnictwie

internatu z godzinami pedagogicznymi – opowiada.

były ogromne. Absolwenci szkoły z Mojej Woli zasi-

– Miałem po tym absmak. Jedną moją szkołę zlikwido-

lali lasy państwowe głównie na terenie województwa

wano. Drugą także. Zlikwidowano leśnictwo, w którym

dolnośląskiego i opolskiego.

pracowałem i Nadleśnictwo Bolków. Zastanawiałem się,
czy los nie wyznaczył mi jakiejś roli likwidatora.

– Po ukończeniu szkoły staż odrabiałem w leśnictwie
Pietrzyków koło Bolkowa – mówi. – Była to chyba naj-

Później były cztery lata pracy w Okręgowym Zarządzie

ładniejsza leśniczówka w całym zarządzie wrocławskich

Lasów Państwowych we Wrocławiu. Przez ten czas do-

lasów państwowych. Dzisiaj na jej miejscu jest dno

jeżdżałem do pracy. Urodziła się młodsza córka. I trzeba

zbiornika wodnego w Dobromierzu.

było pomóc żonie w prowadzeniu rodziny. Trafił do

Potem, jako podleśniczy, trafia do Kaczorowa pod

leśnictwa Mojęcice w Nadleśnictwie Wołów. Prowadził

Jelenią Górą. Później jest obowiązkowa służba woj-

je przez rok. Potem w dziale technicznym potrzebowa-

skowa. Po dwóch latach wraca do Kaczorowa. Do-

no wsparcia. Przeniósł się do pracy biurowej i przy niej

staje informację, że ma stawić się w Nadleśnictwie

dotrwał do emerytury.

w Bolkowie. Melduje się u Nadleśniczego i dowiaduje,

– W lasach przepracowałem łącznie 46 lat – liczy pan

że pytał o niego kadrowiec z Okręgowego Zarządu

Marek. – Nie jest to może wynik rekordowy, ale plasuje się

Lasów z Wrocławia, pan Mazur. Postać owiana złą

w czołówce kolegów, którzy związani byli i są z Lasami

sławą, o niesamowitych możliwościach i koneksjach.

Państwowymi. To więcej niż pół życia. Ani przez chwilę nie

Apodyktyczny i bardzo ważny w ówczesnych wrocław-

żałuję swojego wyboru. Kontakt z naturą to sama przyjem-

skich lasach. Okazało się, że ma zostać wychowawcą

ność. Początkowo chciałem także polować, ale odszedłem

w zasadniczej szkole leśnej w Dębnie. Nie pasowało to

od tego. Teraz spełniam się fotografując przyrodę.

panu Markowi. Zawsze chciał być leśniczym. Niestety

Podsumowując, początki nie były zachęcające. Pan

musiał przyjąć tę propozycję. Wytargował jedynie,

Marek pamięta czasy, w których królowało porzeka-

że będzie w tej szkole tylko przez rok. Po tym czasie

dło – „Kolejarz i leśnik to nie rzemieślnik”. Dopiero od

personalny zaoferuje mu leśnictwo.

uchwalenia Ustawy o lasach państwowych, munduro-

W Dębnie była wówczas trudna do opanowania mło-

wym pracownikom Lasów Państwowych zaczęło się,

dzież. Potrzebna jej była twarda ręka. Dotychczasowi

jako tako powodzić. Choć praca leśnika zawsze była

nauczyciele nie mogli dać sobie rady.

ciężka, wyczerpująca i pochłaniająca bardzo dużo czasu,

– Z postury może jestem niepozorny, ale dałem im

także prywatnego. Można wręcz twierdzić, że leśnik to

radę – wspomina. – Pan Mazur był zadowolony i do-

sposób na życie. Mimo, że sześć lat temu skończyła się

trzymał słowa. Choć bardzo chciałbym tam zostać.

leśna przygoda Marka Prażucha, to dzisiaj nie żałuje ani

Ale umowa była umową.

jednego dnia, który poświęcił leśnictwu.
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Niezłomny Ryszard
Ryszard Gruś

Ryszard Gruś pochodzi z Ząbkowic
Śląskich i leśnikiem został przez

Z

przypadek. Poniekąd za sprawą kolegi
ze szkolnej ławki. Wspólnie złożyli papiery
do Technikum Leśnego w Rzepinie.

Z

awodu leśnika uczono wówczas m.in. w Białowieży, Brynku, Krasiczynie, Rogozińcu i w Rzepinie. Szkoła była wyjątkowa z racji tego, że

panowała w niej wojskowa dyscyplina i obowiązywało
jednolite umundurowanie. Ci, którzy ją ukończyli uważają, że była to „najlepsza szkoła na świecie”. Uczniowie
skoszarowani w internacie podlegali ściśle i precyzyjnie
rozpisanemu planowi dnia oraz regulaminowi szkoły.
– Nie było czasu na głupstwa – opowiada pan Ry-

szard. –Wyjście poza wyznaczony obręb szkoły czy np.
do Rzepina lub wyjazd do domu mógł dojść do skutku
tylko po otrzymaniu przepustki, którą podpisywał wychowawca klasy i kierownik internatu.
Poza nauką teoretyczną sporo było zajęć praktycz-

Praca była w akordzie i niebezpieczna.
Kilkakrotnie pan Ryszard ulegał
wypadkom. Jedne był lżejsze, inne
zdecydowanie cięższe. Jednak ze
wszystkich z nich wyszedł cało, choć
czasami sytuacje były dość dramatyczne
to jak twierdzi „Bóg nad nim czuwał”.

nych w terenie. Bez względu na porę roku i warunki
atmosferyczne. W okresie wakacji odbywali także
miesięczne praktyki wakacyjne w nadleśnictwach
całej Polski. Pan Ryszard rozpoczął naukę 1 września
1961 roku, a zdał maturę w roku 1966.
– Byłem pierwszym w rodzinie, który miał maturę
– wspomina.
Od 1 stycznia 1967 roku był stażystą w leśnictwie

– Były to trudne czasy, z uwagi na skomplikowaną

Złoty Stok, Nadleśnictwo Kamieniec Ząbkowicki.

sytuację polityczną w kraju i za jej granicami – zdradza

Niedługo później został skierowany do odbycia obo-

nasz rozmówca. Jako bombardier (starszy szeregowy

wiązkowej służby wojskowej w artylerii przeciwlot-

w artylerii) brał nawet udział w aneksji Czechosło-

niczej w Gubinie.

wacji, 1968 roku. W ramach tzw. bratniej wojskowej
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pomocy Układu Warszawskiego. Kilkadziesiąt lat po
tym wydarzeniu jeden z moich adwersarzy wypominał

We wrześniu 1974 r. w Suwałkach
załadował cały dobytek na wagon
towarowy i odebrał go dopiero
w Murowie, na Opolszczyźnie,
po dwóch tygodniach. Początkowo
zamieszkali w świetlicy hotelu
robotniczego w Grabczoku.

mu to podczas spotkania w 2006 r. u ministra Jana
Szyszki, w obecności Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych Andrzeja Matusiaka oraz trzech posłów
na Sejm RP, chcąc go w ten sposób zdyskredytować.
Po ukończeniu służby wojskowej w maju 1969 r.
został skierowany na dokończenie stażu w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka. W Górach Bystrzyckich tysiące hektarów wiatrołomów, śniegołomów

Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego zarządzał

i gradacja kornika drukarza doprowadziły do stanu

resortem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Opi-

klęski żywiołowej. Przy jej usuwaniu pracowały setki

sał sprawę i prosił o pomoc. W końcu na początku

ludzi z całego kraju. Gruś początkowo, jako stażysta,

stycznia 1972 r. nadeszła wiadomość z Okręgowego

a później, po zdaniu egzaminu, już jako podleśniczy.

Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku, że

Z dniem 1 czerwca 1970 roku zostaje służbowo prze-

1 lutego ma się zgłosić do nich, celem podjęcia pracy

niesiony do Nadleśnictwa Bardo jako podleśniczy

w charakterze podleśniczego.
– W najsroższe mrozy pojechałem na północ – opo-

w leśnictwie Zdanów.
Leśniczy, któremu podlegał, był szefem związków

wiada. – Zameldowałem się w kadrach Okręgowego

zawodowych i sekretarzem POP. Jako podleśniczy Pan

Zarządu LP. Pan naczelnik poinformował mnie, że

Ryszard miał prawie 700-hektarowy obchód, w tym

dyrektor Roman Filipowicz chce ze mną rozmawiać.

słynne forty Srebrnej Góry. Organizował i rozliczał

Poinstruował mnie : „po wejściu do gabinetu dyrektora

pozyskanie i wywóz drewna oraz oczywiście cało-

macie się zameldować”. Po wkroczeniu do gabinetu

kształt spraw związanych z hodowlą i ochroną lasu.

naczelnik się zameldował, natomiast ja przyjmując

– Pewnego razu, gdy leśniczy publicznie mnie

właściwą skromną postawę powiedziałem „dzień

obraził, zacząłem omijać kancelarię – wspomina.

dobry”. Pan Dyrektor życzliwie powiedział, że na

– Jeździłem prosto do lasu, do swojego obchodu.

prośbę ministra daje mi szansę na rehabilitację i kie-

Zrewanżowano mi się zwolnieniem dyscyplinarnym.

ruje mnie do Nadleśnictwa Czarna Hańcza. Życzył mi

Rzekomo z powodu porzucenia pracy. Mimo że od-

wszystkiego najlepszego i apelował, abym wykorzystał

woływałem się, nic to nie pomogło. Potwierdziła się

tę szansę i nie zawiódł jego zaufania.

reguła, że w konfrontacji z przełożonym leśniczym

Życie tam było trudne. Tereny były zamieszkałe

popierać zawsze będą jego, a nie mnie. Mocno partyjny

w połowie przez Polaków i Litwinów. Aby zaopatrzyć

Nadleśniczy przyjechał do mojej mamy i powiedział

się w podstawowe artykuły spożywcze, trzeba było

– „ten pani syn to żaden materiał na leśnika, nie pali,

zapisywać się na nie w jedynym sklepie. Na większe

nie pije, a na dodatek trudno się z nim porozumieć.”

zakupy trzeba było iść pięć kilometrów do przystanku

Na ówczesne czasy, a był to koniec października

autobusowego, a później jechać szesnaście kilometrów

1970 roku, ta rekomendacja była po prostu „wilczym

do Sejn, ewentualnie jeszcze dalej do Augustowa około

biletem”. Leśniczy opowiadał później, że Gruś już

30 km. Komunikacja był słabo rozwinięta. W kwietniu

nigdy w lasach pracować nie będzie. Po tym zdarzeniu

1972 r. żona została zatrudniona jako magazynier, a po

przez trzy miesiące nie mógł znaleźć pracy. W końcu

trzech miesiącach została przeniesiona do księgowości.

został zatrudniony w MZBM w Ząbkowicach Śl., gdzie

Wytrzymali tam do 1 września 1974 roku.
We wrześniu 1974 r. w Suwałkach załadował cały

przepracował cały 1971 r.
Poirytowany tą sytuacją ojciec Grusia napisał list do

dobytek na wagon towarowy i odebrał go dopiero

ówczesnego ministra Jerzego Popko, który z ramienia

w Murowie, na Opolszczyźnie, po dwóch tygodniach.
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Wizyta u Ojca Świętego. Od lewej: A.Bdzikot, R. Gruś, F. Bachleda-Księdziularz, A. Płaksej

Początkowo zamieszkali w świetlicy hotelu robotni-

adiunktem do spraw użytkowania, postanowili coś

czego w Grabczoku. Tam byli około 2 miesięcy. Jesienią

robić. Rozmawialiśmy z ludźmi, z terenu i z biura.

przenieśli się do pięknego, czteropokojowego miesz-

Okazało się, że ich zdanie podzielało dwóch leśni-

kania w nowo wybudowanym osiedlu w Zagwiździu.

czych Bronisław Machij i Leszek Janikowski. Posta-

Około 30 km od Opola. Była tam wspólna osiedlowa

nowili powołać nowe związki zawodowe. W związku

kotłownia i każdy lokator miał nowiutkie zabudo-

z przejściem Marka Rozbickiego do Nadleśnictwa

wania gospodarcze, z zagospodarowanym małym

Kamienna Góra, praktycznie cały ciężar organizacji

ogródkiem...

spadł na moje barki.

– Dobrze mi się tam pracowało – opowiada. – Dodat-

To był początek Solidarności w Nadleśnictwie

kowo zacząłem zaoczne studia. Szef był dobry. Praca

Dębno. We wrześniu 1980 roku został jej szefem.

niezła, ale w domu była trójka dzieci. Pracowaliśmy

W październiku poszedł na spotkanie Komisji Za-

we dwójkę.

kładowych Ziemi Wołowskiej w Wołowie, na którym

Żona została przyjęta do księgowości w nadleśnic-

dzielił się doświadczeniem z organizacji związków

twie. Byliśmy młodą rodziną z trójką dzieci. Na do-

i rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów pracow-

robku. Żeby wiązać koniec z końcem, przy tych nie

niczych. I wtedy wybrano go na Przewodniczącego

najwyższych zarobkach w lasach i jakoś się urządzać,

Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ

musiałem dorabiać. A to przy melioracji, a to przy

„Solidarność” Ziemi Wołowskiej.
– No i tak zostałem związkową ekstremą – śmieje

wyznaczaniu trzebieży. A na dodatek jeszcze studio-

się z sentymentem.

wałem zaocznie. Było ciężko, ale dawali sobie radę.

Praca związkowa pochłaniała go coraz bardziej.

Wciąż jednak ciągnęło ich na Dolny Śląsk.
Z dniem 1 czerwca 1979 r. rozpoczął pracę w Nad-

Obok tego była rodzina, którą trzeba było utrzymać

leśnictwie Dębno na stanowisku adiunkta do spraw

i zajmować się nią. A także praca zawodowa. Na rok

zagospodarowania lasu.

1981 przypadała kompleksowa kontrola Nadleśnic-

Niedługo później zaczęły się sierpniowe strajki na

twa. Zajęć zatem nie brakowało. Nasz bohater zo-

Wybrzeżu. W tym czasie był na urlopie i nie bardzo

staje oddelegowany w maju do organizacji wybo-

orientował się w sytuacji. Gdy wrócił do pracy po-

rów związkowych w Solidarności przy MKZ Dolny

stanowił działać. Wspólnie z Markiem Rozbickim,

Śląsk. Organizuje zebrania, prowadzi szkolenia,
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przekazuje informacje lokalnym organizacjom i człon-

zatrudnienia na stanowisku robotnika leśnego. Pra-

kom związku. Tak dotrwał do stanu wojennego.

ca na stanowisku pracownika fizycznego, zdaniem

– W pracujące Święto Trzech Króli, 6 stycznia 1982

Nadleśnictwa, pozwoli mu na zrównoważenie stanu

roku dostałem telefon z sekretariatu, że mam się sta-

psychicznego i kontynuację przerwanych studiów.”

wić u Nadleśniczego – kontynuuje opowieść. – Przy-

Drwalem byłem do maja 1989 roku. Była to ciężka,

chodzę do gabinetu Nadleśniczego Derezińskiego,

fizyczna praca. Bez względu na porę roku i panujące

a u niego siedzi jego zastępca Pakulski. Dowiaduję

warunki pogodowe – w deszcz, mróz czy upał.

się, że stanowisko adiunkta, które zajmuję jest stano-

Praca była w akordzie i niebezpieczna. Kilkakrotnie

wiskiem nomenklaturowym i że Polska Zjednoczona

pan Ryszard ulegał wypadkom. Jedne były lżejsze,

Partia Robotnicza oraz Lasy Państwowe nie widzą

inne zdecydowanie cięższe. Jednak ze wszystkich

mnie na tym stanowisku. Dereziński pyta, co ja na

z nich wyszedł cało, choć czasami sytuacje były dość

to? Powiedziałem, że nie mam zamiaru nigdzie się

dramatyczne. – Bóg nade mną czuwał – twierdzi.
Wiosną 1989 r. w Nadleśnictwie Wołów z jego ini-

zwalniać ani przenosić. I jeszcze: „co Pan z partią

cjatywy reaktywuje swoją działalność Komisja Zakła-

zaczął, niech Pan z partią kończy.”
Zaczęły się nerwowe ruchy Nadleśniczego, który

dowa NSZZ „Solidarność”. Była to jedna z pierwszych

nie tylko nie pozwolił spotkać się z ówczesnym komi-

komisji zakładowych, która wznowiła działalność.

sarzem wojskowym, ale niemal z każdej strony starał

W skład komitetu założycielskiego weszli między

się podkładać mu przysłowiowe „kłody”. Osobiście

innymi Jacek Czepnik, Marek Prażuch, Arkadiusz

i poprzez zaufanych ludzi. Okres stanu wojennego to

Książak. W kraju były wtedy w sklepach puste półki.

niekończące się pasmo upokorzeń i prób poniżenia

W trakcie corocznych badań profilaktycznych dla

Grusia. Zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak

drwali w maju 1989 roku stwierdzono u pana Ry-

i prywatnej. Czegóż to wówczas nie wymyślano, by

szarda chorobę wibracyjną. Poszedł na zwolnienie

zniechęcić go do działalności podziemnej i związ-

chorobowe. W październiku stawił się przed komisją

kowej.

ZUS-owską i ostatecznie otrzymał trzecią grupę in-

– Wystawiono mi wtedy też słynną opinię, którą

walidzką z tytułu choroby zawodowej. Przeszedł na

później ochoczo rozpowszechniali nieprzychylni

rentę i podjął pracę na pół etatu w dziale technicznym

mi ludzie – opowiada Ryszard. – Napisano w niej, że

Nadleśnict wa Wołów. Nadal nie rezygnował

„Nadleśnictwo Dębno nie widzi przeszkód w sprawie

z działalności związkowej. Wcześniej było to

Podpisanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP, Warszawa, 29.01.1998 r.
J. Przybylski, W. Biskupski, K. Bałazy – Dyrektor DGLP, R. Gruś, G. Wereda
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w konspiracji, ale gdy nadszedł czas rewolucyjnych

Ryszard Gruś przepracował w lasach ponad 45

zmian Gruś znów dał z siebie wszystko. Reaktywowane

lat. Przechodził różne koleje losów. Spotkał na swej

związki zawodowe potrzebowały sprawnej organizacji

drodze wielu przyzwoitych, wspaniałych ludzi, na

i sprawdzonych ludzi. Pan Ryszard organizuje kampanię

których w każdej sytuacji można było liczyć w tych

wyborczą i buduje związkowe struktury. Uczestniczy

trudnych latach, tak jak i dziś.

aktywnie w życiu politycznym. Ma swój osobisty

– Pozwolę sobie tutaj wymienić kilka nazwisk

wkład w tworzenie pionierskiej Ustawy o lasach pań-

związanych z Nadleśnictwem Dębno i Wołów – mówi

stwowych, aktu normatywnego regulującego role,

Gruś. – Ludzi uczciwych i wielkich patriotów. Do

zadania i działalność Lasów Państwowych w Polsce.

grona ich zaliczam Jana Czarnego, zastępcę Nad-

W lutym 1992 r. przechodzi do pracy w Regional-

leśniczego, który nigdy nie był członkiem związku

nej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

„Solidarność”, ale doradzał i często wspierał ry-

W latach 1993-1998 pełni funkcję Przewodniczą-

zykując więzieniem i utratą majątku. Leśniczych

cego Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa oraz

z okresu stanu wojennego – Leszka Janikowskiego

Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Ochro-

i jego syna, Krzysztofa Janikowskiego, Bronisława

ny Środowiska i Leśnictwa i Gospodarki Wodnej.

Machija. Edwarda Kruchowskiego, mojego pierw-

W latach 1995-1998 jest członkiem Komisji Krajowej

szego leśniczego z okresu stanu wojennego, który

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i tam zatrudnionym

ostrzegał mnie i informował o działaniach Służby

na zasadzie oddelegowania z wyboru do działalno-

Bezpieczeństwa. Arkadiusza Książka i Romana

ści związkowej. Ukoronowaniem tego okresu było

Grodzkiego, Wiesława Górskiego. Byli też tacy,

podpisanie w grudniu 1997 r. Ponadzakładowego

których wciągałem do działalności związkowej

Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Lasów.

i których niestety wylansowałem. Byli to typowi

Podpis złożył Krzysztof Bałazy, dyrektor Generalny

karierowicze, którzy postępowali według dewizy

Lasów Państwowych. Stronę związkową z ramienia

„cel uświęca środki i do władzy choćby po przysło-

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” reprezentował

wiowych trupach”.

Ryszard Gruś. Układ ten został stworzony przez Le-

Uważam tych ludzi za wyjątkowo nieuczciwych,

śną Solidarność, którą wtedy kierował. Na ówczesne

którzy swoją postawą, zachowaniami i działaniami

czasy był uznawany za jeden z najlepszych wynego-

wyrządzili wiele zła. Nawet nie muszę wymienić

cjowanych przez Solidarność. Obowiązuje do dziś,

ich z imienia i nazwiska. W naszym Nadleśnictwie

choć doczekał się wielu protokołów dodatkowych.

wiadomo, kogo mam na myśli.

R

easumując, idąc przez życie popełniałem czasami błędy, ale zawsze wierzyłem w ludzi.
Wśród postaci pozytywnych, które stanęły na mojej drodze, byli m.in.: Jan Czarny i Kazi-

mierz Pakulski. Pracując w Lasach Państwowych i działając w NSZZ „Solidarność” poznałem
wspaniałych ludzi, z którymi zaprzyjaźniłem się i z którymi współpracuję do dzisiaj, a których
nie mogę pominąć. Do tego grona zaliczam Adama Płakseja, czterokrotnego Dyrektora RDLP
Wrocław w ostatnich 26 latach; prof. Jana Szyszkę, trzykrotnego Ministra Środowiska RP,
Jego Ekscelencję księdza Biskupa Edwarda Janiaka, wieloletniego Duszpasterza Pracowników
Leśnictwa; dr Konrada Tomaszewskiego i dr Andrzeja Matusiaka, Dyrektorów Generalnych LP,
Dariusza Bąka, trzykrotnego posła do Sejmu RP oraz trzykrotnego Dyrektora RDLP Radom.
Na szczęście dla mnie, na swojej drodze spotkałem znacznie więcej tych, którzy poświęcali się
pracy na rzecz wspólnego dobra, w służbie Lasom Państwowym i w służbie Rzeczypospolitej.
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„Czarna owca”
i wierzba energetyczna
Robert Szymanowicz

Zaczęło się na
Wileńszczyźnie, gdzie żył
i mieszkał dziadek pana
Roberta. Po zakończeniu
wojny, niesiony wiatrami

O

losów, przyjechał do
Żmigrodu. Tam na świat
przyszedł nasz bohater.

O

d wczesnych lat dziecięcych interesowała mnie
przyroda – przyznaje.

– Ale moje pojęcie o lesie było nie
do końca sprecyzowane. Bardziej
była to chęć odkrywania odległych,
nieznanych i dzikich krajów, puszcz
czy lasów tropikalnych. I temu miała służyć nauka w liceum ogólnokształcącym, a później studia na
biologii lub podobnym kierunku.
Tak marzyłem.
Ale rodzice uważali, że najpierw

trzeba zdobyć konkretny zawód.
Stąd papiery Roberta Szymanowicza
powędrowały do Technikum Leśnego w Miliczu. Tam zaczął naukę,

W pracy w lesie najważniejsze jest doświadczenie terenowe.
Nie posiądzie się go pracując za biurkiem. Dzisiaj ma tego
pełną świadomość. Teraz, kiedy pełni funkcję zastępcy
Nadleśniczego do spraw użytkowania lasu, rzadko można
spotkać go przy biurku. Jego żywiołem jest las i bycie w nim.
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ale kończył w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu

– Było to 23 lutego 2006 roku – wspomina. – W Wo-

koło Zbąszynka. Był rok 1982, stan wojenny i trzeba

łowie było, jak było. I związkowcy, i pan Adamczak. Ale

było jeszcze odsłużyć swoje w ramach obowiązkowej

miałem bardzo dobrego zastępcę, pana Jana Czarnego

służby wojskowej. W lipcu tego roku został do niego

i świetną księgową, panią Wiktorię Gruś. Wspierali

wcielony w ramach tzw. „dzikiego” poboru. Służba

mnie w moich działaniach i sporo im zawdzięczam.

trwała dwa lata.

Czasami, gdy zbyt pochopnie podjąłem jakąś decyzję,

– W roku 1984 rozpocząłem pracę w Nadleśnictwie

pan Jan przychodził i mówił mi wprost, co z tym jest nie

Żmigród – wspomina pan Robert. – Pierwszy kontakt

tak. Była to dla mnie doskonała szkoła. Nauczyłem się,

z lasem nie budził entuzjazmu. Moje wcześniejsze wy-

żeby w życiu zawsze stawiać na odpowiednich ludzi

obrażenia nieco ostudziły realia dnia codziennego. Tak

i słuchać ich opinii.
W Nadleśnictwie Wołów dotrwał do maja 2008 roku.

zwykle bywa.
Przez dwa lata był w leśnictwie Wilkowo. Tam po-

Nastąpiły zmiany personalne w Generalnej Dyrekcji

czątkowo skończył staż i został zatrudniony na stałe.

w Warszawie i szybko dotarły one do Wrocławia. Pan

Ale brakowało mieszkania. Młoda rodzina, oczekująca

Robert został odwołany i natychmiast zaproponowano

przyjścia na świat dziecka, musiała je mieć.

mu „awans” na podleśniczego w Nadleśnictwie Góra,

– Jeden z kolegów powiedział mi, że jest wolne sta-

w poznańskiej Regionalnej Dyrekcji. Oczywiście na zde-

nowisko podleśniczego, z mieszkaniem, w sąsiedniej

cydowanie gorszych warunkach finansowych. Mimo że

Górze Śląskiej – opowiada. – Poszliśmy tam.

nie minął jeszcze okres odwołania jako Nadleśniczego.

Po kolejnych dwóch latach pan Robert awansuje na

– Nie mogłem przyjąć tych warunków i usłyszałem, że

leśniczego. Zostaje nim mając dwadzieścia siedem lat.

jak tak, to nigdzie nie będę pracował – zdradza. – Skoń-

Praca zaczyna się układać i przynosić satysfakcję. Jest

czył się okres wypowiedzenia i przez trzy miesiące byłem

rok 1991. Zmienia się ustrój. Wchodzi w życie ustawa

bez pracy. Niczego nie zmieniły telefony i przypominanie

o lasach. Zmienia się także spojrzenie na lasy państwowe.

wcześniejszych ustaleń. Bo pan Pakulski także został

Dawne priorytety gospodarcze ustępują miejsca ochronie

zmuszony do złożenia rezygnacji. A Adamczak, którego

przyrody i społecznej funkcji lasów. Dopuszczalne staje

znałem z Wołowa, rządzący wówczas nieoficjalnie RDLP

się kreowanie w lesie pewnej pozytywnej rzeczywistości.

we Wrocławiu, a będący zastępcą dyrektora twierdził,

Przychodzi czas studiów.

że mnie nie odwoływał i to nie jest jego problem.

– Był to czas płatnych studiów – mówi Szymanowicz.

Ostatecznie pod koniec listopada 2008 ponownie

– Nie liczyło się moje świadectwo maturalne. Egzami-

wraca do Nadleśnictwa Góra Śląska, gdzie mieszkał.

nów nie było. Dostałem wsparcie Nadleśnictwa jako

Zostaje podleśniczym w leśnictwie, w którym był wcze-

pozytywnie oceniany pracownik. Pierwsze zetknięcie

śniej leśniczym. Na warunkach zdecydowanie gorszych,

z matematyką i fizyką było tragiczne, ale w trudzie i znoju

stanowiących trzydzieści procent z poprzedni zarobków.

jakoś je ukończyłem. Były to studia inżynierskie. Ale

Mimo tego upokorzenia postanawia z godnością wykony-

zachęcony przez jednego ze swoich profesorów, pan

wać nową pracę. Trwa to osiem lat. W tym czasie znajduje

Robert postanowił sięgnąć po tytuł magistra. Przez osiem

sobie drugą pasję – uprawę wierzby energetycznej. Kupuje

miesięcy był zastępcą Nadleśniczego w Przemkowie,

ziemię pod uprawy. Dzisiaj ma jej łącznie 10 hektarów.

a w Lasach Państwowych nastąpiło przesilenie partyjno-

Do tematu podchodzi kompleksowo. Od sadzenia po

-kadrowe. Jak to zwykle po wyborach. Niepalone mosty

sprzedaż gotowego produktu do spalania w specjalnych

spowodowały, że wrócił na dawne swoje stanowisko

piecach. Sukcesy na tym polu pozwalają zrekompenso-

leśniczego w Nadleśnictwie Góra Śląska. Bez zbędnych

wać trudności w pracy w Lasach Państwowych. Także

problemów. Był tam do kolejnego przesilenia wyborczego

i te finansowe. Trwało to do roku 2016.
– W ubiegłym roku pan Adam Płaksej, którego znam od

w roku 2005. Wówczas otrzymał propozycję pracy jako

dawna, po raz czwarty objął Regionalną Dyrekcję Lasów

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów.
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Państwowych we Wrocławiu. Zadzwonił do mnie – mówi.

odpowiednio twardy do tej pracy. Wielu z nich, dzięki

– Zapytał, co słychać i w trakcie rozmowy zaproponował

„Czarnej owcy”, skorzystało z tej szansy i jakoś poukładało

mi stanowisko zastępcy Nadleśniczego w Żmigrodzie do

swoje przyszłe życie.
W pracy w lesie najważniejsze jest doświadczenie tere-

spraw użytkowania lasów.
Po prawie trzydziestu dwóch latach wrócił tam, gdzie

nowe. Nie posiądzie się go pracując za biurkiem. Dzisiaj

zaczynał. Dzisiaj ma nadzieję, że jest to koniec zawo-

ma tego pełną świadomość. Teraz, kiedy pełni funkcję

dowej wędrówki. A wracając do czasów Nadleśnictwa

zastępcy Nadleśniczego do spraw użytkowania lasu,

Wołów, pan Robert przypomina sobie, że jako pierwszy

rzadko można spotkać go przy biurku. Jego żywiołem

dostrzegł konieczność zatrudnienia na jakąś część etatu

jest las i bycie w nim. Człowiek wie prawie wszystko, bo

informatyka. Teraz w Nadleśnictwach stało się to normą.

to robił i zna z autopsji. Rzadko kiedy może dać się zwieść.

– Widziałem, że leśnicy mają problemy z systemem

Nie miał życia usłanego różami. Kiedy było mu bardzo

komputerowym – opowiada. – Szukali kontaktów. Pytali,

źle, jeździł na swoje pole wierzby energetycznej. Tam

dzwonili do innych leśnictw. Ale często działali przez

miał poczucie, że jest na swoim i nikt go stąd nie wyrzuci.

przypadek. Coś nacisnęli i wyszło. W pracy tak nie mogło

W najtrudniejszych chwilach mógł zawsze liczyć na wspar-

być. Dział Techniczny Nadleśnictwa musiał wspierać

cie i pomoc żony Krystyny. Za co jest jej dzisiaj bardzo

leśniczych terenowych.

wdzięczny. Rodzina to także czwórka prawie dorosłych

Był wówczas także współtwórcą jeszcze jednego pio-

dzieci – najstarszy, trzydziestoletni Jacek, dwa lata młodszy

nierskiego projektu. Nazywał się „Czarna owca”. Wspólnie

Krzysztof, dwudziestotrzyletni Jakub i Jan, lat osiemnaście.

z Markiem Gajosem, dyrektorem wołowskiego zakładu

Wszyscy kończyli najbliższe liceum ogólnokształcące

karnego, stworzyli zasady aktywizacji zawodowej dla

w Rawiczu. Jacek poszedł później do dwuletniego liceum

skazanych, odbywających tam karę więzienia. Więźniowie

leśnego w Goraju koło Czarnkowa. Odrobił staż w lasach,

pracowali najpierw między innymi na terenie jednego

ale go nie skończył. Zawsze pociągały go TIR-y i zawód

z leśnictw, a później jeszcze innych. Po wejściu Polski

kierowcy. Teraz jeździ po całej Europie i dwa do trzech

do Unii Europejskiej i otwarciu się tamtejszych rynków

razy w miesiącu zagląda do domu. Krzysztof wyjechał do

pracy ilość chętnych do pracy w lasach zmalała. Trzeba

Holandii i tam pracuje. Jakub zajął się wierzbą. Pomaga

było sięgać po pomoc skazanych. Zdobywali umiejętno-

mamie i jak tylko skończy się wierzba, już planuje wyjazd

ści i mogli spokojnie, po zakończeniu kary, iść do pracy

do Szwecji. A Jasiu jest w liceum i jakoś sobie radzi. Pan

w lesie. Jeśli jesteś pilarzem, to nikt nie pyta, kim byłeś,

Robert marzy, by dożył takiej sytuacji w kraju, by nikt nie

czy kim jesteś. Liczyło się tylko, czy wytrzymasz i jesteś

musiał za pracą z niego emigrować.
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Leśne małżeństwo
Haliny i Jerzego
Halina i Jerzy
Wojciechowscy

Od początku związani
z Nadleśnictwem Wołów.
Pani Halina, zaczynając
pracę 16 marca 1976

P

roku, przyjmowała się do
Nadleśnictwa Dębno na
etat kasjerki.

P

amiętam, że był to czas,
gdy w jeden dzień płaciło
się pensje w Nadleśnictwie,

a drugiego dnia wypłacałyśmy je
w terenie – wspomina. – Dużo pieniędzy wypłacało się także z odszkodowań łowieckich. Nie zapomnę
emocji, kiedy wypisywałam czek
na milion złotych, to aż trzęsłam się
ze strachu. Dostawali je rolnicy po
szacowaniu szkód robionych przez
zwierzynę. Teraz załatwiają to koła
łowieckie, ale podobno znów ma
to wrócić do Lasów Państwowych.
Trafiła do lasów przez zupełny

przypadek. Nikt z rodziny nie był
związany z Lasami Państwowymi. Początkowo miała pracować

Uważają, że kiedyś pracowało się w lasach lżej.
Nie było takiego przywiązania przez telefony komórkowe.
Co miał człowiek zrobić, to robił. Dzisiaj jest wieczny
pośpiech i na wszystko brak czasu. Normalne były więzi
międzyludzkie i ściślejsze. Dzisiaj jest wieczna konkurencja.
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Z. Czeryba, E. Kruchowski, H. Łebek, A. Zdyniak, H. Wojciechowska, T. Dylewska

w handlu. Ale kiedy wracała do domu, spotkała na

w Technikum Leśnym w Miliczu. Na stażu był w Nad-

przystanku panią Bosakową, ówczesną kadrową z Nad-

leśnictwie Wińsko. Kiedy je zlikwidowano, pan Jerzy

leśnictwa Dębno. I ona powiedziała jej o wolnym etacie

powędrował do Jemielna. Tam był podleśniczym. Po

kasjerki.

likwidacji przeszedł na krótko do pracy w biurze, na

– Bałam się tej pracy, bo trzeba było mieć kontakt

stanowisku księgowego i ostatecznie trafił do Tymowej.

z pieniędzmi – zdradza. – Ale pojechałam i zostałam

Później był Lubiń i ponownie Dębno, gdzie dotrwał do

przyjęta.

końca swojego leśnego życiorysu. Na emeryturę poszedł

Praca była ciekawa. Ludzie zupełnie inni niż dzisiaj.

rok po swojej żonie, w styczniu 2016 roku. Dzisiaj nie

Nie było komputerów, a liczyło się na liczydłach. Ręcznie

ciągnie go specjalnie do lasu. Często odwiedza jedynie

prowadziło się wszystkie rejestry. Mimo braku mecha-

swój leśny staw, który ma w pobliżu domu.
– Lubię tam posiedzieć z wędką nad wodą – mówi.

nizacji był czas na wszystko. Młodsi stażem uczyli się

– Złapać jakiegoś swojego karpia. No i uczę przy tym

od tych bardziej doświadczonych.
– Pamiętam, że mnie bardzo dużo pomogła w tym

wnuka, który lubi tam ze mną bywać. Staw ma 30 arów

czasie pani Stefania Śledź – wspomina pani Halina. – Na

i są w nim i karpie i szczupaki. Brakuje mi tylko dopływu

emeryturę odeszłam 30 kwietnia 2015 roku.

bieżącej wody.

Początkowo brakowało mi tej pracy. Ale trzeba było

Halina i Jerzy są typowym leśnym małżeństwem.

zaopiekować się wnukiem. Kiedy ten poszedł do przed-

Poznali się i założyli rodzinę podczas pracy w Lasach

szkola, znalazły się inne zajęcia. Zawsze jest coś do

Państwowych. Uważają, że kiedyś pracowało się w la-

zrobienia, pojechania gdzieś. Takie jest życie emeryta.

sach lżej. Nie było takiego przywiązania przez telefony

Wojciechowscy mieszkają obok Nadleśnictwa i są z nim

komórkowe. Co miał człowiek zrobić, to robił. Dzisiaj jest

w bliskim kontakcie. Z Lasami Państwowymi związany

wieczny pośpiech i na wszystko brak czasu. Normalne

jest jeden z zięciów. Jest inżynierem nadzoru w Nadle-

były więzi międzyludzkie i ściślejsze. Dzisiaj jest wieczna

śnictwie Lubin.

konkurencja. Początkowo zarobki nie były zadowala-

Leśny życiorys ma także Jerzy Wojciechowski, mąż

jące. Później już było lepiej. Ale kiedy przyszły na świat

pani Haliny. Początkowo uczył się w zasadniczej szko-

dzieci, zmieniły się też potrzeby. Wojciechowscy jednak

le zawodowej w Dębnie. Później kontynuował naukę

nie żałują tego, że związali się z lasami.
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Kobieta z intuicją
Wiktoria Gruś

Z wykształcenia
jest nauczycielką.
Dzieciństwo i młodość
spędziła w Ząbkowicach
Śląskich. Tam poznała

E

swojego męża, który
z wykształcenia był
leśnikiem.

„E

wakuowaliśmy się”
z nim najpierw do
Puszczy Białowie-

skiej – wspomina Wiktoria Gruś.
– W okolicę Sejn i Suwałk. Był rok
1972. Okolice były przepiękne. Podziwiali je odwiedzający nas goście
z Dolnego Śląska. Wszystko było
pod ręką. Mąż na chwilę wychodził
z domu i przynosił grzyby, jagody.
Po prostu cudo.
Były to czasy biedy. Samochód był

rarytasem. I mieszkanie w tamtych
stronach nie należało do przyjemnych i miłych. Pani Wiktoria, jak
wspomina, wierciła dziurę w brzuchu mężowi, by przenieść się bliżej
domu – tego w Ząbkowicach.
– Po jakimś czasie przenieśliśmy
się na Opolszczyznę – opowiada. – Była to miejscowość Kup.
Tam mieszkaliśmy do roku 1979

Poszłam na emeryturę – mówi. – Kiedy czułam,
że mam za dużo wolnego czasu, przyjmowałam zlecenie
na badanie bilansu. A poza tym przypomniałam sobie
o swoich wcześniejszych fascynacjach turystycznych.
Zawsze lubiłam chodzić po górach.
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M. Prażuch, W. Gruś, R. Nicpoń

Wiktoria zaczęła pełnić funkcję głównej księgowej.

i przeprowadziliśmy się do Dębna. W tym czasie było

– Był to niby awans, ale ja czułam pewien niedosyt –

w nim Nadleśnictwo, które po kilku latach zostało prze-

zdradza. – Brakowało mi moich leśniczych i kontaktu

niesione do Wołowa.

z nimi.

Wraz z wyjazdem na Podlasie skończył się okres nauczycielski w życiu pani Wiktorii. Na północy nie było

Przyszedł czas dyrektora Adamczaka i wówczas pani

innej pracy poza tą w nadleśnictwie. Stąd zmiana zawodu

Wiktoria odeszła na wcześniejszą emeryturę. Sko-

i początek pracy w księgowości.

rzystała z okazji, mając w świadomości wcześniejsze

– Było to Nadleśnictwo Głęboki Bród – wspomina.

kontakty z leśniczym Adamczakiem. Nie zapowiadały

– W lecie było tam przepięknie. Ludzie przyjemni.

one niczego dobrego. Intuicja jej nie zawiodła. Ale to

Problemem była komunikacja. Nie umiałam jeździć

już ją ominęło.

na rowerze. Jazda na motorze skończyła się pewnego

– Poszłam na emeryturę – mówi. – Kiedy czułam, że

razu upadkiem z niego. A do pracy trzeba było pokonać

mam za dużo wolnego czasu, przyjmowałam zlecenie

blisko 10 kilometrów.

na badanie bilansu. A poza tym przypomniałam sobie

Po powrocie na Opolszczyznę pani Wiktoria nadal

o swoich wcześniejszych fascynacjach turystycznych.

pracowała w księgowości. Prowadziła księgowość ma-

Zawsze lubiłam chodzić po górach. Wspólnie z mężem

teriałową leśniczych i pozytywną stroną pracy był ciągły

schodziliśmy wszystkie w części dolnośląskiej. Tak

kontakt z żywymi ludźmi. Bez tego praca nie byłaby

było, gdy jeszcze pracowałam.
Gdy przyszła emerytura, otworzył się dla Grusiów

taka sympatyczna.
– W szkole od razy widziałam efekt swojej pracy –

szeroki świat. Zaczęli wspólnie z mężem odwiedzać

zdradza pani Wiktoria. – Uczyłam dzieci i gdy je prze-

egzotyczne miejsca i poznawać nowe smaki. Zjeździli

pytywałam z tego, co wcześniej wykładałam, widzia-

całą Europę, od zachodniej po południową. A także

łem od razu efekt. I wtedy przeżywałam prawdziwą

Bliski Wschód, z Jordanią, Izraelem, Syrią. Najlepiej

satysfakcję. W księgowości materiałowej tego efektu

czuje się w Egipcie.

brakowało. Leśnicy mają chyba w swoim charakterze

– Fascynują mnie radośni ludzie stamtąd – zdradza.

coś wyjątkowego, co pozwala na dogadanie się z nimi

– Zupełnie inni niż nasi rodacy. Kuchnia mniej nas

bez problemu.

pociągała. Ale ludzi byliśmy ciekawi. No i panujących
tam zwyczajów.

W Dębnie mieszkali przez rok i przenieśli się do Wołowa. Razem z nimi zmieniło siedzibę i Nadleśnictwo.

W chwilach wolnych od podróży pani Wiktoria

Dzieci poszły do szkoły, pojawiło się nowe mieszkanie.

uprawia swój ogród, a w nim kwiaty. Nie sieje w nim

Początek był trudny. Ostatecznie jednak wszystko wy-

warzyw, ale kwiatów ma całe mnóstwo. Bo każdy może

szło na prostą. Zamiast księgowości materiałowej pani

zachwycać swoim pięknem.
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Szczęśliwy piekarz
z Wrzosów
ANTONI PORYSZKO

Od 65 lat jest związany z Wrzosami.
Trafili do nich najpierw rodzice, którzy po

Leśnictwo Wrzosy to bardzo
malowniczy kompleks leśno–stawowy.
Ze względu na swoje niepowtarzalne
walory przyrodniczo–turystyczne
odwiedzane przez sporo turystów.
To w nim przebiegają szlaki
turystyczne – piesze i rowerowe.

zakończeniu II wojny światowej osiedlili

B

się na ziemi wołowskiej w ramach tzw.
repatriacji. Na wschodzie żyli na dzisiejszej
Białorusi, w okolicach Polesia.

B

yli, jak to mówiło się wówczas, Poleszukami

roku zamieszkała cała rodzina Poryszków. Także siostra

– uśmiecha się pan Antonii. – Ja tam, wbrew

jego taty. I wszyscy niemal całe życie przepracowali

niektórym, nie wypieram się swojego pocho-

w lasach.

dzenia. Wręcz jestem z niego dumny.

