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od redakcji

Wiosenne przesilenie

P

Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym.
(Arthur Schopenhauer, 1788–1860, filozof niemiecki)

orą roku, która zazwyczaj
najbardziej się dłuży jest
zima, a najtrudniejsze do
przetrwania są jej ostatnie tygodnie.
Organizm zmęczony mało ruchliwym
trybem życia, niedoborem światła słonecznego i chłodem, w krótkim czasie jest zmuszony dostosować się do
nowego (wiosennego) rytmu. Proces
adaptacji w nowych warunkach trwa
około miesiąca. Często jednak towarzyszą mu nieprzyjemne objawy tzw.
przesilenia wiosennego, takie jak:
osłabienie i senność, bóle głowy, trudności z koncentracją, chwiejne nastroje, rozdrażnienie czy poczucie rozbicia
i rezygnacji.
Zimowo-wiosenne przesilenie to
szereg drastycznych zmian w naszym
środowisku. Wzrasta temperatura,
dzień ulega wydłużeniu wraz ze wzrostem nasłonecznienia, następuje zmiana czasu narzucająca zmianę rytmu
dobowego, a ponadto zachodzą częste
zmiany pogodowe, które wzmagają
dolegliwości meteopatyczne. Za zmianami w przyrodzie podąża również
organizm, który przestawia się z zimowego biegu na rytm wiosenno-letni. Przesilenie wiosenne może
również osłabiać odporność na stres.
Dlatego w tym okresie warto nieco
zwolnić tempo w pracy i w domu.
Naszych zacnych czytelników
może dziwić ten odbiegający od
typowo leśnych tematów wątek.
Pragnę jednak nawiązując do myśli

Schopenhauera oraz wstępu o wiosennym przesileniu skłonić nas wszystkich do refleksji nad stanem własnego
zdrowia zarówno tego fizycznego jak
i psychicznego.
Promowanie
ochrony
zdrowia
w miejscu pracy to połączone wysiłki
pracodawców, pracowników i całego
społeczeństwa mające na celu poprawę
zdrowia i samopoczucia zatrudnionych osób. Powinny one obejmować:
poprawę organizacji pracy, ulepszenie
środowiska pracy, zachęcanie pracowników do angażowania się w aktywność poprawiającą ich stan zdrowia,
zachęcanie do rozwoju osobistego.
ochrony
zdrowia
Promowanie
w miejscu pracy to nie tylko spełnianie wymogów prawnych w zakresie
bezpieczeństwa i zdrowia – oznacza
to również aktywne oferowanie przez
pracodawców pomocy pracownikom
w zakresie poprawy ogólnego stanu
zdrowia i samopoczucia. Niezbędne jest zaangażowanie pracowników
w ten proces oraz uwzględnienie ich

potrzeb i opinii na temat organizacji
pracy i miejsca pracy.
„Lasy Państwowe. Zapraszamy” to
tegoroczna kampania, która ma pokazać, jak leśnicy przygotowali polskie lasy do aktywnego i atrakcyjnego
wypoczynku oraz zaprezentować Lasy
Państwowe jako organizację otwartą.
Na przełomie kwietnia i maja odbędzie się „Wielka Majówka”, która będzie zaproszeniem na piknik do lasu.
Lasy Państwowe zaproszą także na
wakacje do lasu, gdzie będą promować
uprawianie sportu w tym także bieganie w lesie w ramach całorocznej akcji
„Z biegiem natury”. W ramach imprez
organizowanych w całym roku będą
i takie, które warto kojarzyć z propagowaniem ochrony zdrowia pracowników.
Światowa Organizacja Zdrowia organizuje corocznie Światowy Dzień
Zdrowia, który w tym roku przypada
na 7 kwietnia i odbywać się będzie
pod hasłem „Wysokie ciśnienie krwi”.
Wykorzystajmy nasze inicjatywy dla
rozpowszechniania dobrych praktyk
zapobiegania tej powszechnej choroby
takich jak zdrowe odżywianie, rzucanie palenia, aktywność fizyczna i minimalizowanie sytuacji stresowych.
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zdrowie

Stres w lesie
Stres to część ludzkiej natury. Bez niego nasz gatunek by nie
przetrwał. Niestety, mechanizmy które kiedyś wykształciliśmy
dla obrony życia, dziś okazują się dla nas niebezpieczne. Nawet
śmiertelnie. Dlatego warto nauczyć się rozpoznawać
i opanowywać stres.

