
COŚ Z ŻYCIA 

Coraz częściej na łamach prasy ukazują się artykuły i reportaże dotyczące lasu 

l jego gospodarzy. Jest rzeczą charakterystyczną, iż temat ten podejmują często 
ludzie, którzy znają las tylko z niedzielnych wycieczek. Może to i dobrzy, bo przy- 

hajmniej ktoś w ogóle pisze. 

Pierwszy sierpniowy numer „Tygodnika Kulturalnego” zamieszcza reportaż 

A. Zwanieckiego zatytułowany „Obchód”. Przytaczamy obszerne fragmenty, 
Poniewaz tak naprawdę, rzadko się zdarza, aby można było poczytać o lesie i leśni- 
kach tak normalnie, bez napuszczonej obudowy. | 

| „Czwarta trzydzieści. Świt. Nad leśniczówką unosi się mgła. W lesie panuje 
Ciszą. Leśniczy zapisuje na kartce dyspozycje dla robotników. Po powrocie z obchodu 

skonty oluje, czy wszystko idzie dobrze. 

83



Piąta. Wchodzi do lasu. Henryk Pantak rzadko robi obchód. Drewna z lasu 

ludzie nie kradną. Zwierząt niewiele, borsuk i kuna leśna kłusowników nie skuszą. 

Służbową strzelbę zwrócił kilka lat temu (..). Szósta. W rezerwacie jodłowym. Na 

ziemi leży ścięta kilka dni temu sosna. Rosła tu przeszło sto piędziesiąt lat. Powalił 

ją kombinat. Rezerwat jest oczkiem w głowie leśniczego Pantaka, cementownia 

„Warta” sypie w to oczko pyłem (...). Według dyrektora kombinat wyrzuca do 

atmosfery 24 tony pyłu na dobę, leśniczy Pantak szacuje emisję pyłu na 160 ton (...). 

Zaatakowane truciznami zawartymi w pyłach i spalinach kombinatu drzewa usy- 

chają. Trzeba je wycinać. Leśniczy Pantak dokładnie ogląda ściętą w rezerwacie 

sosnę. Sosna powinna mieć igliwie z trzech lat, ta na nielicznych zielonych gałę- 

%iach ma tylko igliwie z roku bieżącego i szczątkowe z roku ubiegłego. W środku 

korony pustka. Zaczęło się jak zwykle od uschnięcia kilku najniższych gałęzi. Po- 

tem w ciągu dwóch tygodni uschły prawię wszystkie pozostałe. Dwa lata temu 

w cementowni „Warta I” nastąpiła awaria dwóch spośród czterech elektrofiltrów. 

Odtąd kominy, które współpracowały z tymi urządzeniami, buchają na okolicę nie 

oczyszczonym pyłem (...). Ślady zapylenia leśnicy znaleźli w odległości 60 km od 

cementowni, dyrektor uznaje za prawdopodobny dziesięciokilometrowy promień roz- 

rzutu. W drugiej strefie zagrożenia, w odległości kilkunastu kilometrów od ce- 

mentowni, szyszki drzew iglastych, które powinny dojrzewać dwa lata, zamierają 

zatrute w ciągu pierwszego roku (...).. Od dziesiątej do czternastej. Narada w nad- 

leśnictwie w Radomsku. Na tej naradzie leśniczy Pantak pyta, w jaki sposób ma 

wykonać plan zalesienia, jeśli brakuje mu zarówno ludzi, jak i sprzętu. Odpowiedź 

jest krótka, ale trafia w sedno. Wszyscy są w takiej sytuacji, a jednak zalesiają. 

Przeszło 90% robotników leśnych to rolnicy. Dla nich najważniejsza jest ziemia. 

W sezonie, jeśli nawet nie przychodzą do lasu, i tak im trzeba zapisać dniówkę, bo 

gdzie później znaleźć innych. Stawka godzinowa przy pracach leśnych wynosi osiem 

złotych, kto przyjdzie do pracy za 64 zł dziennie? (...) Leśnictwo nie jest prioryte- 

towym działem gospodarki. Wartość zużycia budynków i maszyn w leśnictwie wy- 

nosi — według rocznika statystycznego — powyżej 60%. Udział leśnictwa w inwesty- 

cjach jest mniejszy niż udział w dochodzie narodowym. Gospodarka leśna cierpi 

na stały niedobór kadr. Absolwenci szkół leśnych pracują w rolnictwie i handlu, 

w POM, a nawet w górnictwie. Tylko trzydzieści procent leśników z wykształce- 

niem pracuje w swoim zawodzie. 

Druga po południu. Z powrotem w leśnictwie Murowaniec. Na kraju kompleksu 

leśnego drwale wycinają drzewa. Nile wszystkie piły mechaniczne są sprawne. 

Brakuje łańcuchów, a nawet nitów do łańcuchów (...). Od dwóch lat nie dostajemy 

dostatecznej liczby samochodów do wywózki drewna. Nieraz trzeba je wywozić 

końmi, bo inaczej przeleguje. Robotnicy nie szanują sprzętu. Osiem pojazdów, które 

w końcu ubiegłego roku odesłaliśmy do remontu, to właściwie źłom. Okradzione zo- 

stały ze wszelkich możliwych części”. 

Opracował Adam J. Karwowski 

SPROSTOWANIE 

W nrze 12 „Sylwana” z ub. roku pod ilustracją wchodzącą po karcie tytułowej powtórzono 
przez pomyłkę podpis z nru 10 tegoż samego roku (Puszcza Augustowska. Drzewoaton z samo” 
siewu). Prawidłowy powinien być podpis: Fragment Puszczy Bi ki 
Narwi. Fot. W. Dutkiewicz р Em zy Białowieskiej, w pobliżu rze 
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