– W leśnictwie Wrzosy nie ma takiej powierzchni,

Zafascynowały ich tutejsze lasy. We Wrzosach w 1945

której by nie zalesiali – opowiada. – Prawie wszystkie,
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sześćdziesięcioletnie, wrzosieńskie lasy wyszły spod
ich rąk. To wynik ich ciężkiej pracy.

Z lasem związany był także dziadek
mamy pana Antoniego, który na
wschodzie był gajowym w dobrach
tamtejszego hrabiego. Początkowo nic
nie wskazywało, że nasz bohater pójdzie
w jego ślady. Zdobył zawód piekarza
i przez dziesięć lat wypiekał chleb
w wołowskiej piekarni.

Z lasem związany był także dziadek mamy pana Antoniego, który na wschodzie był gajowym w dobrach
tamtejszego hrabiego. Początkowo nic nie wskazywało,
że nasz bohater pójdzie w jego ślady. Zdobył zawód
piekarza i przez dziesięć lat wypiekał chleb w wołowskiej
piekarni. Praca była ciężka i niemal w każdą noc. Ostatecznie zwolnił się z niej. Za namową kuzyna poszedł
do pracy w Nadleśnictwie Dębno. Był rok 1977.
– Przyjąłem się do pracy 15 lutego i od tej pory jestem

pracowało, szczególnie przez ostatnie lata. Aż nie bardzo

związany z lasami – wspomina. – Czułem, jakbym kon-

chciałem je zostawiać. Jeśli człowiek przychodzi do pracy

tynuował rodzinną tradycję.

z przyjemnością, to nie ma nic ważniejszego. Nie było

Początkowo był pomocnikiem kierowcy. Po zawo-

żadnych konfliktów z moim leśniczym. Traktowaliśmy

dówce spożywczej nie miał specjalnie szans na inne

się partnersko i z pełnym szacunkiem. Praca z Krzyśkiem

zatrudnienie. Później był wozakiem, zrywał drewno

Kusym to była sama przyjemność.
Leśnictwo Wrzosy to bardzo malowniczy kompleks

końmi. Przerzucano go tam, gdzie była potrzeba.
– Kiedyś podczas zrywki pomyślałem, czy ja muszę

leśno-stawowy. Ze względu na swoje niepowtarzalne

tak ciężko pracować – zdradza. – Złożyłem podanie do

walory przyrodniczo-turystyczne odwiedzane przez

średniego studium leśnego w Miliczu. By tam się dostać,

sporo turystów. To w nim przebiegają szlaki turystycz-

musiałem uporać się z upartym Nadleśniczym. Był rok

ne – piesze i rowerowe. Pan Antoni mieszka w centrum

1982. W Górach Izerskich zamierał las. Wysyłano m.in.

wsi. Nie jest duża. Liczy około trzydziestu gospodarstw.

i mnie do usuwania skutków tego kataklizmu. Początko-

Teraz, jako emeryt, codzienną przyjemność znajduje

wo Nadleśniczy obiecał mi zgodę na naukę. Ale później

w jeździe na rowerze.

wycofał się z tego. Najzwyczajniej mnie okłamał. Nie

– Przejeżdżam leśnymi drogami ponad 20 kilometrów

zastanawiałem się długo. Pojechałem do Okręgowego

– chwali się nasz rozmówca. – Lubię to i nie wyobrażam

Zarządu Lasów Państwowych we Wrocławiu z inter-

sobie innej formy spędzania czasu. No i jeszcze węd-

wencją. Ostatecznie musiał podpisać zgodę na naukę.

kuję. Nasze stawy są dość spore. Dwa mają ponad 100

Po ukończeniu szkoły przerzucono pana Antoniego do

hektarów lustra wody. Nie są za głębokie. Takie typowo

melioracji. Przez pewien czas kopał i czyścił rowy. Kiedy

karpiowe. W najgłębszym miejscu mają trzy metry. Nie

zrobiło się miejsce w leśnictwie Garwół, od 1 lutego 1987

przepadam za zbieraniem grzybów, choć lubię je jeść.

roku został tam gajowym. Był tam rok. Z Wrzosów do

W młodości grał trochę w piłkę nożną. W gminnej

Garwołu jest około 11 kilometrów. Nie miał samochodu.

klasie B. W latach osiemdziesiątych był napastnikiem

Codziennie – w lecie czy zimie musiał pokonywać tę trasę

w zakładowej drużynie piłkarskiej Nadleśnictwa. Rodzina

na rowerze. Później jeszcze, na tym samym rowerze,

Antoniego Poryszko to żona i trójka dzieci. Nikt, poza

trzeba było jeździć po leśnictwie. Jest dość rozległe, aż

nim samym, nie jest związany z lasami.
– Chciałem średniego syna Jacka, po gimnazjum,

pod granicę z Obornikami Śląskimi. Dziennie trzeba

wysłać do szkoły w Miliczu – wspomina. – Powiedział,

było przejechać około 40 km.
– Złożyłem podanie o przeniesienie do Wrzosów –

że las go nie interesuje. Teraz pracuje w Komendzie

opowiada. – Tutejszy podleśniczy dojeżdżał aż z Mo-

Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na Podwalu. Jako

jęcic i też to mu nie pasowało. Od roku 1988 zostałem

aspirant. Podobnie do lasów nie ciągnęło młodszego

podleśniczym we Wrzosach. Do emerytury. W Lasach

Przemka i córki Marty. Tylko wnuczka Karolina lubi

Państwowych przepracowałem 39 lat. Dobrze mi się

chodzić po lesie z dziadkiem i babcią.

143

Ludzie lasów Doliny Odry ▪ Monografia Nadleśnictwa Wołów

3. Ludzkie losy wpisane w lasy nadodrzańskie

Na szczęście nigdy nie jest za późno
Andrzej Górny

Pierwszy w rodzinie Górnych leśne szlaki
przecierał dziadek pana Andrzeja. Przed

Z

wojną był gajowym na Żywiecczyźnie.
Gdy ucichły armaty i nastał pokój, Górni
przeprowadzili się na Ziemie Zachodnie.

Z

amieszkali w Starym Gierałtowie koło Stronia
Śląskiego. Dziadek i tutaj był gajowym. Później
zastąpił go syn Stanisław. Przez pewien czas

był leśniczym w Polanicy. Tam też urodził się Andrzej

Wtedy tylko w lasach i w pegeerach można
było od razu dostać służbowe mieszkanie –
zdradza po latach. – No i poszedłem do lasów.

Górny, nasz rozmówca. Po jakimś czasie cała rodzina
przeprowadziła się nad morze.
- Zamieszkaliśmy w Smołdzinie opodal Słowińskiego

Parku Narodowego – wspomina pan Andrzej. – Pozostała

Państwowych. Najpierw jeździł rumuńskimi samocho-

rodzina nadal mieszkała w Sudetach.

dami ciężarowymi Aro. Później pracował na rodzimych

Ostatecznie Górni nie zagrzali zbyt długo miejsca

ciężarówkach marki Star. Ale najbardziej podobały się

nad morzem. Ciągnęło ich do swoich. Wrócili na Dolny

mu się jazda czeskimi Tatrami. Te samochody idealnie

Śląsk w roku 1975. Zamieszkali w Prawikowie. Stanisław

sprawdzały się na leśnych duktach i bezdrożach.

Górny był tam leśniczym do roku 1995.
Andrzej Górny był zawodowym kierowcą. Rozpoczął

- Później przesiadłem się na ciągnik i na nim pracowałem aż do emerytury – opowiada.

pracę w roku 1974. Najpierw w Zakładzie Mechanizacji

Robił w lesie wszystko. Samochodami wywoził po-

i Transportu w Mojęcicach. Firma obsługiwała okoliczne

zyskane drewno z lasu. Ciągnikiem albo wykonywał

pegeery. Później w wołowskiej Spółdzielni Transportu

zrywkę, albo robił orki czy też rozdrabnianie gleby.

Wiejskiego. Do Lasów Państwowych trafił poniekąd za

W lecie i w zimie. Bez względu na pogodę. Tak dotrwał

sprawą przypadku.

do lutego 2017 roku. Wtedy odszedł na emeryturę.

- Wtedy tylko w lasach i w pegeerach można było od

Mimo że zawodowo Andrzej Górny nie jest już zwią-

razu dostać służbowe mieszkanie – zdradza po latach.

zany z lasem, to bywa w nim bardzo często. Wciąż jest

– No i poszedłem do lasów. Rozpocząłem pracę, jako

aktywnym myśliwym. Lubi zasadzać się na dziki. Gdy się

kierowca w roku 1984. Na początku jeździłem samo-

nudzi, zawsze ma coś do zrobienia na swojej ulubionej

chodami ciężarowymi, a później ciągnikami.

działce. Dzisiaj po latach dobrze wspomina swoją pracę

Przez 34 lata osobiście doświadczał zmian, jakie zachodziły w sprzęcie mechanicznym pracującym w Lasach

zawodową w Lasach Państwowych i wciąż uważa, że na
szczęście nigdy nie jest za późno.
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Z lasów Bukowiny
do Ziemi Wołowskiej
Jan Czarny

Pierwszym leśnikiem
w rodzinie Czarnych
był ojciec Jana – Karol.
Rodzina Czarnych
pochodziła z Galicji,
a w końcu XIX wieku
osiedliła się na Bukowinie.
Tam urodził się Karol,
który w 1930 roku

N

ukończył rumuńską
szkołę leśną i pracował
w bukowińskich lasach.

N

a tych terenach zamieszkiwało wielu Polaków –
wspomina pan Jan. – Po II

wojnie światowej ojciec był jednym
z organizatorów repatriacji do Pol-

ski, a w domowych zbiorach mamy
wydawane w Bukareszcie „Nowiny
Polskie”, w których namawiano do
powrotu do Ojczyzny.
Z Rumunii na Ziemie Zachodnie

przyjechali w lutym 1948 r. w okolice
Żar, później na krótko zatrzymali
się u młodszego brata ojca, Józefa,

Z perspektywy upływających lat mogę stwierdzić,
że decydując się na pracę w leśnictwie dokonałem
właściwego wyboru. Praca, którą wykonywałem
dawała mi wiele satysfakcji i zawsze miło
będę wspominał współpracowników, z którymi
spędziłem wiele sympatycznych chwil.
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Świadectwo ukończenia szkoły leśnej przez K. Czarnego

który był leśniczym w Nadleśnictwie Bolesławiec. Tam

Ostatecznie zgodzono się na skrócenie stażu i Jan od

ojciec dowiedział się, że jest wolny etat w Nadleśnictwie

maja 1972 roku objął tę funkcję.
– W zależności od potrzeb do pracy dojeżdżałem do

Lwówek Śląski. W tym Nadleśnictwie pracował na

Lubania lub mieszkałem w pokoju gościnnym Nadle-

stanowisku leśniczego aż do przejścia na emeryturę.

śnictwa – opowiada. – Poprzednio przez dłuższy czas

Podstawową i średnią edukację szkolną pan Jan odbył

był na tym stanowisku wakat, więc pracy było sporo.

we Lwówku Śląskim.
– We wczesnej młodości nie miałem sprecyzowanych

Często siedziałem po nocach żeby nadrobić zaległości.

planów na przyszłość – wspomina. – Mama chciała,

Latem 1972 roku we Wrocławiu przypomniano sobie,

żebym poszedł na medycynę (siostra Łucja w tym czasie

że Jan Czarny ma wykształcenie pedagogiczne. Am-

studiowała stomatologię w Poznaniu), ojciec namawiał,

bicją ówczesnych, lokalnych władz wołowskich było

żebym został leśnikiem. Wybrałem wydział leśny Wyż-

posiadanie na swoim terenie szkoły leśnej i była taka

szej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Były to lata 1965 – 1970.

w Dębnie. Zaproponowano panu Janowi stanowisko

Później dodatkowo było jeszcze roczne studium

dyrektora tej szkoły. Po niespełna rocznej pracy w Lasach Państwowych był to szybki awans.

pedagogiczne. Pan Jan planował na nim poczekać na

– Pojechałem zobaczyć nowe miejsce pracy i zosta-

ukończenie Wydziału Ogrodniczego WSR w Poznaniu

łem – kontynuuje opowieść. – Było mieszkanie, cie-

przez przyszłą żonę Bożennę.
– Po zgłoszeniu się w OZLP we Wrocławiu otrzymałem

kawa praca i niezłe pobory – czegóż chcieć więcej?!

skierowanie na staż od 15 listopada 1971 r. w Nadleśnic-

W sierpniu 1972 roku wzięliśmy ślub, a od 1 września

twie Lwówek Śl. – mówi.– Tata był już na emeryturze.

rozpocząłem swój pierwszy rok szkolny jako dyrektor

Mieszkałem z rodzicami w leśniczówce Ubocze.

Zasadniczej Szkoły Leśnej w Dębnie. Dla żony urodzo-

Podczas, gdy we Lwówku Śl. odbywał staż, w sąsied-

nej w Łodzi, wieś wśród lasów i życie tam było nowym

nim Nadleśnictwie Lubań Śl. potrzebowano adiunkta.

doświadczeniem, tym bardziej, że musiała pogodzić
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pracę zawodową z wychowywaniem dwójki małych

rosnących na terenach zieleni. Kontakt z Lasami nadal

dzieci – Moniki i Piotra. Dużym ułatwieniem w życiu

jednak utrzymuje, wykonując dla nich specjalistyczne

rodziny była przeprowadzka do Wołowa w 1978 roku.

usługi m.in. polegające na usuwaniu drzew trudnych

Działalność szkoły trwała do 1982 r., kiedy to prze-

i niebezpiecznych. Piotr jest wiceprezesem Federacji
Arborystów Polskich.

niesiono ją i przyłączono do Zespołu Szkół Leśnych
w Miliczu. Jan Czarny nie był zainteresowany dalszą

Jan Czarny od dawna znajdował dużą przyjemność

pracą pedagogiczną i spośród kilku propozycji wybrał

w poznawaniu nowych miejsc. Kilkakrotnie odwiedził

pracę w wydziale ochrony lasu w OZLP Wrocław, gdzie

Rumunię, w której się urodził i z której do Polski przyje-

ponad rok był specjalistą. Mimo niezbyt odległych

chał z rodziną, jako 2– letnie dziecko. Z żoną Bożenną

perspektyw otrzymania służbowego mieszkania we

odwiedzili wiele interesujących krajów na całym świecie.

Wrocławiu miasto go nie pociągało. A ciągła perspekty-

Zwiedzili też wiele ciekawych zakątków Polski, któ-

wa dojazdów do pracy z Wołowa, była mało atrakcyjna.

ra pod względem turystycznym i przyrodniczym jest

Od 1 stycznia 1984 roku Jan Czarny został leśniczym

bardzo atrakcyjna. Teraz na emeryturze mają więcej
czasu dla rodziny, przyjaciół i znajomych.

w leśnictwie Mojęcice Nadleśnictwa Wołów.
-To było nowe leśnictwo – wspomina – powstało

I jak mówi pan Jan – jeśli zdrowie dopisuje, to życie

z części dwóch innych leśnictw: Prawikowa i Rudna.

emeryta nie musi być najgorszym okresem w życiu

Po dwóch latach zaproponowano mi stanowisko nad-

człowieka.

leśniczego terenowego.
Od 1 maja 1989 r. pan Jan został zastępcą
Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów. Pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę 26
czerwca 2009 roku.
– Głównym powodem przejścia na
emeryturę był pogarszający się stan
zdrowia, a w podjęciu decyzji pomogła
mi nowa, korzystna zmiana przepisów
emerytalnych – wyjaśnia. – Z perspektywy upływających lat mogę stwierdzić,
że decydując się na pracę w leśnictwie
dokonałem właściwego wyboru. Praca,
którą wykonywałem dawała mi wiele satysfakcji i zawsze miło będę wspominał
współpracowników, z którymi spędziłem
wiele sympatycznych chwil (nie tylko zawodowych). Silne więzi łączące leśników
są również powodem, dla którego co roku
z koleżankami i kolegami spotykamy się na
zjazdach absolwentów Wydziału Leśnego.
Studia leśne ukończył także mój syn Piotr,
który po odbyciu stażu w nadleśnictwie
przejął i rozwinął firmę, którą wcześniej
założyłem. Dzisiaj jego firma zajmuje się
profesjonalną pielęgnacją i wycinką drzew

Sztandar NSZZ „Solidarność” Leśników Dolnośląskich – rok 1989., R. Gruś i J. Czarny
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Nieugięty ze „Złotą siekierą”
Kazimierz Różycki

Jego nazwisko figuruje na Liście Katyńskiej. Po wojnie

Szkołę podstawową i liceum

mama zawarła związek małżeński z ojcem pana Kazi-

ogólnokształcące skończył

mierza i osiedlili się w okolicach Międzychodu.

w Międzychodzie, najbardziej na zachód

R

– Ojciec był ostrożny. Uważał, że ziemie przyznane
Polsce w Poczdamie nie mają umocowania prawne-

wysuniętym powiecie Wielkopolski.

go w formie traktatu czy umowie międzynarodowej,

Przed wojną 3 kilometry od niego

a Międzychód był w przedwojennych granicach Polski

przebiegała granica polsko-niemiecka.

– wyjaśnia nasz rozmówca. – Tam chodziłem do liceum,

R

odzinnie związany jest z okolicami Nowogród-

Od dziecka pociągało
go obcowanie z przyrodą. Czuł się w niej
bardzo dobrze. Dzięki niej, a dokładnie
zbieranym w Puszczy Noteckiej grzybom,
kupił sobie w roku 1966 pierwszy motor.
Lubił łowić ryby. Uspakajało go to.

ka na dzisiejszej Białorusi. W styczniu 1940
roku mamę z dwiema przyrodnimi siostrami

wywieziono w okolice Archangielska, później trafiły do
Kazachstanu. Zsyłka trwała ponad pięć lat. Pierwszy
mąż mamy pana Kazimierza był oficerem rezerwy.
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Wyjazd szkoleniowy do Norwegii

które ukończyłem w roku 1968. Zacząłem studia na

się ofiarą tej atmosfery i na własne życzenie zostaje

Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, na wydziale

strażnikiem leśnym. Kiedy w roku 1994 zaczynają wiać

leśnym. W trakcie nauki zmieniono jej nazwę na Aka-

inne wiatry, idzie do wrocławskiego zarządu lasów na

demię Rolniczą.

stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki Drewnem

Uczelniany pełnomocnik do spraw zatrudnienia

i Łowiectwa. Jest nim kolejne cztery lata. Później, po

skierował go do pierwszej pracy na Pomorzu. Było to

przegranych wyborach, na jakiś czas zakończył się jego

Nadleśnictwo Dretyń, położone między Miastkiem

leśny epizod. Przez pewien czas pracował w tartacznic-

a Słupskiem. Tam pracował do roku 1977. Latem tego

twie. Potem ponownie wrócił do RDLP, do Wydziału

roku przeniósł się do Nadleśnictwa Legnica.

Gospodarki Drewnem. Stamtąd trafił do Nadleśnictwa

– Były to czasy obowiązywania przeniesienia służbo-

Wołów, w którym był Nadleśniczym. Trwało to półtora

wego – wspomina. – Dostawało się wyznaczone nowe

roku. W tym czasie w Regionalnej Dyrekcji rządzi były

miejsce pracy. Państwo pokrywało koszty przepro-

leśniczy Adamczak, który stawia Różyckiemu rozli-

wadzki i zagospodarowania. Dodatkowo dostawało

czeniowe zadania. Po odmowie wykonania kolejnego,

się na to jedną pensję. W Nadleśnictwie Legnica byłem

zostaje usunięty ze stanowiska. Od współpracowników

nadleśniczym terenowym. Potem zostałem zastępcą

dostaje na odchodne „złotą siekierę” z dedykacją za

Nadleśniczego. Następnie przeszedłem do Wydziału

nieugiętą postawę. Przez następne 3 lata pozostaje

Kontroli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

bezrobotnym. W 2012 roku ponownie wraca do pracy

Wrocław, w której przepracowałem cztery lata. Od 1985

w lasach, którą kończy w lutym 2017 r. przejściem na

roku ponownie wróciłem do Legnicy, gdzie pełniłem

emeryturę.
– Moja kariera zawodowa po zmianach ustrojo-

funkcję nadleśniczego do końca 1992 roku.
Był to czas zmian ustrojowych i także świadomości

wych była niczym barometr sytuacji politycznej

społecznej. W każdym doszukiwano się „komucha”

w kraju –mówi z uśmiechem. – Dzisiaj odbieram to,

i panowała histeria rozliczeniowa. Pan Kazimierz staje

co nagromadziłem przez lata płacenia składki.
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Kongres Leśników Polskich, 1997 r.

ZUS wyliczył, że ma to trwać przez siedemnaście lat.

Czuł się w niej bardzo dobrze. Dzięki niej, a dokład-

Pobudował dom pod Wołowem i wspólnie z żoną

nie zbieranym w Puszczy Noteckiej grzybom, kupił

rozkoszują się przyjemnościami emerytury. Żona

sobie w roku 1966 pierwszy motor. Lubił łowić ryby.

także całe życie była związana z lasami. Ukończyła

Uspakajało go to. W średniej szkole interesował się

studia ekonomiczne we Wrocławiu. Pisała pracę z eko-

także historią i niewiele brakowało, by wylądował

nomiki leśnictwa. Zaraz po jej obronie podjęła pracę

wówczas na studiach archeologicznych. Ale po nich

w zarządzie Lasów w wydziale planowania. Był to rok

pracy nie było. Został więc leśnikiem i wcale tego

1972. Pracowała tam aż do emerytury, odchodząc na

nie żałuje.
– To taka fabryka bez okien i dachu – mówi. – W któ-

nią jako naczelnik wydziału.
– Najlepszym okresem mojego życia zawodowego

rej często trzeba pracować i w świątki, i piątki, i dłużej.

był czas, gdy byłem nadleśniczym terenowym – wy-

Ale tu się nie podbija karty. Jak leśniczy potrzebuje

znaje pan Kazimierz. – Obręby były niewielkie. Cały

wyrwać się na dzień, to znajdzie sobie ten dzień. Są

czas pracowało się z ludźmi w terenie i widziało co-

pewne plusy tej pracy. Oczywiście nie jest ona taka,

dziennie jej rezultaty. Poza tym miało się wówczas

jak wyobrażają sobie ją mieszkańcy miast. Leśniczy

trzydzieści lat. Są dwa stanowiska, które dają dużo

to nie kapelusz, piórko i strzelba. To ciężka fizyczna

satysfakcji z pracy w lesie – leśniczy i Nadleśniczy.

robota. I w mrozie, śniegu, deszczu i na wietrze.
Lasy był, jest i będzie potrzebny. O to, by miał się jak

Widać w nim efekty ich działań.
Fluktuacja personalna, która zaczęła być widoczna

najlepiej, dbają leśnicy. Mają wiedzę i doświadczenie.

w Lasach Państwowych po roku 1991, nie dotyczy

Nie jacyś domorośli ekolodzy, wykorzystujący ludz-

wszystkich stanowisk. W miarę bezpiecznym sta-

kie emocje i naiwność. Miejmy zaufanie do nauki,

nowiskiem jest stanowisko leśniczego. Jeśli pracuje

a reprezentują ją leśnicy.
Kazimierz Różycki jest dzisiaj niepolującym my-

dobrze i w niczym nie podpadnie, to ma szansę prze-

śliwym. A także członkiem zarządu okręgu PZŁ

pracować całe życie na jednym stanowisku.

w Legnicy (V-ce Łowczym już piątą kadencję).

Od dziecka pociągało go obcowanie z przyrodą.
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Zaczarowana przez
panią Witwicką
Teresa Dylewska

Leśnik, a raczej leśniczka
w kolejnym pokoleniu.
Zaczynał ją w rodzinie
Chwałów, bo takie

J

nazwisko panieńskie nosiła
pani Teresa, dziadek
Wincenty.

J

eszcze przed wojną był leśniczym w leśnictwie Kosatka,
w powiecie sieradzkim, w wo-

jewództwie łódzkim. Po nim zawód
odziedziczył syn, Szczepan Chwał.
Po wojnie przyjechał na Ziemie Zachodnie i został leśniczym w Dziadowej Kłodzie koło Sycowa.
– Co prawda urodziłam się

w mieście Sycowie – wspomina. –
Ale wychowałam się w lesie. Całe
dzieciństwo spędziłam w leśniczówce przy lesie. To był szczęśliwy czas. Do tego stopnia, że gdy
byłam mała śniło mi się, że muszę
się wyprowadzić stamtąd. To był
koszmar. Bo nigdzie indziej nie
chciałam mieszkać. Na szczęście
to były tylko złe sny.

Pani Teresa była świadkiem biurowej rewolucji
technicznej. Liczydła i ręczne kalkulatory
zastępowały coraz szybsze komputery. I pomimo
tego, że wielu jej rówieśników z rezerwą podchodziło
do tzw. „nowego”, to ona czuła się w nowej
rzeczywistości niczym ryba w wodzie.
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Po ukończeniu szkoły podstawowej w Dziadowej

rówieśników z rezerwą podchodziło do tzw. „nowego”,

Kłodzie przyszedł czas na szkołę średnią. Pani Teresa

to ona czuła się w nowej rzeczywistości niczym ryba

wybrała Technikum Leśne w Mojej Woli koło Antonina.

w wodzie.

Rok szkolny rozpoczęła 1 września 1962 roku. W tym

– Zawsze ciągnęło mnie do wszelkich nowinek tech-

czasie w szkole były już klasy mieszane damsko-męskie.

nicznych – zdradza. – Nigdy nie bałam się kompute-

Po pięciu latach nauki także w Nadleśnictwie Moja Wola

ra. Dobrze czułam się w biurze. Mimo to, że miałam

odbyła staż zawodowy.

wykształcenie leśne, to od zawsze widziałem siebie

– Potem na dwa lata wróciłam do domu – opowiada.

tam pracującą. Chyba pierwszy zachwyt przeżyłam

– Tata zaczął chorować i pracowałam wtedy w gminie

w Nadleśnictwie w Sycowie, gdy ujrzałam przy pracy

w Międzyborzu Sycowskim. W roku 1970 wyszłam

panią Witwicką. I od tej pory chciałam być taka, jak

za mąż i przyjechaliśmy do Wołowa.

ona. Oczywiście było to podświadome.

Pani Teresa rozpoczęła pracę w zasadniczej szkole

Na emeryturę odchodziła dwa razy. Po raz pierwszy

zawodowej w Dębnie jako intendentka. Kiedy rozpo-

było to w styczniu 2008 roku. Po półtora miesiąca wró-

częto likwidację szkoły, dodatkowo pełniła funkcję ka-

ciła na prośbę ówczesnego Nadleśniczego do pomocy

sjerki w Nadleśnictwie. A gdy dotychczasowa kasjerka

na trzy miesiące. Ostatecznie było to jednak znacznie

przeszła na urlop wychowawczy, Dylewska pracowała

dłużej. Później była klęska huraganu w roku 2009 i znów

w kasie w pełnym wymiarze etatu przez pięć kolejnych

przyszła pomagać w pracy. Tym razem był to rok i cztery

lat. Wciąż było to jeszcze Nadleśnictwo Dębno.

miesiące. W zasadzie pracę w Nadleśnictwie zakończyła
Teresa Dylewska w grudniu 2010 roku. Łącznie były to

– Jesienią 1986 roku przeszłam do działu księgowo-

czterdzieści trzy lata pracy w Lasach Państwowych.

ści materiałowej – wspomina. – No i tam zostałam do
końca, to znaczy do przejścia na emeryturę. Lubiłam

– Wspominam ten czas bardzo dobrze – ocenia dzi-

swoją pracę, choć wówczas było to bardzo żmudne

siaj. – Gdybym kiedykolwiek mogła powtórzyć swoje

zajęcie. Trzeba było co kwartał uzgadniać wszystkie

życie, to niczego bym w nim nie zmieniała.

stany z leśniczymi i pilnować, by wszystko się zgadzało.

Żadne z dzieci pani Teresy nie jest związane z lasami.

Dzisiaj można to robić w każdej chwili. Wystarczy tylko

Nie był z nimi związany także nieżyjący już jej mąż. Jedy-

wcisnąć odpowiedni klawisz komputera.

nie wnuczek Bartuś podobno podczas wizyty z babcią

Pani Teresa była świadkiem biurowej rewolucji tech-

u dentysty zdradził, że w przyszłości będzie leśnikiem.

nicznej. Liczydła i ręczne kalkulatory zastępowały

– Kiedy pierwszy raz usłyszałam, to aż mnie zamurowało – uśmiecha się pani Teresa.

coraz szybsze komputery. I pomimo tego, że wielu jej

Od lewej: E. Śledź, T. Dylewska, R. Szymanowicz
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Prezes, radny, sadownik,
ale przede wszystkim leśnik
Ireneusz Skorupski

Zaczynał od pracy
brygadzisty warsztatu
remontowego
w Kudowskich Zakładach
Przemysłu Bawełnianego.
Wtedy córka Ireneusza

L

Skorupskiego
nabawiła się wyjątkowo
dokuczliwej astmy.

L

ecząca ją lekarka zalecała
zmianę klimatu i miejsca.
Dowodem na potwier-

dzenie tego zalecenia były wizyty
u rodziny żony, która pochodziła
z powiatu wołowskiego.
– Kiedy tylko przyjeżdżaliśmy

tutaj, córka czuła się bardzo dobrze i przestawała brać lekarstwa
– wyjaśnia. – Lasy leczyły dziecko.
Wyjechaliśmy z Kudowy w roku
1980. Przez pierwsze trzy lata pracowałem w kopalni miedzi. Miałem
dostać mieszkanie, ale po ówczesnych strajkach i późniejszym stanie
wojennym okazało się, że jestem
antypaństwowy i ostatecznie go nie

Był radnym w wołowskiej gminnej radzie. Sprawiało
mu to sporą satysfakcję. Wypełniał swój mandat
z przyjemnością i zaangażowaniem. Na zawodową
emeryturę wybiera się z końcem tego roku.

153

Ludzie lasów Doliny Odry ▪ Monografia Nadleśnictwa Wołów

3. Ludzkie losy wpisane w lasy nadodrzańskie

gminnym. Kosztowało go to sporo do tego stopnia, że
zmarł nagle w roku 1997 na jednej z sesji rady gminy.
– Początkowo zostałem p.o. leśniczego – kontynuuje
swoją historię. – Później zostałem pełnym leśniczym
w Leśnictwie Prawików. Siedzę tam już dwadzieścia
lat. Łącznie z czasem, gdy byłem podleśniczym, jest
to już trzydzieści lat w jednym leśnictwie.
Prawików to przede wszystkim leśnictwo liściaste.
Ciężkie do prowadzenia, ale bardzo dobre. To lasy łęgowe z dębem, lipą, grabem. Liczy prawie tysiąc pięćset
hektarów powierzchni.
– Po śmierci pana Górnego, w roku 1997, przeszedłem
prawdziwą szkołę życia – opowiada. – Nawiedziła nas
pamiętna powódź. Straty były olbrzymie, ale byłem
wówczas młody i pełen zapału. Jakoś dałem sobie z tym
Leśniczowie: J. Bubiak, I. Skorupski, G. Śledź

radę. Dzisiaj pewnie byłoby trudniej.

dostałem. Trzeba było szukać pracy z mieszkaniem.

Irek jest bardzo zadowolony ze swojej pracy i nie zamie-

W lasach potrzebowano dużo ludzi i przyjmowano

niłby jej na inną. Ostatnio ma problemy zdrowotne, ale

niemal każdego.

cieszy się, że pałeczkę po nim przejmuje syn Mariusz.

Mimo tych poważnych doświadczeń losowych, pan

W listopadzie 1983 roku przyjął się do pracy w Nadle-

– Jest podleśniczym w leśnictwie Dębno – mówi. –

śnictwie. Początkowo pracował jako zwykły robotnik.

Aktualnie jest po operacji i przebywa na zwolnieniu

Po trzech miesiącach został skierowany na kurs pilarza.

chorobowym. Jak był mały, chodził ze mną po lesie

Jako pilarz zarabiał ponad trzy razy tyle, ile dostawał,

i zaraził się tym bakcylem.
Pan Irek jest zapalonym myśliwym. Pełni funkcję

co miesiąc leśniczy.
Sporo było klęsk żywiołowych, między innymi w Świe-

prezesa Koła Łowieckiego „Łoś” w Lubiążu. Był radnym

radowie czy Oleśnicy. Podczas usuwania ich skutków

w wołowskiej gminnej radzie. Sprawiało mu to sporą

Lasy płaciły bardzo dobrze. Ale i praca była wyjątkowo

satysfakcję. Wypełniał swój mandat z przyjemnością

ciężka i niebezpieczna. W międzyczasie pan Irek ukoń-

i zaangażowaniem. Na zawodową emeryturę wybiera

czył Technikum Leśne w Miliczu. Dostał propozycję

się z końcem tego roku.
– Nawet wtedy nie odejdę za daleko od mojego lasu

objęcia leśnictwa Orzeszków. Nie przyjął jej.
– Kiedy byliśmy na klęsce w Oleśnicy, przyjechał

– uśmiecha się. – Byłem przezorny i postawiłem dom

Nadleśniczy Pakulski i dał mi propozycję „nie do

z drugiej strony leśniczówki. Na starość nie umiałbym

odrzucenia” – wspomina. – Miałem zostać podle-

żyć w mieście. Wieś to jest wieś. Po latach, mimo że

śniczym w Prawikowie. A gdybym tego nie przyjął,

jestem nie stąd, czuję się w niej dobrze.

do końca sprawowania funkcji Nadleśniczego przez

Rodzina Skorupskich to także córka Aneta, sprawczyni

niego miałem robić piłą. No i musiałem to przyjąć.

tego, że tata został leśnikiem. I młodszy syn Łukasz.

Leśniczy Górny z Prawikowa miał być podobno trud-

Początkowo przejawiał zainteresowania lasem, ale

nym do współpracy. Mieszkanie było ładne, a leśniczy

ostatecznie skupił się na założonym przez tatę sadzie

okazał się być człowiekiem z charyzmą, uczciwym,

leszczynowym.

dobrym organizatorem, stanowczym i konkretnym

– Ma go około 17 hektarów – zdradza pan Irek. – Lesz-

fachowcem, od którego nasz bohater dużo się nauczył.

czyna daje orzechy. Uprawia się je jak inne tego typu

Był także zaangażowanym samorządowcem i radnym

rośliny. Zbiera plony i całkiem spokojnie z nich żyje.
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Zakochani w lesie
Olga i Marek Wysoczańscy

Oboje związani z lasem. Choć pierwszy
swój leśny „romans” rozpoczął pan Marek

Stryjno jest bardzo bogate
w zwierzynę. Jej aktywność powoduje,
że spora część upraw musi być
grodzona. Świeżo posadzony, młody
las jest ogrodzony w stu procentach.
Inaczej nic by z niego nie zostało.

w lutym 1984 roku. Został podleśniczym
leśnictwa Stryjno w Nadleśnictwie Wołów.
Pracował na tym stanowisku przez
szesnaście lat, do roku 2000,

W

Tam stawiałem pierwsze kroki leśne i miałem do niego

z dwuletnią przerwą na wypełnienie

spory sentyment. Prócz tego mieszkaliśmy niedaleko,

obowiązku obywatelskiego –

w Wińsku. Dlatego wróciłem do Stryjna. Jestem tam

obowiązkową służbę wojskową.

W

leśniczym do dzisiaj.
Pan Marek jest pierwszym w rodzinie leśnikiem, ale

maju 2000 roku przejąłem leśnictwo

z lasem związany jest od małego. Jest myśliwym w trze-

Rudno – wspomina. – Byłem tam przez

cim pokoleniu. Pierwszym był dziadek, Stanisław Wy-

kolejne osiem lat, do września 2008 roku.

soczański. Zaczynał polować na Kresach, w Wysocku,

Potem zwalniało się moje dawne leśnictwo Stryjno.

skąd pochodzą Wysoczańscy. Kolejnym myśliwym
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był jego syn, a ojciec naszego bohatera. Był myśliwym

w leśnictwie Rudna, rozpoczął studia na poznańskiej

w Wińsku przez pięćdziesiąt pięć lat.

Akademii Rolniczej. Potrafił naukę łączyć z pracą

– Naukę leśną zaczynałem w zasadniczej szkole

zawodową, a także aktywnym spełnianiem się jako

zawodowej w Dębnie w roku 1979 – wspomina. –

myśliwy. W czasie studiów szkoła zmieniła nazwę na

Skończyłem ją w roku 1982. Wtedy jej dyrektorem

Uniwersytet Przyrodniczy.

był pan Jan Czarny. Później chodziłem do milickiego

– Chciałem się sprawdzić – opowiada pan Ma-

średniego studium zawodowego. Była to szkoła dla

rek. – Czy będąc w zaawansowanym wieku potrafię

pracujących i ukończyłem ją w roku 1985. Cały ten

jeszcze być studentem? Ukończyłem studia z wyni-

czas byłem podleśniczym w leśnictwie Stryjno.

kiem dobrym i miałem z tego satysfakcję. Bo kto stoi

Nie był to jednak koniec edukacji naszego bohatera.

w miejscu, ten się cofa. Trzeba iść przez całe życie

W roku 2006, w trakcie pełnienia funkcji leśniczego

z duchem czasu. Choć kosztowało mnie to sporo
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wyrzeczeń. Przez cztery lata studiów zdałem ponad
sto egzaminów.

Chciałem się sprawdzić – opowiada pan
Marek. – Czy będąc w zaawansowanym
wieku potrafię jeszcze być studentem.
Ukończyłem studia z wynikiem dobrym
i miałem z tego satysfakcję.
Bo kto stoi w miejscu, ten się cofa.
Trzeba iść przez całe życie z duchem
czasu. Choć kosztowało mnie to sporo
wyrzeczeń. Przez cztery lata studiów
zdałem ponad sto egzaminów.

Kolejną osobą związaną z lasem jest Piotr, syn państwa Wysoczańskich. Początkowo nic nie zapowiadało
jego leśnych fascynacji. Gdy żył dziadek, mały Piotruś
towarzyszył mu w spacerach po lesie. Wspólnie chodzili na grzyby. Słuchał jego opowieści o zwierzętach.
Dziadek nie był amatorem strzelania na polowaniu,
a raczej hodowli zwierząt. Stąd ich wspólne obserwacje jeleni czy innych mieszkańców lasów.
– Tydzień po śmierci dziadka usiadł i powiedział:
– tato, chciałbym polować – wspomina pan Marek.
– To był jego wolny wybór. Nie robił niczego pod

każdy leśnik powinien być także myśliwym. Wówczas

przymusem. Przyszedł odpowiedni czas i mam kon-

patrzy na swój las z jednej i z drugiej strony. Bez od-

tynuatora tradycji.

powiedniej współpracy może być problem z naturą.

Stryjno to leśnictwo typowe, o powierzchni tysiąca

Rodzinne tradycje leśne pani Olgi związane są

pięćset hektarów. Bardzo trudne z racji tego, że roz-

przede wszystkim z pracą zawodową jej taty, Stefana

drobnione na kilkadziesiąt kompleksów leśnych. Ma

Teślaka. Pan Stefan był pilarzem w leśnictwie Głębo-

sporo drobnych kęp leśnych w otulinie kilku wsi, ze

wice. Kiedy Olga kończyła szkołę średnią, tata miał

słabą siecią drogową. To leśnictwo z wieloma niedo-

jeszcze trzy lata pracy do przejścia na emeryturę.
– Dzisiaj często pokazuje mi jakiś las i powtarza:

stępnymi fragmentami leśnymi.
– Sąsiedztwo wielu gospodarstw rolnych wielko-

„Ten las jest mój, ja go sadziłem” – opowiada pani

powierzchniowych i tych mniejszych zmusza mnie

Olga. – Tata był i jest wciąż pasjonatem lasu. Przeka-

do elastycznego planowania prac leśnych – wyja-

zał mi szacunek do pracy i nauczył czerpania z niej

śnia. – Nie wszędzie mogę wejść do lasu. Wiąże się to

przyjemności. Ważne jest, by robić to, co się lubi.

z różnorodnym nasileniem prac polowych. Wypada

W Nadleśnictwie Wołów rozpoczęła pracę 13 lipca

wiosna i lato do żniw. Najczęściej mogę pracować

1987 roku. Kiedy jesienią pan Marek wrócił z wojska,

zimą i zaraz po żniwach.

poznali się. Od początku zatrudniona była w księgo-

Leśnictwo jest mniej więcej w połowie liściaste

wości. Była świadkiem rewolucji technicznej, która

i iglaste, z lekką przewagą drzewostanów liściastych.

miała miejsce w latach osiemdziesiątych, dziewięć-

Stąd roczne pozyskanie wynosi około ośmiu i pół

dziesiątych i w nowym wieku. Pamięta koleżanki,

tysiąca metrów sześciennych drewna, przy wyższej

które z wyjątkową biegłością wykonywały swoje prace

pracochłonności pozyskania w przypadku drzewo-

na liczydłach. Potem, na tzw. „kręciołkach”, kalku-

stanów liściastych. Wszystkie plany sporządza sie

latorach, aż wreszcie nadszedł czas komputerów.

z rocznym wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę za-

– Nie miałam problemów z techniką – przyznaje

równo warunki pogodowe, jak i intensywność prac

dzisiaj. – Wypełnianie papierowych rejestrów i cią-

polowych.

głe ich przepisywania było nudne. Natomiast czasy

Stryjno jest bardzo bogate w zwierzynę. Jej aktyw-

komputeryzacji były dla mnie prawdziwym wyzwa-

ność powoduje, że spora część upraw musi być gro-

niem. Ciekawiło mnie wszystko, co nowe. Nigdy nie

dzona. Świeżo posadzony, młody las jest ogrodzony

miałam problemów z elektroniką. Nowości bardzo

w stu procentach. Inaczej nic by z niego nie zostało.

mnie pociągają. I tak jest do dzisiaj. W tym roku mija

– Trzeba kontrolować ich stan i naprawiać każde

mi trzydzieści lat pracy. No i mamy dwudziestosiedmioletni staż małżeński.

uszkodzenie – wyjaśnia. – Dlatego jestem zdania, że
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Leśnik, który doczekał
swojego dzieła
Zbigniew Czeryba

Kiedy przychodził
do zawodu, pracowało
w nim wielu szlachetnych,
obowiązkowych i lubiących

B

porządek ludzi. Swoją
postawą budowali
autorytet i etos leśnika.

B

yły to roczniki 1918, 1920.
Doświadczone zsyłką na
Sybir, jak choćby gajowy

Jan Kaczmar. Zanim pojawili się
w Wołowie, poznawali naszą dramatyczną historię na własnej skórze.
Tak jak ci, którzy nie złożyli broni
po zakończeniu wojny i w lasach
Lubelszczyzny próbowali walczyć
o Polskę Niepodległą. Ścigani przez
organy bezpieczeństwa kryli się na
Ziemiach Odzyskanych. Dzisiaj nie
ma ich wśród żyjących. Ale pamięć
o nich jest wciąż żywa.
– Czas upływa i coraz częściej za-

stanawiam się, co zostanie po nas –
myśli głośno pan Zbigniew. – Może
za dziesięć lat ktoś przypomni sobie,
że byli tacy ludzie w wołowskich lasach państwowych?