S

tres jest mechanizmem adaptacyjnym. To on pomagał
naszym przodkom radzić
sobie w skrajnie nieprzyjaznym środowisku. Gdy prehistorycznego łowcę
zmysły ostrzegały o nadchodzącym
niebezpieczeństwie jego mózg błyskawicznie uruchamiał program „stres”.
Miał on dwa zasadnicze cele: przygotować łowcę do walki lub umożliwić
mu ucieczkę. Cały ten przemyślny system, wykształcony w ciągu tysięcy lat
ewolucji i gwarantujący maksymalne
wykorzystanie możliwości tkwiących
w organizmie, jest wciąż w nas. I wciąż
pracuje. Choć dziś rzadko grozi nam
atak dzikiego zwierza, czy wroga, na
wszelkie zagrożenia wciąż reagujemy
tak, jakby były śmiertelne. Nie byłoby pewnie w tym nic złego, gdyby nie
fakt, że dramatycznie rośnie – a już
szczególnie w ostatnim stuleciu – liczba bodźców z zewnątrz, które do nas
docierają. Rosnąca liczba bodźców
oznacza, że statystycznie więcej z nich
nasz umysł uznaje za sygnał zagrożenia. I reaguje na nie uruchamiając program „stres”. System, który kiedyś sporadycznie miał ratować człowiekowi
życie, teraz u wielu ludzi jest włączony
non-stop. I zamiast ratować – zabija
(patrz ramka – Zabójczy stres).
Przemęczeni wypaleni

Mogłoby się wydawać, że pracownicy Lasów Państwowych są jednymi
z ostatnich o których powinno się
myśleć w kontekście – stres w pracy.
Lasy to przecież instytucja stabilna,
nie wstrząsana zwolnieniami, z zapewnionymi przywilejami socjalnymi.

Zabójczy stres
Istnieje spora grupa poważnych
chorób, które mają źródło
w przewlekłym stresie.

Także sama idea, która przyświeca
Lasom Państwowym – ochrona i poprawa stanu przyrody – jest szczytna, a w związku z tym wykonujący tę
pracę ludzie mogą czuć słuszną dumę.
Jest jeszcze argument o obcowaniu
z przyrodą – według teorii zaangażowania uwagi opracowanej przez Stevena i Rachel Kaplan częste obcowanie
ze środowiskiem naturalnym jest dla
ludzkiej bardzo psychiki korzystne.
Dlaczego? Otóż człowiek będąc wśród
natury korzysta głównie z uwagi mimowolnej, to co jest wokół, przyswaja nieświadomie, nie męcząc się przy
tym, wręcz przeciwnie, odpoczywając.
Czymś zupełnie przeciwnym jest z kolei uwaga świadoma – z tej korzystamy realizując jakieś konkretne zadania
– na przykład związane z działaniem
biurokracji. Przeciążenie bodźcami
tej właśnie uwagi – przepracowanie
– może skutkować poczuciem przemęczenia, a to może być początkiem
wypalenia zawodowego. Wypalenie
sprawia, że pracownicy nienawidzą
swojej firmy i czują się nieszczęśliwi.
Rodzinne relacje?

Lasy Państwowe to potężna organizacja
zatrudniająca 25 tysięcy pracowników.
Absolwenci Wydziałów Leśnych uwa-

