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LEŚNE PRZESŁANIE
DLA PIELGRZYMÓW

LEŚNICY UCZCILI 40. ROCZNICĘ
RADOMSKIEGO CZERWCA ’76
WYSTAWA „POZNAJ GRZYBY –
UNIKNIESZ ZATRUCIA”

NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowni Czytelnicy,

W

bieżącym numerze radomsko-kieleckiego dodatku do „Głosu
Lasu” wiele uwagi poświęciliśmy relacji z akcji promocyjnej
Światowe Dni Młodzieży z leśnikami, w której udział na terenie nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu wzięło kilka tys. pielgrzymów
z całego świata. W poprzednim kwartale ważnym wydarzeniem były także
obchody 40. rocznicy radomskiego protestu robotniczego Czerwiec ’76, które
upamiętniono m.in. pamiątkową płaskorzeźbą na budynku RLDP.
Jesień to czas – o ile będzie sprzyjała pogoda – masowych grzybobrań.
RDLP wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu
zorganizowała wystawę „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”, podczas której
grzyboznawcy i leśnicy podzielili się wiedzą na temat zasad zbierania grzybów
przyjaznego dla lasów i bezpiecznego dla ludzi.
To nie wszystkie tematy związane z grzybami. 25 września RDLP w Radomiu oraz nadleśnictwa LKP „Puszcza Świętokrzyska” zapraszają wszystkich
leśników i ich rodziny na „Dary Świętokrzyskich Lasów”.
Edyta Nowicka
Redaktor prowadząca
Darz bór!
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Rada LKP o badaniach
naukowych
7 lipca na terenie Leśnego Ośrodka Edukacyjnego
w Jedlni-Letnisku odbyło się spotkanie Rady Naukowo-Społecznej LKP Puszcza Kozienicka. Tematem
przewodnim były badania naukowe, w szczególności
realizacja tematu dotyczącego turystyki przez
wiedeński Universität für Bodenkultur (BOKU).

Prezentacja wstępnych wyników badań ruchu turystycznego
na ścieżce Jedlnia

W

części kameralnej spotkania Anna Pikus, naczelniczka Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP, przedstawiła aktualne zagadnienia i podsumowała
osiągnięcia dotyczące funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych. Dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak nawiązał do spotkania wyjazdowego trzech rad naukowo-społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych:
Puszcza Kozienicka, Puszcza Świętokrzyska oraz Bory Tucholskie na terenie RDLP w Toruniu, podkreślając, że było to
istotne wydarzenie, wyjątkowe w skali kraju, umożliwiające wymianę doświadczeń i warte kontynuowania. Piotr Kacprzak,
zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu, omówił dotychczasowe badania realizowane w LKP, wskazując
na potrzebę prowadzenia prac o charakterze monitoringu. Tomasz Sot, nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice, omówił zagadnienia związane z realizacją tematu badawczego pt. „Opracowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych w Lasach Państwowych”. Zauważył, że ponad 20-letnie doświadczenia funkcjonowania LKP
Puszcza Kozienicka wskazują na akceptację przez społeczeństwo działań leśników w zakresie infrastruktury turystycznej
i edukacyjnej. Wyniki badań pozwolą rozumieć i mierzyć potrzeby społeczne oraz tworzyć bazę informacji na temat ruchu
turystycznego na terenie Puszczy. W części terenowej na ścieżce edukacyjnej „Jedlnia” Jacek Karaśkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Radom, zaprezentował jeden z punktów badawczych i przedstawił wstępne wyniki pomiarów.
Tekst | Edyta Nowicka

W szkole drzewnej i leśnej w Garbatce-Letnisku
odbył się wernisaż wystawy poplenerowej
IX Międzynarodowego Pleneru Ekspresji Twórczej
Malarstwa i Rzeźby „Puszcza Kozienicka. Inspiracje
Garbatka-Letnisko".

Tekst | Dorota Włosowska

Obserwacje
pracy pszczół

ZDJĘCIE | DOROTA WŁOSOWSKA

H

onorowy patronat nad
plenerem
objęła RDLP w Radomiu. Kilkudziesięciu artystów z całego
świata, w tym Macedonii,
Niemiec,
Tadżykistanu, Turcji,
Ukrainy i oczywiście
Rzeźba „Leśna, mała, nocna muzyka”
autorstwa Mirosława Dziedzickiego
Polski, od 13 do 30
lipca tworzyło w Garbatce. Dzięki życzliwości leśników z Nadleśnictwa Zwoleń mieli
możliwość zobaczenia okolic Puszczy Kozienickiej i inspiracji
przyrodą, lasami, architekturą oraz atmosferą tego miejsca. Lokalną atrakcją wernisażu było pojawienie się grupy kozaków z 22.
Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki z dowódcą Pawłem
Kibilem na czele.