Odra przynosi czasami bardzo dziwne nasiona – opowiada.
– Kiedyś idąc brzegiem w drzewostanie dębowym
trafiłem na dorodnie owocujące krzaki czerwonych
pomidorów. Innym razem znalazłem kwitnącą pelargonię,
a jeszcze innym drewnianą podeszwę „trepa” czyli
obuwia jeńców obozów koncentracyjnych.
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Leśny życiorys Czeryby nie jest typowy. W rodzinie

Od lipca 1981 roku jest bez przerwy zatrudniony

jest pierwszym związanym z lasami. Mama urodziła

w Lasach Państwowych. Najpierw w leśnictwie Gar-

się w leśniczówce leżącej w Nadleśnictwie Podkamień,

wół, w Nadleśnictwie Dębno. Był tam przez pół roku

w przedwojennej lwowskiej dyrekcji lasów. Dziadek

i w lutym 1982, w stanie wojennym, został przeniesiony

później ją kupił. Mały Zbyszek wychował się w Garwole,

do leśnictwa Krzelów. W zasadzie zna prawie całe dol-

pod Wołowem. W domu pod lasem. Nasiąkł atmos-

nośląskie lasy. Przez cztery lata, od 1982 do 1985 roku,

ferą leśnej codzienności. Ale nie tylko. Poznał klimat

likwidował klęskę zamierania drzewostanów w Sude-

polowań, które zwykle kończyły się w pobliżu jego ro-

tach Zachodnich, w Paśmie Gór Izerskich, należącym

dzinnego domu. Ojciec miał staw rybacki, nad którym

do Nadleśnictwa Świeradów. Była to ciężka praca przy

przynajmniej raz w roku bywał ówczesny Nadleśniczy

pozyskiwaniu i wywózce drewna. Niezwykle zajmująca

Nadleśnictwa Wińsko, pan Marian Kantorek. Stykał się

i fizycznie, i psychicznie. Mieszkał tam w schroniskach,

także z innymi leśnikami. Gdy trzeba było wybierać

wysoko w górach. W latach 1988 – 92 likwidował skutki

przyszły zawód, bez wahania złożył papiery do milic-

wichury w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska.
– Byłem już doświadczonym pracownikiem i pamię-

kiego Technikum Leśnego.
– Uczyli w niej wspaniali i wszechstronnie wykształceni

tam, że spotykałem tam najcenniejsze egzemplarze dę-

nauczyciele – wspomina. – Pasjonaci, którzy przeka-

bów – opowiada Czeryba. – Niektóre wywroty miały od

zywali nam wiedzę i miłość do zawodu. Szkoła miała

ośmiu do jedenastu metrów sześciennych. Dzisiaj byłby

charakter paramilitarny. Dzień zaczynał się od apelu

to las pomnikowy. Po dwudziestu minutach huragan

i obowiązywała w niej prawdziwa, wojskowa dyscyplina.

położył kilkadziesiąt tysięcy hektarów lasu. Opowiadał

Nauka była trudna i wymagała sporo wysiłku. Przez

mi kolejarz pracujący na przejeździe kolejowym znaj-

pierwsze trzy lata miałem wrażenie, że kilof i łopata

dującym się na dużej enklawie położnej w środku lasu,

przyrosną mi do rąk. Lubiłem szkołę, jej klimat, dawała

że na kilkanaście minut przed nadejściem kataklizmu

szansę rozwoju i to wykorzystałem. Później trafiłem

na okolicznych łąkach i polach pojawiło się mnóstwo

na dwa lata do Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we

zwierzyny. Tak, jakby czuła ona zbliżającą się tragedię.

Wrocławiu, z której zwolniłem się.

Na szczęście w trakcie huraganu nikt nie zginął. Ofiary
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śmiertelne były dopiero w trakcie usuwaniu skutków.

w umówione miejsca dostarczając artykuły niezbędne

Kilka miesięcy później, po powrocie z Oleśnicy,

do życia na zalanym obszarze. Dyżurujący przekazywali

10 sierpnia 1992 zaczęło się lato pożarów w Kuźnicy

wiadomości dla pozostałych mieszkańców, umieszczo-

Raciborskiej i Potrzebowicach. Również w Wołowie

nych głównie w wołowskich internatach. Radiotelefony

spłonęło 160 hektarów lasów w leśnictwie Garwół

były niezastąpione do czasu naprawy sieci energetycz-

i 400 hektarów w graniczącym leśnictwie Zwierzyniec,

nych i telefonicznych. Nadleśnictwo Wołów było dla

należącym do Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Później

mieszkańców zalanych wsi jedynym źródłem informacji

były cztery lata pracy przez sześć dni w tygodniu. A co

o stanie ich dobytku i źródłem łączności z ich bliskimi,

dostał Czeryba w nagrodą? Kilkadziesiąt złotych wrę-

koczującymi na powodziowisku.

czonych pod bramą leśniczówki, w obecności drwali.

Pracownicy Nadleśnictwa Wołów byli jedynymi, któ-

Aż przyszedł 15 lipca 1997 roku i niezapomniana fala

rym później nie podziękowano za udział w działaniach

powodziowa „powodzi tysiąclecia”, która dotarła na

ratunkowych i pomocowych podczas powodzi. Nie

teren Nadleśnictwa. W oddziale 145 leśnictwa Dębno

wspomniano o nich podczas oficjalnego podsumowania

przerwała wał przeciwpowodziowy, zalewając 5000

jej przebiegu. Milczały o tym także gazety. – A przecież

hektarów lasów.

to dzięki nam i RDLP żyje człowiek porwany przez falę

– Miałem wtedy dyżur w PAD – wspomina. – Przeka-

powodziową, który trzymał się piorunochronu budynku

załem wiadomość do RDLP we Wrocławiu i do sztabu

w Tarchalicach – wspomina Czeryba. – Pomocy udzieliła

kryzysowego w Starostwie. Żywioł zniszczył infrastruk-

mu załoga śmigłowca z KGHM, wezwana przez nasz

turę w północno-zachodniej części gminy Wołów. Woda

radiotelefon. Wtedy w czasie powodzi po raz pierwszy,

utrzymywała się bardzo długo, a kiedy opadła okazało

niestety nie ostatni, poznałem na własnym przykładzie

się, że drogi i mosty są zniszczone. Zabrakło prądu i prze-

sens powiedzenia, że sukces ma wielu ojców a klęska

stały działać telefony – komórkowych jeszcze nie było.

jest sierotą.

Drzewostany i starorzecza napełniały się wodą przez

Kolejna klęska żywiołowa z 23 lipca 2009 roku dotknę-

osiem godzin. W tym czasie ewakuowano mieszkańców

ła go najbardziej. Huragan z tego dnia swym zasięgiem

zagrożonych wiosek wraz z inwentarzem. Opuszczo-

objął cały obszar Nadleśnictwa. Najbardziej ucierpia-

nych wsi pilnowali głównie pracownicy Nadleśnictwa,

ły leśnictwa: Orzeszków, Tarchalice, Wrzosy, Dębno,

którym Nadleśniczy zorganizował łączność przez ra-

Rudno, Stryjno, Głębowice, Wińsko oraz Smogorzów.

diotelefony oraz dostawy żywności i leków. Służba

Łącznie zostało powalonych i uszkodzonych ok. 450

Leśna w ustalonych godzinach dopływała łodziami

tys. m3 drewna, na powierzchni około 8012 hektarów.

Z. Czeryba, B. Bieńkiewicz, D. Olej
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Natomiast powierzchnia powstałych zrębów sanitarnych to 1 200, 65 ha.
– Wydawało mi się, że w takich chwilach mogę liczyć
na pomoc i wsparcie ze strony przełożonych – opowiada.
– Bardzo się myliłem. Zostałem sam. Niektórzy z nich
uważali, że na klęskach robi się kariery. Miałem wtedy
pięćdziesiąt lat i wiedziałem, że klęski się usuwa, a nie
są „trampoliną” do awansu. Usuwanie ich wymaga
dobrej organizacji i wsparcia innych. A tymczasem
o pomoc musiałem żebrać i czułem się jak niechciany petent. Robiono wszystko, bym skutków tej klęski
nie usunął. Gdyby nie zaangażowanie grupy leśników
skierowanych do pomocy, którzy włożyli w tę pracę cały
swój kunszt i traktowali ją jak swój osobisty obowiązek,
sam nie dałbym rady ku zadowoleniu zarządzających
z przypadku lub innego klucza pana p.o. i jego bezpośredniego następcy na stanowisku nadleśniczego.
O skali tego przedsięwzięcia –utrudniania warunków
pracy niech świadczy fakt, że podczas podobnego,
nieprzewidzianego zdarzenia, kiedy jest bardzo dużo
drewna do zagospodarowania w krótkim czasie, w ra-

Od lewej: Z. Czeryba, K. Janikowski, B. Machi, D. Olej

cjonalnie zarządzanych nadleśnictwach pozyskuje się
od trzech do pięciu maksymalnie artykułów surowca

łożyły się” spore połacie młodników. Jak wyliczył pan

drzewnego, np. papierówki o określonych wymiarach.

Zbigniew, przez trzydzieści sześć lat pracy zawodowej

A tymczasem podczas usuwania klęski żywiołowej

w Lasach Państwowych, prawie dwadzieścia trzy lata

w Dębnie naliczyłem aż osiemdziesiąt trzy takie artykuły.

bezpośrednio usuwał skutki klęsk i później odnawiał

Usunęliśmy skutki huraganu niemal błyskawicznie,

to, co zniszczyły kataklizmy lub gradacje szkodliwych

jak na panujące warunki. Odnowienia na powierzchni

owadów. Wzbogaciło to jego doświadczenie zawodowe.

ponad 400 hektarów planowaliśmy i nadzorowaliśmy

Dzisiaj w swoim leśnictwie pozyskuję rocznie około

we dwójkę, z podleśniczym Mariuszem Skorupskim.

4 tysiące metrów sześciennych drewna. Wtedy, w cią-

Po huraganie, przez dwanaście dni na terenie powiatu

gu jednej doby, wywieźliśmy w sześciu, 3750 metrów

wołowskiego i Nadleśnictwa odcięta była woda i energia

sześciennych. Tyle, ile teraz robię w ciągu całego roku.

elektryczna. Żyło się wtedy od jednej wizyty beczkowozu

Trzy pełne składy pociągów.

lub agregatu prądotwórczego do kolejnej. I nikt o tym

Ze smutkiem przyznaje, że zaangażowania jego i in-

nie mówił głośno. Ani lokalne, ani regionalne media.

nych pracowników Leśnictwa Dębno nie dostrzegli

Ani miejscowi politycy. Nie ogłoszono stanu klęski ży-

przełożeni na żadnym szczeblu zarządzania. W pracy,

wiołowej, a jedynie Nadleśniczy ogłosił zakaz wejścia do

bez żadnych ram czasowych pobiliśmy prawdopodob-

okolicznych lasów. Na obszarze jednego Nadleśnictwa

nie kilka rekordów Guinessa. I chociaż nie potrafili lub

pracowało wówczas 10 procent wszystkich harvesterów

nie chcieli tego docenić nadleśniczowie, ja jestem z tego

świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych.

dumny. Czasami, gdy po latach wspomina to z kolega-

Przez dwa lata usuwano te skutki. A w styczniu 2010

mi, to nie śpi kilka nocy. Koszmar wraca i nie pozwala

doszła jeszcze okiść. Drobno padający śnieg z deszczem

o sobie zapomnieć. Na szczęście nie przemija piękno

zaczął zamarzać na drzewach i pod jego ciężarem „po-

przyrody leśnictwa Dębno, w którym teraz pracuje
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związku. Największego związku branżowego zrzeszającego pracowników Lasów Państwowych, Parków

Po huraganie, przez dwanaście dni
na terenie powiatu wołowskiego
i Nadleśnictwa odcięta była woda
i energia elektryczna. Żyło się wtedy
od jednej wizyty beczkowozu lub
agregatu prądotwórczego do kolejnej.
I nikt o tym nie mówił głośno.
Ani lokalne, ani regionalne media.
Ani miejscowi politycy.

Narodowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Według stanu
na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Związku wchodzi 391 organizacji zakładowych, zgrupowanych w 17
Okręgach (Regionach) i Związku Leśników Polskich
Parków Narodowych. Liczy 11 083 członków na ponad dwadzieścia tysięcy pracowników zatrudnionych
w Lasach Państwowych. Jest kontynuatorem tradycji

nasz rozmówca. To typowe leśnictwo nadodrzańskie,

ZLPwRP powstałego 19 listopada 1918 roku. Na walnym

z wielką rzeką – tradycyjnym szlakiem migracyjnym

zebraniu członków Wydziału Leśnego Centralnego

ptaków, małych i dużych zwierząt. Są w nim niezwykłe

Towarzystwa Rolniczego w Warszawie podjęta została

miejsca, w których np. rosną olbrzymie łany śnieżyczki

uchwała o założeniu zrzeszenia zawodowego skupia-

przebiśniegu na obszarze kilku hektarów. W zasadzie

jącego leśników.

leśnictwo jest odzwierciedleniem Nadleśnictwa Wo-

Za swój największy sukces uważa odnowienia, które

łów w skali mikro. Są w nim niemal wszystkie rodzaje

wykonał po klęskach żywiołowych. Należy do nielicz-

drzewostanów. Niespotykane gdzie indziej bogactwo

nych leśników w kraju, którzy obsadzili niemal połowę

ptaków i roślinności.

areału, na którym pracują.

– Odra przynosi czasami bardzo dziwne nasiona

– Najpierw odtworzyłem 160 hektarów lasu po powo-

– opowiada. – Kiedyś idąc brzegiem w drzewostanie

dzi tysiąclecia w roku 1997 – wylicza. – Później miałem

dębowym trafiłem na dorodnie owocujące krzaki czer-

dwa lata przerwy między rokiem 2007 a 2009. Po hu-

wonych pomidorów. Innym razem znalazłem kwitnącą

raganie 2009 roku kolejne 400 hektarów. Prócz tego

pelargonię, a jeszcze innym drewnianą podeszwę „tre-

coroczne zręby planowane. No i na koniec mogę być

pa” czyli obuwia jeńców obozów koncentracyjnych.

dumny z tego, że w moim leśnictwie powstało kilka

Wypatrzyłem dęba burgundzkiego, którego można

doktoratów, dwie habilitacje i kilkanaście prac magister-

znaleźć w szesnastowiecznych założeniach parkowych

skich. Pracują w nim często naukowcy z Uniwersytetów

z Górnego i Dolnego Śląska.

Przyrodniczych z Poznania i Wrocławia. Mam szczęście

W leśnictwie przeważa zwierzyna płowa. Dużo jest

do spotykania wspaniałych leśników tych, o których

jeleni, danieli i saren, ale także dzików. W latach siedem-

pamiętają bory i knieje. Dużą pomoc otrzymywałem

dziesiątych można było spotkać także łosia. Pod koniec

od emerytowanego gajowego Andrzeja Dziuby oraz

dwudziestego wieku jego populacja się załamała i łoś

emerytowanego drwala Szymona Tryszczyły. Ale i ta-

cofnął się znad Odry. Niedawno pojawił się egzotyczny

kich, którzy te bory i knieje dopiero poznają. Miałem

jenot, norka amerykańska i szop pracz. A nawet ktoś

szansę zaplanowania i posadzenia kilkuset hektarów

słyszał wyjącą watahę wilków.

lasów w kilku leśnictwach Nadleśnictwa Wołów. Są one

Leśnictwo Dębno jest małe i zwarte. Istniało w tym

moją dumą. Ich skład gatunkowy i jakość hodowlana

miejscu już za czasów pruskich. W budynku, w którym

za około 100 lat, a może dłużej będą świadczyć o mnie.

mieszka pan Zbigniew, mieszkali wszyscy dotychczaso-

W 2010 roku w „Sylwan” – jedno z najstarszych czaso-

wi Nadleśniczowie, szefujący w Nadleśnictwie Dębno.

pism leśnych w Europie– zamieścił artykuł o stanie

Działało ono do roku 1984.

sanitarnym drzewostanów dębowych Nadleśnictwa

Zbigniew Czeryba jest aktualnie urzędującym wi-

Wołów, który napisaliśmy z dr inż. Wojciechem Szew-

ceprzewodniczącym Związku Leśników Polskich

czykiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

w Rzeczypospolitej Polskiej i szefem dolnośląskiej rady

– w cywilizowanym świecie tak robi się kariery.

162

3. Ludzkie losy wpisane w lasy nadodrzańskie

Monografia Nadleśnictwa Wołów ▪

Ludzie lasów Doliny Odry

„Dziki” z Orzeszkowa
Adam Posacki

To najbardziej dziki leśnik
spośród związanych
z Nadleśnictwem Wołów.
Urodził się nie
jak większość kolegów
w cywilizowanych
szpitalnych porodówkach,
ale w lesie. A dokładnie

P

w gajówce na Dzikowcu.
Tam tata pana Adama był
gajowym.

P

rzepracował w lasach bez
mała czterdzieści pięć
lat – opowiada Posacki. –

Mieszkaliśmy na Dzikowcu przez
jakiś czas. Później musieliśmy się
przeprowadzić w inne miejsce. Bezkonfliktowemu mieszkaniu tam nie
sprzyjało ówczesne sąsiedztwo.
Moja rodzina jest od dawien

dawna związana z lasami. Pracuje
w nich i moja siostra, i siostrzeniec.
Przodkowie pana Adama pochodzą
z Kresów, z okolic Stanisławowa.
Tam dziadek ze strony ojca zajmował się ciesielką. W drewnie robi
także jeden z jego wujków, który ma
zakład stolarski. Ciekawostką jest

Ludzie nie patrzą uważnie na to, co dzieje się
w przyrodzie, a ulegają manipulacji innych, którzy
mają jakiś nie do końca jasny cel. Kiedyś wszystko było
bardziej przejrzyste i czytelne. Dzisiaj namnożyło się
wyznawców jedynie słusznych idei i często mamy z nimi
problemy. Można to sprawdzić namacalnie podczas
spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.
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pracować. Tym bardziej, że krążyły plotki o ewentualnych praktykach zawodowych w Szwecji i Kanadzie.
Ornitologia zaczynała powoli przegrywać z mechanizacją. Posacki zdecydował się na ten kierunek. Finał
był taki, że z pierwotnych planów spełniło się niewiele
i ostatecznie został technikiem mechanikiem o specjalności mechanizacja leśnictwa.
– No i był z tym problem – przyznaje. – Kiedy zmieniła
się ustawa o lasach okazało się, że nie jestem leśnikiem
i trzeba było uzupełnić wykształcenie. Z praktyk w zawodzie został jedynie pilnik i warsztaty w technikum.
Rzeczywistość zwykle jest brutalna. Nic nie zostało
także z romantyzmu. Skończyłem szkołę i zacząłem
pracę jako podleśniczy.
Najpierw było leśnictwo Dębno. Był to czas, kiedy
podleśniczych przerzucano z leśnictwa na leśnictwo.
Pan Adam także „zwiedził” większość leśnictw należących do Nadleśnictwa. Później był stan wojenny i obowiązkowa służba wojskowa. Najpierw w Bartoszycach,

Uratowana sarenka podczas powodzi w 1997 r.

a później w Braniewie. Zajęło mu to dwa i pół roku.
fakt, że zarówno rodzina taty, jak i mamy naszego bo-

– Kiedy wróciłem, to trafiłem do Orzeszkowa. Ów-

hatera pochodzą z nieodległych od siebie miejscowości.

czesny Nadleśniczy postanowił zrobić ze mnie pod-

A poznali się dopiero po wojnie, gdy mama mieszkała

leśniczego rolnego – opowiada. – Było tam sporo łąk

w Rzeszowie, a tata w Lubiążu.

i nieużytków. Dostałem grupę melioracyjną i zadanie

– Na początku planowałem, że zostanę zawodowym

gospodarowania na tym terenie. Niestety, każdy z nas

ornitologiem – zdradza Posacki. – Kiedy ukończyłem

– Nadleśniczy i ja – miał inną wizję tej pracy. Doszło do

ósmą klasę, zacząłem interesować się tym na poważnie.

sytuacji, w której ustaliliśmy, że nie zgadzamy się ze

Pisałem gdzieś i dostałem odpowiedź, że najszybciej

sobą. Trzeba było się rozstać.
Dzięki zbiegowi okoliczności zaczął pracę w spół-

mogę dostać się do wymarzonego zawodu kończąc

ce melioracyjnej. Trwało to cztery lata, ale po zmia-

odpowiednią szkołę lub studia leśne.
W latach siedemdziesiątych w Miliczu otwierano nowy

nie Nadleśniczego w roku 1988 nowy ściągnął pana

kierunek mechanizacji leśnictwa. Wypuszczono w tej

Adama ponownie do lasów. I znów było to leśnictwo

specjalizacji tylko trzy roczniki. Wyobraźnia zaczęła

Orzeszków. Początkowo przez trzy miesiące pełnił
w nim obowiązki leśniczego, a później już zarządzał
nim w pełni. Trwa to do dzisiaj.
– Leśnictwo nie jest trudne – opisuje je Posacki. – Ma

– Leśnictwo nie jest trudne – opisuje je
Posacki. – Ma około półtora tysiąca
hektarów powierzchni. W zasadzie
w jednym kompleksie. To leśnictwo
borowe i piaski. Od kilku lat obserwuję
coraz większy brak wody. Okresowo
rzeczki wysychają i robią się w związku
z tym problemy. Drzewostan cierpi
i usycha. Trzeba go usuwać.

około półtora tysiąca hektarów powierzchni. W zasadzie
w jednym kompleksie. To leśnictwo borowe i piaski. Od
kilku lat obserwuję coraz większy brak wody. Okresowo
rzeczki wysychają i robią się w związku z tym problemy. Drzewostan cierpi i usycha. Trzeba go usuwać.
A pamiętam, że kiedy obejmowałem to leśnictwo,
to w rzekach były ryby. Mam w domu jeszcze oścień,
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którym miejscowi na nie polowali. Dzisiaj to tylko wspo-

namacalnie podczas spotkań edukacyjnych z dziećmi

mnienie. Obecnie retencję załatwiają mi bobry. Kiedy

i młodzieżą.

przywieźli mi kilka pierwszych sztuk w klatkach, były

– O ile łatwiej jest dotrzeć z wiedzą do dzieci wiej-

to miłe i biedne zwierzaczki. Dzisiaj wycinają pomni-

skich – przyznaje pan Adam – to już te miejskie stawiają

kowe dęby, które sadzili niemieccy leśnicy. Tam, gdzie

mur niemal nie do przebycia. Czasami jest to zwykła

rosły piękne drzewa wzdłuż cieków wodnych, dzisiaj

przekora, ale czasami coś więcej.

wykańczają je bobry. Nie mają naturalnych wrogów

Żona Helena, z zawodu meliorant, pojawiła się w ży-

i robią bardzo dużo szkód. Mamy też sporą populację

ciu naszego bohatera w czasie czteroletniej przerwy

jeleni. Czasami zdarza się spotkać wędrującego łosia,

od pracy w Lasach Państwowych.

dużo jest danieli i saren, a dzików mamy bez umiaru.

– W lesie trudno było w owych czasach spotkać wyma-

Mimo wszystko leśnictwem zarządza się spokojnie.

rzoną kobietę, ale w melioracji już łatwiej – uśmiecha się

Mam nadzieję, że dotrwam na nim do emerytury.

pan Adam. – Jesteśmy już ze sobą bez mała trzydzieści

W pracy leśniczemu Posackiemu brakuje przede

lat. Dwudziestodziewięcioletni syn Piotr ma już swoją

wszystkim lasu. Uważa, że ostatnio coraz bardziej

rodzinę i kończy doktorat z biotechnologii. Pracuje

przesłaniają mu go komputery. A przecież, jak twierdzi,

w firmie informatycznej, ale ma kontakt z przyrodą. Jest

miały one być tylko narzędziem w pracy.

tzw. niedzielnym myśliwym. Bez specjalnego zacięcia.

– Jestem z pokolenia kartki papieru i ołówka – uśmie-

Rodzina Posackich mieszka w leśniczówce blisko

cha się dzisiaj. – I komputeryzacja zawodu chwilami

lasu i ludzi, ale daleko od wody. Po pięciu tygodniach

mnie przeraża. Gdzieś czuję odsuwający się ode mnie

pływania łódką do pracy w czasie powodzi tysiącle-

las, a przecież to słuchanie go i patrzenie, jak zmienia

cia można było nabrać wodowstrętu. Jednak tak się

się codziennie, miało kierunkować naszą pracę.

nie stało. W wolnych chwilach nasz bohater zajmuje

Dostrzega także coraz większe braki w edukacji przy-

się oczywiście myślistwem i od czasu do czasu pły-

rodniczej społeczeństwa. Ludzie nie patrzą uważnie

wa kajakiem. Przepłynął już m.in. Korytnicę i Drawę.

na to, co dzieje się w przyrodzie, a ulegają manipulacji

Wspólnie z kolegami z lubińskiego oddziału Związku

innych, którzy mają jakiś nie do końca jasny cel. Kiedyś

Zawodowego Leśników Polskich planują przepłynąć

wszystko było bardziej przejrzyste i czytelne. Dzisiaj

kajakami Odrą do Bałtyku. Obecnie są na wysokości

namnożyło się wyznawców jedynie słusznych idei

Nowej Soli. Każdy taki etap trwa dwa dni. Jednego dnia

i często mamy z nimi problemy. Można to sprawdzić

płyną, a następnego wypoczywają i poznają okolice.

165

Ludzie lasów Doliny Odry ▪ Monografia Nadleśnictwa Wołów

3. Ludzkie losy wpisane w lasy nadodrzańskie

Mieszczuchy
z Moczydlnicy Klasztornej
Jolanta i Kazimierz
Maziarzowie

Oboje pochodzą
z Wrocławia. Mieszkali
niedaleko siebie, przy
tej samej ulicy. Kiedy
Kazimierz uczęszczał do
technikum leśnego, Jolanta

C

przyjaźniła się bardzo
blisko z jego siostrą.
I tak to się zaczęło.

C

zęsto przesiadywałam
u swojej koleżanki i wypatrzyłam jej brata – wspo-

mina pani Jola. – Miał blond loczki
i piękny, zielony mundur. Poznaliśmy się. Później pracował przez
jakiś czas w Bieszczadach i nasze
kontakty były nieco luźniejsze. Jestem typem mieszczucha i nie wyobrażałam sobie mieszkania na wsi.
Ale jakoś tak wyszło, że w końcu
pobraliśmy się.
Jak pamięta pan Kazimierz, zna-

jomość z przyszłą żoną trwała dość
długo. Przed ślubem znali się ponad
10 lat.

Maziarzowie mieszkają w domu otoczonym lasem.
Natura wchodzi do nich zewsząd. Ma to swoje
dobre strony, o czym przekonali się podczas
ostatniej wichury, która nawiedziła wieś.
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drzewostany liściaste. Naturowe kwaśne dąbrowy.

Rodzina pana Kazimierza związana była z Podkarpa-

Przy ciekach trafiają się olsy.

ciem. Wypady do niej zaszczepiły w młodym wrocławianinie sentyment do lasu. Choć obok tego musiało

– Młodzieńcze wyobrażenia o pracy leśnika spraw-

być jeszcze coś zapisane w kodzie genetycznym na-

dziły się mniej więcej – opowiada pan Kazimierz. – Nie

szego bohatera. Pamięta, że jako czteroletni maluch

miały wiele wspólnego z typowym obrazem obowią-

zasadził pierwsze swojej drzewo – olszę. Kiedy bywa na

zującym w społeczeństwie – strzelba, kapelusz i pies

Podkarpaciu, często podziwia ją, jak dorodnie rośnie.

przy nogach. Las rośnie ładnie i śpiewają w nim ptaszki.

W młodości były jeszcze lektury opowieści myśliwskich

Już w szkole spodziewałem się, że będzie to zbliżone

i tęsknota za przeżyciem takiej przygody. Było jeszcze

do nazwy, czyli gospodarki leśnej. Przez lata doszło

ulubione wędkarstwo. Natura była w tym nieodzow-

sporo rzeczy, o których wówczas nie myślałem. Choćby

nym elementem. Aż wreszcie któregoś dnia padło to

elektronika i wieczny problem z zasięgiem łączy. Z tym

sakramentalne zdanie: – A może zostałbym leśnikiem?

mam kłopot w swojej Moczydlnicy Klasztornej. No

Po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej trafił

i biurokracja z całą masą papierów. Wszystko trzeba

do Technikum Leśnego w Tułowicach w województwie

jakoś połączyć. Urzędowanie i obecność w żywym

opolskim. Choć początkowo miał wypisane papiery do

lesie. To jest coraz trudniejsze.

szkoły w Miliczu. Była bliżej, ale do Tułowic wybierał

Życie „mieszczucha” na wsi można podzielić na

się jego kolega z klasy. Postanowił pojechać z nim.

dwa etapy. Pierwszy bolesny, w którym sprawdza się

Ostatecznie został tam, a kolega nie został przyjęty.

swoje dawne wyobrażenia o tym miejscu. Tak było

Po pięciu latach nauki zaczął pracę na Podkarpaciu.

z panią Jolantą. Początkowo sądziła, że będzie tam

– Bardzo mi się podobał ten region – zdradza. – Za-

tak jak w serialu „Nad rozlewiskiem”. Sielsko i aniel-

cząłem w Okręgowym Zarządzie Lasów w Krakowie,

sko. Jednak brutalna rzeczywistość doprowadziła do

w Nadleśnictwie Dębica. Później zaliczyłem reorgani-

tego, że zaczął buntować się jej organizm. Okazało się,

zację i zmianę województw. Ostatecznie wylądowałem

że jest uczulona prawie na wszystko. Najpierw były

w zarządzie krośnieńskim i Nadleśnictwie Strzyżów.

to ziemniaki, o których musiała zapomnieć przez 14

Tam dokończyłem staż. Zostałem podleśniczym,

lat. Później doszły do tego jeszcze uczulenia na liście

później leśniczym do spraw lasów niepaństwowych

włochate. Dlatego uprawianie ogródka stało się bar-

i przyszedł czas służby wojskowej. Wróciłem po niej

dzo ryzykowne. A o zdrowej żywności można było

do kolejnych leśnictw. Spędziłem tam dziewięć lat.

zapomnieć.
– Przeprowadziliśmy się na wieś, do Krzelowa, gdy

Ciągnęło mnie jednak na zachód.
Jesienią roku 1987 pojawia się w Nadleśnictwie Wo-

nasz pierwszy syn miał miesiąc – wspomina. – Był rok

łów. Miał do wyboru Nadleśnictwo Oława lub Wołów.

1990. Okazało się, że mam uczulenie na niemal wszyst-

W tym ostatnim pracował Marian Frąszczak, jego kole-

ko, co wiejskie. Tamtejsze mieszkanie było małe i ciasne.

ga i wybór był prosty. Został podleśniczym w leśnictwie

Najbardziej dawała się nam we znaki wilgoć. Ubrania

Garwół, za czasów leśniczego Łebka. Po dwóch latach

w szafie pleśniały od niej. Syn był wciąż chory i trzeba

trafia, także na dwa lata, do leśnictwa Krzelów. Potem

było wozić go do Wrocławia. Nie tolerował laktozy.

trafił do leśnictwa Wińsko, gdzie jest do tej pory.

Trzeba było specjalne mleko przywozić z miasta. Na wsi

Leśnictwo jest spore. Ma tysiąc sześćset hektarów

nie było nic. Nawet przysłowiowej zdrowej żywności.

powierzchni w kilku kompleksach. Drzewostany le-

Sytuacja zmieniła się po czterech latach, gdy Mazia-

śnictwa są zasobne miąższościowo, z czym wiąże się

rzowie przenieśli się do Moczydlnicy Klasztornej. Syn

duże pozyskanie. A także więcej prac hodowlanych

urósł i okrzepł. Wieś była typowa i bardziej przyjazna

i ochroniarskich. Las położony jest na Wale Trzebnic-

dla dawnych wrocławian niż Krzelów. Poprawiły się

kim, stąd wiele wzniesień i atrakcyjnych krajobrazów.

zdecydowanie ich warunki mieszkaniowe. Uczulenie

Przeważa w nim sosna, a w obniżeniach spotkać można

pani Joli nie minęło, ale jakoś można było z nim żyć.
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– Organizm przyzwyczaił się do nich – twierdzi pani

do miasta to było wyzwanie. Zatłoczony autobus, a ja

Maziarz. – Z czasem nauczyliśmy się panować nad

z synem w wózku. Ale to już przeszłość. Dzisiaj ko-

alergenami. Pojawił się drugi syn. Okazało się, że jest

niecznością jest posiadanie samochodu. Odległości

alergikiem pokarmowym. Uczulonym na pszenną mąkę,

są dzięki temu znacznie mniejsze.

cytrusy, orzechy, pierze . Znów trzeba było specjalne

Obaj synowie nie zamierzają kontynuować leśnych

zaopatrzenie przywozić z Wrocławia, ze sklepu na Ja-

zainteresowań taty. Starszy z nich, Tomir jest absolwen-

nuszowickiej.

tem technikum o specjalności architektura krajobrazu.

Maziarzowie mieszkają w domu otoczonym lasem.

Drugi, Miłosz miał być informatykiem, a ostatecznie

Natura wchodzi do nich zewsząd. Ma to swoje dobre

zainteresował się gemmologią, czyli nauką o kamieniach

strony, o czym przekonali się podczas ostatniej wichury,

szlachetnych i ozdobnych stosowanych w jubilerstwie

która nawiedziła wieś.

i zdobnictwie oraz jubilerstwem. Pewnie zostanie w tym
zawodzie.

– Uszkodziła wszystkim wkoło płoty i dachy, a u nas
nic się nie stało – wyjaśnia pani Jola. – Tęsknię jedynie za

Oboje państwo Maziarzowie uprawiają artystyczne pa-

większą perspektywą i możliwością podziwiania z okna

sje. Pan Kazimierz przejawiał zawsze talenty plastyczne.

okolicznego krajobrazu. W zamian tuż za oknem słychać

Dzisiaj ostatecznie został przy fotografii. Natomiast jego

świergot ptaków, które można bezkarnie podpatrywać.

żona była od zawsze miłośniczką wystaw plastycznych,

Z perspektywy mijających lat uważają, że gdyby dzisiaj

a nawet zamierzała rozwijać pasje w liceum plastycznym.

przyszło wybierać im drogą życia, pewnie postąpiliby

Mimo bardzo dobrego zdania egzaminu z malarstwa,

tak, jak przed laty. Mimo tego, że pani Jola musiała,

nie została do niej przyjęta. Ale kiedy dzieci dorosły,

z powodu trudności komunikacyjnych, zrezygnować

zaczęła szukać możliwości artystycznego wyżycia się.

z pracy zawodowej w Przychodni Zdrowia we Wrocła-

– Szukałam i znalazłam – zdradza. – Najpierw malo-

wiu przy ulicy Dobrzyńskiej. Były dzieci i rodzina, a nie

wałam na szkle. Później przeszłam na dekorację bom-

było znikąd pomocy w postaci babci. Trzeba było się

bek i wydmuszek, ale największą satysfakcję sprawia

poświęcić. Zostało tak do dzisiaj.

mi zdobienie porcelany. Z przyjemnością też maluję

– Zajmowałam się aprowizacją, bo na wsi niczego nie

ptaszki na deskach, jak i ważki na poduszkach. Nazwa-

było – wspomina. – Brałam z siostrą plecak i jechały-

łam swoje malowanie malarstwem intuicyjnym. Mimo

śmy do Wrocławia na zakupy. No i prowadziłam dom.

braku warsztatu, sama dochodziłam do tego, co tworzę

Problemy były z komunikacją, a wyprawa z dzieckiem

próbując różnych technik.
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Od liczydła do komputera
Maria Bułaj
Helena Romanowicz

Poznały się w pracy
w Nadleśnictwie Wołów.

U

Choć zaczynały jeszcze
za czasów Nadleśnictwa
Dębno.

U

kończyłam liceum ekonomiczne w Środzie
Śląskiej – mówi Helena

Romanowicz. – Moja poprzedniczka, pracująca w grupie remontowo-budowlanej, odchodziła na urlop
macierzyński. Nadleśnictwo miało
wolny etat i szukało pracownika.
Tym sposobem zostałam w nim
stażystą.

Był czerwiec 1982 roku. Przez kilka

lat do chwili, gdy sama nie poszła
na urlop macierzyński, pani Helena prowadziła rozliczenia grupy
remontowo-budowlanej. Wówczas
siedziba Nadleśnictwa mieściła się
w Dębnie. Grupa miała męskiego
kierownika, który zarządzał wszystkim. A od papierów i dokumentacji
była Helena Romanowicz. Po roku
Nadleśnictwo przeniosło się do
nowo pobudowanych obiektów
w Wołowie. Zmieniła się i siedziba,
i nazwa. Teraz było to Nadleśnictwo
Wołów w Wołowie przy ulicy Leśnej.

Wypłacało się pieniądze do czasu, aż wszyscy
nie odebrali. Później, jak wspomina pani Maria,
wspólnie z konwojującymi ją strażnikami jechała
z pieniędzmi do obrębu Dębno. Prace kończyła około
godziny 20. W domu była o godzinie 22.
Następnego dnia wypłacało się w kolejnym obrębie
Wińsko. Tutaj pracę kończyło się około godziny 15.
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Helena. – A po niej relaksujące zajęcia na łonie natury.

– W tej budowlance byłam do roku 1986 – mówi. –

Wszystko dla zapewnienia równowagi.

Później był trzyletni urlop – najpierw macierzyński,
a później wychowawczy. W roku 1991 jedna z koleżanek

Pani Maria Bułaj pojawiła się w Nadleśnictwie przez

z księgowości „zdezerterowała” do Niemiec i zrobił

przypadek w lutym 1988 roku. Kiedy z urlopu wróciła

się wakat. Zaproponowano mi powrót do pracy na jej

pani Helena, pracowały razem w jednym dziale. Po-

dotychczasowe stanowisko. Od roku 1991 wróciłam

znawały się bliżej i zaprzyjaźniły. Tak jak to bywa, gdy

do pracy w Nadleśnictwie.

spędza się ze sobą sporą część dnia. Pani Maria pochodzi

W latach 1996 – 2009, pracowała w dziale admini-

z okolic Węglińca. Po założeniu rodziny przeprowadziła

stracji. Zajmowała się rozliczaniem czynszów i admini-

się do Wołowa i szukała tutaj pracy. Przez przypadek

stracją budynków należących do Lasów Państwowych.

trafiła do Nadleśnictwa. Było wolne miejsce. Począt-

W tym czasie w zarządzie Nadleśnictwa było ich około

kowo zgodziła się na pracę, ale gdy wróciła do domu,

trzystu. Dzisiaj, po prywatyzacji, ich ilość skurczyła

najbliżsi próbowali ją do tego odwieść. Ostatecznie po

się diametralnie. W roku 2009 pani Helena zmieniła

telefonie z Nadleśnictwa dała się namówić i pracuje

dział administracji na księgowość. Zajmuje się w niej

w nim do dzisiaj.

sprzedażą drewna. Była świadkiem wprowadzania

– Cały czas na tym samym stanowisku kasjera – opo-

rewolucji technologicznej. Przeżyła ją bez specjalnych

wiada pani Maria. – Zaczynałam w czasach, gdy pra-

dramatów.

cownicy nie mieli kont bankowych i z każdą wypłatą

– W szkole uczono nas pisania na maszynie i liczenia

jeździło się do leśniczówek. Było to bardzo ryzykowne

na liczydłach – wspomina. – W pracy przyszedł etap

i czasami niebezpieczne. Dzień wypłaty wyglądał tak.

komputeryzacji i musieliśmy się jakoś w nim odna-

Z rana wypisywało się zabezpieczenie, podpisywało

leźć. Bywało różnie. Ale ucząc się na zasadzie „prób

i z nim jechało do banku BGŻ we Wrocławiu. Były to

i błędów” czułyśmy się coraz bardziej pewnie. Wiele

czasy milionów złotych. Wypłata to było kilka worków

zależało o tych, którzy przekazywali nam nową wiedzę.

pieniędzy. Trzeba było z tym przyjechać do Nadleśnictwa

Mimo postępu technologicznego pani Helena z senty-

i tutaj jeszcze przeliczyć. Rozdzielić na pracowników.

mentem wspomina dawne zasady obowiązujące w księ-

Wówczas Nadleśnictwo zatrudniało ponad dwieście

gowości. Wydaje się jej, że było to prostsze i pozbawione

osób. Prócz tego byli jeszcze wozacy, traktorzyści. Każdy

nerwowości. Wystarczył zapis na odpowiednim koncie

brał pieniądze z różnych list i ekwiwalenty za odzież, pra-

i koniec. Dzisiaj procedury są zdecydowanie bardziej

nie etc. Dzisiaj można by powiedzieć istne szaleństwo.

złożone i wymagają większej uwagi. Obiecywano, że

Wypłacało się pieniądze do czasu, aż wszyscy nie

będzie mniej pracy i zużycia papieru. A wcale tak nie jest.

odebrali. Później, jak wspomina pani Maria, wspólnie

Mimo wszystko pani Helena nie odlicza jeszcze czasu

z konwojującymi ją strażnikami, jechała z pieniędzmi

do pójścia na emeryturę. Może dlatego, że rodzinnie

do obrębu Dębno. Prace kończyła około godziny 20.

bardzo mocno związana jest z lasami. Jej tata był przez

W domu była o godzinie 22. Następnego dnia wypłacało

czterdzieści pięć lat gajowym w Dębnie. Brat, Adam Po-

się w kolejnym obrębie Wińsko. Tutaj pracę kończyło

sacki, jest leśniczym w tutejszym Nadleśnictwie Wołów.

się koło godziny 15.

I także syn pracuje w Nadleśnictwie. Na dodatek teść

– Na szczęście, odpukać, nic przez te lata nie wydarzyło

także pracował do emerytury w Lasach Państwowych.

się złego – uśmiecha się pani Maria. – Dzisiaj to już tylko

Helena Romanowicz bardzo lubi pracę w swoim ogro-

wspomnienia. Zmieniło się wszystko. Począwszy od ilo-

dzie. Jest w nim wszystkiego pod dostatkiem. Kwiaty,

ści pracowników, a skończywszy na formach rozliczeń.

warzywa i owoce. Oczywiście w rozsądnych ilościach.

Pani Maria jest szczęśliwą matką trzech córek, które

Odziedziczyła po rodzicach niewielkie gospodarstwo.

nie są związane z Lasami Państwowymi. Ale z pasją

Jest trochę ziemi i ptactwa biegającego po podwórku.

uprawia swoją dwuipółarową działkę oraz pomaga
córce w opiece nad wnukiem.

– Do południa jest praca w papierach – mówi pani
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Stęsknieni za ciszą
Dariusz Gała
Zbigniew Szela

Tworzą nierozerwalny
duet, który już
podczas pierwszego
naszego spotkania
przeegzaminował mnie
z gotowania zawiesistej,
rosyjskiej zupy rybnej,
zwanej uchą. Przy

O

kolejnym spotkaniu
przekonywali mnie, że są
braćmi – bliźniakami.

O

czywiście był to żart,
bo obaj bardzo je lubią
i bawią się nimi. Z Lasami

Państwowymi związali się jakiś czas
temu i są im do tej pory wierni.
– Jestem pierwszym leśnikiem

w swojej rodzinie – przyznaje pan
Dariusz. – Choć przed wojną jeden
z moich dziadków był gajowym
gdzieś na Kresach Wschodnich.
Zginął później w Katyniu. Drugi
dziadek też pracował w lesie. Zrywał drewno końmi. W zasadzie
to większość rodziny związana
była z lasem. Mieszkaliśmy na wsi
i tak wtedy bywało. Z lasu było
drewno na opał, w sezonie praca.

Obaj nasi rozmówcy to typowi pasjonaci. Praca to całe ich
życie. Na urlopie podobno kiedyś byli, ale nie pamiętają,
kiedy. Czasami, gdy wychodzą na polowanie, ściszają
telefony. Ale tylko wówczas. Choć obaj tęsknią za ciszą.
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W czasie wojny las dawał schronienie i poczucie bez-

i wietrze trzeba było wspinać się na kołyszące się drzewa.

pieczeństwa.