Stres powoduje przyspieszone
bicie serca, zwiększone tętno.
Rośnie zarazem ryzyko zaburzeń
pracy serca, zawału – te jak
wiadomo u zestresowanych są
szczególnie częste. Podobnie
jak wynikające ze zwiększonego
ciśnienia krwi wylewy krwi do
mózgu, które jeśli nie kończą się
śmiertelnie, zwykle oznaczają
paraliż znacznej części ciała
i niepełnosprawność. Stres i
towarzyszące mu wahania poziomu
cukrów, to także prosta droga do
otyłości, a także, u osób podatnych
genetycznie, cukrzycy. Ciągła
gotowość organizmu do obrony czy
ucieczki, rujnuje go energetycznie
– przewlekły stres, nazywany
też dystresem, może prowadzić
do całkowitego wyczerpania.
Wśród chorób związanych ze
stresem wymienia się także
choroby przewodu pokarmowego
– wrzody, rozstrój żołądka,
syndrom drażliwego jelita,
alergie, artretyzm, choroby skóry.
Ponieważ nasz układ nerwowy
jest bardzo silnie związany z
układem immunologicznym,
odpornościowym, ludzie
zestresowani są bardziej
chorowici: częściej się przeziębiają
i trudniej się ich leczy. Wynikające
ze stresem osłabienie systemu
immunologicznego jest także
przez lekarzy wiązane z różnymi
odmianami nowotworów.
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żają, że „to firma, która działa jak rodzina” i jak żadna inna w trudnych czasach, daje wikt, dom, przyzwoity pakiet
socjalny. Podkreślają, że tutaj rodzą się
przyjaźnie, miłości i małżeństwa.
– Jednak w sytuacjach zagrożenia, wypalenia pracownik ma ogromną trudność
zerwania z firmą. Nie widzi innego
pomysłu na siebie. Odejście, bądź zwolnienie z pracy oznacza dla niego utratę
bezpieczeństwa i stabilizacji – mówi
psycholog Małgorzata Wirecka.
Nieprzychylność wobec pracownika
dotyka także bliskich zatrudnionych
w firmie. Sytuacja stresowa dotyczy
więc całej rodziny. Jeśli małżeństwo
mieszka w leśniczówce może w jednej chwili stracić nie tylko pracę, ale
i dom, a także przyjaciół.
– Dlatego coraz częściej młodzi ludzie zatrudnieni w Lasach Państwowych, chcą
dojeżdżać do pracy, a nie w niej mieszkać.
Budują swoje domy w pobliżu miejsca zatrudnienia. Chcą być wolni i po pracy żyć
innymi problemami. Łatwiej im wówczas także organizować sobie dzień pracy,
wyznaczać zadania i skutecznie je realizować – dodaje Małgorzata Wirecka.
Męska firma

Lasy Państwowe to instytucja, która
ma jasną strukturę i procedury. To one
określają w jaki sposób podejmować
decyzje i wskazują odpowiedzialność.
Jednak – jak zresztą we wszystkich tego
rodzaju organizacjach – nie wszystkie
sprawy, z którymi pracownicy mają
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styczność zostały opisane w procedurach i zakresach obowiązków. Tymczasem pracownikowi, który działa
w ściśle określonym schemacie bardzo trudno poradzić sobie z sytuacją
nową – precedensową. Wywołuje ona
lęk, a w konsekwencji trudności decyzyjne. Sprawa nie jest rozwiązywana,
lecz odkładana „na potem”, co w prowadzi do nieustannego stresu, a ten
może skończyć się co najmniej zaburzeniami w zachowaniu – zachowaniami agresywnymi i dysfunkcyjnymi
(alkoholizm, hazard).
Pojawienie się zachowań tego typu
uprawdopodabnia fakt, że większość pracowników LP to mężczyźni.

W społecznościach tego typu manifestowanie siły jest elementem bardzo
częstym i istotnym. Pracownikom
trudniej jest przyznawać się do słabości, traktują to jako osobistą porażkę.
Tłumaczą sobie, że „pewnie ze mną
jest coś nie tak, skoro wszystkim dana
sytuacja odpowiada, a tylko ja się
w niej męczę”.
- W ten sposób pracownik jest „przymuszany” do sprzecznych ze swoimi odczuciami zachowań – mówi Małgorzata
Wirecka.
Według niej na tego rodzaju presję
bardziej narażone są kobiety – mniej