ZDJĘCIE | DOROTA WŁOSOWSKA

Inspiracje Puszczą
Kozienicką
Wielki Dzień Pszczół
w
Marculach
7 sierpnia w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ar-

boretum w Nadleśnictwie Marcule odbył się piknik
dotyczący święta pszczół.
W ramach imprezy zorganizowano grę terenową, w której
wzięło udział 35 pięcioosobowych drużyn, które wczuły się
w rolę pszczoły i wykonywały przygotowane przez organizatorów zadania. W pikniku wzięli udział także pszczelarze
oraz leśnicy pasjonujący się pszczelarstwem. Podczas imprezy można było degustować miód, przyglądać się pracy
pszczół w ulach o przeszklonych ścianach, a także podziwiać rękodzieła z wosku pszczelego oraz z drewna.
Wielki Dzień Pszczół odbył się już po raz czwarty w ponad
50 placówkach przyrodniczych w całej Polsce – ogrodach
botanicznych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz
placówkach muzealnych. Inicjatorem obchodów tego dnia
są Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”. Pomysłodawcy chcą
tworzyć miejsca przyjazne pszczołom oraz wzmocnić świadomość w zakresie relacji między pszczołowatymi a różnorodnością biologiczną.
Tekst | Dorota Włosowska
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Dzika kuchnia w wykonaniu leśników

E

dukatorzy poznali tajniki roślin dziko rosnących – ich rolę w żywieniu
i leczeniu człowieka w XXI w. Praktycznych porad dotyczących stosowania ziół udzielił Dariusz Wiech z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, a etnobotanik dr Wojciech Szymański
opowiedział o roślinach jadalnych siedlisk leśnych. Na samym opowiadaniu się
nie skończyło – było też samodzielne szukanie bulw i innych pożywnych części
roślin kryjących się w lasach i murawach Ponidzia, potem gotowanie według
zadanych przepisów i wreszcie – degustacja potraw.
W trakcie warsztatów edukatorzy poznali też praktyczne aspekty związane
z przestrzeganiem prawa autorskiego oraz wystąpieniami publicznymi. Omówili
je Elżbieta Trzonek z Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu oraz Robert Siwiec z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Nie zabrakło tematyki związanej z ochroną przyrody. Działania ochronne
dotyczące popielicowatych w lasach cisowsko-orłowińskich przedstawiła Magdalena Michalik z ZŚiNPK. O projekcie Life+ „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” opowiedzieli pracownicy zespołu parków i Nadleśnictwa Pińczów. Zainaugurowali też wypas owiec na siedlisku świetlistej dąbrowy.

Wystawa cieszyła się ogromnym
powodzeniem wśród szkół

Tekst | Edyta Nowicka

Obchody patriotyczne

K

ażdej uroczystości towarzyszyła msza święta na placu
kościoła
garnizonowego
w Radomiu, odczytanie apelu pamięci i prezentacja salwy honorowej,
którym towarzyszyły wojskowa kampania honorowa i delegacja pocztów
sztandarowych, w tym reprezentaW trakcie uroczystości delegacje leśników złożyły
kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza
cji RDLP w Radomiu – tym razem
z udziałem pracowników nadleśnictw
Zwoleń i Dobieszyn. Z uroczystościami patriotycznymi 1 września związane było
także odsłonięcie pomnika Żołnierzy 72. Pułku Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego na skwerze przy ul. Malczewskiego w Radomiu, a także otwarcie izby
pamięci 72. Pułku Piechoty w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Tekst | Dorota Włosowska

ZDJĘCIE | DOROTA WŁOSOWSKA

15 sierpnia oraz 1 września w Radomiu leśnicy wzięli udział
w uroczystościach patriotycznych.
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Wystawa
„Poznaj
grzyby
– unikniesz
zatrucia”
w Radomiu
ZDJĘCIE | ARCHIWUM RDLP W RADOMIU

Edukatorzy
z nadleśnictw RDLP
w Radomiu oraz
zaprzyjaźnionych
instytucji i organizacji
już po raz trzeci
spotkali się pod koniec
czerwca na wspólnych
warsztatach na
Ponidziu. Tym razem
tematem przewodnim
była dzika kuchnia
prosto z lasu.

ZDJĘCIE | EDYTA NOWICKA

Edukatorzy na Ponidziu

Od 1 od 9 września w siedzibie
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu po raz
piąty można było oglądać wystawę dotyczącą grzybów. Została
ona zorganizowana we współpracy z RDLP w Radomiu.
Cel wystawy to upowszechnienie
wiedzy na temat grzybów jadalnych,
niejadalnych i trujących oraz zasad
grzybobrania. Pokazano na niej 60
atrap grzybów wykonanych w skali
1:1, wśród nich jadalnych i mylonych
z nimi ich trujących sobowtórów,
a także gatunków chronionych. Aranżację z roślin runa leśnego i drzew
leśnych przygotowało Nadleśnictwo
Radom. Podczas otwarcia wystąpiła
Lucyna Wiśniewska, dyrektor PSSE
w Radomiu, Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej
RDLP w Radomiu, Kamil Suskiewicz,
grzyboznawca, oraz Grzegorz Stolarek, ordynator Oddziału Zakaźnego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Opowiedzieli o walorach
odżywczych grzybów, gatunkach,
które można znaleźć w lasach regionu, i możliwościach zbioru grzybów
w lasach, zasadach bezpiecznego
grzybobrania oraz sposobach zapobiegania chorobom, na które
możemy być narażeni, przebywając
w lesie. Uroczystość zakończyła się
koncertem Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.
Dodatkowo na terenie PSSE w Radomiu można było oglądać wystawę
posterów „Dary lasów” udostępnioną przez RDLP.
Tekst | Edyta Nowicka
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24 CZERWCA na fasadzie siedziby
RDLP odsłonięta została pamiątkowa płaskorzeźba powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „Radomski Czerwiec ’76”. W trakcie uroczystości alei
przebiegającej przez park Leśniczówka między budynkiem RDLP a szkołą
samochodową nadano imię senatora
Zbigniewa Romaszewskiego. Płaskorzeźbę odsłonił prezes stowarzyszenia
Stanisław Kowalski wraz z wdową
po senatorze Zofią Romaszewską,
a poświęcił ją ks. Stanisław Sikorski.
Wręczono także odznaczenia, dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej
Matysiak został uhonorowany odznaczeniem pamiątkowym „Za zasługi
dla Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej”.
W tym samym dniu otwarta została
ścieżka edukacyjna utworzona z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodo-

TEKST | EDYTA NOWICKA

Uczestnicy uroczystości odsłonięcia pamiątkowej
płaskorzeźby upamiętniającej protest robotniczy

ZDJĘCIE | DOROTA WŁOSOWSKA

wej i Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Jeden z ośmiu przystanków umiejscowiony w sąsiedztwie budynku LP
dotyczy wydarzeń Czerwca ’76, które
rozegrały się m.in. w budynku leśników i jego sąsiedztwie.
W uroczystościach pod pomnikiem
Bohaterów Czerwca 1976 r. organizowanych 25 czerwca w Radomiu
z udziałem najwyższych władz państwowych i społeczności Radomia,
a także uczestników protestu obecni byli także leśnicy. Wzięli udział
w mszy świętej pod przewodnictwem
kard. Kazimierza Nycza, prezentowali leśne sztandary, w tym sztandar
radomskiej dyrekcji LP, nadleśnictw
oraz związków zawodowych. Po ceremonii odznaczeń i mszy odbył się apel
poległych oraz uroczystość złożenia
wieńców pod pomnikiem Bohaterów
Czerwca 1976 r. Kwiaty złożyła delegacja leśników z dyrektorem Andrzejem Matysiakiem na czele.
W związku z obchodami 40.
rocznicy radomskiego Czerwca ’76
w budynku dyrekcji odbył się pokaz
filmów i zdjęć archiwalnych ukazujących Radom w czasie protestu robotniczego w ramach projektu Anima
Urbis – Dusza Miasta organizowanego przez Ośrodek Kultury i Sztuki
„Resursa Obywatelska”. O niełatwej
historii siedziby leśników opowiedział
Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora
RDLP ds. gospodarki leśnej. W wyprawę w miasto w poszukiwaniu magicznych, ciekawych i inspirujących
miejsc, w których ukrywa się tytułowa dusza miasta, czyli jego specyfika,
niepowtarzalny nastrój i charakterystyczny dla Radomia klimat, wzięło
udział blisko 500 mieszkańców.
Leśnicy uczcili rocznicę wydarzeń
czerwcowych także na sportowo. Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce
i Emilian Zając z Nadleśnictwa Barycz pobiegli w 4. Półmaratonie Radomskiego Czerwca ’76.

Jeden z przystanków ścieżki edukacyjnej dotyczy
wydarzeń Czerwca ’76

ZDJĘCIE | ARCHIWUM RDLP W RADOMIU

Leśnicy włączyli
się w obchody 40.
rocznicy radomskiego
Czerwca ’76.
Na budynku
RDLP odsłonięto
pamiątkową
płaskorzeźbę
upamiętniającą protest
robotniczy, również
jeden z przystanków
ścieżki edukacyjnej
umiejscowiony został
w sąsiedztwie siedziby
leśników. Leśnicy
obecni byli także
na uroczystościach
organizowanych 25
czerwca.

ZDJĘCIE | DOROTA WŁOSOWSKA

Leśnicy uczcili 40. rocznicę
radomskiego Czerwca ’76

Leśnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem
Bohaterów Czerwca 1976 r.

W siedzibie radomskiej dyrekcji LP
w czasie, gdy budynek odebrano
leśnikom i utworzono tu Komitet
Wojewódzki PZPR, 40 lat temu
odbywały się protesty robotnicze. Ich
znaczenie było ogromne. W Decyzji
nr 173/2014 z dn. 26.02.2014 r. w
sprawie wpisania budynku dyrekcji do
rejestru zabytków czytamy: „budynek
jest ważnym dokumentem historii
powojennej Polski i Radomia w związku
z masowymi protestami antyrządowymi
w dniu 25 czerwca 1976 r., które
zapoczątkowały ogólnopolską
konsolidację środowisk opozycyjnych”.
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Leśne przesłanie dla
pielgrzymów

Pielgrzymi na Królewskich Źródłach

Leśnicy z terenu RDLP w Radomiu podczas Światowych Dni Młodzieży
zaprosili pielgrzymów w najciekawsze miejsca w swojej okolicy.
Pokazali im dary polskich lasów i tradycję gospodarki leśnej. W duchu
przesłania Świętego Franciszka w Arboretum w Nadleśnictwie Marcule
wspólnie otworzyli zagrodę edukacyjną dla zwierząt.

G

ŁÓWNE OBIEKTY
TURYST YCZNE
i edukacyjne radomskiej dyrekcji: ścieżkę dydaktyczną
„Królewskie Źródła” i Centrum
Edukacji Przyrodniczej wraz z Arboretum w Marculach odwiedzało
po 500 pielgrzymów jednocześnie.
Jak powiedział Artur Mazur z Nadleśnictwa Kozienice: – Nie zdarzyło
się dotychczas, żeby jednocześnie tak
dużo gości zagranicznych przebywało
na Królewskich Źródłach. Według obserwacji i z przeprowadzanych rozmów
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wynika, że wrażenia pielgrzymów po
pobycie w nadleśnictwie były bardzo
pozytywne – byli zachwyceni możliwością zobaczenia polskiej przyrody. Była
to doskonała promocja zarówno naszego
kraju, polskiej przyrody, jak i gospodarki
leśnej.
Na Królewskich Źródłach w Puszczy Kozienickiej pielgrzymi przekonali się, że polskie lasy są przyjaznym
miejscem dla turystów, przygotowanym do różnorodnych form rekreacji.
Potwierdzili to wspólnym śpiewem
i tańcami, w które włączyli się leśnicy.

W Nadleśnictwie Marcule barwnemu charakterowi spotkania sprzyjała
obecność lokalnych kapel ludowych
współpracujących z nadleśnictwem.
Pielgrzymi spróbowali także smaków lasu. W trakcie wydarzenia „Baw
się z nami – posmakuj Polski” (spotkanie z polską kuchnią, kulturą i tradycją) w Muzeum Wsi Radomskiej
nadleśnictwa Leśnego Kompleksu
Promocyjnego Puszcza Kozienicka wraz z Nadleśnictwem Marcule
zorganizowały pokaz darów lasów.
Skosztować można było owoców

Otwarcie zagrody „Nasze zwierzęta” w Centrum
Edukacji Przyrodniczej w Marculach

Wystawa „Dary lasów” w Muzeum Wsi Radomskiej

ZDJĘCIE | EDYTA NOWICKA

i miodów leśnych, spróbować ziołowych herbat i innych przysmaków,
wymienić spostrzeżenia dotyczące
lasów oraz obejrzeć wystawę „Dary
lasów”. Podobne atrakcje zostały
przygotowane także podczas innych
spotkań z pielgrzymami.
Leśnicy pokazali również, że kultywują leśne tradycje. Dla pielgrzymów
zorganizowano pokazy sokolnictwa
oraz koncerty sygnalistów myśliwskch
w wykonaniu miejscowych leśników –
pasjonatów sztuki układania ptaków
i gry na rogach myśliwskich. Takie
atrakcje czekały na nich na błoniach
przy Sanktuarium na Świętym Krzyżu oraz przystanku turystycznym
Natura 2000 Klepacze w Nadleśnictwie Starachowice i Centrum Edukacji Przyrodniczej w Nadleśnictwie
Marcule. Pielgrzymi uczestniczyli
w pokazach, wabiąc ptaki i łapiąc je na
rękawicę, a także próbowali sił w grze
na rogu myśliwskim.
Szczególnym wydarzeniem w trakcie pobytu pielgrzymów u leśników
było otwarcie Zagrody Edukacyjnej „Nasze Zwierzęta” – wspólnego przedsięwzięcia Nadleśnictwa
Marcule, myśliwych kół łowieckich:
„Hermes”, „Nemrod”, „Dzik” i „Zamek” przy wsparciu Urzędu Miasta
i Gminy w Iłży oraz ochotniczej
straży pożarnej w Jedlance i Kotlarce.
Nadleśniczy Tadeusz Misiak, pomysłodawca zagrody, podkreślił, że
nowy obiekt wpisuje się w przesłanie
głoszone przez Świętego Franciszka
z Asyżu dotyczące braterstwa stworzeń i pojednania człowieka z przyrodą. Zwiększy także atrakcyjność
Centrum Edukacji i Arboretum.
Jak mówi Hubert Ogar zajmujący się nowym obiektem: – Zagroda
obejmuje powierzchnię 1,5 ha i jest
podzielona na kwatery, w których prezentowane są zwierzęta występujące
w polskich lasach oraz małe zwierzęta hodowane w zagrodach wiejskich.
Mieszkańcy zagrody to m.in. muflony,
daniele, koniki polskie, bażanty łowne,
zające, kuropatwy, osioł domowy, kozy
domowe, kaczki mandarynki, bażanty
bananowe i srebrzyste, koza afrykańska,
owce qussant (najmniejsza rasa owiec)
oaz drób ozdobny (kury, kaczki, perlice).
Dzięki położonej na środku zwierzyńca
platformie widokowej można obserwo-
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Pielgrzymi odwiedzili też inne
lasy RDLP w Radomiu. Byli
w nadleśnictwach: Chmielnik,
Daleszyce, Kielce, Ostrowiec
Świętokrzyski, Pińczów, Przysucha,
Radom, Staszów, Włoszczowa
i Zagnańsk. Spotkali się z leśnikami
we wspólnej modlitwie na Świętym
Krzyżu, Sandomierzu i KałkowieGodowie. Także leśnicy z innych
nadleśnictw pomagali w organizacji
akcji. Łącznie u leśników gościło
kilka tys. pielgrzymów.

wać zwierzęta. Obok zagrody znajduje
się także nowo utworzony skansen maszyn, gdzie przedstawiono sprzęt stosowany w gospodarce leśnej i rolnej.
Nowo otwierane miejsca święcili włoski arcbiskup Enrico Solmi
z Parmy, biskup z Ligurii oraz ksiądz
Mamdouh Abu Sa-da z Palestyny.

Symbolicznego przecięcia wstęgi wykonanej z jodłowych gałązek dokonali
wspólnie z Andrzejem Matysiakiem,
dyrektorem RDLP w Radomiu, Tadeuszem Misiakiem, nadleśniczym
Nadleśnictwa Marcule, oraz przedstawicielami lokalnych władz i kół
łowieckich.
Spotkania były radosne i barwne,
pielgrzymi razem z leśnikami wśród
tańców i śpiewu integrowali się i poznawali kultury swoich krajów. Na
terenie leśnych miejsc pamięci i cmentarzach wojennych w czynie miłosierdzia Bożego, które było motywem
przewodnim tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, pielgrzymi
zmówili modlitwę, pochylając się nad
niełatwą historią Polski, której tyle
śladów odnajdujemy w lasach.
TEKST | EDYTA NOWICKA
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Światowe Dni Młodzieży z leśnikami

8 | GŁOS LASU | WRZESIEŃ 2016