Niektóre świerki w Białowieży miały po 40 metrów

Dzieciństwo i wczesne lata młodzieńcze nasz bohater

wysokości. A my na ich wierzchołku. Strach pomyśleć.

spędził w okolicach Wielunia. Później rodzina przenio-

Często towarzyszył nam stres. Najgorzej było wchodzić

sła się do Sycowa. Ukończył technikum mechaniczne

na kruche olchy.
Pan Darek zbierał nasiona przez pięć lat. Z powodu

o specjalności budowa maszyn. Były lata osiemdziesiąte.

problemów zdrowotnych ostatecznie wrócił do szkółki.

Przyszedł czas na pierwszą pracę i rodzinę.
– Jedno wynikało z drugiego – opowiada. – Jako mło-

Nastał rok 1995. Przyjechał odwiedzić swojego szkolnego

da rodzina potrzebowaliśmy mieszkania. A je dawały

kolegę w Wołowie. Spodobało mu się, jak ten sobie tutaj

zarówno lasy, jak i państwowe gospodarstwo rolne.

radzi. Postanowił przenieść się tutaj.

O ostatecznej decyzji przeważyły wcześniejsze doświad-

– Na początku zostałem podleśniczym w leśnictwie

czenia pracy w lasach, z czasów przerw wakacyjnych.

Tarchalice – kontynuuje swoją opowieść. – W roku 1997

Stąd trafiłem do lasów państwowych. Choć nigdy nie

zastała mnie powódź tysiąclecia. To było traumatyczne

zakładałem takiego wariantu.

przeżycie. Woda odeszła i trzeba było likwidować jej

Początkowo pracował jako robotnik. Później był drwa-

skutki. Wrastałem coraz bardziej w tę ziemię. Kolega

lem motorniczym i robotnikiem w szkółce. Aż zaczął

wprowadził mnie w struktury Polskiego Związku Ło-

pracować w powołanej, pierwszy raz po wojnie, grupie

wieckiego i zacząłem polować. Zazwyczaj wszystko

zbierającej szyszki z drzew stojących. Był brygadzistą

robiliśmy wspólnie ze Zbyszkiem.

tego pięcioosobowego zespołu. W okresie jesienno-

Leśnictwo Tarchalice ma około tysiąc czterysta hek-

-wiosennym jeździli po Polsce i zbierali szyszki z drzew

tarów powierzchni. Sama wieś położona jest zupełnie

stojących.

z boku szlaków tranzytowych. Dzięki temu można cie-

– To była niesamowita praca – mówi z uśmiechem

szyć się w niej jeszcze nieskażoną naturą, jej dźwiękami

rozrzewnienia na twarzy Dariusz Gała. – Jeździliśmy

i sielskością. Leśnictwo jest w kompleksie zwartym.

zbierać te szyszki do lasów północno –wschodniej części

Leśniczówka stoi w jego środku. Lasy rosną wzdłuż

kraju. Było to ciekawe, ale i bardzo niebezpieczne zaję-

Odry i jej starorzeczy. Siedemdziesiąt procent stanowi

cie. W różnych warunkach pogodowych. Przy mrozie

w nich drzewostan liściasty, a w nim bogactwo zwierzyny.
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Pan Darek czuje się w nim jak u siebie, choć w Lasach

w ząbkowickim 99 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej.

Państwowych praktykowane jest przenoszenie z jednej

Pan Zbyszek śmieje się dzisiaj, że te armaty były starsze

leśniczówki do innej. Żona Beata pracuje w szkolnej

od niego. Wysłużony, powojenny sprzęt, na którym nie

kuchni. Dwóch dorosłych synów związanych jest z bran-

nauczono się wiele. Po powrocie w roku 1987 zaczął

żą motoryzacyjną, a trzeci trzynastolatek uczęszcza

pracę podleśniczego w Mojęcicach, w Rudnie, Wrzosach.

jeszcze do szkoły.

– Pracowało się tam, gdzie dało się dojechać rowerem

– Posadziłem już w swoim życiu wiele drzew – zwierza

– wspomina Szela. – Czasy były trudne i wyzwalające

się pan Darek. – Mam trzech synów i wypadałoby jeszcze

inicjatywę. Kiedy były talony na paliwo do „Komarka”,

postawić, zgodnie z zasadą, dom. I to tutaj, bo jesteśmy

zbieraliśmy w lesie grzyby i wymienialiśmy na stacji

z tym miejscem bardzo mocno związani i emocjonalnie,

benzynowej na paliwo. O tym też trzeba pamiętać.

i sentymentalnie. Wieś i bliskość natury to wymarzone

I o puszkach szynki wydawanych w Nadleśnictwie na

miejsce do życia. Dlatego jestem pasjonatem łowiectwa.

święta.

No i od czasów młodzieńczych... motoryzacji.

W roku 1993 objął leśnictwo Mojęcice. To duże,

Leśniczy Zbigniew Szela jest stąd. Pochodzi z Mojęcic.

rozłożone na sporym obszarze leśnictwo. Ma blisko

Z pracą w Lasach Państwowych niezwiązany był nikt

tysiąc siedemset hektarów. Jest w nim kilkadziesiąt

z jego rodziny. To, że wybrał szkołę leśną w Miliczu

niezależnych kompleksów leśnych, m.in. od Wołowa

i ostatecznie rozpoczął pracę w lasach, zawdzięcza

do Brzegu Dolnego wzdłuż Odry. Wspólnie z panem

realizacji swoich młodzieńczych marzeń.

Zbyszkiem zarządza nim jeszcze dwóch podleśniczych.

– Zawsze chciałem polować – przyznaje dzisiaj. –

W leśnictwie dominuje las sosnowy, którego jest ponad

Dawniej możliwość przebicia się do tej grupy ludzi nie

siedemdziesiąt procent ogólnej powierzchni. Dominu-

istniała. Środowisko było hermetyczne i zamknięte na

jąca zwierzyna to przede wszystkim dziki i sarny, mniej

obcych. Ktoś przygodny z tzw. ulicy nie mógł zostać

jest jeleni. Wzdłuż Odry gnieździ się sporo ptactwa

myśliwym. Takie były dziwne czasy. Dzisiaj prawo jest

i drobnych zwierząt. Sporo szkód wyrządzają bobry.

inne. Bardziej przychylne.

– Największą radość sprawia mi moja rodzina – mówi

Po skończeniu zaocznego technikum leśnego w Mi-

leśniczy Szela. – Żona Iwona jest pielęgniarką. Pocho-

liczu była służba wojskowa. Też niezbyt daleko, bo

dzi z okolic Milicza, a dokładnie z Bukowic. Nasz syn
studiuje aktualnie logistykę. Kończy w przyszłym roku
i pewnie się usamodzielni. Jakoś nie bardzo ciągnęło
go do lasów.
Obaj nasi rozmówcy to typowi pasjonaci. Praca to
całe ich życie. Na urlopie podobno kiedyś byli, ale nie
pamiętają, kiedy. Czasami, gdy wychodzą na polowanie, ściszają telefony. Ale tylko wówczas. Choć obaj
tęsknią za ciszą.
– Nie można całkowicie się odciąć od świata – przyznaje bezradnie Darek Gała. – A nuż będziesz komuś
potrzebny.
No i są miłośnikami dobrego, tradycyjnego jedzenia. Poszukują starych przepisów z kuchni polskiej.
Sprawdzają je i przekazują swoją wiedzę najbliższym.
Przyjaźnią się od czasów szkolnych. Ta ich bliskość była
źródłem powstania przezwiska, które nadał im kiedyś
jeden z przełożonych – „mafia wołowsko-sycowska”.
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Optymistka z sekretariatu
Halina Tryszczyła

Przeżyła za swojej pracy w Nadleśnictwie

B

Wołów siedmiu nadleśniczych. Nie
może powiedzieć o nich złego słowa, ale
z ostatnim współpracuje się jej najlepiej.

B

o pani Halinka „rządzi” w sekretariacie. Zaczynała pracę w kwietniu 1975 roku. W lasach
pracowali i jej tata, i dwaj bracia, którzy teraz

są na emeryturze, siostra, stryj.
– Do pracy namówiła mnie siostra – wspomina. – Były

wakacje szkolne i mówi mi: „Przyjdź zarobić sobie trochę
Pani Halinka bardzo lubi las i spacery
po nim. Na ulubione grzyby wychodzi
zwykle do pobliskiego lasu przy domu.
Jest życiową optymistką. Choć przy
pierwszym spotkaniu wcale tego nie
zdradza. Lubi wszystko i wszystkich.

przy telefonach w Nadleśnictwie”. Przyszłam i zostałam
do tej pory. Było to jeszcze Nadleśnictwo Dębno w Dęb-

nie. Tam była straszna ciasnota i nie najlepsze warunki.
Jak zaczęła pracę w sekretariacie, tak dotrwała w niej

do dzisiaj. Nigdy nie korciła jej zmiana na inną. Przyzwyczaiła się do niej i polubiła. Nigdy jej nie nudziła. Jak
twierdzi, nie było na to czasu. Szczególnie gdy pracuje się

w ziemi dla zwykłej przyjemności. Tym bardziej, że nie

w niemal niezmienionym zespole ludzi. Można czuć się

muszę z tej działki wykarmić rodziny. Jestem sama z Bur-

niczym w rodzinie. Zwykle potrzebne jest w niej zaufa-

kiem. To mój pupil, którego znalazła moja siostrzenica.

nie i odpowiednie nagradzanie. Z tym w Nadleśnictwie

Wcześniej w domu pani Halinki były trzy koty, której

nie było kłopotu. Do osiągnięcia wieku emerytalnego

jednak wybrały wolność i uciekły. Był też wcześniej pies,

zostały pani Halince jeszcze dwa lata.

ale zdechł ze starości. Burek trafił dwa lata temu, w najbar-

– Kiedy nie będę musiała już codziennie przychodzić

dziej odpowiednim momencie. Został zaakceptowany

do pracy, pewnie na początku będzie trudno – mówi

i pokochany.

dzisiaj. – Ale jak zwykle do wszystkiego można będzie

– Na każdym kroku okazuje swoją wdzięczność i przy-

się przyzwyczaić. Tym bardziej, że jestem z zamiłowania

wiązanie – mówi. – To bardzo miły piesek.

domatorką i zawsze coś mam do zrobienia wokół domu.

Pani Halinka bardzo lubi las i spacery po nim. Na

Oczywiście w moim ulubionym, przydomowym ogródku.

ulubione grzyby wychodzi zwykle do pobliskiego lasu

Mam w nim trochę warzyw i kwiaty. Niespecjalnie staram

przy domu. Jest życiową optymistką. Choć przy pierw-

się osiągnąć jakieś wyjątkowe efekty. Czasami łatwiej

szym spotkaniu wcale tego nie zdradza. Lubi wszystko

kupić dorodną marchewkę w warzywniaku. Ale „grzebię”

i wszystkich.
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Mistrz pilarki
o śmiejących się oczach
Tadeusz Gos

Mieszkali z rodziną
w Wilczynie Leśnym,
w powiecie trzebnickim.

W

To malownicza wieś
letniskowa położona
wśród Wzgórz Trzebnickich.

W

odległości około 1 km

za wsią znajdują się
dwa stawy rybne, peł-

niące funkcję hodowlaną (głównie
hodowla karpia) oraz rekreacyjną (kąpielisko). W pobliskich lasach (między
Obornikami a Wilczynem) przez kilka
kilometrów ciągną się stare umocnienia z czasów wojny.
– Do Wołowa ściągnął nas leśniczy

Wycisk, który tu pracował – opowiada
Tadeusz Gos. – Rodzice zaczęli pracę, a ja wyjechałem do Wałbrzycha
do szkoły górniczej. Ukończyłem ją
i zacząłem pracę. Ale długo nie wytrzymałem, bo nie bardzo mi się tam
podobało. Tym bardziej, że byłem
świadkiem dwóch wypadków, co dodatkowo mnie zniechęciło do górnictwa. Wróciłem do domu i przyjąłem się
do pracy w lesie. To był maj 1982 roku.

Pan Tadeusz to niezwykle pracowity człowiek.
Kiedyś pracował w lesie na dwa etaty.
Kupił ciągnik i dodatkowo dorabiał na nim.
Kiedy przyszedł czas zmian, a do lasów wkroczyła
prywatyzacja, nie ominęła i pilarzy.
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Miał w tym doświadczenie, bo wcześniej, jako czter-

W czasach minionych pilarz Tadeusz Gos zarabiał

nastolatek często pomagał rodzicom w lesie przy wią-

więcej niż jego szef, Nadleśniczy Pakulski. I nie są to

zaniu drobnicy.

tylko czcze przechwałki. Praca był ciężka, ale dobrze

– W tym roku minęło mi już 35 lat pracy w lasach –

płatna. Dzisiaj z akordu pozostały jedynie wspomnie-

mówi z dumą pan Tadeusz. – Lubię swoją pracę, bo

nia. Pilarze mają obecnie stawkę godzinową i zadania

zawsze uważam, że to w pracy jest najważniejsze. Bez

dzienne do wykonania.

pozytywnego nastawienia nie ma po co zatrudniać się

– Dwadzieścia lat temu potrafiłem za jeden dzień

w lesie. Choć przez ten okres bywało różnie. Zaczyna-

ściąć trzydzieści kubików drewna – mówi pan Tade-

łem, gdy wszystko robiło się ręcznie.

usz. – Można to sprawdzić u mojego szefa, Adama
Posackiego. Takie to były czasy.

Kiedyś, jak wspomina, jedna piła był na kilku pilarzy.

Wszystko się zmienia. Kiedyś drobnicę cięło się

Dzisiaj każdy ma swoją. A czasami kilka.
– Pierwsza moja piła ważyła 12 kg – wspomina. – Po

siekierą ręcznie i układało. Najczęściej w stosy dwu-

kilku godzinach cięcia trudno było spokojnie zjeść

metrowe. Mniejsze kawałki też się wiązało i wkładało

śniadanie. Dzisiaj to zupełnie inny sprzęt. Pracuję na

między całe sztuki. Jak twierdzi pan Tadeusz, mało

Husqvarnach i nie narzekam na nie. Poza tym wtedy

kto z młodych pracowników to dzisiaj wie.

człowiek był młody i niczego nie odczuwał. Dzisiaj

– Kiedyś brzoza i świerk korowane były na biało –

wszystko się odzywa z tych czasów, i kolana, i ręce.

wspomina. – Pamiętam, jak w zimie tato palił dwa

Pan Tadeusz to niezwykle pracowity człowiek.

ogniska. Między nimi stawiał dwa „koziołki”. Siadało

Kiedyś pracował w lesie na dwa etaty. Kupił ciągnik

się i korowało ręcznik osikiem. Kto to dzisiaj pamięta?

i dodatkowo dorabiał na nim. Kiedy przyszedł czas

To już jest historia.
Dzisiaj Tadeusz Gos w wolnych chwilach wędkuje.

zmian, a do lasów wkroczyła prywatyzacja, nie omi-

Kiedyś z kolegami często jeździł po przeróżnych za-

nęła i pilarzy.
– Prywatyzowano wszędzie, ale u nas na szczęście,

wodach wędkarskich, które odbywały się na terenie

dzięki panu Pakulskiemu, udało się nas oszczędzić

Dolnego Śląska. Pamiątką po tych wyprawach jest

– opowiada Gos. – Kto chciał, ten zakładał własną

spora kolekcja pucharów i medali, jakie wiszą w jego

firmę, ale w naszym Nadleśnictwie część z nas została

domu. W wołowskim kole Polskiego Związku Węd-

na etatach. Ponad dwadzieścia lat temu było u nas

karskiego jest zastępcą prezesa. Wśród pozakonkur-

zatrudnionych około trzystu pilarzy na stałe i część

sowych okazów, jakie złapał nasz bohater, największa

sezonowo. A dzisiaj jest nas ośmiu.

jest jedenastokilogramowa tołpyga.
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Wędkarz z Boraszyna
Stanisław Włodarski

N

Z Lasami Państwowymi związali
się Włodarscy od początku lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

N

ajpierw przyjął się do pracy w lasach, brat Stanisława. Był styczeń 1982 roku. Po nim, w lutym
tego roku, zatrudnił się w Nadleśnictwie Dęb-

no sam pan Stanisław. A ostatni był ojciec, który został
pomocnikiem pilarza w roku 1988.

Praca jednak należy do kategorii ciężkich. W zasadzie

– Można by powiedzieć, że byłem w rodzinie pionierem–

pracuje się przez osiem godzin dziennie. Krócej, około

wspomina dzisiaj. – Najpierw jako pomocnik kosiłem

trzy godziny tylko wówczas, gdy tnie się piłą spalinową.

uprawy, sadziłem las i robiłem inne prace. Potem skiero-

Ale przy składaniu i układaniu w stosy drewna, zwykle

wano mnie na kurs pilarzy do Kliczkowa. Była końcówka

jest to osiem godzin. – Przez lata pracy na własne oczy

lat osiemdziesiątych. Szkolenie trwało trzy tygodnie.

można było przyglądać się postępującej mechanizacji

Kończyło się egzaminem z obsługi piły, przygotowaniem

prac w lesie – wyjaśnia pan Stanisław. – Kiedyś wszystko

stanowiska pracy, ścinaniem i okrzesywaniem drewna.

wykonywało się ręcznie. Dzisiaj są samochody samoza-

Była część teoretyczna i praktyczna.

ładowcze, harvestery i wszystko, co ułatwia pracę. Choć

– Wróciłem do Nadleśnictwa i do roboty – opowia-

człowieka nie zawsze można zastąpić.

da. – Były to czasy, w których pilarz był wynagradzany

Jak tłumaczy nasz bohater, maszynami można pozy-

z akordu. Ile zrobił, tyle zarobił. Czasami były to całkiem

skiwać miękkie drewno typu sosna czy świerk. Natomiast

spore kwoty. Później ten system wynagradzania zmie-

do pozyskania twardego, typu dąb czy buk, tylko jedyny

niono na rzecz stawek godzinowych. Nie zmieniały się

jest człowiek. Nikim się go nie zastąpi.

tylko pory roku, bo pracowaliśmy zarówno w lecie, jak

Do przejścia na zasłużoną emeryturę ma pan Stanisław

i w zimie. W upale, a innym razem na mrozie i deszczu.

jeszcze rok. Niestety w najbliższej rodzinie nikt nie będzie

Zawsze na tzw. świeżym powietrzu. Dobrą stroną tej

kontynuował związków z lasami. Córki skończyły studia

pracy było także to, że była ona dosłownie, na miejscu.

na uniwersytecie i nie pałały miłością do lasu.

Wychodziłem z domu i już byłem w pracy. Nie musiałem

– Jak większość moich kolegów nie mogę oderwać się od

nigdzie dojeżdżać.

przebywania na łonie natury – przyznaje. – Każdą wolną

W bliskiej odległości przepływa Odra. W Tarchalicach

chwilę poświęcam swojemu ulubionemu wędkarstwu.

są stawy. A do pracy chodzi się z przyjemnością.

Lubię odpocząć w ciszy z wędką nad wodą. Choćby nad

– Chyba jedyną niedogodnością są w lesie tylko ko-

stawem w Tarchalicach lub u nas w Boraszynie. Nie muszę

mary – przyznaje.

nawet wtedy nic złowić.
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W Wińsku „rządzili”
wschodni dewizowcy
Jan Książkiewicz

Był rok 1966. W tym
roku Jan Książkiewicz
rozpoczął naukę w leśnej
szkole zawodowej
w Dębnie. W tym czasie jej
dyrektorem i jednocześnie
Nadleśniczym w Dębnie
był Władysław Zagórski.
Nauka w niej trwała trzy
lata. Po jej ukończeniu

T

można było rozpocząć
pracę gajowego w Lasach
Państwowych.

T

ak też stało się ze mną –
opowiada pan Jan. – Rozpoczynając pracę kontynu-

owałem naukę w technikum leśnym
w Miliczu. Ale zanim to nastąpiło,
jako wyróżniający się uczeń szkoły
w Dębnie, wraz z kolegą, pojechałem na fundowaną wycieczkę zagra-

niczną. Była to nagroda dla grupy
uczniów z wszystkich szkół leśnych
w kraju. Pojechaliśmy do Moskwy.

Zdaniem pana Jana dzisiaj leśniczowie mają za mało praw
do gospodarowania w swoim leśnictwie. Ograniczają ich
wciąż zwiększające się plany i odgórne dyrektywy.
Kiedyś w Nadleśnictwie Wołów pozyskiwano o jedną
trzecią, a nawet połowę drewna mniej niż dzisiaj.
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Stolica ówczesnego Związku Radzieckiego zrobiła na

na jakieś kradzieże, czy nieprzewidziane wydarzenia.

nich spore wrażenie. Zwiedzali ją przez dwa tygodnie.

Wychodziłem z założenia, że jak jest las, to zawsze coś

Widzieli m.in. największą wówczas wieżę telewizyjną

się w nim znajdzie do wyrobienia drewna z gałęzi. Bo

Ostankino, mierzącą ponad 500 metrów.

nie jest prawdziwe powiedzenie, że w lesie jest wszystko pozamiatane, jak to mawiali niektórzy koledzy.

W roku 1969 odbywa staż u leśniczego Talarczyka
w leśnictwie Naraków. A potem zostaje gajowym w Głę-

Zdaniem pana Jana dzisiaj leśniczowie mają za

bowicach. Tam pracuje uczęszczając jednocześnie

mało praw do gospodarowania w swoim leśnictwie.

zaocznie do technikum leśnego w Miliczu. Zdaje eg-

Ograniczają ich wciąż zwiększające się plany i odgórne

zamin maturalny w roku 1972. Po ukończeniu milickiej

dyrektywy. Kiedyś w Nadleśnictwie Wołów pozyski-

szkoły zostaje podleśniczym. Także w Głębowicach.

wano o jedną trzecią, a nawet połowę drewna mniej niż

Pracuje tam do roku 1973. Następnie wraca do szkoły

dzisiaj. Zmieniają się także zasady gospodarowania

zawodowej w Dębnie i obejmuje posadę nauczyciela

w lesie. Kiedyś panowało przekonanie, że po trzebieży

praktycznej nauki zawodu. Był instruktorem praktycznej

powinno być w lesie ciemno. Stąd prawdziwe jest

nauki zawodu. Uczył pielęgnacji upraw, młodników

twierdzenie, że najlepszymi ekologami są leśnicy.

oraz pozyskania drewna we wszystkich klasach wieku.

Oni wiedzą, co i gdzie powinno być. Trzeba im po

– Od podstaw budowaliśmy między innymi szkółkę

prostu ufać. Łowiecki epizod swojego życiorysu zakończył pan Jan w roku 1982. Po nim został leśniczym

w Tarchalicach – przyznaje z dumą pan Jan.
Po roku nauczycielstwa Książkiewicz zostaje leśni-

gospodarczym. Początkowo w leśnictwie Naraków.

czym do spraw łowieckich w Nadleśnictwie Dębno. Jest

A następnie dołączono leśnictwo Wińsko. Z powodu

rok 1975. Ma pod sobą dwa obwody łowieckie na terenie

braku obsady. – W tamtych latach, w lasach, zarabiało

gminy Wińsko. Mogli w nich polować podoficerowie

się słabo – wspomina. – Jako leśniczy zarabiałem mniej

i oficerowie stacjonującej w Polsce Armii Radzieckiej.

niż listonosz. Dlatego trzeba było jeszcze dodatkowo

Zasady ich polowań przypominały te, podobne jak dla

prowadzić gospodarstwo przydomowe. Siać i zbierać.

myśliwych dewizowych.

Prawdziwym filarem w naszym domu była wówczas
moja żona, która czuwała nad tym wszystkim.

– Po prostu robiliśmy im wszelkie usługi – zdradza
szczegóły. – I to takie nieodpłatne. Uprawialiśmy poletka

Później była reorganizacja i pan Jan zmienił leśnic-

i dokarmialiśmy zwierzynę. Na koszt Nadleśnictwa, a oni

two na Stryjno. Tam gospodarzył do roku 2009. Po

przyjeżdżali i polowali. Polowania z nimi bywały różne.

kolejnych zmianach pracował jeszcze przez jakiś czas

Dawniej sporo było zwierzyny drobnej np. zajęcy, ku-

w Głębowicach i Smogorzewie. Emerytury doczeka,

ropatw. Zwierzyny grubej wówczas było zdecydowanie

jak twierdzi, pewnie w Wińsku. Jako podleśniczy, bo

mniej niż dzisiaj. Nie grodziło się dębowych upraw, bo

wcześniej zrezygnował z bycia leśniczym.

saren i jeleni było znacznie mniej i szkody były dużo

Leśnictwo Wińsko należy do jednego z większych.

mniejsze niż dzisiaj. Stąd zdarzają się dzisiaj pięk-

Liczy ponad tysiąc sześćset hektarów. Intensywność

ne dęby, czy lipy, które sadziło się wówczas. Dzisiaj

pozyskania w nim drewna kształtuje się na wysokości

bez porządnego grodzenia gatunków liściastych np.

11 tysięcy metrów sześciennych rocznie. Jednocześnie

dębu, lipy, jodły, daglezji i innych nie wyrosną. Jelenie

sadzi się sporo nowego lasu. Był czas, gdy leśnictwo

jednym skokiem potrafią przeskoczyć ogrodzenie

przejmowało popegeerowskie nieużytki i trzeba było

o wysokości 1, 70 m. Trzeba grodzić na ponad 2 metry

je zalesiać. Oczywiście zgodnie z zasadą, by las był

wysokości.

wielogatunkowy i wielowiekowy. Na właściwych sie-

– Leśnik nie kończy pracy po godzinie 15 – mówi pan

dliskach, odpowiednie gatunki. Bo jest to gwarancja

Jan. – Życie w lesie trwa przez 24 godziny na dobę.

właściwej gospodarki. Zwracając uwagę na zasady

Trzeba zawsze mieć tę świadomość. Ja starałem się

ochrony oraz hodowli lasu i udostępniając go dla

mieć dobre relacje z ludźmi, żeby nie być narażonym

społeczeństwa.
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Las to nie jest apteka!
Roman Grodzki

Pewnego razu Nadleśniczy
Pakulski stwierdził, że
Roman Grodzki jest
przykładem udanej
introdukcji. Pracę w Lasach
Państwowych rozpoczynał
w sąsiednim Nadleśnictwie
Góra Śląska. Należy ono

Z

do poznańskiej Regionalnej
Dyrekcji Lasów
Państwowych.

Z

acząłem pracę 1 lipca 1981
roku – wspomina. – Najpierw był to staż, a później

został etatowym podleśniczym do
lipca 1988 roku. W międzyczasie od-

był obowiązkową służbę wojskową.
Któregoś dnia odwiedził go Bog-

dan Opat, kolega pracujący w Nadleśnictwie Wołów. Od niego dowiedział się, że zwalniają się leśnictwa
do objęcia i warto byłoby pojechać
do Wołowa, aby o tym porozmawiać. Dotyczyło to m.in. leśnictwa
Krzelów.
– Przyjechałem i rozmawiałem

na ten temat z ówczesnym zastępcą
Nadleśniczego, Alojzym Bestrzyńskim – opowiada pan Roman.

Przyroda charakteryzuje się taką dynamiką
zmian, że niemożliwe jest ich przewidywanie. To nie
taśma montażowa w zakładzie produkcyjnym. Las
to żyjący i zmieniający się ciągle organizm.
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– Był to czerwiec 1988 roku. W efekcie zaproponowano mi zamieszkanie i podjęcie pracy w leśnictwie
Miałem wielkie szczęście obejmować
leśnictwo po długoletnim leśniku, panu
Wojciechu Szewczyku – opowiada.
– Przejmował je w roku 1947. I był
w nim do roku 1984. Widać było,
że prowadzone było przez jednego
człowieka. W lesie nie było widać zmian,
które świadczyłyby o jakiś roszadach
personalnych. Było to leśnictwo dobrze
prowadzone i dojrzałe.

Krzelów. Potwierdził to jeszcze w naszej rozmowie
Kazimierz Pakulski, ówczesny Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów. Od sierpnia wspomnianego roku
byłem podleśniczym. Dostałem trzy miesiące na
poznanie terenu, lasu, środowiska i ludzi. I 1 października 1988 roku otrzymałem dekret na objęcie
funkcji leśniczego leśnictwa Krzelów od ówczesnego
dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych
we Wrocławiu, pana Gniewka. Przejmowałem je od
Wojciecha Adamczaka, który przechodził z Krzelowa

w gajówce Gryżyce pod numerem 16. Przeżył i prze-

do Wińska.
Pan Roman osiadł na dobre w swoim leśnictwie

pracował tam prawie całe życie. Zmarł w 1998 roku.

i jest w nim do dzisiaj. W tej samej leśniczówce i tym

Leśnictwo Krzelów ma na swoim terenie prawie

samym lesie. W przyszłym roku będzie obchodził

wszystko. Od podmokłych siedlisk po łęgi odrzańskie.

trzydziestolecie bycia krzelowianinem. A w Lasach

Jest mocno podzielone pod względem ilości leśnych

Państwowych pracuje już 35 lat. Pochodzi z rodziny

kompleksów. Ma ich aż dwadzieścia pięć. Powierzch-

związanej z lasem. Tata pracował w lasach Nadleśnic-

nia to tysiąc pięćset hektarów. W tym dziesięcioleciu

twa Góra Śląska od 15 sierpnia 1955 roku do 30 kwietnia

pozyskuje się w nim średnio rocznie około ośmiu

1975 roku, a cała rodzina mieszkała w miejscowości

tysięcy metrów sześciennych drewna. W poprzednim

Sułków, w gminie Góra.

było to połowa, w granicach 4,5 do 5 tysięcy metrów
sześciennych.

– Miałem wielkie szczęście obejmować leśnictwo
po długoletnim leśniku, panu Wojciechu Szewczyku

– Przez ostatnie czterdzieści pięć lat obserwuję to,

– opowiada. – Przejmował je w roku 1947. I był w nim

co dzieje się z zawodem leśnika – ocenia pan Roman.

do roku 1984. Widać było, że prowadzone było przez

– Kiedyś wyglądał inaczej. Mogliśmy więcej czasu po-

jednego człowieka. W lesie nie było widać zmian, które

święcić na las. Według jego oceny wszystkiemu winna

świadczyłyby o jakiś roszadach personalnych. Było

jest powiększająca się sprawozdawczość. Wszelka

to leśnictwo dobrze prowadzone i dojrzałe.

szczegółowość w leśnictwie jest niepotrzebna. Do

Pan Szewczyk wspominał, że miał tych samych

dzisiaj pamięta, jak nieżyjący już Marian Ptaszyński,

dwóch gajowych, z którymi długo pracował. Jednym

który uczył go w milickim technikum leśnym powta-

z nich był Tadeusz Bigus, który też mieszkał w Krze-

rzał do znudzenia, że las to nie jest apteka. I tak zawsze

lowie. A drugim był Andrzej Dziuba. Mieszkał w miej-

było. Ale w pewnym momencie zrobiono z lasu aptekę.

scowości Gryżyce na terenie leśnictwa Krzelów. Ta

– Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić,

trójka prowadziła Krzelów od zakończenia II wojny

że to nie jest i nigdy nie będzie apteka – twierdzi bez

światowej i przejęcia lasów w roku 1947. Pan Wojciech

wątpliwości Roman Grodzki. – Przyroda charaktery-

Szewczyk był zapalonym myśliwym i Łowczym Koła

zuje się taką dynamiką zmian, że niemożliwe jest ich

Łowieckiego „Jeleń” w Wińsku. Koło istnieje już bli-

przewidywanie. To nie taśma montażowa w zakładzie

sko 50 lat.

produkcyjnym.

Wspomniany gajowy Andrzej Dziuba urodził się

Las to żyjący i zmieniający się ciągle organizm.

w roku 1920. Przybył na te tereny bardzo wcześnie

Trzeba go podglądać, uczyć się od niego i odpowied-

z województwa rzeszowskiego. Według ustnych

nio reagować. Dlatego w zawodzie leśnika ważne jest

przekazów było to w czerwcu 1946 roku. Zamieszkał

doświadczenie praktyczne.
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Obiektywem świat malowany
Jacek Czepnik

Leśnik w trzecim
pokoleniu. Pierwszym
był Józef Tomasiewicz,
dziadek ze strony mamy.
Za Polski przedwojennej

W

pracował jako leśnik
w prywatnych lasach
podkrakowskich.

W

dzieciństwie sporo

obcowałem z przyrodą i oglądałem dużo

zdjęć przyrodniczych – przyznaje
pan Jacek. – Poza tym były jeszcze
wyprawy i wędkowanie z moim tatą,
co także kształtowało moją wrażliwość na naturę. Przed wojną tata
mieszkał na pięknym terenie północnej Wielkopolski, późniejszego
województwa bydgoskiego, wśród
lasów i jezior. Nie sposób było nie
kochać przyrody i to mi przekazał
w spadku. Stąd moje zainteresowania przyrodnicze i późniejsze
studia leśne.
Nasz bohater jest wołowianinem
z krwi i kości. Urodził się w tutejszym szpitalu, gdy działała w nim
jeszcze izba porodowa. Później
była szkoła podstawowa i wołow-

Największy sentyment mam do zdjęć wykonanych podczas
obserwowania zwierząt – opowiada. – Są takie momenty,
kiedy stojąc przed obiektywem traktują mnie jak powietrze
i nic im nie przeszkadza. Czuję się wtedy elementem
natury i mogę wówczas być świadkiem niepowtarzalnych
momentów. Wówczas powstają najciekawsze ujęcia.
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skie liceum. A w nim klasa biologiczno-chemiczna.

rych aktualnie nie prowadzi się gospodarki leśnej i tam

Potem studia na wydziale leśnym Akademii Rolniczej

podglądam naturę oraz ją fotografuję.
Jak twierdzi pan Jacek, w niektórych mężczyznach

w Poznaniu.
– Po ukończeniu ich w roku 1985 zacząłem pierwszą

nadal tkwi potrzeba przynoszenia bliskim swojej zdo-

pracę w Nadleśnictwie Wołów – mówi. – Na stażu by-

byczy. Dla niego są to wyjątkowe i niepowtarzalne ujęcia

łem podleśniczym w leśnictwie Prawików. Trwało to

krajobrazów czy natury. Zaczynał od ptaków. Urzekły go

dość krótko. A potem standardowo służba wojskowa.

bardzo wcześnie, bo już w czasach szkolnych. O sprzęt

Po powrocie, z powodu sporych braków kadrowych

nie było łatwo. Brat, za czasów studenckich, wyposażył

w nadleśnictwie, zostałem skierowanych do działu

go w niezłą lustrzankę Praktikę L2, która jest sprawna

technicznego jako adiunkt. Prowadziłem wówczas

do dzisiaj.
– Praktyki studenckie i częste kontakty z kolegami

sprawy hodowli i ochrony lasu. No i oczywiście wiele

leśnikami spowodowały rozwój tego hobby – wspomina

innych prac typowych dla tego działu.
Następnie powierzono mu funkcję nadleśniczego

pan Jacek. – Wstawanie przed świtem i czatowanie na

terenowego, do czasu reorganizacji w Lasach Pań-

odpowiednie ujęcie, a nawet przebywanie po prostu

stwowych i likwidacji tej funkcji. Kiedy pojawili się

w przyrodzie, to porcja tak solidnej energii, że później

inżynierowie nadzoru, pan Jacek został pierwszym

mam siłę i chęci na cały dzień intensywnej pracy. I to

z nich. Później powierzono mu funkcję zastępcy nad-

nie tylko moje zdanie, ale niemal każdego, kto wstał

leśniczego. Pełnił ją do roku 2016. I ponownie został

wczesnym świtem i podziwiał budzącą się naturę.
Według Jacka Czepnika jeśli leśnik pracujący w lasach

inżynierem nadzoru.
– Las to moje środowisko – przyznaje. – Po pierwsze

państwowych ma, prócz pracy zawodowej, pasję zwią-

z racji obowiązków zawodowych, ale także realizowa-

zaną z przyrodą, staje się wówczas nie tylko współpro-

nej pasji. Od wielu lat interesuje mnie fotografowanie

ducentem tego, co daje las, ale i jest jego znawcą. Dla

przyrody. Bywam w lesie codziennie. W weekendy czy

takich kolegów ma nasz bohater olbrzymi szacunek.
Lata praktyki i doświadczenia sprawiły, że do

wolne dni docieram bez pośpiechu do miejsc, w któ-
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– Największy sentyment mam do zdjęć wykonanych
podczas obserwowania zwierząt – opowiada. – Są takie
momenty, kiedy stojąc przed obiektywem traktują
mnie jak powietrze i nic im nie przeszkadza. Czuję
się wtedy elementem natury i mogę wówczas być
świadkiem niepowtarzalnych momentów. Wówczas
powstają najciekawsze ujęcia. Mam takich kilka i jestem z nich bardzo dumny. Np. zimą obserwowałem
kilka bielików, które zlatywały się do padłej sarny.
To naturalny obraz. Trwało to przez kilka dni, aż
pewnego razu ptakom do tego stopnia zupełnie nie
przeszkadzała moja obecność, że zaczęły odprawiać
gody. To było niesamowite i tak wyjątkowe. Pasjonują
mnie właśnie rytuały godowe wśród zwierząt. To
coś fascynującego. Czasami jestem w sytuacji, kiedy
odnoszę wrażenie pełnej jedności z przyrodą i dla
takich momentów warto żyć.
każdego wyzwania Czepnik podchodzi fachowo. Bada

Od ukończenia studiów towarzyszką życia Jacka

temat, poznaje miejsce, szuka odpowiedniego czasu.

Czepnika jest żona Irena. Z zawodu nauczycielka

Na przypadek i szczęście raczej nie ma co liczyć, choć

geografii, a z zamiłowania podróżniczka. Wspólnie

jego odrobina zwykle się przydaje.

podziwiali m.in. niezwykle krajobrazy i wulkany na

– Szczęście sprzyja pracowitym – stwierdza zdecy-

Islandii, surową przyrodę Skandynawii, którą przez

dowanie. – Miłośnik snu zwykle prześpi swój czas i nie

kilka lat zjeździli samochodem. Zawędrowali nawet

zrobi wymarzonego zdjęcia.

za koło podbiegunowe. Dorosłe dzieci, Agnieszka
i Przemek, nie kontynuują leśnych pasji taty ani po-

Efektem pasji fotograficznej pana Jacka są oczywiście

dróżniczych mamy. Po prostu poszły swoją drogą.

zdjęcia, które autor udostępnia często na okolicznościowe wystawy, organizowane w lokalnych galeriach
czy ośrodkach lasów państwowych. Bierze także udział
w konkursach fotograficznych; m.in. jego „Młode żołny”
wygrały „I Konkurs dla fotografów amatorów – pracowników lasów państwowych RDLP we Wrocławiu”
w roku 2013. Pisał do fachowej prasy przyrodniczej,
m.in. „Przyrody Polskiej”, „Łowca Polskiego”, „Ech
Leśnych”. Z pewnej perspektywy twierdzi, że przygotowanie takich materiałów nie jest adekwatne do
otrzymanych z nich korzyści. Zwykle poświęcone były
nie tylko przyrodzie, ale i dobrym praktykom leśnym
wypływającym z podstaw przyrodniczych. Udostępnia
swoje fotografie do przygotowanych folderów lokalnych i branżowych. Praca edytorska jednak dzisiaj go
nie pociąga. Każdą wolną chwilę woli spędzać na łonie
natury. A na upowszechnianie swojej pasji, jak twierdzi,
przyjdzie jeszcze kiedyś czas.
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Miłośnik gór, leśnik
i prawnik – w jednym
Mirosław Bułka

Rodowity wołomianin,
dla którego zetknięcie się
z Lasami Państwowymi było
naturalną konsekwencją
wyborów młodości. Choć
wśród przodków naszego

N

bohatera trudno znaleźć
ślady jakiegoś leśnika, czy
nawet myśliwego.

N

ajpierw w latach osiemdziesiątych skończyłem
szkołę leśną w Miliczu

– opowiada Mirosław Bułka. – Póź-

niej studia leśne w Poznaniu. Po
ich ukończeniu zacząłem pracę
w Nadleśnictwie Wołów. Od początku, tj. od 1 września 1994 roku
do dzisiaj, w jednym Nadleśnictwie. Najpierw był staż w terenie.
Trafiłem na końcówkę usuwania
skutków pożarów z roku 1992. Jeździłem rowerem na dosadzenie,
które wówczas robiliśmy. A później
zacząłem pracę w biurze, w dziale
technicznym, gdzie pracowałem
do 1999 roku.

Lubię panować nad swoim czasem i mieć świadomość tego,
co robię. Oddaję się wówczas swojej pracy bez reszty.
Nie przepadam natomiast za wszelakim zaskakiwaniem
i stawianiem sprawy na tzw. „już to ma być”. Po prostu
cenię profesjonalizm, a nie znoszę amatorszczyzny.
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Od 1 stycznia 1999 roku pan Mirosław był sekretarzem

nować nad swoim czasem i mieć świadomość tego, co

w Nadleśnictwie Wołów. Pełnił tę funkcję przez ko-

robię. Oddaję się wówczas swojej pracy bez reszty. Nie

lejnych dziesięć lat, do 18 stycznia 2010 roku. Po tym

przepadam natomiast za wszelakim zaskakiwaniem

dniu, jak mówi, różnymi zrządzeniami losu został

i stawianiem sprawy na tzw. „już to ma być”. Po prostu

podleśniczym. I jest nim do dzisiaj.

cenię profesjonalizm, a nie znoszę amatorszczyzny.

– Niestety nie miałem żadnego wpływu na te zrzą-

Nasz bohater przedkłada nade wszystko wiedzę

dzenia losu – opowiada dzisiaj. – Po prostu ktoś tak

i fachowość. Kiedy pełnił funkcję sekretarza Nadle-

sobie zadecydował i stało się. Pozostał po tym niesmak

śnictwa, skończył także, obok wcześniejszych leśnych,

i uważam, że dzisiaj nie ma co się nad tym rozczulać.

studia prawnicze oraz studia podyplomowe „Zarzą-

Trzeba żyć dalej i nie ekscytować się tym, co było.

dzanie gospodarstwem leśnym” i pedagogiczne. Dlatego dobrze czuł się na tym stanowisku i jak twierdzi,

Najpierw pan Mirosław był podleśniczym w leśnic-

mógł wykazywać się w pełni swoją wiedzą.

twie Orzeszków. Potem przez dwa lata w leśnictwie
Smogorzów. Ostatnio znów wrócił do Orzeszkowa.

– Wyrobiłem sobie wtedy w lokalnych instytucjach,

– Praca w terenie jest ciekawa, ale od czasu, gdy

z którymi współpracowałem, dobrą markę – przyzna-

przeżyłem poważny wypadek samochodowy, praca

je. – Do dzisiaj przypominają mi o tym ludzie, których

w lesie jest dla mnie obciążeniem fizycznym – mówi

spotykam.

pan Mirosław. – Ale psychicznie w lesie odpocząłem.

Mirosław Bułka, jak większość leśników, poluje. Choć

Nie ma tylu napięć i stresów, co w biurze. Wiem, co

dzisiaj już z mniejszą intensywnością. Po powrocie

mam zrobić i w lesie robię swoje.

z pracy w lesie czasami przyznaje, nie chce mu się do

Pan Mirosław bardzo ceni sobie w pracy to, że gdy

niego wracać na polowanie. Za to bardzo lubi chodzić

jest w lesie, może ze spokojem, w samotności ją wy-

po górach. Zaraził tą miłością swoje córki, z którymi

konywać. Nie przepada za tym, by ktoś z boku patrzył

schodził prawie wszystkie polskie pasma.
– I znów stan zdrowia mocno mnie w tym dzisiaj ogra-

mu na ręce.

nicza – przyznaje z żalem. – Lubię miejsca, w których

– Pewnie to cecha samotników, do których chyba

nie ma ludzi. Jeszcze można w Polsce takie znaleźć.

należę – przyznaje z lekkim uśmiechem. – Lubię pa-

Prawdziwki w Nadleśnictwie Niedźwiady: Od lewej: J. Czarny, M. Bułka, M. Drozdowski
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Dwie rodziny
Jan Dyrdoń, Joanna i Sylwester BuLak

B

Próżno szukać w rodzinie Dyrdoniów

gramów telewizyjnych Nadleśniczego Pakulskiego

leśnych korzeni. To pan Jan był pierwszym,

z Nadleśnictwa Wołów. Poszukiwał poprzez ekran
telewizora ludzi do pracy w lesie. Chętnym oferował

który związał się z Lasami Państwowymi.

m.in. mieszkanie służbowe.