Zgubne nawyki
Istniej kilka powtarzających się zachowań pracowników, które albo
są wynikiem stresu, albo wcześniej czy później wywołają stresującą
atmosferę. Oto niektóre z nich:
• Zaprzeczanie, że coś złego się dzieje – bagatelizowanie problemu
by nie stanąć z nim twarzą twarz.
• Obwinianie innych – unikanie osobistej odpowiedzialności,
rozmywanie jej.
• Ucieczka od problemów – fizyczne ukrywanie się przed ludźmi,
przełożonymi lub podwładnymi, nieodbieranie telefonów,
ignorowanie pism.
• Tłumienie uczuć i emocji.
• Życie przeszłością.
Aby wybrnąć ze stresującej sytuacji trzeba dokonać zmian w sobie
i w otoczeniu. Najpierw jednak trzeba uświadomić sobie własne błędy
i zweryfikować sposób myślenia o danej sytuacji; przeanalizować co
możemy zmienić, a co jest poza naszym zasięgiem i z czym zmagać się nie
warto (nie zmienimy raczej szefa, ale możemy spróbować zmienić relacje
z nim); zdecydować co, jak i jakiej kolejności zmienimy.
Warto też trenować umiejętności interpersonalne, pracować nad
dobrymi kontaktami z ludźmi.

zdrowie

liczne i postrzegane jako słabsze. Kobiety bywają celem mobbingu także
dlatego, że zwykle nie mają wypracowanego „kodeksu zachowań” w sytuacjach niejasnych np. niewłaściwych
zachowań ze strony kolegów czy przełożonych.
Utracone poczucie kontroli

Im bardziej organizacja jest autorytarna, tym prawdopodobieństwo
mobbingu jest wyższe. Pracownikowi trudno wygłaszać sprzeciw wobec
przełożonego, który oprócz silnej pozycji w strukturach jest też dodatkowo
„oznakowany” szarżami na mundurze.
W sztywnych proceduralnych sytuacjach budowanie kultury władzy jest
bardziej prawdopodobne.
Pracownicy, którym zamyka się na
siłę usta by nie wygłaszali krytycznych
opinii – a tak często jest w instytucjach mundurowych, działających „na
rozkaz” – czują się spętani, wpadają
we frustrację i gniew. Jeśli zbyt długo znajdują się w sytuacji, która ich
zdaniem pozbawia ich szacunku – na
przykład ograniczając możliwości
wpływania na sposób wykorzystania
własnego czasu pracy – tracą poczucie sprawowania kontroli. To szybko
przeradza się w brak jakiegokolwiek
zainteresowania obowiązkami służbowymi.
Poczucie sprawowania kontroli jest
w ludzkim życiu kluczowe. Prowadząc
badania psychologiczne w Szwecji
stwierdzono, że pasażerowie wsiadający do pociągu 70 minut przed Sztokholmem są o wiele mniej zestresowani,
niż ci, którzy wsiadali do pociągu 40
minut przed końcowa stacją. Dlaczego? Ci pierwsi wsiadali do prawie pustych wagonów, mogli wybierać gdzie
usiądą, w jakich warunkach będą
podróżować. Ci „późniejsi” takiego
komfortu jeż nie mieli, tracili poczucia
kontroli.
Stłucz krzywe zwierciadło

Jeśli w wyniku nieprzyjemności
w miejscu pracy postanawiasz tkwić
w poczuciu krzywdy – sam pozbawiasz
się potrzebnej siły. Gniew, rozgoryczenie i uraza są zazdrosnymi przyjaciółmi. Gdy raz pochwycą Cię w objęcia,
nie wypuszczą łatwo. Wyzwolenie
zależy od Ciebie – ostrzega Barabara

Bailey Reinhold, psycholog, autorka
książek na temat stresu w pracy i jej
toksycznego wpływu na życie. Specjaliści podkreślają, że większość stresujących sytuacji w pracy da się wyeliminować, albo choćby zminimalizować.
Mary Hartley, psycholog, autorka
poradników na temat asertywności
i stresu w pracy radzi aby na sytuacje
stresowe w pracy nie patrzeć przez
krzywe zwierciadło. Wyjaśnia, że każdy z nas postrzega zdarzenia na swój
własny, szczególny sposób. Widzimy
to, co chcemy zobaczyć, pomijamy
większość znaczących elementów. Ten
proces filtrowania jest nieświadomy,
umożliwia szybką percepcję rzeczywistości, ale niesie też ryzyko, że obraz
jaki tworzymy będzie wykrzywio-

Pomocna
asertywność
Asertywność to sposób na to,
by służbowe kontakty w pracy
były zdrowe i nie wywoływały
stresu.
Zachowanie asertywne
polega ono na tym, że dbamy
o własne prawa i przywileje
jednocześnie nie naruszając
praw innych. W zachowaniu
asertywnym ważne jest
przyjęcie odpowiedzialności za
siebie i swoje czyny, ale także
sposób komunikacji z innymi
– szczery, bez gier i udawania,
zmierzający otwartego
komunikowania swoich
potrzeby lub obaw. Konieczne
jest też otwarcie na potrzeby
i obawy innych.
	Aby komunikować się
w sposób asertywny należy:
uświadomić sobie własne
cele, potrzeb lub obawy;
rozpoznać postawy czy
potrzeby drugiej strony (dzięki
– empatii, wymianie prostych
komunikatów i zadawaniu
pytań); jasno określić
własne oczekiwania, cele
oraz ewentualnie działania
związane z ich osiągnięciem;
wysłuchać i upewnić się,
że zrozumiało rację drugiej
strony; znaleźć kompromis,
satysfakcjonuje obie strony
rozwiązanie.

ny. Najczęstszymi błędami w myśleniu są: koncentracja na jednym tylko
aspekcie sytuacji (np. skupienie się na
negatywach, wyszukiwanie własnych
potknięć i błędów); totalna negacja
wszystkiego co się dzieje (odwrotnością tej postawy może być skrajny
optymizm, który powoduje niedostrzeganie zagrożeń); zachwianie proporcji w ocenie zdarzeń – przecenianie
ich wagi lub niedocenianie, obwinianie
się o wszystko lub szukanie winy wyłącznie u innych.
Gdy zatem mamy do czynienia ze
stresującą sytuacją powinniśmy uświadomić sobie własne myśli na jej temat,
odrzucić emocje i spojrzeć na sprawę
bardziej realistycznie. Zastanówmy
się, czy przełożony faktycznie wytyka
nam błędne zrealizowanie jakiegoś zadania? A może tylko nam się tak wydaje – może gani za drobiazg, a całość
ocenia pozytywnie?
Szkodliwe nawyki myślowe można pokonać, trzeba jednak zdać sobie
z nich sprawę. Powinniśmy spojrzeć na
problem zupełnie z innej perspektywy, wyjść poza swoje utarte schematy
myślowe. Prawdopodobnie okaże się,
że nie mamy do czynienia z końcem
świata, a z zaistniałej sytuacji możemy
wyciągnąć korzyści.
- Stres jest częścią naszego życia. Ten dobry nas motywuje, ten szkodliwy blokuje,
utrudnia osiąganie celów, a nawet niszczy. Stres w pracy, z którym nie radzimy
sobie jest przenoszony na inne sfery życia:
dom, relacje z ludźmi, zdrowie. Zachęcamy firmy do organizacji szkoleń i warsztatów z udziałem psychologów – mogą
przynieść wiele dobrego pracownikom, ale
także pracodawcom – zachęca Małgorzata Wirecka.

tekst | dariusz ryń , dziennikarz, redaktor
miesięcznika psychologicznego „Charaktery”
zdjęcia | Rafał śniegocki
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Ślady
Powstania
Styczniowego

w Nadleśnictwie Piaski

W sierpniu 2012 roku Senat RP specjalną uchwałą ustanowił
rok 2013 „Rokiem Powstania Styczniowego”.
Również Sejm uczcił na początku roku 150. rocznicę wybuchu
powstania 1863 roku, a Prezydent RP objął ją swoim patronatem.
„Rok Powstania Styczniowego” jest okazją do przypomnienia lub poznania mniej znanych
postaci i faktów związanych z tym
historycznym wydarzeniem. Powstanie Styczniowe było najdłużej trwającym i najbardziej masowym zbrojnym
ruchem niepodległościowym na ziemiach polskich w XIX wieku. Bilans
powstania niestety był bardzo tragiczny – dziesiątki tysięcy poległych
lub straconych, masowe zesłania na
Syberię, konfiskaty majątków uczestników insurekcji. Mimo, że powstanie
w latach 1863–1864 bezpośrednio nie
obejmowało terenów, na których dzisiaj gospodaruje Nadleśnictwo Piaski,
to i tu można spotkać ślady świadczące
o związkach z tym historycznym zrywem niepodległościowym Polaków.
W starym drzewostanie sosnowym
w Leśnictwie Dębno pod Rawiczem
znajduje się miejsce, w którym 12
kwietnia 1863 roku zginął jeden
z przywódców powstania Stefan Bobrowski – dwukrotny przewodniczący Tymczasowego Rządu Narodowego, naczelnik Miasta Warszawy,
radykalny działacz „czerwonych”,
wielki patriota. Bobrowski urodził się
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w 1840 roku w Terechowej na Ukrainie. W 1856 roku rozpoczął studia
filozoficzne na Uniwersytecie w Petersburgu. W czasie studiów nawiązał
kontakt z opozycjonistami rosyjskimi
i polskimi. W 1860 roku przeniósł się
do Kijowa, gdzie kontynuował działalność konspiracyjną. Na początku
stycznia 1863 roku przybył do War-