B

yły to czasy, gdy tylko w lasach lub pegeerach
można było dostać zakładowe mieszkanie –
Lata mijają. Zmieniają się rodzaje pił.
Te pierwsze były ciężkie i nieporęczne.
Dzisiaj to już zupełnie inna waga i moc.
Pracując nimi człowiek mniej się męczy.
Zaczynał pracę na Dolpimach, później
były Stihle, a obecnie dominują piły
firmy Husqvarna. A Jan Dyrdoń wciąż
niezmiennie lubi swoją pracę.

wspomina pan Jan. – Najpierw trochę praco-

wałem we Wrocławiu. Później w pegeerze, ale dopiero
Lasy Państwowe dały mi upragnione mieszkanie. No
i związałem się z nimi na dobre i złe.
Ta historia ma telewizyjne tło. Był rok 1988. Jan

Dyrdoń mieszkał w Budziszowie koło Środy Śląskiej.
Któregoś dnia zobaczył w jednym z lokalnych pro-
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Dyrdoń wciąż niezmiennie lubi swoją pracę. Nawet
mimo tego, że pracuje w każdą pogodę, czy ciepło,
czy zimno. Zmienia się też podejście do środków
ochrony osobistej. Kto kiedyś słyszał o spodniach
odpornych na przecięcia? A dzisiaj to standard. Tak
jak i bezpieczeństwo pracy. Trzeba uważać i mieć
oczy wkoło głowy.
– Jak ktoś ma pecha, to i na drodze się może potknąć
– uśmiecha się pan Jan.
Do przejścia na emeryturę pozostało mu jeszcze
kilka miesięcy. Planuje, że nastąpi to w marcu 2018
roku. Pozostawi w Lasach Państwowych jeszcze swoje
dzieci – córkę Joannę i zięcia Sylwestra.
– Nie wybierałem córce jej przyszłego zawodu –
wyznaje Dyrdoń. Sama zadecydowała, że najpierw
pójdzie do Technikum Leśnego w Miliczu. A później
kształciła się wyżej na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu, na wydziale leśnym.
Dzisiaj pracuje w niezbyt odległym Nadleśnictwie
Oborniki Śląskie, gdzie przeszła z Nadleśnictwa
Wołów. Zajmuje się tam ochroną lasu, łowiectwem
i ochroną przeciwpożarową.
Zięć Sylwester Bulak, jak sam mówi, jest w Wołowie
„napływowy”. Urodził się w Kluczborku. Poznał panią Joannę podczas wspólnych studiów w Poznaniu.
– Zaryzykowałem i przyjechałem – wspomina.

Wcześniej skończył naukę w Technikum Leśnym

– Dostałem skierowanie na badania lekarskie. Prze-

w Tułowicach. Później był staż w Nadleśnictwie Klucz-

szedłem je pozytywnie i zacząłem pracę w Nadle-

bork, po którym zdecydował się na studia dzienne.

śnictwie Wołów. Zaliczyłem na początku kurs pilarza

Były to czasy, gdy o pracę w Lasach Państwowych

i od początku do dzisiaj pracuję piłą. Łącznie jest to

było bardzo trudno.
– Pięcioletnie studia zacząłem w roku 2003 – wspo-

ponad 29 lat pracy w lesie.
Pan Jan lubi swoją pracę i twierdzi, że jeśli tylko

mina pan Sylwek. – W ich trakcie poznałem swoją

wszystko jest dobrze zorganizowanie, to idzie do niej

przyszłą żonę. Razem pisaliśmy pracę magisterską,

z przyjemnością. Nie znosi tzw. „amatorszczyzny”

którą w styczniu 2009 roku wspólnie obroniliśmy.

i braku organizacji.

No i ukończyliśmy naukę.

– Atutem pracy w lesie jest oczywiście świeże po-

Początkowo przez pół roku odbywał staż w Nad-

wietrze – uśmiecha się Dyrdoń. – Lubię chodzić po

leśnictwie Oborniki Śląskie. W lipcu 2009 roku, po

lesie. Zbierać grzyby, jeśli tylko oczywiście są.

huraganie, który przeszedł przez wołowskie lasy,
został przyjęty do pracy w Nadleśnictwie Wołów.

Lata mijają. Zmieniają się rodzaje pił. Te pierwsze
były ciężkie i nieporęczne. Dzisiaj to już zupełnie

W pracy zajmuje się stanem posiadania, ale także

inna waga i moc. Pracując nimi człowiek mniej się

łowiectwem, ochroną przeciwpożarową i urządza-

męczy. Zaczynał pracę na Dolpimach, później były

niem lasu. W chwilach wolnych poluje. Należy do

Stihle, a obecnie dominują piły firmy Husqvarna. A Jan

koła łowieckiego „Echo” Wołów.
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Śnieżyca wiosenna
– duma Smogorzowa
Arkadiusz Książak

W rodzinie Książków
jest leśnym pionierem.
Pochodzi z Bierutowa koło
Oleśnicy. Po ukończeniu

T

szkoły podstawowej
wybrał naukę w milickim
Technikum Leśnym.

T

o był raczej przypadek
– wspomina dzisiaj. –
W dzieciństwie znałem

kilku leśników i chodziłem w okoli-

cy na grzyby. Może to przez to? Ale
nie jestem pewien.
Po zakończeniu nauki w Tech-

nikum Leśnym w Miliczu, w roku
1977 zatrudnił się i odbył staż
w Nadleśnictwie Bierutów. W tym
roku mija czterdzieści lat od tej
chwili. Początkowo przez pierwszy rok był podleśniczym. Później
przez dwa lata służył w wojsku.
Po powrocie przez kolejne sześć
miesięcy był nadal podleśniczym
i awansował na leśniczego. W roku
1981 odszedł z Bierutowa i przeniósł
się do Wielunia. Tam pracował do
roku 1986.

Ta identyfikacja z pracą, którą się wykonuje, jest
charakterystyczna dla pokolenia starszych leśników.
W moim przypadku to dowód tego, że wybrałem
zawód sprawiający mi przyjemność. Powtarzam to zawsze
moim stażystom. Identyfikujcie się z miejscem
swojej pracy, a będziecie z niej zadowoleni.
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Pozyskano wówczas dziewięćdziesiąt trzy tysiące metrów sześciennych drewna. Był to wówczas trzeci wynik
w nadleśnictwie.
– Smogorzów to dwa większe kompleksy leśne i do
piętnastu mniejszych – opisuje swoje gospodarstwo pan
Arkadiusz. – Od jednego krańca leśnictwa do drugiego
jest 14 kilometrów. Jest w nim pełen przekrój zwierzyny,
od płowej, czarnej do drobnej. Czasami spotykam nawet
tropy wędrującego łosia.
Jak sporo kolegów, także pan Arkadiusz uprawia myślistwo. To jego pasja od wielu, wielu lat. Kiedyś, ucząc się
zawodu, młody adept mógł uzyskać nie tylko prawo jazdy
na ciągnik, motor czy samochód, ale także uprawnienia
myśliwego. Oczywiście po zdaniu odpowiednich egzaminów. Dzisiaj już o tym zapomniano i wielu młodych
leśników nie poluje w ogóle.
– To niezwykle symptomatyczne, że mówiąc o swoim
leśnictwie traktuje je jak swoje – przyznaje. – Ta identyfikacja z pracą, którą się wykonuje, jest charakterystyczna
dla pokolenia starszych leśników. W moim przypadku to
dowód tego, że wybrałem zawód sprawiający mi przyjemność. Powtarzam to zawsze moim stażystom. Iden– Któregoś dnia zadzwonił do mnie mój kolega Piotr

tyfikujcie się z miejscem swojej pracy, a będziecie z niej

Cybulski i powiedział, że jest praca w Wołowie – wspomi-

zadowoleni. I słyszę często, jak mówią – moje leśnictwo.

na. – Przyjechałem i zostałem na początku podleśniczym

Pan Arkadiusz ma satysfakcję, że pracował w Lasach

w leśnictwie Wrzosy. W kwietniu 1987 objąłem leśnic-

Państwowych w tzw. normalnych czasach. To znaczy

two Smogorzów. Tam jestem do dzisiaj, trzydzieści lat

takich, w których traktowano las jak coś wyjątkowego,

jednym leśnictwie.

a nie „taśmę produkcyjną”. Wówczas praca leśnika była

Ma ono półtora tysiąca hektarów. Przeważa w nim

etosem. Dzisiaj staje się mechanicznym wykonywaniem

sosna, niewiele jest drzewostanów liściastych. Ale jest

coraz większych planów i elektroniki. Mówią o tym

w Smogorzowie coś, czego nie ma gdzie indziej – śnieżyca

wszyscy starzy leśnicy. Dlatego uważa, że w nowym

wiosenna. W oddziale 313 rośnie na sporej połaci lasu.

modelu leśnika nie znalazłby sobie miejsca.

To gatunek rośliny należący do rodziny amarylkowatych.

Żona Barbara nie jest związana z lasami. Zanim roz-

Występuje w stanie dzikim w środkowej i południowej Eu-

wiązano jej zakład, była szwaczką i specjalizowała się

ropie, z wyjątkiem obszaru śródziemnomorskiego. W Pol-

w szyciu mebli tapicerowanych. Obecnie, będąc na

sce rośnie głównie w Sudetach i Karpatach. Szczególnie

świadczeniu przedemerytalnym, przekazuje swoją

obficie w Bieszczadach, na wysokości 530–1180 m n.p.m.

wiedzę młodszym adeptkom zawodu w nowo powsta-

Jako roślina typowo reglowa poza terenami górskimi

łej firmie. Żadne z dzieci nie poszło w ślady ojca. Syn

występuje rzadko, tylko na Nizinie Śląskiej i w Wielko-

Dariusz jest budowlańcem, a córka Alina ukończyła

polsce. No i w Nadleśnictwie Wołów.

strategiczne zarządzanie w biznesie na Politechnice

W leśnictwie Smogorzów pozyskuje się około 9 tys.

Wrocławskiej. Jedyne, co łączy ją z lasem, to uprawianie

metrów sześciennych drewna. Choć po huraganie,

myślistwa. Jest niezrzeszonym członkiem Polskiego

który nawiedził tutejsze lasy w roku 2009, padł rekord.

Związku Łowieckiego.
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Wrocławianin,
leśnik i filumenista
Krzysztof Kusy

Wrocławianin z urodzenia
i czasu szkoły podstawowej.
Początkowo interesował
go zawód kucharza, ale
książki przyrodnicze,

P

którymi otaczał się
w dzieciństwie sprawiły,
że zmienił plany.

P

rzyczyniły się także do tego
częste wycieczki krajoznawcze do wrocławskich

lasów, Osobowickiego czy Rędzińskiego. Przyroda zafascynowała
go i stało się.
– Po ukończeniu ósmej klasy wy-

brałem Technikum Leśne w Miliczu – wspomina. – Dostanie się do
niego było dość trudne. Po pierwsze trzeba było zdać egzamin. Dodatkowo eliminowało mnie to, że
pochodziłem z Wrocławia. A pula
przyjęć obejmowała inne regiony.
Nie pochodziłem z rodziny leśników. Same przeszkody. Przez pięć lat
codziennie dojeżdżałem z Wrocławia do Milicza. Ukończyłem ją i staż
rozpocząłem w leśnictwie Krzelów.

Najprzyjemniejsza w tym zawodzie jest całoroczna
praca – ocenia. – I możliwość bezpośredniego
śledzenia postępu wykonywanych prac.
Sadziłem sadzonki i dzisiaj widzę, jaki jest efekt,
robiąc kolejne zabiegi w moich młodnikach.
Po latach jest to olbrzymia satysfakcja z wyniku.
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Był 1 lipca 1997 roku. Kilka dni przed pamiętną powodzią

wywóz drewna. Leśnictwo jest przyrodniczo zróżni-

tysiąclecia. Pracowałem półtora tygodnia i przyszła

cowane i chętnie odwiedzane przez turystów. Mamy

wielka woda.

sporo ptactwa wodnego.

Część tego okresu przesiedział we Wrocławiu, bo

W roku 1999 pan Krzysztof założył rodzinę. Żona

jego mieszkanie na składnicy w Małowicach było pod-

Aneta także jest wrocławianką. Mają siedemnastolet-

topione. Kiedy woda opadła, dostał urlop bezpłatny.

nią Karolinę i czternastoletniego Szymona. Syn lubi

Składnica była jeszcze podtopiona, dlatego zamieszkał

przebywać w lesie. Przy każdej wolnej okazji ciągnie

w Orzeszkowie. Cały czas był zatrudniony w leśnictwie

go do niego.
Leśna droga pana Krzysztofa nie była usłana różami.

Krzelów, które z racji swojego położenia nie było zalane

Kiedy chciał kontynuować naukę na studiach i zdawał

przez powódź.
Po roku trafił do pomocy przy usuwaniu skutków

egzamin na wydział leśny poznańskiej Akademii Rolni-

powodzi w leśnictwie Tarchalice. A po jakimś czasie

czej, nie został do niej przyjęty. Mimo że miał odpowied-

ponownie wrócił do Krzelowa. Od 2 stycznia 1999 roku

nią ilość punktów kwalifikacyjnych. Zamieszkanie we

został przeniesiony do leśnictwa Smogorzów. Był tam

Wrocławiu skreślało go. Ostatecznie poszedł na studia

podleśniczym przez kolejnych siedem lat. W tym czasie,

do Krakowa. Najbardziej uciążliwe były wyjazdy. Wydział

tj. w lutym roku 2006 zmarł leśniczy z leśnictwa Wrzosy.

w Krakowie jest specyficznym wydziałem zajmującym

Początkowo pan Krzysztof został tam p.o. leśniczego,

się lasem górskim. O trudniejszym charakterze niż

a od czerwca tego roku został powołany na leśniczego.

poznański i warszawski.
– Najprzyjemniejsza w tym zawodzie jest całoroczna

Od jedenastu lat zarządza leśnictwem Wrzosy.
– Ma jakieś tysiąc pięćset pięćdziesiąt hektarów po-

praca – ocenia. – I możliwość bezpośredniego śledzenia

wierzchni – opowiada. – Jest ładne i dodatkowo ma

postępu wykonywanych prac. Sadziłem sadzonki i dzisiaj

blisko pięćset hektarów rezerwatu. W nim można pro-

widzę, jaki jest efekt, robiąc kolejne zabiegi w moich

wadzić prace gospodarcze tylko za zgodą Regionalnej

młodnikach. Po latach jest to olbrzymia satysfakcja

Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dodatkowo znajduje

z wyniku. Po pracy lubi z rodziną jeździć w góry. Raz

się tu blisko sto dwadzieścia hektarów stawów hodow-

w miesiącu wybierają się na takie łażenie w pobliskie

lanych, linia kolejowa Wrocław – Zielona Góra i trzy

Sudety. Zeszli także Beskid Śląski. Ale częściej podzi-

rzeki. Najpoważniejszym mankamentem są problemy

wiają uroki Karkonoszy i Gór Stołowych. Od wielu lat

komunikacyjne. Rezerwat ogranicza poruszanie się

zajmuje się filumenistyką. Zbiera pudełka zapałek.

po leśnictwie. Podobnie jak linia kolejowa. Brakuje

– Kiedy dzieci były małe, to kolekcja była pochowana

nam dwóch przejazdów. Za mojego „leśniczowania”

po różnych domowych zakamarkach – przyznaje. – Dzi-

wybudowano jeden most na rzece i to nieco ułatwiło

siaj moja kolekcja licząca około trzech tysięcy pudełek
wychodzi na światło dzienne. Zbiera się coraz trudniej,
bo na świecie wypierają je zapalniczki. Ale jeśli ktoś ze
znajomych wyjeżdża za granicę, proszę o przywiezienie
czegoś stamtąd. Dzięki temu mam pudełka z całego
świata. Brakuje mi tylko okazu z dawnego NRD. Najstarszym pudełkiem, które mam w kolekcji, są zapałki
niemieckie z roku 1914. Mają już ponad 100 lat.
W zapałczanej kolekcji pana Krzysztofa są pudełka
z ponad sześćdziesięciu krajów świata i siedemnastu
stanów USA. W zbiorach znajdują się pudełka z tak
odległych krajów jak: Tajlandia, Indonezja, Tajwan,
Brazylia, Kenia, ZEA, Jordania i wielu innych.
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Człowiek z charakterem
Roman Nicpoń

Leśnikiem można stać się
z powodów rodzinnych,
młodzieńczej fascynacji
przyrodą, świadomego
wyboru lub z przypadku.
Podobnie jest z każdym
zawodem związanym
z lasem. A do takich należy

B

także strażnik leśny.
Roman Nicpoń jest właśnie
przykładem takiej drogi.

B

ył wakat na stanowisku
strażnika leśnego – zaczyna swoją opowieść. – Ja

nie miałem wykształcenia leśnego.
Trzeba było wtedy, a był to rok 1994,
pisać do Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych o wydanie zgody na przyjęcie mnie do pracy. Warunkiem jej uzyskania było zdanie
egzaminu. Przed podjęciem pracy
musiałem także przejść odpowiednie przeszkolenie. Po tym przyjęto
mnie do pracy.
W Nadleśnictwie Wołów przez

dłuższy czas nie było chętnych do
straży leśnej. Był wakat na to stanowisko i pewnie dlatego w Warszawie wyrażono zgodę na takie

Pilnowaliśmy terenów ogarniętych klęską
i sprawdziliśmy się w tych trudnych zadaniach. Nie było
żadnych przypadków defraudacji czy kradzieży drewna
w tym czasie. Tak oceniali nas przełożeni.
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rozwiązanie. Pan Roman miał ukończone technikum

składnicy drewna. A konflikt z nadleśniczym był, jak

rolnicze, a potem dziewięć lat pracował w Wojewódz-

wykazało postępowanie sądowe, wynikiem osobistych

kim Urzędzie Spraw Wewnętrznych. Miał tam praktykę

animozji i niechęci tego pierwszego.

„dochodzeniowca”, która w służbie leśnej był niezbędna.

– Świadczyła o tym m.in. poprzedzająca go kontrola,

– Znałem osobiście ówczesnego komendanta straży

której byłem wcześniej poddany – opowiada. – Ocena

leśnej i ten zaproponował mi tę pracę – wspomina. –

straży leśnej pod moją komendą wypadła pozytywnie

Była zgoda i przyjęto mnie. Kiedy pan Alojzy Zdyniak

i nie było żadnych podstaw do kwestionowania jakości

odszedł na emeryturę, zostałem po nim komendantem

mojej pracy na tym stanowisku. Tym bardziej, że były

straży leśnej. Byłem nim do roku 2011.

to czasy klęsk żywiołowych, które dotknęły nasze lasy.

Wtedy, sześć lat temu, ówczesny Nadleśniczy od-

Pilnowaliśmy terenów ogarniętych klęską i sprawdzi-

wołał Nicponia za stanowiska komendanta. Powody

liśmy się w tych trudnych zadaniach. Nie było żadnych

nie były związane z pracą. Pan Roman odwołał się od

przypadków defraudacji czy kradzieży drewna w tym

tej decyzji do sądu pracy. Wygrał sprawę. Sąd nakazał

czasie. Tak oceniali nas przełożeni.

przywrócić go do pracy. Wrócił i ponownie wręczono

Dzisiaj z sentymentem wspomina czas pracy na tym

mu wypowiedzenie z pracy. I tym razem sprawa oparła

stanowisku. Chętnie wróciłby do tego, ale na normal-

się o sąd. Po dwóch latach procesowania się pozwany

nych i zdrowych warunkach. Robił wówczas to, co

Nadleśniczy zaproponował Romanowi Nicponiowi

sprawiało mu przyjemność. Bo dzisiaj robi to, co musi.

ugodę, w której zostanie przyjęty do pracy, ale w dziale

A to już jest pewna różnica.
Obrona swojego dobrego imienia jest zwykle czaso–

administracyjnym.
– Jestem w takim wieku, kiedy szukanie nowej pracy

i kosztochłonna. Ale nie można, jak twierdzi pan Ro-

staje się ryzykowną przygodą – opowiada pan Roman.

man, odpuszczać, gdy ma się przeświadczenie o swojej

– Przyjąłem tę propozycję i pracuję w Nadleśnictwie

racji. Oczywiście nie wolno zapominać także o bez-

Wołów w dziale administracyjnym do dzisiaj.

pieczeństwie rodzinny, za którą się odpowiada. Stąd
przyjęcie ugody z Nadleśniczym i powrót do pracy.

Praca dawała mu możliwość spełnienia się i poza
tym przykrym incydentem paroletnim, wspomina ją

– Dzieci wówczas były na studiach – wspomina.

pozytywnie. Związał się z firmą i z ludźmi. Przez jakiś

– Nie mogłem sobie pozwolić na to, by one cierpiały

czas w służbie leśnej pracował także jego szwagier,

z tego powodu. To był argument za tym, by pozostać

Józef Bielecki, po tym, jak przestał być zatrudniony na

w tej pracy.
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Zakręceni motocykliści
Daniel Rabura
Dariusz Olej

Łączą ich dwie pasje. Pierwsza do
motocykli. Jednak każdy z nich jeździ na
innym typie. Pan Daniel lubi wyprawy
szosowo-turystyczne. Natomiast
Darek jest miłośnikiem dalekich,

W

niskobudżetowych podróży z dala
od głównych dróg. Wspólna jest także
fascynacja lasami.

W

mojej rodzinie jestem pierwszym le-

śnikiem – przyznaje Daniel Rabura.
– Namówiła mnie do takiego wyboru

mama i ciotki. Zawsze pasjonowało mnie grzebanie
w smarach, przy maszynach, i… oglądanie w telewizji programów przyrodniczych. One to zauważyły
i stało się. Poszedłem do szkoły leśnej. Dzisiaj jestem
bardzo zadowolony m.in. z tego powodu, że nie
muszę z pracy przynosić smarów za paznokciami,
ale zapach lasu.
Pan Daniel jest z Wińska, a szkołę leśną kończył

w Miliczu w roku 1999. Staż odbył w Nadleśnictwie Wołów, w którym pracuje od osiemnastu lat.
Zawsze w terenie, z jednym trzymiesięcznym epizodem pracy w dziale technicznym. Najpierw był
rok w leśnictwie Wińsko. Jednocześnie z pracą zawodową kontynuował naukę na studiach zaocznych

W Nadleśnictwie Wołów jest kilku
motocyklistów, więc zorganizowaliśmy
nieformalną grupę „Leśna Jazda” – mówi
Pan Darek. Wykonaliśmy koszulki klubowe
i razem z naszymi znajomymi organizujemy
wspólne niedzielne wyjazdy turystyczne.

na wrocławskiej Akademii Rolniczej, na wydziale
mechaniki leśnictwa i rolnictwa. Potem został podleśniczym w leśnictwie Stryjno. A w roku 2008
objął jako leśniczy leśnictwo Rudno. Po sześciu
latach, w październiku 2015 został przeniesiony
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do leśnictwa Głębowice. To spore leśnictwo, mające

to dwa najbardziej poszkodowane przez nawałnice

tysiąc sześćset hektarów powierzchni w kilkudzie-

leśnictwa. Uczestniczył w usuwaniu skutków wielu

sięciu kompleksach. O ciężkich glebach, od piasków

klęsk żywiołowych, które dotknęły Nadleśnictwo

i wydm po gliny i bagna. Leśnictwo specyficzne

Wołów: pożar w Leśnictwie Garwół 1992 r., powódź

o zmiennym, bardzo ciekawym krajobrazie. Zaczy-

w 1997 r. i huragan z 2009 r. – To było traumatyczne

nają się w nim m.in. Wzgórza Trzebnickie. Poznaje

doznanie – zdradza. Była to ciężka wielogodzinna

je cały czas. Przyznaje otwarcie, że w pracy korzysta

praca. Od wczesnych godzin porannych do późnych

z doświadczenia starszych kolegów. Jak twierdzi –

godzin wieczornych. Czasami także w nocy, bez wol-

mądrości nie nabywa się przy urodzeniu, przychodzi

nych sobót, a czasem także w niedziele. Na dodatek

ona wraz z latami doświadczeń. Jest w leśnictwie Głę-

w Nadleśnictwie panowała wtedy bardzo „niezdrowa”

bowice także sporo ptactwa, od wodnych po bociana

atmosfera, która nie pomagała w pracy.
W 2014 r. ponownie wraca do pracy w Leśnictwie

czarnego czy bielika.
Według pana Daniela najprzyjemniejsze w pracy

Orzeszków. W styczniu 2017 r. zostaje przeniesiony do

leśnika jest wciąż wyjście do lasu i bezpośredni kontakt

pracy w Leśnictwie Dębno, a w kwietniu do Leśnictwa

z naturą. To, co najbardziej pociąga wszystkich w tej

Smogorzów, gdzie objął stanowisko leśniczego. Do-

pracy. Choć natłok sprawozdań i tzw. papierologii daje

datkowo zajmuje się edukacją leśną. Prowadzi zajęcia

się coraz bardziej we znaki i przeszkadza. Stajemy się

z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, m.in. w Ośrodku

elementem gospodarki, którą staramy się pogodzić

Edukacji na Szkółce Leśnej w Tarchalicach i Zakładzie

z przyrodą. Ona pewnie poradziłaby sobie bez inge-

Karnym w Wołowie. Oprócz wiedzy przyrodniczej

rencji człowieka, ale bez niej nie mielibyśmy tego, co

stara się przybliżyć społeczeństwu pracę leśników

niezbędne – drewna, papieru, mebli etc.

i działalność PGL LP, gdyż pomimo iż zarządza
¼ powierzchni kraju, wiedza na ten temat wśród ludzi

Droga do lasu Dariusza Oleja była bardziej nie-

jest bardzo słaba.

typowa. Pochodzi z Wrocławia. Od najmłodszych

W wolnym czasie jego pasją są motory. Pan Daniel

lat interesował się przyrodą, geografią i podróżami.

ma teraz sportowo-turystyczną Yamahę Fazer.

-Kiedy przyszedł czas wyboru szkoły, miałem dwie
opcje: marynarz albo leśnik – opowiada. Próbowałem

– Wystarczy do lokalnych jednodniowych wycieczek

najpierw do Liceum Morskiego. Ale okazało się, że był

– opowiada. – Choćby do zwiedzania zamków w Cze-

tam nabór rotacyjny. Mój rocznik mógł kształcić się

chach czy weekendowe jazdy po kraju. Przed motocy-

w zawodzie marynarz mechanik. Nabór na kierunku

klami zajmowałem się samochodami terenowymi.

marynarz pokładowy był dopiero za rok, dlatego po-

Pan Darek ma natomiast dwa motocykle. Są to dwie

szedłem do Technikum Leśnego w Miliczu. Po szkole

Yamahy enduro XT600E i XT 660Z. To motocykle

trafiłem do pracy w Nadleśnictwie Wołów. Najpierw

proste, wygodne, niezawodne i wyposażone do po-

był dwumiesięczny staż w Leśnictwie Rudno, a po-

dróży. Muszą takie być, gdyż oprócz jednodniowych

tem obowiązkowa służba wojskowa. Z wojska wrócił

wyjazdów wyrusza w dalsze 2-3 tygodnie wyprawy.

w 1992 r. i trafił na dwa miesiące do Leśnictwa Krzelów.

Często daleko od głównych dróg, w czasie których

Następnie do Leśnictwa Orzeszków, gdzie pracował

pokonuje 10-12 tys. km. Był w wielu krajach, m.in. na

kilkanaście lat. W 2009 r. trafił do Leśnictwa Wrzo-

Islandii, w Turcji i Gruzji. Teraz planuje wyjazdy do

sy. Na zastępstwo, gdzie przez pół roku musiał być

Afryki i Iranu.

p.o. leśniczego. Tam zastała go tragiczna w skutkach

W Nadleśnictwie Wołów jest kilku motocyklistów,

wichura. W lutym 2010 r. po siedmiu miesiącach za-

więc zorganizowaliśmy nieformalną grupę „Leśna Jaz-

stępstwa, w czasie którego zajmował się usuwaniem

da” – mówi pan Darek. Wykonaliśmy koszulki klubowe

szkód po kataklizmie, przeniesiono go do Leśnictwa

i razem z naszymi znajomymi organizujemy wspólne

Dębno, a w grudniu do Leśnictwa Tarchalice. Były

niedzielne wyjazdy turystyczne.
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Po sezonie ma w swoich nogach
pięć tysięcy kilometrów
Agnieszka
SZCZYPEL–Osierda

Kobieta w zielonym
mundurze to dzisiaj
nic wyjątkowego.
W Nadleśnictwie Wołów

P

jest ich kilka. Jedna
z nich to Agnieszka
Szczypel – Osierda.

P

rzygodę z lasem zaczęłam
typowo, jak przystało na
wnuczkę i córkę myśliwego

– zdradza pani Agnieszka. – Tata był
nawet selekcjonerem, ale miał swoje zasady. Trzymał się ich twardo.
Nie strzelał do wszystkiego, co się
rusza. Nigdy nie strzelał do kóz, bo
twierdził, że one mają piękne oczy.
Pierwszym chodzącym do lasu

w rodzinie był dziadek Edward
Szczypel. Polował w kole łowieckim w Wińsku. Zmarł wcześnie, gdy
nasza bohaterka miała siedem lat.
Drugim był tata Bronisław Szczypel. Zaczynał uprawiać łowiectwo
w kole w Wińsku. Później zmienił
koło na „Dzika” w Wąsoszu. Traktował swoją pasję jako czas na

Napisałam bardzo dużo planów zalesień dla rolników
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007
– 2013 – mówi pani Agnieszka. – Te uprawy już zostały
przekwalifikowane na las i oceniane są jako dobre i bardzo
dobre. W ciągu dziesięciu lat swojej pracy stworzyłam
ponad pięćdziesiąt planów o różnej wielkości powierzchni.
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W trakcie stażu otrzymała z Dolnośląskiej Dyrekcji
Lasów Państwowych propozycję przejścia do Nadleśnictwa Wołów. We Wrocławiu wypatrzono ją w trakcie
studiów i z uznaniem oceniono osiągnięcia naukowe.
Ostatecznie trafiła do Wołowa, dokończyła staż, a po
nim otrzymała umowę o pracę.
– Początkowo pracowałam w terenie w leśnictwie
Krzelów – opowiada. – Potem trafiłam do biura, w którym pracuję do dzisiaj.
Zajmuje się na co dzień hodowlą lasu, szkółkarstwem,
nasiennictwem i selekcją. Dodatkowo także zagospodarowaniem gruntów rolnych i lasami niepaństwowymi.
Przez lata pracy tak się z nią związała, że nigdy nie oddałaby nikomu hodowli lasu i nasiennictwa. Uwielbia to
robić. Z dumą obserwuje nowo zakładane lasy, w których
tworzeniu miała swój udział.
– Napisałam bardzo dużo planów zalesień dla rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 – mówi pani Agnieszka. – Te uprawy już
zostały przekwalifikowane na las i oceniane są jako
odpoczynek i refleksję. Nie traktował polowania jako

dobre i bardzo dobre. W ciągu dziesięciu lat swojej

okazji do strzelania.

pracy stworzyłam ponad pięćdziesiąt planów o różnej
wielkości powierzchni.

– To dzięki niemu pierwszy raz zobaczyłam, jak las
budzi się o świcie – wspomina. – Zabierał mnie na po-

Szczególnie dumna jest z pierwszej swojej planowanej

lowania na tzw. deptaka. Pomalutku, cichutko cho-

uprawy, z roku 2006, koło samej Goliny. To trzy hektary

dziliśmy po lesie i obserwowaliśmy, jak się budzi. Nie

lasu dębowo-bukowo-sosnowego, z niewielką ilością

było mowy o żadnym polowaniu. Uczyłam się natury.

świerka, przy drodze Wołów – Wińsko.
Praca jest na tyle absorbująca, że czasami problemy

Podobnie było, gdy szliśmy na ambonę obserwować

wynikające z niej są przenoszone do domu.

dziki. Zwykle było to poznawanie czegoś nowego.
Myśliwym i leśnikiem miał być młodszy brat pani

– Czasami śnią mi się po nocach – przyznaje pani

Agnieszki. Ale okazało się, że nie przejawia w tym

Agnieszka. – Ale w tym pozytywnym wymiarze. Nabie-

kierunku głębszych zainteresowań. Dzięki temu jego

ram coraz większego doświadczenia i pewności zawo-

miejsce zajęła nasza bohaterka. Początkowo tata niezbyt

dowej. To chyba naturalne, gdy człowiek poświęca się jej

chętnie widział ją w tej roli, ale z czasem przekonał się,

bez reszty. Od dwóch lat pracuje się w miłej i sprzyjającej

że może być inaczej. Częściej i chętniej zabierał córkę

atmosferze, co wypływa na jakość wykonywanej pracy.

do lasu. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej

Las to także miejsce wypoczynku. Nasza bohaterka

wybrała liceum ogólnokształcące, nie technikum leśne,

dużo jeździ rowerem i to właśnie przede wszystkim

by mieć, jak twierdzi dzisiaj, szersze pole manewru.

po leśnych bezdrożach. Ma dwa rowery – trekkingowy
i górski, typu MTB. W sezonie przejeżdża na nich od

– Po maturze nie było innej opcji studiowania jak na

4 do 5 tysięcy kilometrów.

wydziale leśnym w Poznaniu – opowiada. – Ukończyłam go w roku 2005 i później był staż w poznańskiej

– Tegoroczny zaczęłam już w połowie stycznia – przy-

Dyrekcji Lasów Państwowych, w Nadleśnictwie Góra

znaje. – Zimy praktycznie nie było i nie mogliśmy z mę-

Śląska, leśnictwo Jemielno. Tam, gdzie mieszkałam.

żem tracić czasu, więc wsiedliśmy na rowery. I w drogę.
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Szczęśliwy człowiek
robi to, co lubi!
Tomasz Winowski

Pochodzi z rodziny
lekarzy i prawników.

W

Tata pana Tomasza jest
chirurgiem, a dziadek był
profesorem prawa.

W

łaśnie dzięki tacie poznałem las i myślistwo
– wspomina. – Kiedy

miałem dziewięć lat, zabierał mnie
na polowania. Całe noce spędzaliśmy na ambonie polując na czarnego
zwierza. Chodziłem także po lesie
jako naganiacz, gdzie poznawałem
tajniki przyrody. Tak powoli i sukcesywnie rosła moja miłość do lasu.
Mając dziesięć lat wiedziałem, że chcę
zostać leśnikiem i sukcesywnie, przy
aprobacie ojca, kroczyłem tą drogą.
Pan Tomasz urodził się we Wro-

cławiu, gdzie spędził też całe dzieciństwo i młodość, lecz każdą wolną
chwilę wykorzystywał na wędrówki
po lesie ze strzelbą lub aparatem.
Mieszkał niedaleko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Skończył liceum ogólnokształcące i po
nim rozpoczął naukę w Pomaturalnym Studium Leśnym w Porażynie.

Tomasz Winowski od dziecka jest miłośnikiem
łowiectwa. Od 1990 roku jest członkiem Polskiego
Związku Łowieckiego. Należy też do kilku kół łowieckich.
Ponad to gra na rogu myśliwskim, dzięki czemu jest
rozchwytywany na wszystkich polowaniach.
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– Była to szkoła na podbudowie liceum, która kształciła

– wspomina. – Skutki były katastrofalne i najpoważ-

specjalistów urządzania lasów – wyjaśnia. – Nauka w niej

niejsze w całym Nadleśnictwie. Uszkodzeniu uległo

trwała dwa lata. Szkoła była usytuowana w dawnym

ponad 100 tys. metrów sześciennych drewna. Niestety,

dworku generała Sosnkowskiego. Po roku placówkę

w wyniku niewłaściwego postępowania ówczesnego

zlikwidowano a nas przeniesiono do Zespołu Szkół

kierownictwa nadleśnictwa w stosunku do mojej osoby

Leśnych w Goraju koło Czarnkowa. Ukończyłem ją

oraz mojej najbliższej rodziny, musiałem rozstać się

z wynikiem bardzo dobrym.

z Tarchalicami i pracą w lasach na dwa lata. Od roku

Później rozpoczął studia na wydziale leśnym, obec-

2012 do 30 kwietnia 2015 roku pracowałem jako spe-

nego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po

cjalista ochrony lasu i ochrony przyrody w Nadleśnic-

drugim roku odbywał miesięczny staż w Nadleśnictwie

twie Oborniki Śląskie. Podczas pełnej kontroli moje

Wołów. Znał tutejsze lasy, bo wcześniej przyjeżdżał do

działy zostały ocenione na dwie oceny bardzo dobre,

nich na polowania ze swoim ojcem i jego kolegami.

za co otrzymałem specjalną nagrodę finansową od ów-

– Początkiem miłości do lasu było łowiectwo – zdra-

czesnego Nadleśniczego Kazimierza Pakulskiego. Od

dza. – Wszystkie moje pasje są związane z lasem. Złapa-

1 maja 2015 roku powróciłem do Nadleśnictwa Wołów

łem przysłowiowego bakcyla. Poluję i w lesie spełniam

na stanowisko inżyniera nadzoru obrębu Dębno, gdzie

się zawodowo.

pracuję do chwili obecnej.

Po ukończeniu studiów pan Tomasz złożył podanie

Początkowo pan Tomasz mieszkał w Dębnie. Póź-

o przyjęcie do pracy w Nadleśnictwie Wołów, gdzie

niej przeniósł się do Wołowa, na ulicę Leśną. Założył

z dniem 1 września 2000 roku rozpoczął swoją zawo-

rodzinę i ponownie zamieszkał w Dębnie, tym razem

dową karierę. Najpierw był stażystą, następnie star-

w leśniczówce. Tam urodziła im się trójka dzieci – syn,

szym referentem, podleśniczym, starszym strażnikiem

oczywiście Hubert i dwie córki – Antonina i Karolina.

leśnym. W 2008 roku został powołany na stanowisko

Dzieci są za pan brat z lasem. Starsza już wie, że będzie

leśniczego Leśnictwa Tarchalice.

jak tata, leśnikiem. Hubert do łowiectwa podchodzi

– W następnym roku, po objęciu stanowiska nawiedził

ostrożnie, ale lubi łowić ryby.
– Mam nadzieję, że się jeszcze rozkręci – śmieje się

moje leśnictwo huragan o niespotykanej dotąd sile

pan Tomasz. – Żona jest rodowitą wrocławianką. Miała
być początkowo weterynarzem, ale ostatecznie ukończyła chemię na Politechnice Wrocławskiej i pracuje
w brzeskiej „Rokicie”.
Tomasz Winowski od dziecka jest miłośnikiem łowiectwa. Od 1990 roku jest członkiem Polskiego Związku
Łowieckiego. Należy też do kilku kół łowieckich. Ponad
to gra na rogu myśliwskim, dzięki czemu jest rozchwytywany na wszystkich polowaniach. Z niezłym wynikiem
uprawia strzelectwo sportowe, reprezentuje swoje koło,
a także Nadleśnictwo w zawodach strzeleckich.
Zajmuje się także fotografią przyrodniczą. Jego fotografie były nagradzane w kilku konkursach, a także ukazywały
się na łamach „Łowcy Polskiego” i „Przyrody Polskiej”.
– Zajmuję się jeszcze kynologią – mówi pan Tomasz.
– Mam dwa psy myśliwskie. Psy towarzyszyły mi od
dziecka i od zawsze były w naszym domu. Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo robię to, co lubię.
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Zakochany w Głębowicach
Krzysztof Janikowski

Janikowscy pochodzą
z gór. Ale po poważnym
wypadku seniora rodu,
w roku 1975 wyjechali
z beskidzkiej Zawoi. Tata
pana Krzysztofa był

P

tam leśniczym i po tym
nieszczęściu praca w górach
stała się niemożliwa.

P

ołamał nogi i miał w związku z tym spore problemy
z chodzeniem – wspomina

Krzysztof. – Tata miał siostrę we
Wrocławiu, dlatego przyjechaliśmy na Dolny Śląsk. Od początku
związani byliśmy z Głębowicami.
Tata przejął to leśnictwo od leśniczego Bolesława Machija. Ten jednocześnie prowadził Smogorzów
i Głębowice. Było to mało atrakcyjne
miejsce, w którym nikt nie chciał
pracować. Tata prowadził leśnictwo
Głębowice niemal przez całe życie.
W roku 1982 pan Krzysztof ukoń-

czył szkołę leśną w Rzepinie, słynną
z wojskowej dyscypliny i solidnego
podejścia do przekazywania wiedzy
teoretycznej i praktycznej. Wcześniej ukończył ją starszy z braci Janikowskich.

Dla każdego, kto zna specyfikę pracy w Lasach
Państwowych, poczucie więzi ze swoim lasem jest
czymś zrozumiałym. Zna się każdy jego fragment.
Każdą drogę, nasadzenia, drzewa. A kiedy, jak w tym
przypadku, ta więź budowana jest niemal w drugim
pokoleniu, to ból odejścia jest potrójny.
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– Pracę w Lasach Państwowych zacząłem jako pod-

Dla każdego, kto zna specyfikę pracy w Lasach

leśniczy w Stryjnie – wspomina. – Później był Smo-

Państwowych, poczucie więzi ze swoim lasem jest

gorzów i „przeskoki” do Głębowic co jakiś czas. Gdy

czymś zrozumiałym. Zna się każdy jego fragment.

ojciec zdawał leśnictwo, byłem już tam razem z nim.

Każdą drogę, nasadzenia, drzewa. A kiedy, jak w tym

Po roku od przejścia na emeryturę zmarł. Zostałem

przypadku, ta więź budowana jest niemal w drugim

w moich ukochanych Głębowicach aż do czasów, gdy

pokoleniu, to ból odejścia jest potrójny.
– Byłem bardzo związany z moimi ukochanymi

przestał mnie lubić ówczesny Nadleśniczy.
Przez pewien czas wspólnie z nim Janikowski prak-

Głębowicami – przyznaje ze wzruszeniem. I taki

tykował w zawodzie. I nic nie zapowiadało, że może

spotkał mnie los. To do dzisiaj boli. Tym bardziej,

ta znajomość zakończyć się konfliktem. Wówczas, jak

że ta wrogość ze strony ówczesnego Nadleśniczego

wspomina pan Krzysztof, nie można było na wspo-

była chyba zupełnie bezinteresowna. Chciał mnie

mnianego nic złego powiedzieć. Aż nadszedł czas,

poniżyć i tyle!
Do przejścia na emeryturę zostało panu Krzyszto-

że wszystko się zmieniło.
– Najpierw był konflikt między nim a moim ojcem –

fowi jeszcze dziewięć lat. Obecnie jest podleśniczym

wspomina. – Później okazało się, że odziedziczyłem

w leśnictwie Wrzosy. Jak niemal każdy leśnik poluje.

go ja. Początkowo jakoś mnie tolerował. Startowałem

Jest członkiem wrocławskiego koła łowieckiego „Je-

w wyborach do rady powiatu, wygrałem, ale skończyła

leń”. Cała rodzina Janikowskich była i jest związana

się kadencja i zaczął się dramat. Nie tylko psychiczny.

z lasami. Najpierw był dziadek gajowy w Beskidzie.

„Docierał” mnie niczym jakiegoś rekruta. Słał kon-

Później po nim był wspomniany tata pana Krzysztofa,

trolę za kontrolą. To było powyżej wytrzymałości

leśniczy w Głębowicach i jego brat, także związany

normalnego człowieka.

z zawodem leśnika. Żona – pielęgniarka pracuje w głę-

Pan Krzysztof zaczął mieć problemy zdrowotne.
Poszedł na dość długie zwolnienie chorobowe. Nie-

bowickiej przychodni zdrowia. Natomiast dzieci nie
„ciągnie” do lasu.
– Syna Marcina początkowo interesował las – opo-

stety powrót po nim nie należał do fortunnych.
– Na kilka tygodni, zanim Nadleśniczego odwołał

wiada Janikowski. – Chciał polować. Ale kiedy widział

z funkcji dyrektor regionalny z Wrocławia, wspólnie

co mnie „zafundowano” w pracy, zrezygnował z tych

ze swoim oddanym współpracownikiem doprowa-

planów. Skończył Politechnikę Wrocławską. A córka

dzili do tego, że musiałem opuścić moje ukocha-

Agata jest humanistką i aktualnie ma otwarty prze-

ne leśnictwo w Głębowicach – wspomina z żalem.

wód doktorski na Uniwersytecie Wrocławskim, na

– Zostałem podleśniczym w leśnictwie Garwół.

wydziale kulturoznawstwa.
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Od rumuńskich pilarzy
po szwagra komendanta
Józef Bielecki

To znów był najzwyklejszy
przypadek. W roku 1977
Józef Bielecki kończył
w Wołowie szkołę
podstawową. W maju
tego roku spotkał swojego

T

kolegę, który był świeżym
absolwentem Technikum
Leśnego w Miliczu.

T

en zapytał go – „I co dalej?”
W Wołowie były dwie szkoły średnie. Liceum Ogól-

nokształcące i Technikum Rolnicze. Jeśli ktoś nie chciał wyjeżdżać
z miasta, by kontynuować naukę,
to decydował się na jedną z nich.
O szkole w Miliczu nie miał pan Józef
żadnego pojęcia.
– To kolega namówił mnie na nią

– przyznaje po latach. – Był czas
składania papierów do przyszłej
szkoły. Pojechaliśmy z tatą do Milicza i złożyłem tam dokumenty.
Przyjęli mnie. Stało się. Taki był
początek w rodzinie, w której nikt
wcześniej nie pracował w lasach.

Wyjazd w delegację trwał od miesiąca do trzech –
wspomina. – Część pilarzy wymieniała się, ale trzon
ekipy był stały. Pracowaliśmy od rana do nocy. Tutaj
pracowaliśmy na nizinach, a tam były góry i zupełnie
inny sposób pozyskania drewna. Pierwszy raz tam
widziałem konie używane do zrywki w górach.
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M. Wysoczański, D. Olejniczak, J. Bielecki

Pan Józef skończył szkołę w roku 1982 i odbył staż w le-

W roku 2010 okazało się, że szwagier komendant straży

śnictwie Garwół. Wówczas jeszcze było to Nadleśnictwo

to przeszkoda nie do pokonania i trzeba z niej odejść.

Dębno. Po stażu został podleśniczym także w leśnictwie

– Od marca 2010 roku przeszedłem na stanowisko

Garwół. Trwało to kolejne trzy lata. Zwolnił się z lasów

podleśniczego do leśnictwa Mojęcice i pracuję w nim

państwowych na pół roku. Po tych sześciu miesiącach

do dzisiaj – opowiada pan Józef.

ponownie wrócił. Tym razem było to już Nadleśnictwo

Ze swojego leśnego życiorysu Józef Bielecki najbar-

Wołów. Pan Józef został w nim podleśniczym w leśnic-

dziej pamięta lata osiemdziesiąte, czyli początek swojej

twie Orzeszków. Trwało to do roku 1990.

pracy. Wtedy w ramach pomocy dla zagrożonego Nad-

– W tym roku wrocławska dyrekcja lasów rozwiązała

leśnictwa Świeradów i Szklarska Poręba specjalne ekipy

zespół składnic drewna – wspomina. – Ówczesny Nadle-

leśniczych, podleśniczych i pilarzy jeździły w Karkono-

śniczy zaproponował mi przejście na pracownika takiej

sze, by likwidować skutki klęski żywiołowej.

składnicy drewna w Małowicach. Tam pracowałem do

– Wyjazd w delegację trwał od miesiąca do trzech –

roku 2006. Zajmowałem się spedycją drewna pozyska-

wspomina. – Część pilarzy wymieniała się, ale trzon

nego w Nadleśnictwie. Wszelkiej papierówki iglastej

ekipy był stały. Pracowaliśmy od rana do nocy. Tutaj

i liściastej, która była dowożona do składnicy. Transpor-

pracowaliśmy na nizinach, a tam były góry i zupełnie

tem zajmowali się m.in. rolnicy i specjalistyczne firmy

inny sposób pozyskania drewna. Pierwszy raz tam wi-

transportowe. Pakowaliśmy segregowane drewno na

działem konie używane do zrywki w górach. To tam,

wagony i wysyłaliśmy do Świecia czy Kwidzynia.

w roku 1985, spotkałem ekipę drwali rumuńskich, któ-

W tym czasie odbiorcy zaczynali liczyć koszty trans-

rzy przyjechali z pomocą. Była to grupa trzystu pilarzy

portu, które rosły coraz bardziej. Kolej nie potrafiła

w ramach rządowej pomocy. Nasz pilarz w tamtych

sprostać konkurencji i składnice zaczęły upadać. Ma-

czasach już dysponował jakimś ochronnym, specjali-

łowice „padły” w roku 2006. Zwolnił się etat w straży

stycznym ubraniem. Natomiast Rumuni budzili respekt

leśnej. Pan Józef został strażnikiem na kolejnych pięć lat.

i zdumienie. Potężne dwumetrowe chłopy, nieogolone,
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w kożuchach do samej ziemi, wywróconych włosem na

Leśnictwo Mojęcice ma około tysiąc sześćset hek-

zewnątrz i ściągniętych wojskowym pasem i wielką cza-

tarów powierzchni. Mieści się w trzech kompleksach

pą z tego samego kożucha. Prezentowali się jak bajkowe

leśnych. Przeważa w nich sosna. Dlatego roczna wiel-

olbrzymy. Mieli takie pseudo terenowe samochody Aro.

kość pozyskania nie przekracza czternastu tysięcy

Zazdrościliśmy im ich, bo sami używaliśmy gazików.

metrów sześciennych drewna.
Żona Małgorzata jest nauczycielką w szkole pod-

Pan Józef pamięta, że Rumuni pracowali radzieckimi

stawowej w Orzeszkowie. Natomiast córka Patrycja

pilarkami „Drużba”.
– Dziwne to było urządzenie i trzeba było nie lada sztuki,

jest na trzecim roku Politechniki Wrocławskiej. Pan

by ściąć drzewo. To był cały ich sprzęt. Okrzesywanie

Józef jest w trzecim pokoleniu myśliwym. Jest ich

odbywało się potężną siekierą. A to już był dramat. Suchy

w rodzinie Bieleckich pięciu. Pierwszym był dziadek,

świerk ma tak twarde gałęzie, że okrzesanie go jest bardzo

Stefan Bielecki, który był po wojnie założycielem koła

trudne. Stąd ich wydajność była niezbyt imponująca.

łowieckiego w Wołowie.

Po pewnym czasie ktoś z Nadleśnictwa zorientował się

– Sam już strzelam coraz rzadziej – wyznaje. – Czło-

w problemie i pożyczono Rumunom nasze pilarki do

wiek im starszy, tym bardziej ceni naturę i woli ją

okrzesywania. Wtedy z wydajnością było już lepiej.

podziwiać niż zbyt mocno w nią ingerować.
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Centrum Edukacji Leśnej
Nadleśnictwo Wołów
zaprasza wszystkich
pasjonatów przyrody i nie
tylko, do odkrywania
tajemnic leśnego świata.
Oferujemy zajęcia
w Centrum Edukacji
Leśnej w Tarchalicach

L

oraz spotkania edukacyjne
organizowane w sali przy
siedzibie Nadleśnictwa.

L

eśnicy prowadzą zajęcia
z dziećmi i młodzieżą na
tematy przyrodniczo-le-

śne. Udowadniamy, że spotkania
z przyrodą nie są nudne!
Nadleśnictwo Wołów realizuje

różne formy akcji edukacyjnych.
Bierzemy aktywny udział w imprezach promujących proekologiczne
postawy społeczne.
Włączamy się w inicjatywy lo-

kalne, organizujemy wystawy o tematyce leśnej i myśliwskiej. Za cel
stawiamy sobie zmianę postrzegania lasu jako miejsca niedostępnego dla ludzi. Propagujemy ideę lasu
otwartego dla społeczeństwa. Angażujemy się w akcje charytatywne.
Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieją
się rzeczy ważne z punku widzenia
edukacji leśnej.

Za cel stawiamy sobie zmianę postrzegania lasu
jako miejsca niedostępnego dla ludzi. Propagujemy
ideę lasu otwartego dla społeczeństwa.
Angażujemy się w akcje charytatywne.
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Centrum Edukacji Leśnej w Tarchalicach to miejsce

multimedialne. Cały czas się rozwijamy i zwiększamy

dla najmłodszych i starszych. Zajęcia organizowa-

nasze zasoby edukacyjne. Nasi edukatorzy zachęcają

ne na terenie szkółki mają charakter kompleksowy.

dzieci oraz młodzież do poznawania lasu poprzez udział

Stanowią połączenie spotkań w siedzibie Centrum

w edukacyjnych grach i zabawach. Organizujemy lekcje

oraz aktywnych zajęć przeprowadzanych w lesie i na

terenowe – wycieczki z leśnymi przewodnikami. Przy

terenie szkółki. Przedstawiamy wiele dróg poznania

siedzibie Centrum znajduje się zadaszona drewniana

lasu. Zajęcia łączą w sobie zabawę i naukę. Rozwijają

wiata ze stołami i ławkami umożliwiająca przepro-

wrażliwość na piękno przyrody. Odwiedzający mają

wadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Umożliwia to

okazję zobaczyć na własne oczy jak wygląda produkcja

prowadzenie działalności edukacyjnej w ciągu całego

młodych drzewek. Poznają specyfikę pracy leśnika na

roku, niezależnie od panującej aury pogodowej. Obok

szkółce.

wiaty przygotowano miejsce na ognisko oraz grilla,

Na naszych zajęciach nie będziesz się nudzić! Sala

które urozmaici każdą wizytę w naszym ośrodku.

dydaktyczna wyposażona jest w sprzęt multimedial-

Stawiamy na aktywne metody edukacyjne, poprzez

ny, leśne eksponaty, filmy przyrodnicze, prezentacje

bezpośrednie obcowanie z przyrodą.
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Sala konferencyjna

W naszej ofercie możecie znaleźć:

w siedzibie Nadleśnictwa Wołów
Obok siedziby nadleśnictwa znajduje się sala konfe-

‣‣ Zajęcia z wykształconą i odpowiednio

rencyjna, w której organizujemy narady, konferencje,

przeszkoloną kadrą edukacyjną
‣‣ Sale edukacyjne

spotkania oraz prowadzimy edukację przyrodniczo

‣‣ Trasy turystyczne

-leśną. Sala jest wyposażona w rzutnik multimedialny,

‣‣ Wiatę edukacyjną

zaplecze kuchenne oraz kominek. Przeprowadzamy

‣‣ Pomniki przyrody

konsultacje społeczne w sprawach ważnych dla wspól-

‣‣ Rezerwaty przyrody

not lokalnych. Odbiorcami oferty są zarówno uczniowie

‣‣ Zwiedzanie szkółki leśnej

szkół oraz innych grup zorganizowanych typu: koła

‣‣ Zwiedzanie stacji meteorologicznej

zainteresowań, koła krajoznawcze, turystyczne, a także

‣‣ Ścieżki przyrodnicze

wszyscy mieszkańcy powiatu.
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Zaproś leśnika do szkoły
Leśnik lubi chodzić do szkoły! Leśnicy z Nadleśnictwa
Organizujemy lekcje terenowe –
wycieczki z leśnymi przewodnikami.
Przy siedzibie Centrum znajduje się
zadaszona drewniana wiata
ze stołami i ławkami umożliwiająca
przeprowadzenie zajęć na
świeżym powietrzu. Umożliwia to
prowadzenie działalności edukacyjnej
w ciągu całego roku, niezależnie od
panującej aury pogodowej.

Wołów z ogromną przyjemnością przyjdą do Twojej
szkoły. Mamy do zaoferowania pomoc w działaniach
związanych z edukacją leśną. Takie spotkania mogą
stanowić ciekawą alternatywę dla lekcji przyrody czy
geografii. Tematy spotkań staramy się dobierać adekwatnie do wieku uczestników i charakteru spotkania.
Zajęcia odbywają się w przyjaznej formie wykładów
i warsztatów. Posiadamy szeroką ofertę edukacyjną
skierowaną do różnych grup wiekowych.
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Budowa wiaty w sąsiedztwie
Rezerwatu „Uroczysko Wrzosy”

Lasy Nadleśnictwa mają
do zaoferowania nie tylko zachwycające
widoki, ale także wiele przyrodniczych
atrakcji. Niedzielny rowerzysta,
jak i prawdziwy wyczynowiec,
znajdzie coś dla siebie.

Nadleśnictwo Wołów w 2018 r. planuje budowę wiaty
w sąsiedztwie Rezerwatu „Uroczysko Wrzosy”. Rezerwat znajduje się na terenie obejmującym obszar
lasów, łąk i wód o łącznej powierzchni 575,11 ha. Na
etapie projektowania wiaty dołożono wszelkich starań, aby obiekt wkomponował się w otoczenie lasu.

Leśne kilometry

Z tego względu elementy konstrukcyjne zaplanowano

Zapraszamy i zachęcamy całe rodziny na wspólne

z materiałów naturalnych (drewno, kamień).

wycieczki po lasach Nadleśnictwa Wołów. Szlaki tury-

Głównym celem budowy wiaty jest szeroko pojęta

styki pieszej i rowerowej wraz z infrastrukturą (tablice

edukacja przyrodniczo-leśna społeczności lokalnej

informacyjne, wiaty, miejsca przystankowe) czekają

z zakresu pracy leśnika oraz funkcjonowania gospo-

na Wasze przybycie. Lasy Nadleśnictwa mają do za-

darki leśnej. Podczas zajęć organizowanych na terenie

oferowania nie tylko zachwycające widoki, ale także

wiaty uczestnicy będą mogli pogłębiać wiedzę na

wiele przyrodniczych atrakcji. Niedzielny rowerzysta,

temat specyfiki zawodu leśnika.

jak i prawdziwy wyczynowiec, znajdzie coś dla siebie.

Dodatkowym celem zadania jest podniesienie po-

Od kilku lat Nadleśnictwo Wołów wraz ze Stowarzy-

ziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy

szeniem Wołów Biega oraz Gminą Wołów organizują

z zakresu ochrony przyrody. Wiata będzie również

Bieg w Naturze. Rokrocznie impreza przyciąga ak-

doskonałym miejscem na pikniki przy wspólnej za-

tywnych miłośników przyrody. Na uczestników biegu

bawie i nauce.

czeka dystans 15 km. Dla zawodników organizatorzy
gwarantują poczęstunek regeneracyjny oraz konkursy,
gry i zabawy dla najmłodszych. Celem imprezy, oprócz

Kontakt:

popularyzacji biegania na terenach leśnych, jest pomoc

PGL LP Nadleśnictwo Wołów

w zbieraniu środków finansowych dla dzieci z Domu

ul. Leśna 37, 56-100 Wołów

Dziecka „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Wszyscy uczest-

tel. 71 380 93 61

nicy imprezy mogą zobaczyć szkółkę leśną „od kuchni”

wolow@wroclaw.lasy.gov.pl

i poznać tajniki produkcji młodych drzewek.
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Zasady sprzedaży drewna

W Lasach Państwowych zasady sprzedaży

Dodatkowo Nadleśnictwo Wołów prowadzi sprzedaż

drewna określane są przez Dyrektora

drewna na podstawie cennika detalicznego bezpośrednio w kancelariach poszczególnych leśnictw oraz

Generalnego Lasów Państwowych

w siedzibie Nadleśnictwa.

odpowiednim zarządzeniem. Ulegają one
zmianom i modyfikacjom co roku.

Pula drewna przewidziana
do pozyskania i sprzedaży w roku 2017
została podzielona na kilka rynków zbytu:

Drewno sprzedawane
jest na dwóch serwisach

Rynki podstawowe – oferta skierowana do wszyst-

internetowych:

kich przedsiębiorców drzewnych. Składane propozycje
poddawane są ocenie w oparciu o następujące kryteria:

‣‣ Portal Leśno – Drzewny – skierowany do

ceny, zwyczaju kupieckiego oraz geografii zakupu.

klientów posiadających historię zakupu
‣‣ e-drewno – skierowany do wszystkich zaintere-

Rynki dla rozwoju – oferta skierowana do klientów,

sowanych nabywców prowadzących działalność

którzy udokumentowali przeprowadzone inwestycje

gospodarczą.

zwiększające moc produkcyjną przedsiębiorstwa.

218

5. Oferta handlowo-komercyjna Nadleśnictwa Wołów

Monografia Nadleśnictwa Wołów ▪

219

Ludzie lasów Doliny Odry

Ludzie lasów Doliny Odry ▪ Monografia Nadleśnictwa Wołów

5. Oferta handlowo-komercyjna Nadleśnictwa Wołów

Rynki drewna energetycznego:
Rynek drewna energetycznego – oferta skieroRynki drewna szczególnego (submisje) – oferta

wana do klientów indywidualnych. Polega na własno-

skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych

ręcznym pozyskaniu drewna opałowego przez nabywcę

nabyciem najwyższej jakości drewna.

(M2 – drobnica)
Rynek drewna energetycznego – oferta skiero-

Rynki drewna detalicznego – oferta skierowana
do społeczności lokalnej. W głównej mierze drewno

wana do przedsiębiorców (M2E)

przeznaczane jest na cele opałowe. Sprzedaż odbywa
się bezpośrednio w siedzibie nadleśnictwa lub w kan-

Rynek drewna energetycznego podstawowy

celariach leśniczych według ustalonego cennika de-

– drewno do zdjęcia w ciągu roku za stanu magazyno-

talicznego.

wego na składach

220

5. Oferta handlowo-komercyjna Nadleśnictwa Wołów

Monografia Nadleśnictwa Wołów ▪

Ludzie lasów Doliny Odry

Oferta sprzedaży sadzonek

Pochodzenie naszych sadzonek

w Nadleśnictwie Wołów

Produkowane w szkółce sadzonki drzew i krzewów

Nadleśnictwo Wołów posiada na terenie szkółki leśnej

leśnych oraz gatunków ozdobnych posiadają pełną

w Tarchalicach szeroką ofertę sprzedaży sadzonek

dokumentację z zakresu pochodzenia nasion zgodnie

gatunków lasotwórczych takich jak: dąb, buk, sosna,

z wymogami Ustawy o leśnym materiale rozmnoże-

świerk, olsza, modrzew, jodła, lipa, grab, klon jawor,

niowym.

gatunków biocenotycznych takich jak: czereśnia pta-

Nasiona przeznaczone do produkcji sadzonek znajdu-

sia, jabłoń, grusza, trzmielina, kalina koralowa, śliwa

jących się w ofercie sprzedaży pozyskiwane są z lokal-

tarnina, jarząb pospolity, jarząb szwedzki i innych oraz

nych, specjalnie wyselekcjonowanych drzewostanów

gatunków ozdobnych: mahonia, kłokoczka, cis, odmiany

nasiennych lub kupowane są z innych jednostek Lasów

pigwowca, odmiany irg, odmiany jałowca i tui, forsycja,

Państwowych, zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-

jaśminowiec, żylistek oraz bukszpan. W najbliższym

-leśną.

czasie planujemy produkować na szerszą skalę jodłę
jednobarwną oraz świerka srebrnego.
W ofercie sprzedaży posiadamy:
‣‣ Sadzonki szkółkowane
‣‣ Sadzonki nieszkółkowane
‣‣ Sadzonki w doniczkach
Dla kogo jest nasza oferta?
Oferta na sadzonki skierowana jest zarówno do beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak
również odbiorców detalicznych, którzy planują zagospodarować nowy lub modernizować swój stary ogród.
Zajrzyj na szkółkę
Przed dokonaniem zakupu zapraszamy do szkółki.
Każdy z potencjalnych klientów może obejrzeć sadzonki
na gruncie. Zarówno szkółkarz, jak i specjalista służą radą
w wyborze gatunku. Oferujemy kompleksowe doradztwo
w zakresie uprawy i pielęgnacji zakupionych sadzonek.
Sprzedaż sadzonek
Sprzedaż sadzonek prowadzona jest przede wszystkim
w okresie wiosennym oraz jesiennym w godzinach od
7:00 do 14:00 w biurze Nadleśnictwa Wołów. Zapłaty
można dokonać wyłącznie w siedzibie nadleśnictwa
Kontakt:
PGL LP Nadleśnictwo Wołów
ul. Leśna 37, 56-100 Wołów
tel. 71 380 93 61
wolow@wroclaw.lasy.gov.pl
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Artur Dyrcz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów

Krzysztof Szumański
Zastęca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Małgorzata Paduszyńska
Główny Księgowy

Tomasz Winowski
Inżynier Nadzoru

Jacek Czepnik
Inżynier Nadzoru

Marek Krzyżyk
Sekretarz

Izabela Florek-Żygadło
Specjalista ds. pracowniczych

Agnieszka Szczypel-Osierda
Starszy Specjalista Służby Leśnej

Jacek Kołodziej
Specjalista Służby Leśnej
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Łukasz Bagiński
Specjalista Służby Leśnej

Kamilla Wilk
Specjalista Służby Leśnej

Sylwester Bulak
Specjalista Służby Leśnej

Adam Posacki
Leśniczy

Dariusz Gała
Leśniczy

Krzysztof Kusy
Leśniczy

Zbigniew Czeryba
Leśniczy

Paweł Żak
Leśniczy

Zbigniew Szela
Leśniczy
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Ireneusz Skorupski
Leśniczy

Krzysztof Żygadło
Leśniczy

Marek Wysoczański
Leśniczy

Daniel Rabura
Leśniczy

Kazimierz Maziarz
Leśniczy

Roman Grodzki
Leśniczy

Dariusz Olej
Leśniczy

Arkadiusz Książak
Leśniczy

Wiesław Górski
Leśniczy
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Grzegorz Romanowicz
Podleśniczy p.o. leśniczego

Mirosław Bułka
Podleśniczy

Robert Muła
Podleśniczy

Krzysztof Janikowski
Podleśniczy

Józef Bielecki
Podleśniczy

Mariusz Skorupski
Podleśniczy

Stanisław Szkutnik
Podleśniczy

Tomasz Łukaszów
Podleśniczy

Paweł Gołąb
Podleśniczy
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Grzegorz Tymczyszyn
Podleśniczy

Jan Książkiewicz
Podleśniczy

Łukasz Kolar
Podleśniczy

Łukasz Kupczyk
Podleśniczy

Mariusz Janocha
Podleśniczy

Adam Zwierzyński
Podleśniczy

Wojciech Janik
Komendant Posterunku Straży Leśnej

Janusz Plitt
Strażnik Leśny

Marek Matus
St. Specjalista SL, oddelegowany pracownik
MOZ NSZZ "Solidarność"
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Bartłomiej Draczyński
Starszy Referent ds. Informatycznych

Kamilla Sadowska
Księgowa

Maria Bułaj
Kasjerka

Olga Wysoczańska
Starsza Księgowa

Beata Narkiewicz
Księgowa

Helena Romanowicz
Starsza Księgowa

Halina Tryszczyła
Sekretarka

Roman Nicpoń
Starszy Referent

Adam Reguła
Mechanik
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Ryszard Ligus
Kierowca

Tadeusz Jadach
Kierowca

Władysław Piórkowski
Kierowca

Krzysztof Suszczyński
Pracownik Obsługi

Tadeusz Gos
Drwal - operator pilarki

Jan Dyrdoń
Drwal - operator pilarki

Leszek Raczyński
Drwal - operator pilarki

Witold Pawluk
Drwal - operator pilarki

Stanisław Włodarski
Drwal - operator pilarki
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Wojciech Pawluk
Drwal - operator pilarki

Kazimierz Wach
Drwal - operator pilarki

Adam Drewniak
Robotnik leśny

Mieczysław Zajączkowski
Robotnik leśny

Zenon Bałut
Drwal

Andrzej Misiak
Drwal

Mirosław Cybulski
Drwal

Jacek Cymerman
Robotnik leśny

Mariola Korzeniowska
Robotnik leśny
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Jerzy Lasyk
Robotnik leśny i kierowca
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Tadeusz Hajduk
Robotnik leśny i kierowca

Dział Finansowo-Księgowy
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Leśniczowie Nadleśnictwa Wołów

Podleśniczowie Nadleśnictwa Wołów
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7. Lista osób pracujących w latach 1945-2017

1

ACIUSZEW MICHAŁ

51

BAŁABAJ URSZULA

101

BIAŁCZYŃSKI ANDRZEJ

2

ADAMCZAK WOJCIECH

52

BAŁUT BRONISŁAW

102

BIAŁECKI EDWARD

3

ADAMCZEWSKA ANNA

53

BAŁUT STANISŁAW

103

BIAŁOBRZESKI BOGDAN

4

ADAMCZEWSKI MARIUSZ

54

BAŁUT ZDZISŁAW

104

BIAŁY MIECZYSŁAW

5

ADAMEK KRZYSZTOF

55

BAŁUT ZENON

105

BIAŁY WŁADYSŁAW

6

ADAMOWSKA TERESA

56

BANACH RYSZARD

106

BIEL STANISŁAW

7

ADAMSKI ANDRZEJ

57

BANACH SALOMEA

107

BIELECKI EDWARD

8

ADAMSKI JAN

58

BANASZAK JANUSZ

108

BIELECKI JÓZEF

9

ADAMSKI RAFAŁ

59

BANAŚ JANUSZ

109

BIELEŃ JANUSZ

10

ADAMSKI ZYGMUNT

60

BANAŚ MARIA

110

BIELSKA JADWIGA

11

AJHENLAUB TERESA

61

BANAŚ STANISŁAW

111

BIENIEK EUGENIUSZ

12

AKSAMIT WŁADYSŁAW

62

BANAŚ ZYGMUNT

112

BIENIEK IRENEUSZ

13

ALEKSANDROWICZ FRANCISZKA

63

BAŃDURA EDWARD

113

BIENIEK MAŁGORZATA

14

ALEKSANDROWICZ TADEUSZ

64

BARAN JANINA

114

BIENIEK PIOTR

15

ALEKSANDROWICZ ZBIGNIEW

65

BARAŃSKA BOŻENA

115

BIERNACKI JAROSŁAW

16

ANDRASZ MICHAŁ

66

BARCZYKOWSKI MIKOŁAJ

116

BIERNASIUK MAREK

17

ANDRUSZKÓW WŁADYSŁAW

67

BARKOWSKI DARIUSZ

117

BIESZCZAD ANDRZEJ

18

ANDRZEJAK CZESŁAW

68

BARNA TEODOZY

118

BIESZCZAD ANTONIA

19

ANDRZEJAK PELAGIA

69

BARNA WŁADYSŁAW

119

BIESZCZAD DOROTA

20

ANDRZEJEWSKA LEOKADIA

70

BARNAT EUGENIUSZ

120

BIESZCZAD ELŻBIETA

21

ANTCZAK GENOWEFA

71

BARTOS STEFAN

121

BIESZCZAD FRANCISZEK

22

ANTKOWIAK ZENON

72

BARTOSZEWSKI DARIUSZ

122

BIESZCZAD GENOWEFA

23

ANTKÓW ANDRZEJ

73

BASIAK ANDRZEJ

123

BIESZCZAD JÓZEF

24

ANTONOWICZ GRAŻYNA

74

BATOR JULIAN

124

BIESZCZAD LEONIA

25

ANTONOWICZ JÓZEF

75

BATOR MARIA

125

BIESZCZAD MARIA ur.1948

26

ARCZYŃSKI ADAM

76

BATOR MARIANNA

126

BIESZCZAD MARIA ur.1963

27

ARTYNOWICZ WŁADYSŁAW

77

BAZYLEWICZ EUGENIUSZ

127

BIESZCZAD STANISŁAW

28

AUGUSTYN JÓZEF

78

BAZYLEWSKI PIOTR

128

BIESZCZAD TADEUSZ

29

AUGUSTYNIAK IGNACY

79

BEDNARCZYK GRZEGORZ

129

BIGOS ADAM

30

AUNGAJ ROMAN

80

BEDNARCZYK JÓZEFA

130

BIGUS TADEUSZ

31

BABCZYŃSKI HENRYK

81

BEDNARCZYK WŁADYSŁAW

131

BIŚTO JÓZEF

32

BABIARZ EUGENIUSZ

82

BEDNAREK ANDRZEJ

132

BIŚTO KAZIMIERZ

33

BACHOR ZOFIA

83

BEDNAREK MARIAN

133

BIŚTO MARIA

34

BAGIŃSKI ŁUKASZ

84

BEDNARZ STANISŁAW

134

BIŚTO MICHAŁ

35

BAGIŃSKI ZYGMUNT

85

BELA JERZY

135

BIZON MARIA

36

BAJ MAREK

86

BERESTECKI FRANCISZEK

136

BLASZKIEWICZ ALEKSANDER

37

BAJAK BOLESŁAW X 2

87

BEREZA PIOTR

137

BLICHARSKA LUCYNA

38

BAJAK DANUTA

88

BEREZOWSKI GRZEGORZ

138

BLICHARSKI STANISŁAW

39

BAJAK MARIUSZ

89

BEREZOWSKI JÓZEF

139

BLICHARSKI ZBIGNIEW

40

BAJEWICZ DARIUSZ

90

BEREŹNICKI JÓZEF

140

BŁACHUT JADWIGA

41

BAJOREK STANISŁAW

91

BESTRZYŃSKA LILIANNA

141

BŁAŚ ANDRZEJ

42

BAJRAKOWSKI JULIAN

92

BESTRZYŃSKI ALOJZY

142

BŁAŚ MARIAN

43

BAKA JAN

93

BESZTERDA JERZY

143

BŁAWUCIAK RYSZARDA

44

BAKSALARY ZDISŁAW

94

BEZAK ANTONI

144

BOBER DARIUSZ

45

BALBIERZ KAROL

95

BĘBEN FRANCISZEK

145

BOBER STANISŁAW

46

BALCERZAK JÓZEF

96

BĘBEN JÓZEF

146

BOBOWSKA STANISŁAWA

47

BAŁA STANISŁAW

97

BĘBEN MARIAN

147

BOCHENEK HELENA

48

BAŁABAJ AGNIESZKA

98

BIAŁA JANINA

148

BOCHO CZESŁAW

49

BAŁABAJ ANNA

99

BIAŁA WANDA

149

BOCZNIEWICZ DANIEL

50

BAŁABAJ HENRYK

100

BIAŁAK HALINA

150

BODZIANY CZESŁAW
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151

BOGACZ CZESŁAW

202

BRYŁA REGINA

253

CHACHLOWSKI WŁADYSŁAW

152

BOGACZ TADEUSZ

203

BRYŁA RYSZARD

254

CHACHLOWSKI WŁADYSŁAW

153

BOGDAŁ JAN

204

BRZEZIŃSKA JANINA

255

CHAM EDWARD

154

BOGDAŃSKA JADWIGA

205

BRZEZIŃSKA KRYSTYNA

256

CHAM KAZIMIERZ

155

BOGDAŃSKA JADWIGA

206

BRZEZIŃSKI ANTONI

257

CHAWIK JAN

156

BOGDAŃSKI ZBIGNIEW

207

BRZEŹNIAKIEWICZ ALFRED

258

CHEĆKO ANNA

157

BOGUSŁAWSKI ANDRZEJ

208

BRZEŹNIAKIEWICZ KRYSTYNA

259

CHMIEL JÓZEF

158

BOGUSŁAWSKI MIROSŁAW

209

BRZOZA MIECZYSŁAW

260

CHMIEL JANINA

159

BOGUSZ HENRYK

210

BUBIAK JÓZEF x 2

261

CHMIEL MARIAN

160

BOGUSZ JERZY

211

BUCZAK TOMASZ

262

CHMIEL STANISŁAW

161

BOJARCZUK MARIA

212

BUCZYŃSKI ROBERT

263

CHMIEL ZOFIA

162

BOJARCZUK ZBIGNIEW

213

BUDA MIECZYSŁAW

264

CHMIELEWSKI KRZYSZTOF

163

BOJRAKOWSKI JULIAN

214

BUDA WŁADYSŁAW

265

CHMIELEWSKI MIROSŁAW

164

BOLANOWSKI KRZYSZTOF

215

BUDREWICZ EDMUND

266

CHMIELIŃSKI JAN

165

BOŁAZ ANDRZEJ

216

BUJAŁA TADEUSZ

267

CHMIELIŃSKI KAZIMIERZ

166

BORAWSKI KRZYSZTOF ur.01.11.1941r.

217

BUKOWSKI RYSZARD

268

CHMIELIŃSKI STANISŁAW

167

BORECKI ROBERT

218

BULAK JOANNA

269

CHMIELNICKI CZESŁAW

168

BORKOWSKI RYSZARD

219

BULAK SYLWESTER

270

CHMIELOWSKI JÓZEF

169

BORODACZ ROMAN

220

BULANDA CZESŁAW

271

CHMURA MIECZYSŁAW

170

BORODACZ WŁADYSŁAW

221

BULANDA DOMINIK

272

CHOCHELSKA JÓZEFA

171

BOROWICZ HELENA

222

BULANDA STANISŁAW

273

CHOCHLOWSKI ANDRZEJ

172

BOROWIEC IRENEUSZ

223

BULANDA WŁADYSŁAW

274

CHODANIECKA MAŁGORZATA

173

BOROWSKI KAZIMIERZ

224

BULANDA WŁADYSŁAWA

275

CHODANIECKA MARIANNA

174

BOROWSKI KRZYSZTOF ur.21.11.1986r.