szawy i został członkiem Komitetu
Centralnego Narodowego. Już 3 stycznia głosował za szybkim rozpoczęciem
powstania, chociaż nie wierzył w jego
sukces. Powstanie wybuchło w nocy
z 21 na 22 stycznia 1863 roku. Po
pierwszych niepowodzeniach w kierownictwie powstania pojawiły się
wzajemne intrygi i walki frakcji „bia-

historia

łych” z „czerwonymi”, które w efekcie
doprowadziły do tragicznej śmierci
Stefana Bobrowskiego w lesie koło Rawicza.
Pojedynek, w którym zginął Stefan
Bobrowski w następujący sposób opisał Paweł Jasienica w książce pod tytułem „Dwie drogi”:
„Dnia 12 kwietnia w Lesie Łaszczyńskim pod Rawiczem stało naprzeciw siebie dwóch mężczyzn. Obaj
trzymali w dłoniach pistolety. Jeden
z nich, mały i szczupły brunecik, to
nasz dobry znajomy, Stefan Bobrowski. Drugi, wielki i potężny, z wąsami jak wiechcie i ponurą, bezczelną
twarzą szlacheckiego zawalidrogi,
nazywał się Adam hrabia Grabowski.
…… Stefan Bobrowski był krótkowidzem. Krótkowidzem tak strasznym,
że równało się to właściwie ciężkiemu
kalectwu, …… Adam hrabia Grabowski słynął w kraju jako biegły pojedynkowicz”.
Jak głosi miejscowy przekaz historyczny, po pojedynku ciało przywódcy
„czerwonych” krwią zbroczone, zawleczono do stodoły nieistniejącej obecnie
leśniczówki Stanisławowo, położonej
na skraju lasu przy rzece Masłówce.
Wieczorem przewieziono je na cmentarz w pobliskim Łaszczynie i pod
osłoną nocy pochowano. W 1894 roku
na grobie Powstańca, rodzina i koledzy
z Uniwersytetu Kijowskiego położyli
pamiątkową płytę.
Mieszkańcy Ziemi Rawickiej do
dzisiaj pamiętają o wydarzeniu z wiosny 1863 roku. W dniu 3 października
1963 roku na miejscu pojedynku położono kamień pamiątkowy i po raz
pierwszy obchodzono rocznicę śmierci
Bobrowskiego. W 1969 roku w Lesie Łaszczyńskim odsłonięto okazały
głaz narzutowy, tak zwany Kamień
Bobrowskiego. Od 1975 roku Zespół
Szkół Zawodowych w Rawiczu nosi
imię Stefana Bobrowskiego, a w 1976
roku jednej z rawickich ulic nadano
imię bohaterskiego Powstańca.
W Powstaniu Styczniowym czynnie uczestniczyło ponad 4000 Wielkopolan, w tej liczbie było około
60 mieszkańców Ziemi Gostyńskiej. Wśród nich był wielki leśnik
i patriota, urodzony w Godurowie

Rocznica Powstania Styczniowego jest ważna również dla
Lasów Państwowych. Na terenach leśnych można spotkać wiele

miejsc upamiętniających wydarzenia tamtych czasów. Leśnicy otaczają
opieką mogiły, gdzie spoczywają prochy powstańców. Kancelaria
Prezydenta RP utworzyła na swojej stronie internetowej specjalną
zakładkę poświęconą rocznicy powstania, gdzie tworzy kalendarium
uroczystości związanych z tym wydarzeniem. Kancelaria prosi
organizatorów uroczystości o przekazywanie informacji o planowanych
wydarzeniach. (http://www.prezydent.pl/aktualnosci/rocznicapowstania-styczniowego/)
	Na terenie regionalnej dyrekcji taka uroczystość odbyła się już 24
stycznia w Nadleśnictwie Grodzisk. Były to Powiatowe Obchody 150
Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. pod patronatem
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Podczas uroczystości
odsłonięto cztery pamiątkowe tablice na kapliczce powstańczej
w Ujeździe. Tablica Główna, której fundatorem jest Nadleśnictwo
Grodzisk, to replika tablicy wotywnej z kapliczki. Pozostałe tablice
upamiętniają udział mieszkańców powiatu grodziskiego w zrywach
niepodległościowych – Wiośnie Ludów, Powstaniu Styczniowym
i Powstaniu Wielkopolskim.
	Z kolei 8 maja Nadleśnictwo Jarocin zorganizuje uroczystość
poświęconą pamięci nadleśniczego Filipa Skoraczewskiego,
powstańca styczniowego, pioniera leśnictwa w Wielkopolsce oraz
ludności Miłosławia i okolic biorącej udział w Powstaniu Styczniowym.
Uroczystość odbędzie się przy obelisku „Bagatelka” poświęconemu czci
polskich leśników.

w gminie Piaski, Filip Wawrzyniec
Skoraczewski (1838–1910). Ojciec
Jan był inspektorem gospodarczym
w dobrach hr. Jana Żółtowskiego.
Wśród ziemiaństwa ówczesnego powiatu krobskiego, do którego należało między innymi Godurowo i miasto
Gostyń, bardzo żywe były tradycje patriotyczne, a w opinii władz pruskich
cały powiat uchodził za najbardziej
niespokojny i opozycyjny w Wielkim
Księstwie Poznańskim. Patriotyczna
atmosfera domu rodzinnego Filipa W.
Skoraczewskiego wpłynęła na całe dojrzałe życie tego wielkiego leśnika. Po
zdaniu w 1862 roku matury w poznańskim gimnazjum św. Marii Magdaleny,
za poradą Jana hr. Działyńskiego poświęcił się pracy w leśnictwie. Gdy wybuchło Powstanie Styczniowe w 1863
roku Filip Skoraczewski związał się
z tajnym Wielkopolskim Komitetem
Powstańczym Działyńskiego, z którego polecenia pełnił funkcję lustratora na powiaty krobski i wschowski.
W marcu 1863 roku przebywał w Gostyniu z zadaniem zmobilizowania
miejscowych konspiratorów do aktywniejszych działań na rzecz pomocy
powstańcom w Królestwie Polskim.

Uczestniczył w trzech powstańczych
bitwach, w starciu pod Ignacewem 8
maja 1863 roku został ciężko ranny.
Kilka lat temu, piaskowscy leśnicy
upamiętnili postać F. W. Skoraczewskiego pamiątkową tablicą i założeniem mini-arboretum przy siedzibie
nadleśnictwa. Każdego roku setki
młodych ludzi odwiedzających Izbę
Leśną w nadleśnictwie poznaje też historię Powstańca z Godurowa.

tekst i zdjęcia | andrzej wawrzyniak
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Pamiątkowa figura
przed leśniczówką

L

eśnictwo Możdżanów (Nadleśnictwa Antonin) znane jest jako miejsce
urodzenia w 1910 roku błogosławionej siostry Sancji Szymkowiak.
Z okazji 10. rocznicy wzniesienia siostry Sancji na ołtarze przez Jana
Pawła II, w leśniczówce Możdżanów odbyło się poświęcenie figury błogosławionej ufundowanej przez, zarządzającego tym leśnictwem od 30 lat, leśniczego Bronisława Krawca i jego małżonkę Dorotę.
Rangę uroczystości podkreślił udział Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego,
Wójta Gminy Sośnie Krzysztofa Bochena, Nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin
Stanisława Janeczkowskiego oraz licznie przybyłych przedstawicieli miejscowych
władz i instytucji.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w kościele parafialnym w Bogdaju
mszą świętą koncelebrowaną. Eucharystię sprawował ksiądz kanonik Antoni
Krzykos, a homilię wygłosił ksiądz kanonik Mariusz Pohl. Oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców w liturgii brały udział Siostry Serafitki ze zgromadzenia w Poznaniu i Gdańsku, które przypominały pełne poświęceń i religijności
życie błogosławionej Sancji Szymkowiak.
Następna część uroczystości odbyła się przed leśniczówką w Możdżanowie. Do
tej pory o błogosławionej Sancji Szymkowiak, urodzonej w tej leśniczówce, informowała pamiątkowa tablica. Obecnie stanęła tu figura – rzeźba. Figurę poświęcił
proboszcz parafii Bogdaj ksiądz Jacek Klepacz, a na pamiątkę, jak na leśników
przystało, wspólnie posadzono drzewo – długowieczny buk.