225

BUŁDAK WŁADYSŁAW

276

CHODANIECKI ANDRZEJ

175

BORTNIAK MICHAŁ

226

BUŁAJ MARIA

277

CHODANIECKI JÓZEF

176

BORTNIAK NESTOR

227

BUŁKA MIROSŁAW

278

CHODANIECKI ZENON

177

BOSADKI JAN

228

BURACZYŃSKA DANUTA

279

CHOLEWA CZESŁAW

178

BOSAK ANTONI

229

BURACZYŃSKA MIROSŁAWA

280

CHOLEWKA ALOJZY

179

BOSAK ANNA

230

BURAKOWSKI JÓZEF

281

CHOŁODECKA KATARZYNA

180

BOSAK TOMASZ

231

BURCZYK ZDZISŁAW

282

CHOŁODECKI JÓZEF

181

BOŻEK CZESŁAWA

232

BURĆ EWA

283

CHOMIAK MARIA

182

BOŻEK OLGA

233

BURSKI EDWARD

284

CHOMIAK PIOTR

183

BOŻEK ZOFIA

234

BURY PRZEMYSŁAW

285

CHOWKA PAWEŁ

184

BREITEBACH KRZYSZTOF

235

BUZDYGAN EUGENIUSZ

286

CHROBAK JÓZEF

185

BROMEK MIROSŁAW

236

BYCZKIEWICZ BERNARD

287

CHROSTOWSKI HENRYK

186

BRONIEWICZ JERZY

237

BYCZKIEWICZ CZESŁAW

288

CHRUL ZBIGNIEW

187

BRONOWICKA GENOWEFA

238

BYCZKIEWICZ ELŻBIETA

289

CHRUŚCICKI ZBIGNIEW

188

BRONOWICKI ANTONI

239

BYCZKIEWICZ HELENA

290

CHRUŚKOWSKI NIKODEM

189

BRONOWICKI BRONISŁAW

240

BYCZKIEWICZ RYSZARD

291

CHRZAN WŁADYSŁAW

190

BRONOWICKI HILARY

241

BYKOWSKI MARIAN

292

CHRZANOWSKI ZBIGNIEW

191

BRONOWICKI JAN

242

BZDYK ANTONI

293

CHUCHLA ANIELA

192

BRONOWICKI MIECZYSŁAW

243

CAG EDWARD

294

CHUCHLA ANNA

193

BRONOWICKI RYSZARD

244

CAP TERESA

295

CHUCHLA HELENA

194

BROTOŃ WŁADYSŁAW

245

CECOT ANDRZEJ

296

CHUCHLA MARIA

195

BROŻYNA Stanisław

246

CEDROWSKI MIROSŁAW

297

CHUCHLA TERESA

196

BRYL JAN

247

CEGLARSKI CZESŁAW

298

CHUCHLA ZOFIA

197

BRYL SABINA

248

CEGŁOWSKI ZBIGNIEW

299

CHUCHLA MARIAN

198

BRYŁA HENRYK

249

CELMER NATALIA

300

CHUDALEWSKI JAN

199

BRYŁA JÓZEF

250

CETNAR RYSZARD

301

CICHOSZ KAZIMIERZ

200

BRYŁA LEON

251

CHACHLOWSKA JÓZEFA

302

CICINAS MIECZYSŁAW

201

BRYŁA MIECZYSŁAW

252

CHACHLOWSKI ANDRZEJ

303

CIELEŃ ZBIGNIEW
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304

CIELIŃSKA MARIA

355

CZEREP ANDRZEJ

406

DOMARADZKI CZESŁAW

305

CIENIAWSKI RADOSŁAW

356

CZEREP HELENA

407

DOMARADZKI JERZY

306

CIEPIELEWSKI JANUSZ

357

CZEREP KRZYSZTOF

408

DOMATOWICZ ZENON

307

CIEPŁY MIECZYSŁAW

358

CZEREP MICHALINA

409

DOMBIŃSKI MARIUSZ

308

CIEŚLA HENRYK

359

CZEREP MICHALINA

410

DOMINO CZESŁAWA

309

CIEŚLIKOWSKI WŁADYSŁAW

360

CZERNIAWSKA ANNA

411

DOMORECKI ROBERT

310

CIEŚLIŃSKA AGNIESZKA

361

CZERWIŃSKI ANDRZEJ

412

DOMŻAŁA STANISŁAW

311

CIEŚLIŃSKI JÓZEF

362

CZERWIŃSKI KAZIMIERZ

413

DONIEC JANINA

312

CIUCHWICKI MIECZYSŁAW

363

CZERYBA EUGENIUSZ

414

DOPORT ZIMILA

313

CIURUŚ STANISŁAW

364

CZERYBA JAN

415

DRACZYŃSKI BARTŁOMIEJ

314

CŁAPKA KAZIMIERZ

365

CZERYBA JÓZEFA

416

DREJEWICZ ADRIAN

315

CUDZIAK JERZY

366

CZERYBA ZBIGNIEW

417

DREWNIAK ADAM

316

CUDZICH STANISŁAWA

367

CZJA GENOWEWA

418

DROZDA MAREK

317

CUKLA JACEK

368

CZUBAK BARTOSZ

419

DROZDOWSKA DANUTA

318

CYBOWICZ MIECZYSŁAW

369

CZUCHWICKI MIECZYSŁAW

420

DROZDOWSKI JACEK

319

CYBULSKA TERESA

370

CZUCHWICKI WŁADYSŁAW

421

DROZDOWSKI MIECZYSŁAW x 2

320

CYBULSKI EDWARD

371

CZYSZKIEWICZ RYSZARD

422

DUBAS LUDWIK

321

CYBULSKI MIROSŁAW

372

CZYŻOWICZ BOGUSŁAW

423

DUBIEL KAZIMIERZ

322

CYBULSKI PIOTR

373

DAJER BOGDAN

424

DUBIŃSKI WŁADYSŁAW

323

CYGAN RYSZARD

374

DAJER JAN

425

DUCH BOGDAN

324

CYGAN WALDEMAR

375

DAJER LUCJAN

426

DUDA BARBARA

325

CYMBAŁA KATARZYNA

376

DAJER MARIAN

427

DUDA JÓZEF

326

CYMERMAN ELŻBIETA

377

DANAJ JAN

428

DUDA MARIAN

327

CYMERMAN JACEK

378

DANAJ HELENA

429

DUDA MARIUSZ

328

CYMERMAN JÓZEF

379

DANAJ JÓZEF

430

DUDA ROMAN

329

CYMERMAN JÓZEFA

380

DANAJ MARIOLA

431

DUDA STANISŁAW

330

CZAJA HELENA

381

DANAJ STANISŁAW

432

DUDEK BOGDAN

331

CZAJA JÓZEF

382

DANAJ ZBIGNIEW

433

DUDEK MARIA

332

CZAJA TADEUSZ

383

DASIEWICZ TADEUSZ

434

DUDKIEWICZ KAZIMIERZ

333

CZAJA WIKTORIA

384

DAWIDOWICZ EDMUND

435

DUDKIEWICZ TERESA

334

CZAJKA ARTUR

385

DAWIDOWICZ JADWIGA

436

DUDYCZ JAN

335

CZAK FRANCISZEK

386

DĄBROWA MAREK

437

DUK ANDRZEJ

336

CZARNIK ANIELA

387

DĄBROWSKI JERZY

438

DUKAŁA JAN

337

CZARNIK IRENA

388

DĄBROWSKI ROBERT

439

DULIBAN Stanisław

338

CZARNIK JANINA

389

DĄBROWSKI STANISŁAW

440

DULIŃSKI MARIAN

339

CZARNIK LEONIA

390

DĄBROWSKI WINCENTY

441

DUNAL HONORATA

340

CZARNIK MARIA

391

DEREZIŃSKA JOLANTA

442

DUNAL MARIAN

341

CZARNIK ZOFIA

392

DEREZIŃSKI WIESŁAW

443

DURMAJ MIROSŁAW

342

CZARNOWSKI MARIUSZ

393

DERREZIŃSKI JÓZEF

444

DYBAS DANUTA

343

CZARNY BOŻENA

394

DĘBICKA REGINA

445

DYLEWSKA BEATA

344

CZARNY PIOTR

395

DĘBICKI WŁADYSŁAW

446

DYLEWSKA TERESA x 2

345

CZARNY JAN

396

DOBOSZ KAZIMIERZ

447

DYLEWSKI GRZEGORZ

346

CZECH ALBERT

397

DOBREK JERZY

448

DYRCZ ARTUR

347

CZECH JAN

398

DOBROWA MAREK

449

DYRDOŃ ANDRZEJ

348

CZECH JAN ur.1958

399

DOBROWOLSKA JANINA

450

DYRDOŃ GRAŻYNA

349

CZECH STANISŁAW

400

DOMACHOWSKI EDWARD

451

DYRDOŃ GRZEGORZ

350

CZECH TADEUSZ

401

DOMAGAŁA BOGUMIŁ

452

DYRDOŃ JAN

351

CZECZOT LESZEK

402

DOMALEWSKI JAN

453

DZIADYKIWICZ ZBIGNIEW

352

CZEPNIK JACEK

403

DOMARACKA HALINA

454

DZIEDZIC EDWARD

353

CZEPONIA WŁADYSŁAW

404

DOMARACKI WŁADYSŁAW

455

DZIEDZIC JAN

354

CZEREP ALEKSANDER

405

DOMARADZKA MAŁGORZATA

456

DZIEPAK JÓZEF

242

7. Lista osób pracujących w latach 1945-2017

Monografia Nadleśnictwa Wołów ▪

Ludzie lasów Doliny Odry

457

DZIKOWSKA JANINA

508

GACEK DANUTA

559

GOS LEOKADIA

458

DZIKOWSKA LUCYNA

509

GACEK ZBIGNIEW

560

GOS TADEUSZ

459

DZIKOWSKI BRONISŁAW

510

GACZYŃSKA ZOFIA

561

GÓRAJ ZYGMUNT

460

DZIKOWSKI JAN

511

GACZYŃSKI MACIEJ

562

GÓRECKI KRZYSZTOF

461

DZIKOWSKI KRZYSZTOF

512

GADZICKI KAZIMIERZ

563

GÓRNICKI ANDRZEJ

462

DZIOPA JAN

513

GAJEWSKA TERESA

564

GÓRNY STANISŁAW ur.1929

463

DZIUBA ANDRZEJ

514

GAJEWSKI ADAM

565

GÓRNY STANISŁAW ur.1932

464

ERENFELD BRONISŁAW

515

GAJEWSKI KAZIMIERZ

566

GÓRNY STANISŁAW ur.1960

465

ESZKE JAN

516

GALAK PIOTR

567

GÓRSKA KRYSTYNA

466

ESZKE MARIAN

517

GAŁA DARIUSZ

568

GÓRSKI EMILIAN

467

FABISIAK JAN

518

GAŁECKI DARIUSZ

569

GÓRSKI JÓZEF

468

FABISIAK RYSZARD

519

GANCARZ TADEUSZ

570

GÓRSKI WIESŁAW

469

FASSA JÓZEF

520

GARBERA ALEKSANDER

571

GRABIEC BOLESŁAW

470

FEDDE ZYGMUNT

521

GARBERA AGNIESZKA

572

GRABLEWSKA BARBARA

471

FIAŁKOWSKI BOGDAN

522

GARBERA JAROSŁAW

573

Grablewski Ryszard

472

FIBAROWSKI STANISŁAW

523

GARBERA OLGA

574

GRABLEWSKI LESZEK

473

FIEMA JERZY

524

GARBIŃSKA DANUTA

575

GRABLEWSKI ZDISŁAW

474

FIGIEL FELIKS

525

GARBIŃSKI JÓZEF

576

GRABOWSKI GRZEGORZ

475

FILAROWSKI STANISŁAW

526

GAUZA KRYSTYNA

577

Grądzki Adam

476

FILIŃSKI MIROSŁAW

527

GAWEŁ MIECZYSŁAW

578

GRĄDZKI HIERONIM

477

FILIPEK MARIAN

528

GĄSKA ALEKSANDER

579

GRECUJ CZESŁAW

478

FILIPEK TADEUSZ

529

GĄSKA TADEUSZ

580

GRENIUK ROMAN

479

FILON JAN

530

GDULA KRZYSZTOF

581

GRĘDA WALDEMAR

480

FITAŁ BOGDAN

531

GIEMZA JAN

582

GROCHMALSKI STANISŁAW

481

FLOREK-ŻYGADŁO IZABELA

532

GIL BOGUSŁAW

583

GROCHOWICZ MAŁGORZATA

482

FLORIAN BOGDAN

533

GIL GRZEGORZ

584

GROCHOWSKI BOGDAN

483

FLORIAN STANISŁAW

534

GIL STANISŁAW ur.1919

585

GRODZKI ROMAN

484

FORGIEL DANUTA

535

GIL STANISŁAW ur.1946

586

GRUDKOWSKI HENRYK

485

FORGIEL MAREK

536

GIL STEFAN

587

GRUDKOWSKI TOMASZ

486

FORGIEL PIOTR

537

GIZIŃSKI ANDRZEJ

588

GROŃ STEFAN

487

FORNAL BRONISŁAW

538

GŁADYSZ IGNACY

589

GROŃSKI ZBIGNIEW

488

FORNAL EDWARD

539

GŁĄB EDWARD

590

GROSS KAZIMIERZ

489

Fornal Helena

540

GŁĄB JAN

591

GROSZEK HALINA

490

FORNAL JULIA

541

GŁĄB LESZEK

592

Groszek Helena

491

FORNAL MARIA ur.1945

542

GŁOGOWSKI CZESŁAW

593

GROSZEK ZBIGNIEW

492

FORNAL MARIA ur.1946

543

GNATIUK MIKOŁAJ

594

GRUBA ANIELA ur.1934

493

FORNAL MARIA ur.1964

544

GODYNIA BOLESŁAW

595

GRUBA ANIELA ur.1940

494

FORNAL STANISŁAWA

545

GOŁAŚ MAŁGORZATA

596

GRUBA BARBARA

495

FORNAL TADEUSZ

546

GOŁAŚ TOMASZ

597

GRUBA BRONISŁAW ur.1949

496

FORNAL ZOFIA

547

GOŁDYN KRYSTYNA

598

GRUBA BRONISŁAW ur.1925

497

FRANIAK JÓZEF

548

GOŁDYN KRZYSZTOF

599

GRUBA HELENA ur.1941

498

FRANKIEWICZ KAROLINA

549

GOŁDYŃ MARIANNA

600

GRUBA HELENA ur.1944

499

FRANKOWICZ ANDRZEJ

550

GOŁĄB PAWEŁ

601

GRUBA JAN

500

FRANKÓW JAN

551

GOŁĘBIOWSKI JAN

602

GRUBA JANINA ur.1949

501

FRĄCZAK HONORATA

552

GOMUŁKA KRZYSZTOF

603

GRUBA JANINA ur.1953

502

FRĄCZAK WŁODZIMIERZ

553

GOMUŁKA LUDWIK

604

GRUBA JÓZEF ur.1932

503

FRĄSZCZAK MARIAN

554

GOMUŁKO JAN

605

GRUBA JÓZEF ur.1945

504

FRONCZAK JÓZEF

555

GORDZIEJEWSKI JAN

606

GRUBA JULIA

505

FUCZKO ANNA

556

GORYSZEWSKI RYSZARD

607

GRUBA KAZIMIERZ

506

FUTAMA ROBERT

557

GORZYCKA ZOFIA

608

GRUBA MARIAN

507

GABRYŚ MARIA

558

GOS ALICJA

609

GRUBA STANISŁAW ur.1943

243

Ludzie lasów Doliny Odry ▪ Monografia Nadleśnictwa Wołów

7. Lista osób pracujących w latach 1945-2017

610

GRUBA STANISŁAW ur.1948

661

HALCZUK STANISŁAW

712

JACHYMEK JAN

611

GRUBA TADEUSZ

662

HALCZUK ZBIGNIEW

713

JADACH TADEUSZ

612

GRUBA WERONIKA ur.1935

663

HALECKI MIKOŁAJ

714

JAGIEŁŁO SEBASTIAN

613

GRUBA WERONIKA ur.1944

664

HALESZCZUK JAROSŁAW

715

JAGIEŁŁO WŁADYSŁAW

614

GRUDA ANDRZEJ

665

HALISZCZAK JANUSZ

716

JAGODZIŃSKA BARBARA

615

GRUDKOWSKA MICHALINA

666

HAMSIK ZOFIA

717

JAGLIŃSKI MAREK

616

GRUDKOWSKA STANISŁAWA

667

HANDRYSIAK KAZIMIERZ

718

JAGODZIŃSKI ANDRZEJ

617

GRUDKOWSKI NIKODEM

668

HANRYSIAK ZYGMUNT

719

JAGÓR STANISŁAWA

618

GRUDKOWSKI STANISŁAW

669

HAŃCZYK ANDRZEJ

720

JAKUBCEWICZ JANINA

619

GRUDKOWSKI TADEUSZ

670

HAŃCZYK GRZEGORZ

721

JAKUBCZYK PAWEŁ

620

GRUSZKA KAZIMIERZ

671

HAŃCZYK JÓZEF ur.1923

722

JAKUBIUK KRYSTYNA

621

GRUŚ WIKTORIA

672

HAŃCZYK JÓZEF ur.1949

723

JAKUBIUK ZBYSŁAW

622

GRUŚ RYSZARD

673

HAŃCZYK KRZYSZTOF

724

JAKUBOWICZ JANINA

623

GRYNIENKO ZBIGNIEW

674

HAŃCZYK TOMASZ

725

JAMIOŁ WŁADYSŁAW

624

GRYS JAN

675

HARASIMOWICZ HALINA

726

JAMIOŁ WŁADYSŁAW

625

GRYS JANINA

676

HEIL ELŻBIETA

727

JAMRÓZ HELENA

626

GRYS TADEUSZ

677

HERMAN PAWEŁ

728

JAMRÓZ MARIA

627

GRYZAN PAWEŁ

678

HERMASZEWSKI WITOLD

729

JAMRÓZ PIOTR

628

GRZEJDZIAK LUCJAN

679

HEŚ MARCIN

730

JANCZYN TADEUSZ

629

GRZELAK JAN

680

HNATKIEWICZ JÓZEF

731

JANDA ANNA

630

GRZELNY WŁADYSŁAW

681

HNATYSZYN WOJCIECH

732

JANIAK LESZEK

631

GRZESZCZUK HENRYK

682

HOŁOD ZBIGNIEW

733

JANICKI MARIAN

632

GRZESZCZUK TADEUSZ

683

HOŁODYŃSKI KRZYSZTOF

734

JANIK WERONIKA

633

GRZEŚKÓW HENRYK

684

HOŁOT GRAŻYNA

735

JANIK WOJCIECH

634

GRZEŚKÓW JAN

685

HOŁOWACZ WASYL

736

JANIKOWSKI KRZYSZTOF

635

GRZEŚKÓW JÓZEF

686

HOŁUBIECKI EDWARD

737

JANIKOWSKI LESZEK

636

GRZYWACZ ZYGMUNT

687

HOPPE MARIAN

738

JANIKOWSKI WITOLD

637

GUBIENIA JADWIGA

688

HORACZEWSKI STEFAN

739

JANISZEWSKI EDWARD

638

GUBIENIA MICHAŁ

689

HOŚCIŁO BOLESŁAW

740

JANISZEWSKI EUGENIUSZ

639

GUDANIEC BOGUSŁAW

690

HUCALUK JÓZEF

741

JANKOWSKI HENRYK

640

GUMIELA BOGDAN

691

HUCULUK MARIA

742

JANOCHA MARIUSZ

641

GUMIENNY JULIAN

692

HUK DOROTA

743

JANOWICZ ROBERT

642

GUMIENNY KAZIMIERZ

693

HUKIEWICZ RAFAŁ

744

JANOWSKI KAZIMIERZ

643

GUMIENNY MIECZYSŁAW

694

HULECKI GUSTAW

745

JANUS JERZY

644

GURDAK ZOFIA

695

HUS ZOFIA

746

JANUSZ ANDRZEJ

645

GURDEK EUGENIA

696

HUZALUK MARIA

747

JAREMKIEWICZ BOLESŁAW

646

GURDZIEL WIOLETTA

697

HUZARSKI STANISŁAW

748

JARMAREK FRANCISZEK

647

GURE PIOTR

698

HYLAK STEFANIA

749

JARMOLUK ANTONI

648

GWIDKOWSKI CZESŁAW

699

IDZIK ZYGMUNT

750

JARMOLUK JAN

649

GWOŹDZIŃSKA ADELA

700

IGLIK JOANNA

751

JARMOLUK ZENON

650

HACULUK STANISŁAW

701

ILCZYSZYN EUSTACHY

752

JARUGA TADEUSZ

651

HAJDUK KATARZYNA

702

ISKRA HENRYK

753

JARZEMBOWSKI PIOTR

652

HAJDUK KAZIMIERZ

703

ISZCZEK JAN

754

JASINOWSKA TERESA

653

HAJDUK TADEUSZ

704

IZAK ADAM

755

JASINOWSKI EDWARD

654

HAJDUK WERONIKA

705

JABKOWSKI Stanisław

756

JASINOWSKI JÓZEF

655

HAJŻYK EDWARD

706

JABŁOŃSKI KRZYSZTOF

757

JASINOWSKI KACPER

656

HALAMA MARIA

707

JACEK EDWARD

758

JASINOWSKI SŁAWOMIR

657

HALAMA MARIAN

708

JACEK FRANCISZEK

759

JASIURA LUDWIK

658

HALCZUK EDMUND

709

JACEK LUDWIKA

760

JASKUŁA JADWIGA

659

HALCZUK KAZIMIERZ

710

JACEK MIECZYSŁAW

761

JASOWNOWICZ FRANCISZEK

660

HALCZUK RYSZARD

711

JACEK ZBIGNIEW

762

JAWORSKA KRYSTYNA
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763

JAZ JAN

814

KAŁUŻA ROMAN

865

KILIAN JADWIGA

764

JEMIOŁEK MARIANNA

815

KAŁUŻKA KAZIMIERZ

866

KIM MARIA

765

JEZIERSKA JADIWGA

816

KAŁWAK MARIAN

867

KISIEL ANTONI

766

JEZIOREK ZOFIA

817

KAMIENIAK JAN

868

KISIEL ANTONINA

767

JEZIORNA LIDIA

818

Kamieniak Mieczysław

869

KISIEL JÓZEF

768

JEZIORNY DARIUSZ

819

KAMIENIAK PIOTR

870

KISIEL ZOFIA

769

JĘDRUSIK ZBIGNIEW

820

KAMIENIEC ANDRZEJ

871

KITA EDWARD

770

JODŁOWSKI KAROL

821

KAMIŃSKA JADWIGA

872

Kita Helena

771

JODŁOWSKI WITOLD

822

KAMIŃSKA KRYSTYNA

873

KITA JAN

772

JONIEC ANNA

823

KAMIŃSKI ADAM

874

KITA KAZIMIERA

773

JÓZEFIAK KRZYSZTOF

824

KAMIŃSKI FRANCISZEK

875

KITA ROMAN

774

JURA JACEK

825

KAMIŃSKI HIPOLIT

876

KITA ZOFIA

775

JURA KAZIMIERZ

826

KAMIŃSKI STEFAN

877

KLECKI KRZYSZTOF

776

JURA TOMASZ

827

KAMIŃSKI TADEUSZ

878

KLECKI WŁADYSŁAW

777

JURAKOWSKI JÓZEF

828

KAMŃSKI HENRYK

879

KLEJDYSZ ROBERT

778

JURCZAK ALFRED

829

KANDOŁ JANINA

880

KLEPAJCZUK KATARZYNA

779

JURCZAK CZESŁAW

830

KANIA ZOFIA

881

KLIM JÓZEF

780

JURCZAK JAN

831

KANIECKI MAREK

882

KLIM MIROSŁAW

781

JURCZAK KRZYSZTOF

832

KANTOR MIECZYSŁAW

883

KLIMCZAK MIROSŁAW

782

JURCZAK TADEUSZ

833

KANTOREK MARIAN

884

KLIMCZAK ANDRZEJ

783

JURCZAK WIESŁAW

834

KANTORSKI GRZEGORZ

885

KLISZ GABRIEL

784

JURCZENKO KAZIMIERZ

835

KAPNIK JÓZEF

886

KLUB KAZIMIERA

785

JURGA MARIUSZ

836

KAPNIK MICHAŁ

887

KLUB MARIA

786

JUSKOWIAK FELIKS

837

KARABANIK ZACHARIASZ

888

KLUPA WIESŁAW

787

JUST MONIKA

838

KARATNICKI RYSZARD

889

KLUSEK JÓZEF

788

JUSZCZYK ANTONI

839

KAROLCZYK ANDRZEJ

890

KŁOS MICHAŁ

789

JUSZCZYK MARIA

840

KAROLCZYK ANDRZEJ

891

KŁOSEK CECYLIA

790

JUSZCZYK SŁAWOMIR

841

KARPIAK ADAM

892

KŁOSOWSKI FRANCISZEK

791

JUWER WŁADYSŁAW

842

KARPRESZ JAN

893

KŁOSOWSKI JERZY

792

KABALEC JAN

843

KARWACKI JAROSŁAW

894

KŁOSOWSKI RADOSŁAW

793

KABAŁA JAN

844

KASJAN TOMASZ

895

KMIEĆ ROBERT

794

KACHEL TADEUSZ

845

KASPEROWICZ STANISŁAW

896

KMIEĆ ZDZISŁAW

795

KACPRZAK ANDRZEJ

846

KASPRZYCKI ADAM

897

KOBYLARZ MIROSŁAW

796

KACZAN MARCIN

847

KASZTELANIEC KRZYSZTOF

898

KOCIK EUGENIUSZ

797

KACZMAR JAN

848

KASZTELANIEC STEFANIA

899

KOCIOŁEK ALOJZY

798

KACZMAREK ALFRED

849

KASZYCKA DANUTA

900

KOCIOŁEK TADEUSZ

799

KACZMAREK ANTONI

850

KAŚMIERZEWSKA JÓZEFA

901

KOCOŃ KATARZYNA

800

KACZMAREK KAZIMIERZ

851

KAWKA JANUSZ

902

KOCÓR KAZIMIERA

801

KACZMAREK MIROSŁAW

852

KĄDZIELA EDWARD

903

KOCÓR CECYLIA

802

KACZMAREK PIOTR

853

KEMPA FRANCISZEK

904

KOCÓR HELENA

803

KACZMAREK ROMAN

854

KERN ŁUKASZ

905

KOCÓR JÓZEF

804

KACZMARSKI TADEUSZ

855

KĘDZIOR EUGENIUSZ

906

KOCÓR KATARZYNA

805

KACZOR HELENA

856

KĘDZIOR TADEUSZ

907

KOCÓR MARIA

806

KACZOR HENRYK

857

KĘPIŃSKI KRZYSZTOF

908

KOCÓR MIECZYSŁAW

807

KACZOR KRYSTYNA

858

KIEŁBASA BRONISŁAWA

909

KOCÓR SALOMEA

808

KACZOR WŁODZIMIERZ

859

KIEŁBASA FRANCISZEK

910

KOCÓR STANISŁAW

809

KAJDZIK MAREK

860

KIEŁBASA KRYSTYNA

911

KOCÓR TADEUSZ

810

KAŁUCKA HELENA

861

KIEŁBASA STANISŁAW

912

KOCUR ANDRZEJ

811

KAŁUCKA LUCYNA

862

KIEŁBASA WANDA

913

KOCUR ANNA

812

KAŁUCKI BOLESŁAW

863

KIERBEC FRANCISZEK

914

KOCUR BOGUMIŁA

813

KAŁUGA JÓZEFA

864

KIERTYK JANINA

915

KOCUR BRONISŁAW
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916

KOCUR CZESŁAWA ur.1947

966

KONIK EDWARD

1016

KOWALCZYK JAN

917

KOCUR CZESŁAWA ur.1944

967

KONOPKA JÓZEF

1017

KOWALCZYK PIOTR

918

KOCUR FRANCISZEK

968

KONOPKA LUDWIK

1018

KOWALEWSKI MICHAŁ

919

KOCUR GENOWEFA ur.1947

969

KONOPKA MARIA

1019

KOWALIK JAN

920

KOCUR GENOWEFA ur.1945

970

KONOWAŁ EMIL

1020

KOWALIK JERZY

921

KOCUR JAN ur.1921

971

KONOWAŁ IRENA

1021

KOWALSKA JANINA

922

KOCUR JAN ur.1944

972

KOPA MARIA

1022

KOWALSKA JÓZEFA

923

KOCUR JÓZEF ur.1909

973

KOPA STANISŁAW

1023

KOWALSKA MARIA

924

KOCUR JÓZEF ur.1943

974

KOPA TADEUSZ

1024

KOWALSKA MARIANNA

925

KOCUR LEON

975

KOPACZ WŁADYSŁAW

1025

KOWALSKA STANISŁAWA

926

KOCUR MIECZYSŁAW

976

KOPIJ FRANCISZEK

1026

KOWALSKI JAN

927

KOCUR STANISŁAW ur.1942

977

KOPOCIŃSKA MARIA ur.1965

1027

KOWALSKI JÓZEF

928

KOCUR STANISŁAW ur.1945

978

KOPOCIŃSKA MARIA ur.1953

1028

KOZA GENOWEFA

929

Kocur Stanisława

979

KOROBAK JAN

1029

KOZA JERZY

930

KOCUR STEFANIA

980

KOROBCZAK JAN

1030

KOZAK FRANCISZEK

931

KOCUR ZOFIA

981

KORZENIOWSKA BARBARA

1031

KOZAK JAN

932

KOCZOT HELENA

982

KORZENIOWSKA IRENA

1032

KOZAK WINCENTY

933

KOĆWIN FRANCISZEK

983

KORZENIOWSKA JADWIGA

1033

KOZAK WŁADYSŁAW

934

KODŻ EUGENIUSZ

984

KORZENIOWSKA MARIA

1034

KOZAK WOJCIECH

935

KODŻ JAN

985

KORZENIOWSKA MARIOLA

1035

KOZDRAŚ JÓZEFA

936

KOKONOWSKI JERZY

986

KORZENIOWSKI JULIUSZ

1036

KOZIARSKI DARIUSZ

937

KOKOSZKA ZBIGNIEW

987

KORZENIOWSKI ANDRZEJ

1037

KOZIARSKI JERZY

938

KOLAR BARBARA

988

KORZENIOWSKI HENRYK ur.1963

1038

KOZIARSKI MICHAŁ

939

KOLAR ŁUKASZ

989

KORZENIOWSKI HENRYK ur.1962

1039

KOZIARSKI STEFAN

940

KOLEŚNIK ADAM

990

KORZENIOWSKI JÓZEF

1040

KOZIOŁ DARIUSZ

941

KOLEŚNIK BOŻENA

991

KORZENIOWSKI RAFAŁ

1041

KOZIOŁ STANISŁAW

942

KOLEŚNIK ŁUCJA

992

KORZENIOWSKI STANISŁAW

1042

KOZIOŁ TOMASZ

943

KOLICZKO STEFAN

993

KORZENIOWSKI TADEUSZ

1043

KOZIOŁEK JÓZEF

944

KOŁACIŃSKI KAZIMIERZ

994

KOSAK ZDZISŁAW

1044

KOZISZYN MARIA

945

KOŁACZKIEWICZ RYSZARD

995

KOSEK MARIAN

1045

KOZŁOWSKI JÓZEF

946

KOŁADZIEJ STANISŁAWA

996

KOSIERADZKI MAREK

1046

KOZŁOWSKI KAZIMIERZ

947

KOŁODYŃSKI WŁADYSŁAW

997

KOSIERADZKI ZDZISŁAW

1047

KOZUBAL CZESŁAWA

948

KOŁODYŃSKI ZDISŁAW

998

KOSIŃSKA ANETA

1048

KOŹMIK WŁADYSŁAW

949

KOŁODZIEJ ADAM

999

KOSIŃSKA HELENA

1049

KOŹMIK ZDZISŁAW

950

KOŁODZIEJ JANINA

1000

KOSIOR ROMAN

1050

KOŻAK DYMITR

951

KOŁODZIEJ JACEK

1001

KOSIOR ZBIGNIEW

1051

KOŻAK JAN

952

KOŁODZIEJ JÓZEF

1002

KOSOWSKA FRANCISZKA

1052

KOŻAK MARIA

953

KOŁODZIEJCZYK ANDRZEJ

1003

KOSTECKI ZBIGNIEW

1053

KOŻYNA PRZMYSŁAW

954

KOŁODZIEJCZYK DARIUSZ

1004

KOŚCIELNA STEFANIA

1054

KRAJEWSKA ANNA

955

KOŁUCKA ZOFIA

1005

KOŚCIOŁOWSKI PIOTR

1055

KRAJEWSKI BOGDAN

956

KOŁUCKI BOLESŁAW

1006

KOŚCIOŁOWSKI ROMAN

1056

KRAJKA STANISŁAW

957

KOMODZIŃSKI JÓZEF

1007

KOŚCIUKIEWICZ STANISŁAW

1057

KRAKOWIAK ANDRZEJ

958

KOMODZIŃSKI MICHAŁ

1008

KOT JAROSŁAW

1058

KRAKOWIAK MARIAN

959

KOMOROWSKA HELENA

1009

KOT JÓZEF

1059

KRAKOWSKI MIECZYSŁAW

960

KOMORZYCKI KAZIMIERZ

1010

KOT WACŁAW

1060

KRAUS MIECZYSŁAW

961

KONAN CZESŁAW

1011

KOT ZDZISŁAW

1061

KRAUZE ANDRZEJ

962

KONDAŁ JANINA

1012

KOTŁUBAJ RYSZARD

1062

KRAUZE JERZY

963

KONDRACKI FRANCISZEK

1013

KOTOWSKI HENRYK

1063

KRAWCZYK GRZEGORZ

964

KONDRACKI TADEUSZ

1014

KOTYJA GRAŻYNA

1064

KRAWCZYK ZYGMUNT

965

KONIECZNY RYSZARD

1015

KOTYJA KAZIMIERZ

1065

KREŃ JADWIGA
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1066

KREŃ JERZY

1116

KUDŻMA JACEK

1166

KUŚ KAZIMIERZ

1067

KRET DYMITR

1117

KUJTKOWSKI ADAM

1167

KUŚ KRYSTYNA

1068

KRET JERZY

1118

KUKLIŃSKI HENRYK

1168

KUŚ MARIA ur.1927

1069

KROCHMALSKI TADEUSZ

1119

KUKUŁKA MIROSŁAW

1169

KUŚ MARIA ur.1939

1070

KRÓL JAN

1120

KULAWIK BOŻENA

1170

KUŚ MARIA ur.1947

1071

KRÓL MIECZYSŁAW

1121

KULCZYCKI MARIAN

1171

KUŚ MARIA ur.1952

1072

KRÓLEWSKI JÓZEF

1122

KULCZYCKI MARCIN

1172

KUŚ MARIA ur.1953

1073

KRUCHOWSKA DANUTA

1123

KULESZ DARIUSZ

1173

KUŚ Stanisław

1074

KRUCHOWSKI EDWARD (X2)

1124

KULESZA ANDRZEJ

1174

KUŚ STANISŁAWA

1075

KRUCHOWSKI ROMAN

1125

KULIG KRRZYSZTOF x 2

1175

KUŚ TADEUSZ

1076

KRUCZEK MARIA

1126

KULIK MIROSŁAW

1176

KUŚ TERESA

1077

KRUK FRANCISZEK

1127

Kulik Andrzej

1177

KUŚ WŁADYSŁAW

1078

KRUSZEWSKI ROBERT

1128

KULIK JAMNINA

1178

KUŚNIERZEWSKA JÓZEFA

1079

KRYKWIŃSKI CZESŁAW

1129

KULIK MARIA

1179

KUŚNIERZEWSKI JERZY

1080

KRYKWIŃSKI ROBERT

1130

Kulik Tadeusz

1180

KUŚWIK ELŻBIETA

1081

KRYNICKI ROBERT

1131

KULIK TEODOR

1181

KUŚWIK HALINA

1082

KRYSA DYMITR

1132

KULIK WŁODZIMIERZ

1182

KUŚWIK MARIA

1083

KRZESZOWIEC JAN

1133

KULIŃSKI MARIAN

1183

KWICIEŃ ADAM

1084

KRZESZOWIEC KRYSTYNA

1134

KUŁAGA JÓZEFA

1184

KWICIEŃ MIECZYSŁAW

1085

KRZEŚ KRZYSZTOF

1135

KUMAŃSKI STANISŁAW

1185

KWIECIEŃ FRANCISZEK

1086

KRZYCZKOWSKI BRONISŁAW

1136

KUMPICKI MICHAŁ

1186

LASEK JÓZEF

1087

KRZYWDA BRONISŁAW

1137

KUPCZYK ŁUKASZ

1187

LASEK TADEUSZ

1088

KRZYWOŁAPCZYK STANISŁAW

1138

KURAS KAROL

1188

LASYK JERZY

1089

KRZYŻAŃSKA CZESŁAWA

1139

KURCZAK KRZYSZTOF

1189

LASZEWICZ DANUTA

1090

KRZYŻAŃSKI PAWEŁ

1140

KUREK STANISŁAW

1190

LAUDA TOMASZ

1091

KRZYŻYK MAREK

1141

KURIATA HIPOLIT

1191

LECH EDWARD

1092

KSIĄŻAK ARKADIUSZ

1142

KURIATA KAZIMIERZ

1192

LECH JADWIGA

1093

KSIĄŻAK JADWIGA

1143

KURIATA ZBIGNIEW

1193

LECH JAN

1094

KSIĄŻEK JÓZEFA

1144

KURJATA JAN

1194

LECH JÓZEF

1095

KSIĄŻEK ROMAN

1145

KURKIEWICZ GRZEGORZ

1195

LECH MARIA

1096

KSIĄŻEK STANISŁAW

1146

KURMAN TERESA

1196

LECH MONIKA

1097

KSIĄŻEK WŁADYSŁAWA

1147

KUROSZ EDWARD

1197

LECH ZYGMUNT

1098

KSIĄŻKIEWICZ JAN

1148

KUROSZ JANINA

1198

LECHOWSKA FELIKSA

1099

KSIĘŻNIK STANISŁAW

1149

KUROSZ KAZIMIERZ

1199

LEGĘĆ ANTONINA

1100

KUBIAK JERZY

1150

KUROSZ MARIA ur.1943

1200

LEGĘĆ KAZIMIERZ

1101

KUBIAK RYSZARD

1151

KUROSZ MARIA ur.1958

1201

LELONEK ALEKSANDER

1102

KUBIAK Stanisław ur.1945

1152

KUROSZ STANISŁAWA

1202

LEPSKI STANISŁAW

1103

KUBIAK Stanisław ur.1959

1153

KUROSZ WALENTY

1203

LESIAK JAN

1104

KUBIAK TADEUSZ

1154

KUSINA WŁADYSŁAW

1204

LEŚNIAK MIECZYSŁAW

1105

KUBIAK TERESA

1155

KUSY KRZYSZTOF

1205

LESZCZYŃSKI ANDRZEJ

1106

Kubiak Waldemar

1156

Kuś Andrzej

1206

LESZCZYŃSKI STANISŁAW

1107

KUBIAK ZBIGNIEW

1157

Kuś Bronisława

1207

LESZCZYŃSKI STEFAN

1108

KUBIK WŁADYSŁAW

1158

KUŚ DANUTA

1208

LEWANDOWSKI Stanisław

1109

KUBUS TADEUSZ

1159

KUŚ GENOWEFA

1209

LEWANDOWSKI ZBIGNIEW

1110

KUCAB ADAM

1160

KUŚ HELENA

1210

LEWONIEWSKI JÓZEF

1111

KUCHARSKA EMILIA

1161

KUŚ JAN

1211

LIGUS MARZENA

1112

KUCHCIŃSKI MARIAN

1162

KUŚ JANINA

1212

LIGUS PRZEMYSŁAW

1113

KUCZYŃSKI Stanisław

1163

KUŚ JÓZEF

1213

LIGUS RYSZARD

1114

KUDŁATY ROBERT

1164

KUŚ JÓZEFA

1214

LIKOS RYSZARD

1115

KUDŻMA ELŻBIETA

1165

KUŚ KARZYNA

1215

LINKERT CZESŁAW
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1216

LINKIEWICZ ANTONI

1267

MACHAŁA JAN

1318

MARSZAŁEK ŁUCJA

1217

LIPIŃSKI ANDRZEJ

1268

MACHI BRONISŁAW (X2)

1319

MARTYNOWICZ RYSZARD

1218

LIS MIROSŁAW

1269

MACHURA LEON

1320

MARYNOWICZ LESZEK

1219

LIZAK PIOTR

1270

MACIĄG ROBERT

1321

MARZEC HALINA

1220

LOCVORKS JAN

1271

MACIĄG KATARZYNA

1322

MARZEC PIOTR

1221

LOSAK ZDZISŁAW

1272

MACIEJEWSKI ZDZISŁAW

1323

MARZSZAŁEK MICHAŁ
MASŁOWSKI JAN

1222

LUBIŃSKA STEFANIA

1273

MACIOŁEK MARTA

1324

1223

LUBIŃSKI MARCIN

1274

MAĆKOWIAK MONIKA

1325

MASŁOWSKI ROBERT

1224

LUDWICZYŃSKI WŁADYSŁAW

1275

MAGDA MARIA

1326

MASŁOWSKI WIKTOR

1225

LURKA JAN

1276

MAHIS WALERIA

1327

MASTELA KAZIMIERZ

1226

LUTEK MIECZYSŁAW

1277

MAJBAUM FRANCISZEK

1328

MASTELA JAN

1227

ŁABAJ GENOWEFA

1278

MAJCHROWICZ ANTONI

1329

MASTELA STANISŁAW

1228

ŁABAJ STANISŁAW

1279

MAJCHROWICZ CZESŁAWA

1330

MASTELA WIESŁAWA

1229

ŁABAJ TADEUSZ

1280

MAJCHROWICZ STANISŁAW

1331

MASTELA WOJCIECH

1230

ŁABOWSKI MICHAŁ

1281

MAJCZAK STANISŁAW

1332

MASZAKOWSKI ANDRZEJ

1231

ŁABUDA JANUSZ

1282

MAJDZIAK EDWARD

1333

MAŚLEJAK ANDRZEJ

1232

ŁACINA Stanisław

1283

MAJDZIAK JANINA

1334

MAŚLEJAK JÓZEF

1233

ŁACINA MIROSŁAW

1284

MAJDZIAK JÓZEF

1335

MATJAS MARIUSZ

1234

ŁACWIK ZBIGNIEW

1285

MAJER BOLESŁAW

1336

MATJASZCZUK JÓZEF

1235

ŁAPKA JERZY

1286

MAJEWICZ JÓZEF

1337

MATLAG ZBIGNIEW

1236

ŁAPKA KRZYSZTOF

1287

MAJEWSKI CZESŁAW

1338

MATŁAJ JANUSZ

1237

ŁAPKA MARIAN

1288

MAKOWIECKA CECYLIA

1339

MATRAJ RYSZARD

1238

ŁASKOWSKI ROMAN

1289

MAKÓWKA JERZY

1340

MATUS MAREK x 2

1239

ŁATA JOLANTA

1290

MAKSYMOWICZ BOGUSŁAW

1341

MATUSIAK TADEUSZ

1240

ŁATAŚ MIROSŁAW

1291

MAKUŁA JAROMIR

1342

MATUSIAK JANINA

1241

Łatka Jan

1292

MALANOWSKI RYSZARD

1343

MATUSIAK JÓZEF

1242

ŁATKA RYSZARD

1293

MALICKI STANISŁAW

1344

MATUSIAK STEFANIA

1243

ŁAWICKI TADEUSZ

1294

MALIK STANISŁAW

1345

MATWIEJKO KRYSTYNA

1244

ŁAZARSKI ADAM

1295

MAŁCZAK GRZGORZ

1346

MATYJA RYSZARD

1245

ŁAZIK GRZEGORZ

1296

MAŁECKI JAN

1347

MATYSIAK JANUSZ

1246

ŁEBEK HENRYK (X2)