Stare leśniczówki mają często ciekawą historię. Ta w Możdżanowie miała
mieszkankę niezwykłą. Gospodarze
tego budynku starają się propagować
i udostępniać odwiedzającym sośniańskie lasy gościom to interesujące miejsce, dbają aby ten ważny fakt z historii
leśniczówki nie został w przyszłości
zapomniany. Takie uroczystości są też
okazją do kontaktów z miejscową społecznością na płaszczyźnie nie tylko
związanej z gospodarką leśną.
tekst | Bronisław Krawiec
zdjęcie | Piotr Rajski

Wspomnienie o śp. Kazimierzu
Jaśkowiaku (1934-2013).
24 lutego 2013 odszedł niespodziewanie z grona leśników, powszechnie lubiany i obdarzony autorytetem,
emerytowany naczelnik Wydziału
Hodowli Lasu RDLP w Poznaniu
– Kazimierz Jaśkowiak.
Urodził się 27 lutego 1934 r. w Puszczykowie Starym. Po ukończeniu
w 1952 r. I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, rozpoczął studia
na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły
Rolniczej w Poznaniu. 16 marca 1956
r. otrzymał nakaz pracy w Nadleśnictwie Danków na stanowisku adiunkta. Po 16 miesiącach wrócił jednak do
domu rodzinnego, aby szukać pracy
w jego pobliżu. We wrześniu 1958 r.
zaczął pracę w Zakładach Metalowych H. Cegielskiego na stanowisku
technologa drewna, gdzie pracował
rok. Następnie przyjęto go do Biura
Urządzania i Pomiaru Lasu w Po8 | wielkopolski głos lasu | marzec 2013

znaniu. Ten najbardziej owocny okres
życia zawodowego trwał ponad 26 lat.
Praca wymagała wielkiej wytrwałości
i kreatywności, ponieważ lasy musiały
być, wobec powszechnego braku dokumentacji, urządzane i mierzone od
podstaw. Uczestniczył w urządzaniu
lasów wszystkich nadleśnictw RDLP,
niektóre urządzając dwukrotnie, oraz
wielu w innych regionach, m. in. na
Ziemi Lubuskiej, na Mazurach. Przez
10 lat był kierownikiem drużyny urządzeniowej.
1 marca 1985 r. rozpoczął ostatni etap życia zawodowego w OZLP
w Poznaniu (początkowo w Wydziale
Hodowli Lasu). W 1989 r. awansował
na naczelnika Wydziału Gospodarki
Zasobami Leśnymi. W latach 1991
i 1992 został powołany na Asystenta
Dyrektora do spraw Leśnictwa. Podczas likwidacji OZLP i utworzenia

RDLP – 20 sierpnia 1992 r. objął stanowisko szefa Działu Ochrony Lasu
i Ochrony Przyrody. W 1993 r. wrócił
do hodowli lasu jako szef Działu Hodowli Lasu i Nasiennictwa. W 1995 r.
reaktywowano stanowisko naczelnika
Wydziału Hodowli Lasu i jako naczelnik został emerytowany 30 czerwca
1999 r. Jego praca zawodowa trwała 43
lata – 20 lat na stanowiskach kierowniczych. Na emeryturze przeżył jeszcze
13 lat i 7 miesięcy w ukochanym Puszczykowie troskliwie opiekując się rodziną, ogrodem i pszczołami, zawsze
żywo ciekawy nowości w leśnictwie
i w świecie.
Napotykanych na drodze życiowej
ludzi obdarzał zawsze ciepłem, życzliwością, optymizmem, humorem
i zainteresowaniem. Pozostanie trwale
w naszej pamięci.
tekst | Waldemar Szychowiak