1297

MAŁYS JÓZEF

1348

MATYSIAK KAROL

1247

ŁEBEK MARIUSZ

1298

MAMROSZ TOMASZ

1349

MAZIARZ KAZIMIERZ

1248

ŁOJEWSKA MAŁGORZATA

1299

MANKE ZDZISŁAW

1350

MAZUR ANDRZEJ

1249

ŁOJEWSKI JAN

1300

MAŃKOWSKI TADEUSZ

1351

MAZUR BOLESŁAW

1250

ŁOKIETKO BRONISŁAW

1301

MARCHEWKA JAN

1352

MAZUR CZESŁAWA

1251

ŁOMNICKI KAZIMIERZ

1302

MARCINIEC ANNA

1353

MAZUR JAN

1252

ŁOSZAK MARIAN

1303

MARCINKIEWICZ EUGENIUSZ

1354

MAZUR JANINA ur..1941

1253

ŁOZA ANNA

1304

MARCINKOWSKA ANTONINA

1355

MAZUR JANINA ur..1946

1254

ŁUBIŃSKI KAZIMIERZ

1305

MARCINKOWSKA IRENA

1356

MAZUR LEON

1255

ŁUBNIEWSKI RYSZARD

1306

MARCINKOWSKA ZOFIA

1357

MAZUR MARIA

1256

ŁUCIAK STANISŁAW

1307

MARCINKOWSKI KAZIMIERZ

1358

MAZUR PRZEMYSŁAW

1257

ŁUKASIK ARKADIUSZ

1308

MARCINKOWSKI JAN

1359

MAZUR WŁADYSŁAWA

1258

ŁUKASIK WIESŁAW

1309

MARCINKOWSKI JAROSŁAW

1360

MAZUR ZBIGNIEW

1259

ŁUKASZÓW TOMASZ

1310

MARCINKOWSKI KAROL

1361

MĄCZKA LEON

1260

ŁUSZCZEK ANASTAZJA

1311

MARCZAK ZYGMUNT

1362

MEKUŁA JAROMIR

1261

ŁUSZKIEWICZ CECYLIA

1312

MARCZUK ADAM

1363

MENARTOWICZ MICHAŁ

1262

ŁUŚKIEWICZ FRANCISZEK

1313

MARCZUK LESZEK

1364

MENDAŃ LUCYNA

1263

ŁYPAK TADEUSZ

1314

MARETLA WOJCIECH

1365

MIAZGA JANUSZ

1264

ŁYSUNIEC EDWARD

1315

MARKOWSKI WŁADYSŁAW

1366

MIĄDZIAŁKO ZDISŁAW

1265

ŁYŻKOWSKI EUGENIUSZ

1316

MARSZAŁEK FLORIAN

1367

Michalak Bronisław

1266

ŁYŻWA HENRYK

1317

MARSZAŁEK JÓZEF

1368

MICHALAK BRONISŁAWA
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1369

MICHALAK WIESŁAW

1420

MOSKAL KRZYSZTOF

1471

NIEDBAŁA MICHAŁ

1370

MICHALEWICZ EDWARD

1421

MOSKAL MARIAN

1472

NIEDZIELSKI JÓZEF

1371

MICHALEWICZ JERZY

1422

MOTYKA ADAM

1473

NIEDZIELSKI MARIAN

1372

MICHALSKI RYSZARD

1423

MOTYKA JAROSŁAW

1474

NIEMIEC ANDRZEJ

1373

MICHALSKI ALEKSANDER

1424

MOTYKA ROBERT

1475

NIEPLA TERESA

1374

MICHALSKI JACEK

1425

MÓL WIKTOR

1476

NIEPLA ZOFIA

1375

MICHALSKI STEFAN

1426

MROCZKA EUGENIA

1477

NIEPLA ZOFIA

1376

MICHAŁOWSKI BOLESŁAW ur. 1947

1427

MROCZKA WIESŁAW

1478

NIEWĘGŁOWSKI MIECZYSŁAW

1377

MICHAŁOWSKI BOLESŁAW ur.. 1951

1428

MROZEK ANDRZEJ

1479

NIEWIADOMSKI KAZIMIERZ

1378

MICHNOWSKI BRONISŁAW

1429

MROZEK JAN

1480

NIEWIADOMY ADAM

1379

MICHUŁKA ELŻBIETA

1430

MRUK KRYSTYNA

1481

NOKOSAD ARTUR

1380

MIERZWIŃSKI JAN

1431

MUCHA MARIA ur. 1951

1482

NOSEK TADEUSZ

1381

MIERZWIŃSKI TADEUSZ

1432

MUCHA MARIA ur. 1957

1483

NOWACKA JOLANTA

1382

MIĘDZYRZECKI PIOTR

1433

MULARCZYK STANISŁAW

1484

NOWACKI KAZIMIERZ

1383

MIĘDZYRZECKI TOMASZ

1434

MULARCZYK WŁADYSŁAW

1485

NOWACKI MICHAŁ

1384

MIK KRYSTYNA

1435

MULAWA JÓZEF

1486

NOWACZYK STANISŁAW

1385

MIKOŁAJCZYK JERZY

1436

MUŁA ROBERT

1487

NOWAK JAN

1386

MIKOŁAJCZYK ANDRZEJ

1437

MUSIAŁ JÓZEF

1488

NOWAK JÓZEF

1387

MIKOŁAJCZYK EUGENIUSZ

1438

MUSIAŁ MIROSŁAW

1489

NOWAK JÓZEF ur. 1957

1388

MIKOŁAJCZYK JAN

1439

MUSIAŁ STANISŁAW

1490

NOWAK KAZIMIERZ

1389

MIKRUT TADEUSZ

1440

MUSIAŁ ZDISŁAWA

1491

NOWAK PIOTR

1390

MIKUS STANISŁAW

1441

MUSZYŃSKA ANETA

1492

NOWAK PIOTR

1391

MILEWSKI PIOTR

1442

MUSZYŃSKA ANNA

1493

NOWAK STANISŁAW

1392

MILIMĄKA JÓZEF

1443

MUSZYŃSKI PIOTR

1494

NOWAKOWSKA DANUTA

1393

MILIMĄKA MICHAŁ

1444

MYNIUK IGNACY

1495

NOWAKOWSKA MONIKA

1394

MILLER ARTUR

1445

MYŚLICKI JAN

1496

NOWAKOWSKI ZYGMUNT

1395

MIŁKOWSKA WACŁAWA

1446

NABIT RYSZARD

1497

NOWICKA GENOWEFA

1396

MIŁKOWSKI CZESŁAW

1447

NACZAS WIESŁAW

1498

NOWICKI ANTONI

1397

MIŁKOWSKI GRZEGORZ

1448

NAGŁOWSKI JAN

1499

NOWICKI HENRYK

1398

MIŁKOWSKI HENRYK

1449

NAGŁWOWSKI JAN

1500

NOWICKI JÓZEF

1399

MIŁUCH KAMIL

1450

NAKAPAŁA JAN

1501

NOWODRZYŃSKI DARIUSZ

1400

MINTA PIOTR

1451

NAKLICKA JÓZEFA

1502

NYK IRENA

1401

MIRGA PAWEŁ

1452

NALEWAJEK TOMASZ

1503

NYK JULIAN

1402

MISIAK ANDRZEJ

1453

NAPORA JÓZEF

1504

OBARA ALEKSANDER

1403

MISIAK CZESŁAWA

1454

NAPORA STANISŁAW

1505

OBARA HALINA

1404

MISIAK DANUTA

1455

NARKIEWICZ BEATA

1506

OBERTAN BAZYLI

1405

MISIAK JAN

1456

NAUMIENIA HALINA

1507

OBERTAN JAN

1406

MISIAK MARIOLA

1457

NAUMIENIEWICZ JAN

1508

OBERTAN SZYMON

1407

MISIAK STANISŁAW

1458

NAUMIN JAN

1509

OBERTAN TERESA

1408

MISIAK ZDZISŁAWA

1459

NAWARA IRENA

1510

OBŁOZA KAZIMIERZ

1409

MISZKIEWICZ RYSZARD

1460

NAWARA JAN

1511

OBRZUT JAN

1410

MOCHA JAN

1461

NAWOLSKI JANUSZ

1512

OCHLIK GRAŻYNA

1411

MOCZYDLICA KLEMENTYNA

1462

NAWÓJ MIROSŁAW

1513

OCHLIK JAN

1412

MODROWSKI STANISŁAW ur. 1951

1463

NAWROCKI TADEUSZ

1514

OCHOCKI STANISŁAW

1413

MOKRZYCKA HALINA

1464

NELEC TADEUSZ

1515

OCZEK KAZIMIERZ

1414

MOKRZYCKI ADAM

1465

NELEC TADEUSZ

1516

OKŁOT MARCIN

1415

MONACZYŃSKI TADEUSZ

1466

NESTIR CZESŁAW

1517

OKŁOT MICHAŁ

1416

MONASIK TADEUSZ

1467

NETRABA MICHAŁ

1518

OKŁOT STEFANIA

1417

MORAWSKI BOGDAN

1468

NICPOŃ BOGUSŁAWA

1519

OLAK ANNA

1418

MORDOWSKI STANISŁAW ur. 1918

1469

NICPOŃ ROMAN

1520

OLCZYK ZDZISŁAW

1419

MOROCH PIOTR

1470

NIEDBALSKI ZBIGNIEW

1521

OLCZYK MAREK
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1522

OLCZYK MARIA

1523
1524
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1575

PALUCH JAN

1628

PIEPRZAK TERESA

OLCZYK WIOLETTA

1576

PALUSZEK MARIAN

1629

PIEPRZAK ZOFIA

OLECH MARIA

1577

PALUSZKIEWICZ LUCJAN

1630

PIERORZYŃSKA STANISŁAWA

1525

OLECH TADEUSZ

1578

PALUSZKIEWICZ MARIA

1631

PIERÓG JÓZEF

1526

OLEJ DARIUSZ

1579

PAŁAJDOWICZ TERESA

1632

PIESTRAK ANTONI

1527

OLEJNICZAK DARIUSZ

1580

PAŁKOWSKA HENRYKA

1633

PIETRAS KAZIMIERZ

1528

OLEJNIK ROMAN

1581

PAŁYS ANTONINA

1634

PIETRAS SŁAWOMIR

1529

OLEJNIK WOJCIECH

1582

PAŁYS HELENA

1635

PIETRAS TERESA

1530

OLEKSY ADAM

1583

PAŁYSA MAŁGORZATA

1636

PIETROŃ ADAM

1531

OLEKSY STANISŁAW

1584

PAŁYSA MARIUSZ

1637

PIETRUSZKA BARBARA

1532

OLESZKOWICZ ALEKSANDER

1585

PANASIUK ROBERT

1638

PIETRZAK JAN

1533

OLEWIŃSKI CZESŁAW

1586

PANIAK JÓZEF

1639

PIETRZAK PAWEŁ

1534

OLKOWICZ CZESŁAW

1587

PARTYKA ELŻBIETA

1640

PIETRZAK STANISŁAW

1535

ONISZKO EWA

1588

PARTYKA ZBIGNIEW

1641

PIETRZAK STANISŁAWA

1536

ONISZKO LUDWIK

1589

PARZYGNAT WOJCIECH

1642

PIETRZAK WŁADYSŁAWA

1537

ONISZKO MIROSŁAW

1590

PASEK RYSZARD

1643

PIĘCIAK WACŁAW

1538

ONISZKO WIESŁAW

1591

PASTERNAK JAN

1644

PIKULIŃSKI JÓZEF

1539

OPAT BOGDAN

1592

PASZCZYŃSKA KAZIMIERA

1645

PILARSKA WIESŁAWA

1540

OPIEKA HENRYK

1593

PASZKIEWICZ GRZEGORZ

1646

PILARSKI FRANCISZEK

1541

OPOŃ STANISŁAWA

1594

PASZKOWIAK JAN

1647

PILARSKI ROMAN

1542

OPOŃ WALERIA

1595

PATRZAŁEK ANDRZEJ

1648

PILECKI EUGENIUSZ

1543

OPYD JERZY

1596

PAWELEC KAMIL

1649

PINKOWSKI ADAM

1544

OPYD MAŁGORZATA

1597

PAWLAK WŁODZIMIERZ

1650

PIOTROWSKI WŁADYSŁAW

1545

OPYD STEFAN

1598

PAWLAK JAN

1651

PIÓREK CECYLIA

1546

ORŁOWSKI JÓZEF

1599

PAWLIK JÓZEF

1652

PIÓREK STANISŁAWA

1547

ORNATOWICZ MIECZYSŁAW

1600

PAWLIK WALERIAN

1653

PIÓREK ZOFIA

1548

ORYŚ EDWARD

1601

PAWLIK TADEUSZ

1654

PIÓRKO KAROL

1549

ORYŚ JAN

1602

PAWLUK BRONISŁAW

1655

PIÓRKOWSKI WŁADYSŁAW

1550

ORZEŁ JAN

1603

PAWLUK JAN

1656

PIPIRO BOGDAN

1551

ORZEŁ KRYSTYNA

1604

PAWLUK KAZIMIERA

1657

PISARSKI EDWARD

1552

ORZEŁ STANISŁAW

1605

PAWLUK PIOTR

1658

PISZCZEK BOŻENA

1553

OSTOJSKI TADEUSZ

1606

PAWLUK STEFANIA

1659

PISZCZYK ANNA

1554

OSTROWSKI ANDRZEJ

1607

PAWLUK WITOLD

1660

PISZCZYK DARIUSZ

1555

OSYSEK HENRYK

1608

PAWLUK WOJCIECH

1661

PISZCZYK JADWIGA

1556

OZGA MIROSŁAW

1609

PAWŁOWSKA EMILIA

1662

PLESIŃSKA EWA

1557

OŻDŻYŃSKI ANTONI

1610

PAWŁOWSKI MICHAŁ

1663

PLESKACZ JÓZEF

1558

PACHOLICKI WŁADYSŁAW

1611

PAZDAN EMIL

1664

PLEŚNIAK ANTONI

1559

PACHURA FRANCISZEK

1612

PELAK WŁODIMIERZ

1665

PLEŚNIAK MARIA

1560

PACHURA JOLANTA

1613

PEREGRYM STEFAN

1666

PLEŚNIAK STANISŁAW

1561

PACHURA JÓZEF

1614

PEREK JAN

1667

PLITT JANUSZ

1562

PACIOREK ANTONI

1615

PERZ EDMUNT

1668

PŁACHTA GRZEGORZ

1563

PADUSZYŃSKA MAŁGORZATA

1616

PIASECKI MARIAN ur.1947

1669

PŁÓKARZ MARIA

1564

PAJĄCZKOWSKI JAN

1617

PIASECKI MARIAN ur.1966

1670

POCZĄTEK JULIAN

1565

PAJĄK EDWARD

1618

PICHUL JAN

1671

PODBUCKA BARBARA

1566

PAJĄK JACEK

1619

PIECHOWIAK JAN

1672

PODBUCKA ELŻBIETA

1567

PAJĄK TADEUSZ

1620

PIECHOWIAK MARIA

1673

PODSADNI MAREK

1568

PAKULSKI KAZIMIERZ x 2

1621

PIECHOWIAK ZYGMUNT

1674

PODYMA LUCJAN

1569

PALCZAK DARIUSZ

1622

PIEGOŃSKI JAN

1675

POGODNY MICHAŁ

1570

PALICA STANISŁAWA ur.1937

1623

PIEPRZAK ALFREDA

1676

POGWIZD JÓZEFA

1571

PALICA STANISŁAWA ur.1967

1624

PIEPRZAK FELIKS

1677

POGWIZD MICHALINA

1572

PALICKA NATALIA

1625

PIEPRZAK JANINA

1678

POGWIZD STANISŁAWA

1573

PALICKI WIESŁAW

1626

PIEPRZAK JULIAN

1679

POLAK JAN

1574

PALMAR MICHAŁ

1627

PIEPRZAK TADEUSZ

1680

POLAKOWSKA ZOFIA
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1734

RABIEJ RYSZARD

1787

RUSEK ROMAN
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1682

POLAKOWSKI TADEUSZ

1735

RABURA DANIEL

1788

RUSNAK JÓZEF

1683

POLASZCZYK GRZEGORZ

1736

RACZYŃSKI LESZEK

1789

RUSNAK WŁADYSŁAW

1684

POPŁAWSKI ANDRZEJ

1737

RACZYŃSKI SŁAWOMIR

1790

RYBACKI LESZEK

1685

POPRAWA ZYGMUNT

1738

RADWAŃSKI KRZYSZTOF

1791

RYBAK MAREK

1686

POPRAWSKI MAREK

1739

RADZISZEWSKI PIOTR

1792

RYBARCZYK MARIA

1687

PORĘBA MICHAŁ

1740

RAK ZOFIA

1793

RYBKA GENOWEFA

1688

PORYSZKO ANTONI

1741

RAKSZAWA RYSZARD

1794

RYBKA JANUSZ

1689

PORYSZKO BARBARA

1742

RAMUS KRZYSZTOF

1795

RYBKA KAZIMIERZ

1690

PORYSZKO MICHALINA

1743

RAPATA BIGNIEW

1796

RYBKA ZBIGNIEW

1691

PORYSZKO WERONIKA

1744

RASZEWSKI JERZY

1797

RYCERZ WŁADYSŁAW

1692

POSACKI ADAM

1745

RATAJ STANISŁA

1798

RYCHEL FRANCISZEK

1693

POSACKI FELIKS

1746

RATUSZYŃSKI BRONISŁAW

1799

RYCHLEWSKI MICHAŁ

1694

POSMYK JERZY

1747

RATUSZYŃSKI EDWARD

1800

RYDZ JÓZEF

1695

POWAGA KRZYSZTOF

1748

RAUBE BRONISŁAW

1801

RYDZ SZCZEPAN

1696

POWALSKI ANTONI

1749

RAUBE BRONISŁAWA

1802

RYDZ ZOFIA

1697

POWIERŻA KRZYSZTOF

1750

RAUBE JOANNA

1803

RYL JULIANNA

1698

POŹNIAK TADEUSZ

1751

REGUŁA ADAM

1804

RYL MICHAŁ

1699

PÓŁCHŁOPEK JÓZEF

1752

REGUŁA BOGUSŁAW

1805

RYSZ PIOTR

1700

PÓŁCHŁOPEK LEOKADIA

1753

REMBIELAK ANDRZEJ

1806

RYSZCZAK MARIA

1701

PÓŁTORAK MIROSŁAW

1754

RESZKA MAREK

1807

RYSZCZAK ANDRZEJ

1702

PRAŻUCH MAREK

1755

RĘBELAK WŁADYSŁAW

1808

RYŚKIEWICZ JAN

1703

PROTASIEWICZ JAN

1756

RISTO EUGENIUSZ

1809

RZECZKOWSKI BOGDAN

1704

PRÓCHNIK JÓZEF

1757

ROBAK MIECZYSŁAW

1810

RZEPECKI JÓZEF

1705

PRUS ANNA

1758

ROCZKOWSKI BOGDAN

1811

RZEŹNIK BOLESŁAW

1706

PRUSZYŃSKI JAN

1759

RODZEŃ EMILIA

1812

RZEŹNIK JAN

1707

PRZEWLEKŁY HENRYK

1760

ROLNIK JAN

1813

RZEŹNIK JANINA

1708

PRZEWOŹNA JANINA

1761

ROMANICZ ANDRZEJ

1814

RZEŹNIK STANISŁAWA

1709

PRZEWOŹNIK EWA

1762

ROMANIUK PIOTR

1815

SADOWIŃSKI TADEUSZ

1710

PRZYBYLSKA JADWIGA

1763

ROMANIUK Stanisław ur. 1923r.

1816

SADOWSKA KAMILLA

1711

PRZYBYLSKA JANINA

1764

ROMANIUK Stanisław ur. 1962r.

1817

SADOWSKI KAZIMIERZ

1712

PRZYBYLSKI KAZIMIERZ

1765

ROMANOWICZ GRZEGORZ

1818

SAGAN ŁUKASZ

1713

PRZYBYLSKI HENRYK

1766

ROMANOWICZ HELENA

1819

SAHAJDAK JACEK

1714

PRZYBYLSKI JÓZEF

1767

ROMANOWICZ LEOKADIA

1820

SALA JÓZEF

1715

PRZYBYLSKI STEFAN

1768

ROMANOWICZ ROMAN

1821

SALACHNA STANISŁAW

1716

PRZYBYLSKI WACŁAW

1769

ROMANOWICZ ZYGMUNT

1822

SALADRA DOROTA

1717

PRZYBYŁO CZESŁAWA

1770

ROMAŃSKI BOLESŁAW

1823

SAŁATA FRANCISZEK

1718

PRZYBYŁO TADEUSZ

1771

ROSAK ZDZISŁAW

1824

SAŁEK JÓZEF

1719

PRZYGODZKI RENATO

1772

ROWBA HENRYK

1825

SAŁEK STEFAN

1720

PRZYSIĘŻNY JAN

1773

ROZKRUT ZBIGNIEW

1826

SAMBOR ADAM

1721

PRZYSTUPA JERZY

1774

ROZMUS DANUTA

1827

SAMBOR ELŻBIETA

1722

PRZYTOCKI JACEK

1775

ROZTKOWSKI SEWERYN

1828

SAMBOR KAZIMIERZ

1723

PRZYTOCKI JÓZEF

1776

ROZUM KAZIMIERZ

1829

SAMOCHA TERESA

1724

PSZENICZNY JERZY

1777

RÓG JANINA

1830

SAMOCKI LESZEK

1725

PUCHAŁOWSKI STANISŁAW

1778

RÓG JÓZEF

1831

SAMOCKI MARIAN ur.1906

1726

PUCHOWSKA BOŻENA

1779

RÓG ROMAN

1832

SAMOCKI MARIAN ur.1925

1727

PUDŁO ADAM

1780

RÓG ZOFIA

1833

SAMOCKI MARIAN ur.1927

1728

PUNDA STANISŁAW

1781

RÓŻYCKI KAZIMIERZ

1834

SAMOCKI ZENON ur.1957

1729

PUZIO JÓZEF

1782

RUDNICKI ANTONI

1835

SAMOCKI ZENON ur.1958

1730

PYZIK DARIUSZ

1783

RUDNICKI JÓZEF

1836

SAMOCKI ZENON ur.1959

1731

RABCZAK Stanisław

1784

RUDNIK MIECZYSŁAW

1837

SAMSONOWICZ BOGDAN

1732

RABIEGA MARIAN

1785

RUDY ROMAN

1838

SAPOŻNIKOW ANDRZEJ

1733

RABIEJ RYSZARD

1786

RUKA ANTONINA

1839

SAPOŻNIKOW ELŻBIETA
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SARANOWICZ STANISŁAW

1893

SMOLAN KRYSTYNA

1946

STASIAK JANINA

1841

SASANOWICZ EDWIN

1894

SMOLAN STANISŁAW

1947

STASZEWSKA HELENA

1842

Sasanowicz Robert

1895

SMOLAN ZYGMUNT

1948

STAŚKIEWICZ WIESŁAW

1843

SASANOWICZ ZENON

1896

SMOLAREK ANDRZEJ

1949

STAWISKI EUGENIUSZ

1844

SAWICKI FRANCISZEK

1897

SMOLAREK MAREK

1950

STAWSKI ADAM

1845

SAWICKI MARCIN

1898

SMOLIŃSKI JACEK

1951

STEBNICKI ANDRZEJ

1846

SAWLEWICZ RYSZARD

1899

SMOLIŃSKI MAREK

1952

STEC FRANCISZEK

1847

SAWLEWICZ STANISŁAW

1900

SMRECZAK JÓZEF

1953

Stec Irena

1848

SĄDAJ PIOTR

1901

SNOCH JANUSZ

1954

STEC JAN

1849

SCHODOWSKI HENRYK

1902

SOBASZEK JAN

1955

STEC STANISŁAWA

1850

SCHOLZ ROMAN

1903

SOBCZAK JAN

1956

STEFANOWSKI CZESŁAW

1851

SENIAK KATARZYNA

1904

SOBCZYK GERARD

1957

STELMACH BRONISŁAW

1852

SERAFINOWICZ STANISŁAW

1905

SOBEL STANISŁAWA Z D.PATYNEK

1958

STĘPNIEWSKI JÓZEF

1853

SEREDYŃSKA KAZIMIERA

1906

SOBENEK JÓZEF

1959

STOCKI WŁADYSŁAW

1854

SEREDYŃSKI KAZIMIERZ

1907

SOBIERAJ MARIA

1960

STOLARCZYK JERZY

1855

SEREDZIŃSKA DANUTA

1908

SOBKOWIAK MARIAN

1961

STOLARSKI ANDRZEJ

1856

SIBIŃSKA GRAŻYNA

1909

SOBOTA JERZY

1962

STRĄCZEK MIKOŁAJ

1857

SIBIŃSKA ANIELA

1910

SOCHA ELŻBIETA

1963

STROJNY KRZYSZTOF

1858

SIEDLECKI HENRYK

1911

SOCHA MAREK

1964

STROMA MARIAN

1859

SIEMIAK MAREK

1912

SOCHA WIESŁAW

1965

STROMA STANISŁAW

1860

SIEMIENIEC MAREK

1913

SOKOŁYCZ PAWEŁ

1966

STRYCHALAK JULIUSZ

1861

SIEMIŃSKI ANDRZEJ

1914

SOLAREWICZ BRONISŁAW

1967

STRYCHALSKI KAZIMIERZ

1862

SIENKIEWICZ JAN

1915

SOLECKI HENRYK

1968

STRZELCZAK PIOTR

1863

SIEPKA GRAŻYNA

1916

SOŁOWSKI JANUSZ

1969

STRZELCZAK JAN

1864

SIEPKA WŁODZIMIERZ

1917

SOŁOWSKI ZBIGNIEW

1970

STRZELCZAK WŁADYSŁAW

1865

SIERADZKI TOMASZ

1918

SOŁTYSIK KRZYSZTOF

1971

STRZEMSKI EMIL

1866

SIERPIEŃ PIOTR

1919

SOŁTYSIK RENATA

1972

STUCHŁA LUDMIŁA

1867

SIPIŃSKI PIOTR

1920

SOROCZYŃSKI TADEUSZ

1973

STUCHŁY ARKADIUSZ

1868

SIRY JAN

1921

SOROKO ZYGMUNT

1974

STUDENNY KAZIMIERZ

1869

SIWIEC HALINA

1922

SOWA FRANCISZEK

1975

STWARTKA RYSZARD

1870

SIWY PIOTR

1923

SOWA JÓZEF

1976

SUBCZAK STANISŁAW

1871

SKARŻYŃSKI STANISŁAW

1924

SOWA PAWEŁ

1977

SUCH WŁADYSŁAW

1872

SKIBA MAŁGORZATA

1925

SOWIZDRZAŁ ZENOBIA

1978

SUCHODOLSKI JAN

1873

SKIBNIEWSKA KLAUDIA

1926

SPACIL MIECZYSŁAW

1979

SUCHOLIŃSKA JADWIGA

1874

SKOCZYŁO JÓZEF

1927

SPIAK PIOTR ur. 1948

1980

SUCHOLIŃSKI WITOLD

1875

SKOKUN STANISŁAW

1928

SPIAK KRYSTYNA

1981

SULIKOWSKI JAN

1876

SKOKUN STANISŁAW

1929

SPIAK MARIA ur.1941

1982

SULIKOWSKI STANISŁAW

1877

SKORUPSKA KAZIMIERA

1930

SPIAK MARIA ur.1950

1983

SUŁKOWSKI KAZIMIERZ

1878

SKORUPSKI IRENEUSZ

1931

SPIAK MIKOŁAJ

1984

SUMARA STANISŁAW

1879

SKORUPSKI MARIUSZ

1932

SPIAK PIOTR ur.1958r.

1985

SUSZCZYŃSKA AGNIESZKA

1880

SKÓRA STANISŁAW

1933

SPIAK TERASA

1986

SUSZCZYŃSKA BOGUMIŁA

1881

SKRZYNIARZ STANISŁAW

1934

SROKA JÓZEF

1987

SUSZCZYŃSKI KRZYSZTOF

1882

SKRZYPCZAK WŁADYSŁAW

1935

SROKOWSKI JERZY

1988

SWACHTA KRZYSZTOF

1883

SKRZYPICKA STEFANIA

1936

STACHOWICZ ZOFIA

1989

SYLWANIUK JAN

1884

SKUBAŁA DOROTA

1937

STACHURA JAN

1990

SYNOŚ JAN

1885

SKUBAŁA ELŻBIETA

1938

STACHYRA ADAM

1991

SYNOŚ LEONIA

1886

SKUBAŁA HENRYK

1939

STACHYRA CZESŁAW

1992

SYNOŚ MIECZYSŁAW

1887

SKUZA JÓZEF

1940

STACHYRZAK WOJCIECH

1993

SYPIEŃ KRYSTYNA

1888

SKWAREK STANISŁAW

1941

STANEK EDWARD

1994

SYTNIK TERESA Z D.GORDZIEJEWSKA

1889

SKWIRZYŃSKA MARIA

1942

STANO DANUTA

1995

SYWORYŃ JANUSZ

1890

SKWIRZYŃSKI ROMAN

1943

STARCZEWSKI ALOJZY

1996

SZAL JÓZEF

1891

SMELA RYSZARD

1944

STAROSTKA RYSZARD

1997

SZALKOWSKI RYSZARD

1892

SMOLAN BOGUSŁAW

1945

STARSZEWSKI JAROSŁAW

1998

SZATKOWSKI DARIUSZ

252

7. Lista osób pracujących w latach 1945-2017

Monografia Nadleśnictwa Wołów ▪

Ludzie lasów Doliny Odry

1999

SZCZEPANEK KAZIMIERZ

2052

SZTAJGLA CZESŁAW

2105

ŚLĘZAK RYSZARD

2000

SZCZEPAŃSKI EUGENIUSZ

2053

SZTUKA ELŻBIETA

2106

ŚLUSARCZYK CZESŁAW

2001

SZCZEPCZYŃSKI HENRYK

2054

SZUBART WŁADYSŁAW

2107

ŚLUSARCZYK JERZY

2002

SZCZEPNY DYMITR

2055

SZUBERT RYSZARD

2108

ŚMIAŁEK BOLESŁAW

2003

SZCZEPNY EDWARD

2056

SZUCAJ STANISŁAWA

2109

ŚMIAŁEK HELENA

2004

SZCZERBA ZDZISŁAW

2057

SZUKALSKI ADAM

2110

ŚMIETANA BOGDAN

2005

SZCZESZEK RYSZARDA

2058

SZUL JAN

2111

ŚWĘTOŃ FRANCISZEK

2006

SZCZUR LUDWIK

2059

SZULIKOWSKI MARIUSZ

2112

ŚWIĄDER EDWARD

2007

SZCZYGIEŁ ANTONI

2060

SZUMOWICZ JANINA

2113

ŚWIĄTEK JÓZEF

2008

SZCZYGIEŁ CECYLIA

2061

SZUMSKI EDWARD

2114

ŚWIĄTKIEWICZ WIESŁAWA

2009

SZCZYGIEŁ JÓZEF

2062

SZUST JANINA

2115

ŚWIĄTKOWSKI DARIUSZ

2010

SZCZYGIEŁ STANISŁAW

2063

SZUSZYŃSKI ARKADIUSZ

2116

ŚWIDER IRENA

2011

SZCZYGIEŁ TADEUSZ

2064

SZUŚCICKA DANUTA

2117

ŚWIDER ALEKSANDER

2012

SZCZYGIEŁ WŁADYSŁAWA

2065

SZWIEC JÓZEF

2118

ŚWIDER EDMUND

2013

SZCZYPCZYŃSKI HENRYK

2066

SZUMAŃSKI KRZYSZTOF

2119

ŚWIDZIŃSKI JAN

2014

SZCZYPCZYŃSKI ROMAN

2067

SZUMIAŁ ARTUR

2120

ŚWIRAD EDWARD

2015

SZCZYPEL– OSIERDA AGNIESZKA

2068

SZYBA TADEUSZ

2121

ŚWIRTA ANDRZEJ

2016

SZCZYPKA SYLWESTER

2069

SZYDŁOWSKI RYSZARD

2122

ŚWIRZECKI BOGUSŁAW

2017

SZEFLER STEFAN

2070

SZYLAR HALINA

2123

ŚWITAŁA GRZEGORZ

2018

SZELA KAZIMIERZ

2071

SZYLAR RYSZARD

2124

ŚWITOŃ BOGUSŁAWA

2019

SZELA SŁAWOMIR

2072

SZYMANOWICZ ROBERT

2125

ŚWITOŃ JERZY

2020

SZELA ZBIGNIEW

2073

SZYMAŃSKI IRENEUSZ

2126

ŚWITOŃ KRZYSZTOF

2021

SZELAST STANISŁAW

2074

SZYMAŃSKI JAROSŁAW

2127

ŚWITOŃ TADEUSZ

2022

SZELĄG LESŁAW

2075

SZYMAŃSKI MIROSŁAW

2128

ŚWITOŃ ZBIGNIEW

2023

SZELEWA STANISŁAW

2076

SZYMAŃSKI STEFAN

2129

TABAK JAN

2024

SZELEWA STEFAN

2077

SZYMAŃSKI ZBIGNIEW

2130

TABISIAK HELENA

2025

SZEWC FRANCISZKA

2078

SZYSZŁO JERZY

2131

TALARCZYK WIKTOR

2026

SZEWC WIESŁAW

2079

ŚLEDŻ EUGENIUSZ x 2

2132

TARGOWICZ ADAM

2027

SZEWCZYK TADEUSZ

2080

ŚLEDŹ GRZEGORZ

2133

TARNOWSKA BARBARA

2028

SZEWCZYK KAZIMIERZ

2081

ŚLEDŹ MARIUSZ

2134

TARNOWSKA JANINA ur.1928

2029

SZEWCZYK STEFAN

2082

ŚLEDŹ MIROSŁAW

2135

TATARYN JAN

2030

SZEWCZYK WOJCIECH

2083

ŚLEDŹ RYSZARD

2136

TATARYN LUCYNA

2031

SZIMTO ROBERT

2084

ŚLEDŹ STEFANIA

2137

TERAKOWSKI KAZIMIERZ

2032

SZKÓŁKA JÓZEF

2085

ŚLEPOWROŃSKA GRAŻYNA

2138

TERESZKO WOJCIECH

2033

SZKULIMOWSKI TADEUSZ

2086

ŚLĘCZKA TADEUSZ

2139

TERLECKI KRZYSZTOF

2034

SZKULIMOWSKI TADEUSZ

2087

ŚLĘCZKA AGNIESZKA

2140

TEŚLAK DYMITR

2035

SZKUTNIK MONIKA

2088

ŚLĘCZKO CECYLIA

2141

TEŚLAK STEFAN

2036

SZKUTNIK STANISŁAW

2089

ŚLĘCZKO CZESŁAWA

2142

TKACZ JAN

2037

SZLACHTYCZ JAN

2090

ŚLĘCZKO EUGENIUSZ

2143

TKACZ TADEUSZ

2038

SZMAJ STANISŁAWA

2091

ŚLĘCZKO FRANCISZEK

2144

TKOCZ JÓZEF

2039

SZMOŁDA JÓZEF

2092

ŚLĘCZKO HALINA

2145

TŁUCZEK ZOFIA

2040

SZNAJDER STANISŁAW

2093

ŚLĘCZKO HELENA ur.1933

2146

TOHMALA PAWEŁ

2041

SZNAJDEROWICZ WIESŁAW

2094

ŚLĘCZKO HELENA ur.1956

2147

TOKARCZUK STANISŁAW

2042

SZOSTAK ANDRZEJ

2095

ŚLĘCZKO JANINA

2148

TOKARCZYK IWONA

2043

SZOSTAKOWSKI KAROL

2096

ŚLĘCZKO JÓZEF ur.1942

2149

TOKARZ BRONISŁAW

2044

SZPAK ADAM

2097

ŚLĘCZKO JÓZEF ur.1951

2150

TOLL ADAM

2045

SZPAK TERESA

2098

ŚLĘCZKO KATARZYNA

2151

TOMALA ANDRZEJ

2046

SZPARA EDWARD

2099

ŚLĘCZKO KAZIMIERZ

2152

TOMASIEWICZ JÓZEF

2047

SZPARA EUGENIUSZ

2100

ŚLĘCZKO LEON

2153

TOMCZAK MAREK

2048

SZPARA FELIKS

2101

ŚLĘCZKO ROZALIA

2154

TOMCZYK Stanisław

2049

SZPER ROMAN

2102

ŚLĘCZKO STANISŁAW

2155

TOMCZYK BOGDAN

2050

SZPILAK ALEKSANDER

2103

Ślęczko Tadeusz

2156

TOMCZYK JÓZEF

2051

SZRAJNERT IRENEUSZ

2104

ŚLĘCZKO ZOFIA

2157

TOMCZYK ZBIGNIEW
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TOMKOWICZ ZBIGNIEW

2213

URBAŃSKI ANDRZEJ

2267

WIECZOREK JERZY

2159

TOMSKA MARIA

2214

URBAŚ STANISŁAW

2268

WIEJAK BOLESŁAW

2160

TOREBKO BOGDAN

2215

URUSKA WANDA

2269

WIERZBICKI ARTUR

2161

TRACZ BRONISŁAW

2216

URZĘDOWICZ STANISŁAW

2270

WIERZBOWSKI ZBIGNIEW

2162

TRACZYŃSKI BARTŁOMIEJ

2217

USTRZYCKA EWA

2271

WIESZCZEK ADAM

2163

TROCIAK ALFREDA

2218

USTRZYCKA KAROLINA

2272

WIESZCZEK EDWARD

2164

TROCIAK ANTONI

2219

USTRZYCKA KATARZYNA

2273

WIETRZYK STEFANIA

2165

TROCIAK DANUTA

2220

USTRZYCKA MARIA ur.1934

2274

WIĘCŁAW TERESA

2166

TROCIAK JAN

2221

USTRZYCKA MARIA ur.1947

2275

WIGURSKI KAZIMIERZ

2167

TROCIAK JÓZEF

2222

USTZRYCKI STANISŁAW

2276

WIHŁO TADEUSZ

2168

TROCIAK MARIA

2223

WABISZCZEWICZ STANISŁAW

2277

WILCZEK RYSZARD

2169

TROCIAK MIECZYSŁAW

2224

WACH KAZIMIERZ

2278

WILCZYŃSKI WILHELM

2170

TROCIAK STANISŁAW

2225

WAJDNER IRENEUSZ

2279

WILK ADAM

2171

TROCIAK WINCENTY

2226

WALAK ZBIGNIEW

2280

WILK BRONISŁAW

2172

TROFIDŁO MARIA

2227

WALASEK IRENEUSZ

2281

WILK KAMILLA

2173

TROJANOWSKA ELŻBIETA

2228

WALASZCZYK MARIANNA

2282

WILK KAZIMIERZ

2174

TRYBA STANISŁAW

2229

WALCZYŃSKI JERZY

2283

WILK PIOTR

2175

TRYBULEC JAN

2230

WALISZCZEWICZ ZDZISŁAW

2284

WILK ZENON

2176

TRYSZCZYŁA ANTONI

2231

WALTYNOWSKA WANDA

2285

WINCENCIAK WOJCIECH

2177

TRYSZCZYŁA HALINA

2232

WANICKI ADAM

2286

WINIARSKA HELENA

2178

TRYSZCZYŁA IRENA

2233

WARCHOŁ JÓZEFA

2287

WINIARSKI JÓZEF

2179

TRYSZCZYŁA JAN

2234

WARDĘGA KAZIMIERZ

2288

WINOWSKI TOMASZ

2180

TRYSZCZYŁA STEFAN

2235

WARPAS BOLESŁAW

2289

WISŁOCKA ELŻBIETA

2181

TRYSZCZYŁA STEFANIA

2236

WARSZAWSKI KAZIMIERZ

2290

WISŁOCKI PIOTR

2182

TRYSZCZYŁA SZYMON

2237

WARZKIEWICZ STANISŁAW

2291

WISŁOWSKI PIOTR

2183

TRYSZCZYŁA WŁADYSŁAW

2238

WARZYBOK STANISŁAW

2292

WISZCZEK JANINA

2184

TRYTIAK KRZYSZTOF

2239

WASILEWSKA HALINA

2293

WISZNIEWSKI FELIKS

2185

TRZYBULSKI TADEUSZ

2240

WASILEWSKA IWONA

2294

WIŚNIEWSKI LECH

2186

TUŁACZ ROBERT

2241

WASILEWSKI RYSZARD

2295

WIŚNIEWSKI LESZEK

2187

TUŁECZ TEODORA

2242

WASILEWSKI CZESŁAW

2296

WIŚNIEWSKI RYSZARD

2188

TURCZYN JAN

2243

WASILEWSKI PIOTR

2297

WIŚNIEWSKI TADEUSZ

2189

TURCZYN MARIAN

2244

WASILEWSKI STANISŁAW

2298

WITKOWICZ ZDZISŁAW

2190

TUROWSKI MATEUSZ

2245

WASILEWSKI WŁADYSŁAW

2299

WITKOWSKA ANNA

2191

TURSKI STANISŁAW

2246

WASILKOWSKI MARIAN

2300

WIZIMIRSKI ZYGMUNT

2192

TWARDY KAROL

2247

WASYLKOWSKI MARIAN

2301

WIZNER JÓZEF

2193

TWARÓG HENRYKA

2248

WASZAK REGINA

2302

WLAZŁO WŁADYSŁAW

2194

TWOREK ALOJZY

2249

WASZKIEWICZ ANDRZEJ

2303

WŁODARSKA JADWIGA

2195

TWORKOWSKI JAN

2250

WAWRUSZCZAK HENRYK

2304

WŁODARSKI JAN

2196

TYLUTKI STANISŁAW

2251

WAWRZYNIAK ZENON

2305

WŁODARSKI TADEUSZ

2197

TYMCZYSZYN GRZEGORZ

2252

WAWRZYNIAK STEFAN

2306

WŁODARSKI STANISŁAW

2198

TYMCZYSZYN HONORATA

2253

WAWRZYNOWICZ TADEUSZ

2307

WŁODEK WŁADYSŁAW

2199

TYMCZYSZYN JÓZEF

2254

WĄTORSKI MAREK

2308

WOJCIECHOWSKA HALINA

2200

TYMCZYSZYN KRZYSZTOF

2255

WĄTROBA KRYSTYNA

2309

WOJCEICHOWSKI JERZY

2201

TYPOŃSKA MONIKA

2256

WENDERSKI ANDRZEJ

2310

WOJCIECHOWSKA JUSTYNA

2202

UBOWSKI STANISŁAW

2257

WEREMCZUK ANTONINA

2311

WOJCIECHOWSKI MAREK

2203

ULMANIEC ADAM

2258

WERNICKI MIECZYSŁAW

2312

WOJCIECHOWSKI STANISŁAW

2204

ULMANIEC ANDRZEJ

2259

WESOŁOWSKI HENRYK

2313

WOJNICZ MARIOLA

2205

ULMANIEC FRANCISZKA

2260

WESOŁOWSKI MAREK

2314

WOJNICZ LUDWIK

2206

ULMANIEC JAN

2261

WĘGRZYN AGATA

2315

Wojnicz Maria

2207

ULMANIEC KATARZYNA

2262

WIĄCEK CZESŁAW

2316

WOJTAL KRYSTYNA

2208

ULMANIEC STANISŁAW

2263

WIĄCEK DARIUSZ

2317

WOJTANOWSKA ŁUCJA

2209

ULMANIEC TADEUSZ

2264

WIĄCEK FRANCISZEK

2318

WOJTAS EDWARD

2210

ULMANIEC ZOFIA

2265

WIĄCEK JAN

2319

WOJTCZYK ANTONI

2211

URBAN JÓZEFA

2266

WIĄCEK STANISŁAW

2320

WOJTCZYK TERESA

2212

URBAN PAWEŁ
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WOJTUK STANISŁAW

2375

WYCISK RUDOLF

2449
2429

ZIÓŁKIEWICZFRANCISZEK
ZIELIŃSKI
NATALIA

2322

WOJTYŁO ANDRZEJ

2376

WYPYCH PIOTR

2450
2430

ZIÓŁKOWSKIJAN
ZIELIŃSKI
JERZY

2323

WOJTYŁO JOANNA

2377

WYRĘBAK KRYSTYNA

2451
2431

ZIÓRKIEWICZMARIUSZ
ZIELIŃSKI
BEATA

2324

WOLAK ZBIGNIEW

2378

WYSKIEL CZESŁAWA

2452
2432

ZIÓRKIEWICZKLEMENS
ZIELONKA
EWA

2325

WOLAŃSKI TADEUSZ

2379

WYSKIEL STANISŁAW

2433
2453

ZŁOTEK PIOTR
ZIELONKA
MARCIN

2326

WOLARZ JÓZEF

2380

WYSOCKA TERESA

2434
2454

ZOWAL JERZY
ZIELONKO
TADEUSZ

2435
2455

ZOWAL KAMILMIECZYSŁAW
ZIEMBOWSKI

2327

WOLF PIOTR

2381

WYSOCZAŃSKA OLGA

2328

WOLF WŁADYSŁAWA

2382

WYSOCZANSKI MAREK

2456
2436

ZIEMBOWSKI
ZOWAL WACŁAW
STANISŁAW

2329

WOLIŃSKA JULIA

2383

WYSOCZAŃSKI JAROSŁAW

2437
2457

ZIEMCICKI
ZUBEK ROMAN
ZBIGNIEW
ZIERNICKI
ZUCHNIAK RYSZARD
MARIAN

2330

WOLNY ZYGMUNT

2384

WYSOCZAŃSKI PIOTR

2438
2458

2331

WOŁOWACZ JAN

2385

WYSOCZAŃSKI ZDZISŁAW

2439
2459

ZIĘBA
ZWIERZYŃSKI
LECH ADAM

WYSOTA STANISŁAW

2440
2460

ZIĘBKA
ZWOLIŃSKA
JÓZEFA
JUSTYNA
ZIMNICKA
ZWOLIŃSKATERESA
TERESA

2332

WOŁOWACZ PAWEŁ

2386

2333

WOŁOWSKI TEOFIL

2387

WYSZYŃSKI ALEKSANDER

2441
2461

2334

WORONIECKI JERZY

2388

WYSZYŃSKI GRZEGORZ

2442
2462

ZIMNICKI
ZWOLIŃSKI JAN
RYSZARD

WYSZYŃSKI JERZY

2443
2463

ZIMNICKI
ZYGA BRONISŁAW
STANISŁAW

2444
2464

ZIMNOCHO
ZYGA JÓZEFA
WŁODZIMIERZ

2445
2465

ZIOMBKA
ZYGUŁA STANISŁAW
TADEUSZ

2446
2466

ZIOMEK
ŹRÓDŁO PAWEŁ
CZESŁAWA

2447
2467

ZIOMEK
ŻAK GENOWEFA
WŁADYSŁAW

2448
2468

ZIÓŁKIEWICZ
ŻAK ANTONI ALEKSANDER

2469

ŻAK JAN

2470

ŻAK PAWEŁ

2471

ŻAKOWICZ RENATA

2472

ŻAKOWICZ ZDZISŁAW

2473

ŻARKOWSKI STANISŁAW

2474

ŻARSKI JERZY

2475

ŻEBROWSKI EDWARD

2476

ŻELAZNY TOMASZ

2335

WOŚ KAZIMIERZ

2389

2336

WOŚ WŁADYSŁAW

2390

WYSZYŃSKI ZYGMUNT

2337

WOŹNIAK CZESŁAW

2391

ZABAGŁO JÓZEF

2338

WOŹNIAK DANUTA

2392

ZAGÓRSKI WŁADYSŁAW

2339

WOŹNIAK LESZEK

2393

ZAGROBELNY STANISŁAW

2340

WOŹNIAK PIOTR

2394

ZAJĄC ANTONI

2341

WOŹNIAK WIESŁAW

2395

ZAJĄC KAZIMIERZ

2342

WOŹNIAK WIKTOR

2396

ZAJĄC MARIAN

2343

WOŹNIAK WŁADYSŁAW

2397

ZAJĄCZKOWSKI ALEKSANDER

2344

WÓJCIK JÓZEF ur. 1947r.

2398

ZAJĄCZKOWSKI BOLESŁAW

2345

WÓJCIK BOLESŁAW

2399

ZAJĄCZKOWSKI MIECZYSŁAW

2346

WÓJCIK JAN

2400

ZAJĄCZKOWSKI ROMAN

2347

WÓJCIK JÓZEF ur.1928

2401

ZAKRZEWSKI JACEK

2348

WÓJCIK JÓZEF ur.1941

2402

ZALEGA GRZEGORZ

2349

WÓJCIK KAZIMIERZ

2403

ZALEGA MIROSŁAW

2350

WÓJCIK PIOTR

2404

ZAPALSKI BOLESŁAW

2351

WÓJCIK RUDOLF

2405

ZARZYCKA GRAŻYNA

2352

WÓJCIK STANISŁAWA

2406

ZARZYCKI ZYGMUNT

2353

WÓJCIK WALTER

2407

ZASAŃSKA DANUTA

2354

WÓJCIK ZOFIA

2408

ZASTRYŻNY MICHAŁ

2355

WÓJTOWICZ IZABELA

2409

ZASTRYŻNY RYSZARD

2356

WÓJTOWICZ JÓZEF

2410

ZASTRYŻNY ZBIGNIEW

2357

WRĘCZYCKI MIECZYSŁAW

2411

ZATOR STANISŁAW ur.1942

2358

WRONA MACIEJ

2412

ZATOR STANISŁAW ur.1943

2359

WRONISZEWSKA STEFANIA

2413

ZATWARDNICKI RYSZARD

2360

WRONISZEWSKI BONIFACY

2414

ZAWADA IRENEUSZ

2361

WRONISZEWSKI GRZEGORZ

2415

ZAWADZKI EDWARD

2362

WRONISZEWSKI KRZYSZTOF

2416

ZAWAŁA WŁADYSŁAW

2363

WRONKA CZESŁAW

2417

ZAWIŚLAK JAN

2364

WROŃSKI PRZEMYSŁAW x 2

2418

2365

WRÓBEL RYSZARD

2366

2477

ŻELAZOWSKI DARIUSZ

2478

ŻEMŁO FRANCISZEK

2479

ŻEMŁO MICHAŁ

2480

ŻMUDA JAN

2481

ŻMUDA ZDZISŁAW

2482

ŻOŁĄDZIEJEWSKSA STANISŁAWA

2483

ŻOŁĘDZIEJEWSKI DARIUSZ

2484

ŻOŁĘDZIEJEWSKI JÓZEF

2485

ŻOŁĘDZIEJEWSKI RYSZARD

2486

ŻOŁNIEROWICZ KAZIMIERZ

2487

ŻUCHOWICZ RYSZARD

2488

ŻUCZEK KRYSTYNA

2489

ŻUK ANDRZEJ

2490

ŻUK CZESŁAWA

2491

ŻUK WIOLETTA

2492

ŻUK ZYGMUT

ZDYNIAK ALEKSY

2493

ŻURAW JAN

2419

ZEGAR KATARZYNA

2494

ŻURAW MARIA

WRÓBEL ADAM

2420

ZELIK WERONIKA

2495

ŻWAKUŁA HELENA

2367

WRÓBEL ANTONI

2421

ZEMBROŃ ZBIGNIEW

2496

ŻWAKUŁA IRENA

2368

WRÓBEL JERZY

2422

ZEMBROŃ HALINA

2497

ŻWAKUŁA JERZY

2369

WRÓBEL MARIA

2423

ZGÓRECKA JADWIGA

2498

ŻYGADŁO LEON

2370

WRÓBLEWSKI EDWARD

2424

ZIEBEIL EDMUND

2499

ŻYGADŁO ALEKSANDER

2371

WRÓBLEWSKI JÓZEF

2425

ZIEJOT KAZIMIERZ

2500

ŻYGADŁO BOGUSŁAW

2372

WRÓBLEWSKI MARIAN

2426

ZIELIŃSKA ANNA

2501

ŻYGADŁO JAN

2373

WUJTOWICZ MARIA

2427

ZIELIŃSKA WŁADYSŁAWA

2502

ŻYGADŁO KRZYSZTOF

2374

WYCISK ANDRZEJ

2428

ZIELIŃSKI ANTONI

2503

ŻYWIOŁ JACEK
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Podziękowania
Pragnę podziękować emerytowanym pracownikom Nadleśnictwa Wołów,
których miałem przyjemność poznać i dzięki którym powstała ta książka.
Ci wspaniali ludzie w osobach panów Kazimierza Pakulskiego, Jana Czarnego,
Marka Prażucha i Alojzego Zdyniaka wspierali mnie swoimi radami
i dopingowali do napisania monografii.
Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za poświęcony czas
i ogromną życzliwość.

Pragnę równie serdecznie podziękować obecnym pracownikom Nadleśnictwa
Wołów, którzy poświęcili dużo prywatnego czasu i szczerze zaangażowali się
przy tworzeniu monografii.
Za udzielone wsparcie techniczne, merytoryczne,
edytorskie szczególne słowa podziękowania należą się:

Pani Izabeli
Florek-Żygadło

Panu Zbigniewowi
Czeryba

Panu
Dariuszowi Olej

Panu Sylwestrowi
Bulak

Panu Jackowi
Czepnik

Panu Bartłomiejowi
Draczyńskiemu

Za wszystko, co Państwo zrobili, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Artur Dyrcz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów

