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Trąbki, kościół parafialny

O, Krzysiek…

Robert, dawno u mnie nie
byłeś. Możesz przyjechać
jutro? Zapraszam

Będę

Muszę kupić prezenty chłopcom…

Huta Czechy

Jadę. Będę za
jakieś 1,5 godz.

Leśniczówka Hruszniew, leśnictwo Górki

Robercie, co nam
przywiozłeś?

Witaj przyjacielu!

Kapliczka ze św. Krzysztofem

Czipsy!

Chodź, przejedziemy się
po lesie

Szczęść
Boże!

Moją terenówką!
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Kisielew

Sarnaki

Stare Hołowczyce

Chybów
Platerów

Hołowczyce

Sułów

Delica

Płosków
Terlików

Ostromęczyn

Jedziemy teraz przez las
Bagno gdzie jest cmentarz
żołnierzy napoleońskich

Jesionka

Stare Litewniki
Nowe
Litewniki

Puczyce
Górki

A teraz las Wisielec
– tą drogą uwielbiał
jeździć hr. Plater

Wisielec

Bagno

Hruszniew

Szydłolas
Gościniec Sułów

Widzisz, Robert? W całości
zaprojektowany las, przeze
mnie. To zalesienie czyli…

Stare Szpaki

Wiem, czyli wprowadzenie
lasu na grunty nieleśne

Jedziemy na Wypalone?

Wypalone
Zobacz ten
dąb: niby
nie urósł, a
jednak urósł

Każdy
leśnik ma
takie w
swoim lesie

A może:
niby urósł, a
jednak nie
urósł?

Kapliczka z Matką Boską

To dla mnie
szczególne
miejsce

O tego dęba
opierałem moją
WSK-ę jak miałem
tutaj praktyki

Pojedźmy teraz
koło gajówki Topy.
Tam jest Adam
Zobaczymy czego
nauczył się na kursach brakarskich

Ot, dusza
leśnika…
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Zobaczycie, że znowu będzie „Zmierz tego graba!”

Topa
Topa, to był
dopiero gajowy!

No, pochwal się,
Adam, czego cię
tam nauczyli

Szacunki brakarskie czyli proces
pozyskania…
hmmm… czyli
określenie ile
i jaki surowiec
zostanie pozyskany…

A teraz praktyka: wyznacz
powierzchnię do szacunku
brakarskiego

Ta powierzchnia ma 3,22 h
czyli musimy przyjąć 10% …
to będzie 0,32. Dla prostokąta jakie będą wymiary?

Wybieramy rząd
drzew, znaczymy
goleniem*…

32 ary
A nasi szefowie zrobią
z tego plan
gospodarczy
na następny
rok

Czyli 40x80

… i ośnikiem znaczymy drzewo

I jest wyznaczona
powierzchnia!

…średnica równo
50! Zmierzyć
wysokość?

A teraz zmierz
tego graba!

Znaczymy na wysokości ok. 130 cm
(pierśnica)

Wystarczy!
Zdałeś! Zdałeś!

Cześć! My jedziemy odebrać drewno na mroczny
i bagnisty Sułów

Darz
Bór!

9,3 m!
Co jeszcze?
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* Goleniem - nogą

Sułów

zasobnik

Dawaj!

Chcesz
odbić?

cechówka

*
To jest
misterium!

kora

łyko

„Smutny” –
pięknie twój
Czarek nazwał
to miejsce

Dzięki takim
nazwom łatwiej poruszać
się po lesie

Kapliczka z Chrystusem Frasobliwym

A teraz powiedz czy dobrze:

miazga
twardziel

biel

Homo religiosus – jesteśmy religijni,
chcemy nawiązać więź z Bogiem: Częstochowa, Grabarka, Kodeń

rdzeń

BRAWO! Bardzo dobrze!

2017 r. VI pielgrzymka leśników i myśliwych
do Kodnia

Na 25 nadleśnictw w Dyr. Lasów Państwowych w Lublinie...
Mariusz
Kiczyński

...tylko Nadleśnictwo Chotyłów ma sztandar wyhaftowany przez siostry Karmelitanki z Kodnia
Nam, leśnej braci, wystarcza pobycie z sobą i miska grochówki przygotowanej przez Nadl. Chotyłów

Jedziemy na
Wisielec!

Tylko prosimy:
mniej polityki!
4
* Cztery pierwsze cyfry to nr sztuki bądź stosu, u dołu dwie pierwsze cyfry to nr Regionalnej Dyrekcji, kolejne dwie to nr Nadleśnictwa,
a dwie ostatnie to nr Leśnictwa

Po czym poznałeś?

Wisielec

rzaz podcinający

rzaz obalający

Tam ścinał Antek
a tu Denisa tato

Po brodzie*. Każdy
z pilarzy ma swoją
manierę ścinania

Znasz przysłowie „Żeby
las dobrze
rósł, trzeba
na zrębie...”

Broda

Przestań!
Ten komiks
będą czytać
dzieci!

W tym roku ile sadzisz młodego lasu?

Tu gleby są żyzne
i dlatego sadzę tu
drzewa liściaste,
120 000, głównie
dąb, ze 20 000
sosny i modrzewia

Grzegorz

U mnie najważniejsze jest po
pierwsze BEZPIECZEŃSTWO,
potem. JAKOŚĆ, a następnie
ILOŚĆ

Mężczyzna
ciągle tęskni
i marzy...

Marcin

To jak jedno
duże miasto
...i udaje

Cykl życiowy drzewostanu – to tak jak nasze, ludzkie, życie. W lesie jest nalot czyli
z siewu naturalnego lub sadzenia uprawa, potem młodnik – to nasze dzieciństwo,...

Smutne to...

...młodość to w lesie tyczkowiny i żerdziowiny.
I wreszcie wiek dojrzały czyli rębny, i ostatni etap
drzewostanu – faza starości, to naturalny kres życia
Nooooo…
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* Broda - powstaje podczas ścinki przez rozerwanie lub wyrwanie włókien drzewnych w miejscu niedopiłowanym

Zobacz, Krzysiek
te fotki. Kiedyś
to byli drwale!*

A ty trzymaj
się topora!

Trzymaj równowagę!

Bobry zrobiłyby to prędzej

6
* Wyrąb sekwoi w USA, XIX w.

Krzysiek, a może przejedźmy się do szkółki
leśnej w Zabużu?
Odwiedzimy Bazyla…

A wiesz, że ja
jeszcze pamiętam wzór
na wysiew?

Nie
wierzę!

Zabuże

Cześć Bazyl! Robert chciałby kupić
sadzonki sosny...

Są piękne. Szkółka prosperuje
dobrze, lata mojego doświadczenia owocują, no i normy
wysiewu są dobre

*

Proszę bardzo!
Już się robi!

Czekaj! A wzór na
miąższość drzewa?

A wzór na powierzchnię obsiewu?

Napisz!

A miąższość drzewostanu?

Proste!

Ten komiks zaczyna być
nudny… Piszą już z pół
godziny…

A wzór na średnią arytmetyczną pierśnic drzew drzewostanu?

Chłopaki! Przestańcie! Wiadomo, że...

?

?

CHA! CHA!
CHA!

Darz Bór!
Do zobaczenia!

...matematyka
jest królową
również w lesie!
* Nk - norma gęstości siewu określona liczbą nasion zdolnych do kiełkowania na 1 m2 powierzchni, p-pow. obsiewu w szkółce w m2
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Leśniczówka Hruszniew, leśnictwo Górki
No, dotleniliśmy się, zjemy
teraz obiad a potem pokażę ci moją Ambasadę

Co takiego? Jaką
ambasadę?

Każda kancelaria leśniczego to Ambasada Lasów
Państwowych

Nawet kostki cukru
nie dadzą!
Ja cukru nie jem –
odchudzam się

O! Masz kręciołka!*

I bogaty zbiór starych
czasopism! Sylwan!**

Tekst
z
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* Urządzenie liczące polskiej produkcji Predom-Mesko, weszło do użytku w latach 70-tych i 80-tych XX w.
** Jedno z najstarszych pism leśnych na świecie, wydawane od 1820 r.

No wiesz… Byłem
młodym ministrantem w
parafii Szpaki, siedziałem i słuchałem czytania
z Księgi Mądrości:
„Bo z wielkości i piękna
stworzeń poznaje się,
przez podobieństwo,
ich Stwórcę.”

Krzysiek, a jak
zrodziło się twoje
powołanie leśnika?

Teraz opowiem wam
historię o śmierci i
bogaczu. Pewien bogacz
usłyszał głos: „Jestem
śmierć! Przyjdę po ciebie jutro o tej porze”.
On odpowiedział: „Nie
umrę! Jestem bogaty,
będę żyć wiecznie...”

...”Nie dostaniesz
mnie! Ucieknę!
Schowam się! Nie
umrę! Nie umrę!”...

*

Niesamowite!

...A witam,
witam
Szanownego
Pana! Czekałam na ciebie!
Chodź…

...Jak myślicie? Czy
zdołał schować się przed
śmiercią? Posłuchajcie co
było dalej:...

...A teraz inna historia.
Czciciele św. Józefa
składali prośby i do tych
próśb dołączali dary...

?!
...Ucieknę na koniec
świata, na pustynię, na
wyspę bezludną! Zabiorę ze sobą wszystkie
moje pieniądze...

...Każdy dawał to, co miał
najcenniejszego...

...A pewna uboga
dziewczyna poprosiła o dobrego męża i
położyła swój „skarb” z
dzieciństwa - ołowianego żołnierzyka z
obłamaną jedną nogą...

...Biżuterię, złote monety,
korale, pierścionki…

...Minęły lata. Dziewczyna wyszła
za mąż. Zgadnijcie za kogo?...

?

?

?

?

?

...Za mężczyznę z…
jedną nogą!
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* ks. Karol Harazin

1977 r. Szpaki Nowe

Technikum Leśne w Biłgoraju

Biała Podlaska 1978 r.

Krzysiu, a do jakiej szkoły
średniej ty pójdziesz?

„Bo z wielkości
i piękna stworzeń poznaje
się, przez
podobieństwo,
ich Stwórcę.”

Tato, ja będę
geodetą albo
mechanikiem

Transped

Będę jednak
leśnikiem!

Praktyki leśne w Staszowie, woj. kieleckie

Pamiętajcie! Wlot
zawsze musi być od
strony płd.-wschodniej. Kto powie
dlaczego?

Bo od tej
strony
najczęściej świeci słońce

palik w odległości
ok. 10 cm. od
drzewka

zagłębienie w
którym gromadzi się woda

urodzajna
ziemia

Brawo,
Krzysiu!

korzenie ułożone na kopczyku z urodzajnej ziemi

dąb
szypułkowy

Teraz poznacie budowę
piły spalinowej…

Pytanie
ostatniej
szansy:
Który
żołądź jest
z dębu
szypułkowego a który z
bezszypułkowego?

dąb bezszypułkowy

To jest bagnet

Mogę
strzelać?
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Strzelaj!

* Wykaz szkół leśnych – na 3 stronie okładki

Technikum w
Biłgoraju to twoja
Alma Mater ale w
całej Polsce jest
wiele szkół, które
kształcą kadrę
leśną*

Tak, ale
nie ma
lepszej
jak w
Biłgoraju!

Wiesz cooo… Leśnicy to ludzie o
pięknych duszach

Zaraz będzie pokazywać swój nowy mundur…
Zobaczycie...

Zobacz, kupiłem sobie
nowy mundur galowy

Chodźmy do domu. Chłód
ciągnie po plecach

Mogę
dotknąć?

Ty zawsze
jak nie
człowiek

A teraz wyjmij ten swój zaczarowany kajet i pokaż dystynkcje leśne

A masz
kordelas?*
Nie…
JESZCZE nie
4

3
2
1
6
5

Co się gapicie?
Wreszcie poszli i można
spokojnie zjeść

Moje uszy wam się
nie podobają?
* Kordelas - najwyższe odznaczenie, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę
1 - uczeń śr. leśnej szkoły, 2 - gajowy, 3 - podleśniczy, 4 - leśniczy, 5 - z-ca nadleśniczego, 6 - inż. nadzoru w nadl.

11

...i to nam wystarczy. Las to wielki żywy organizm,
a my jesteśmy jego cząstką
Zobacz… jest Dzień Nauczyciela, Dzień Strażaka, Dzień
Spadochroniarza… a dlaczego
nie ma Dnia Leśnika?

Dobrze, że chociaż nas
zostawili w spokoju*

Ale za to jest
Dzień Lasu,...

Pierwszy Dzień Lasu był w 1933 r. pod patronatem prezydenta
Ignacego Mościckiego a wielki wkład w przygotowanie miał Leonard
Chciałowski, redaktor pisma „Echa Leśne”

Znasz Mościckiego?

Pierwsze słyszę

O, tak! Mościcki
to był GOŚĆ

Hej!

Ileż to pięknych wierszy napisano o lesie…
„Gdy mi serce tęsknota zalewa, gdy mi
brzydnie cały ludzki
świat…

…idę w las, gdzie
słodko szumią drzewa, gdzie radością
dyszy każdy kwiat...”
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* Wilki w Polsce są pod ochroną

Kanapki przyniosłam. Ale
ostrzegam!
Jeżeli znowu
przegadacie całą
noc, to żeby
nikt nie jęczał
potem

Spokojnie, my twardzi na brak snu!

Zobaczymy jutro

Ciiiiii…
ktoś idzie

Kiedyś z moim przyjacielem
Romkiem, który skończył Tech.
Leśne w Białowieży… Wróciliśmy
grubo po północy z łowów. Wchodzimy po cichutku do domu…

Widzisz Robert, że leśniczówka to nie jest
zwykły dom, to dom
otwarty dla wszystkich przyjaciół lasu

Romek

Ciiiicho, Ela śpi. Czekała na nas, czekała...

Co tam w uroczysku Piszczki?

Nareszcie wróciliście! Zaraz podam
wam kanapki

...aż zasnęła

Strzeliliście coś?

Hubert

Nie zasnęła, nie zasnęła…

Leży
dzik?

Rafał

Basia

Co widzieliście?

Ela

Piękne niebo…

Taaaak… leśniczówka to
jest dom żyjący lasem

Oj, tak, tak…
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Leśnik to też taka
zwykła solidarność i …
pomoc wzajemna…

Doświadczyłem tego kiedyś w OHZ Pańków. Zabrałem mego brata Tomka na ciągi
słonek*. Wiadomo, dolina Wieprza, teren
podmokły … i samochód siadł w bagnie…

Pewnie wlepią nam
mandat, że nielegalnie
wjechaliśmy do lasu…

Nie damy rady! Trzeba szukać pomocy u
leśnych ludzi!

Nie mamy wyjścia

Dziękuję,
serdecznie
dziękuję

Nie ma za co. Ale więcej
nie wjeżdżajcie samochodem do lasu. Nie wolno!

Wystarczy?
Darz Bór!
Wystarczy!

I żeby mi to było
ostatni raz!
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* Słonka zwyczajna (scolopax rusticola) - gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych

...na eksploatację drewna z Puszczy. Wycięli ok. 2,5 mln. m3, zrębami zupełnymi

A pamiętasz, Robert, jak
pierwszy dyrektor Lasów
Państwowych Adam Loret
uratował Puszczę Białowieską?

Wioooooo!

Nie. Opowiedz

W 1924 r. rząd polski
podpisał 10-letnią
umowę z angielską
firmą The European
Century Timber Corporation…

Niedługo to wywiozą
nawet ziemię z Puszczy. Grabią ile się da!

A w 2017-tym Anglicy
najgłośniej będą krzyczeć „Ratujmy Puszczę!”

Ja Żyd nauczę was Polaków liczyć
do 10-ciu. Ja wszystko muszę
mieć policzone. Popatrzcie…

Jasne?

Jak obrobicie na kwadrat
to więcej się zmieści

1929 r.

Zrywamy umowę, nie pozwolimy zniszczyć Puszczy!

Uważaj
na nogę!
Uważam,
uważam...

Zapłacicie pół miliona
funtów szterlingów
odszkodowania!

Trudno,
zapłacimy!

A my dzisiaj też kochamy naszą Puszczę
Loret miał prawdziwą duszę leśnika

Mirek

Bogdan

Jurek

*
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* Leśniczowie Nadleśnictwa Browsk

SOKOŁÓW
PODLASKI
WĘGRÓW





GRĘBKÓW


STAWISKA


SIEDLCE



KAŁUSZYN

Rezerwat Przyrody

JATA

TRĄBKI



ŁUKÓW



GARWOLIN

STANIN

LEOPOLDÓW
RYKI



KOCK



SIEMIATYCZE



GRABARKA



ZABUŻE

SARNAKI




GÓRKI
ŁOSICE



STARE
SZPAKI




HRUSZNIEW
NOWE SZPAKI

HUSZLEW





PRATULIN

KONSTANTYNÓW

STARA
KORNICA



LEŚNA
PODLASKA



TERESPOL



BIAŁA PODLASKA

SOKULE

MIĘDZYRZEC
PODLASKI







DANÓWKA

 KODEŃ

ŁOMAZY



ROSSOSZ



ŻESZCZYNKA



RADZYŃ
PODLASKI



WISZNICE

MOTWICA CZEPUTKA



PARCZEW



WŁODAWA



- Parafie w których posługiwał ks. Robert

Dla wielu z nas las jest jak świątynia. Jak w miejscu świętym
człowiek się wycisza i inaczej zachowuje, tak samo w lesie

Ty będziesz strzelać. Dla mnie gość ma
swoje prawa

Ja doświadczyłem tego w nadleśnictwie
Puławy z moim przyjacielem Stasiem.
To leśnik całym sercem ale i człowiek z
zasadami jak hartowana stal. Zabrał mnie
w piękne miejsce, na jesienne kaczki na
śródleśne jeziorko. Stasiu miał broń ale
nawet jej nie ładował…

Stań tam i czekaj.
Ja przejdę i napędzę
kaczki na ciebie

Tylko patronów nie
rzucaj na ziemię!

Pokaż
patrony!

No to teraz zapier…
szukać!!! Mówiłem tobie,
że NIE MOŻNA zostawiać w lesie wystrzelonych łusek!!!

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć…
A strzelałeś SZEŚĆ razy!
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Dusza leśnika…

A opowiadałem tobie o
„duszy leśnika” z nadleśnictwa Włodawa?

O Sławku i Ryśku?
Z 10 razy, ale opowiedz jeszcze raz

Odwiedzam Sławka w
leśniczówce i opowiadam mu, że koło lasu
na Czeputce…

Zobacz, jedno koźlę
ma rozerwane ucho…
Koza bohaterka*
prowadzi 4 młode

Minęły 4 lata

Księże Robercie,
mój leży chory.
Spocił się jak nieśli
tego rogacza i teraz
ledwo zipie

Nieśliśmy go ze Sławkiem
na zmianę z 5 km, cały
się poobijał, nie wiem czy
przeżyje…

Rysiek

Jadwiga

Biedaczek! Trzeba
go jakoś wyplątać

Odwiedzam
ich dzień po…

Po 2 tygodniach
Ostrożnie,
powoli
Darz
Bór!

Darz Bór!
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* Koza bohaterka - rzadko zdarza się żeby samica miała jednocześnie 4 młode. Wykarmienie ich, ochronienie, wychowanie to już bohaterstwo

Minęły następne 3 lata. Jestem ze Sławkiem w lesie…

Uwaga… czuję
rogacza gdzieś
w pobliżu…

Ty, Sławek, czemu ja tak kocham
las czepucki?

Może dlatego, że
tu jest to piękne
bagno Kameneć?

Dostał na
kamerę!

Jak pięknie zgasł…
Biedaczek...

Odszedł książę
uroczyska
Kameneć…

Zobacz na jego
ucho… przecież to
twój znajomy z
Czeputki!
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Zrobił
rakietę!

Ot… taka
kolej
rzeczy…

Darz Bór!

A to
„Darz
Bór” to
skąd się
wzięło?

To pozdrowienie
wszystkich, którzy
spotykają się w
lesie. Wymyślił je
leśnik Stanisław
Wyrwiński w 1920 r.

Darz Bór!

Darz Bór!

Ciiiicho... nie
odzywaj się...

Grzegorz

Darz Bór!

Darz Bór!

Darz Bór!
Tomek

Darz Bór!

Darz Bór!

Darz Bór!

Darz Bór!
Maciej

Darz Bór!

A co tam
chowasz za
plecami?

Ja... eeee...
nic takiego...
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Opowiem ci ciekawą
historię o leśniczym
Mirku z nadleśnictwa Siedlce. Chcesz
posłuchać?

Wracam drogą z obserwacji mrówki ćmawej
i spotykam leśniczego Mirka. Mówię mu, że
tutaj na Grabniaku jest duża kolonia tych
mrówek a on zaczyna swój wykład…

Dawaj,
dawaj!

Mrówki ćmawe budują okazałe
mrowiska w postaci kopców z igliwia,
ziemi i gałązek. Wysokość mrowiska
może dochodzić do 2 metrów. Kopiec
stanowi zewnętrzną część mrowiska,
pozostała część znajduje się pod
ziemią. W jednym mrowisku może żyć
nawet 100 tysięcy mrówek

Mirek, wystarczy
już o tych mrówkach! Pokaż mi
swój sławny jawor

Gdyby go
ściąć, to byłoby trochę
kasy

Nigdy
w życiu!
Ten jawor
przypomina
mi moje
rodzinne
strony*

Dusza
leśnika…

Leśniczówka Hruszniew,
leśnictwo Górki
Minęła już druga po północy.
AAAAA….
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* Rodzinne strony Mirka to Podbeskidzie, tam jest dużo lasów jaworowych

Nie przejmuj
się, jeszcze
się wyśpimy

Dawno byłeś u Darka w Huszlewie?

U Darka byłem parę
tygodni temu zapytać
o tego małego motylka
extrema… coś tam...

16 mm
...który występuje w Polsce tylko
w okolicach Woźnik, Huszlewa i
Łosic. Najbliższe
stanowiska w Europie to Bułgaria

Eupithecia
extremata

A potem Darek pokazał mi suche
drzewo… i wtedy się zaczęło!

Carphoborus
minimus
Pitiophthorus
lichtensteini
Ips acuminatus

Blastophagus minor

Crypturgus
cinereus
Pityogenes
bidentatus
Orthotomicus
laricus

Orthotomicus suturalis

m

Łacina towarzyszy
nam, leśnikom,
całej naszej pracy

5m

Blastophagus
piniperda

A jak myślisz? Czy
kornik pokona Puszczę
Białowieską?

Ips sexdentatus

Na razie pokonał
ministra Szyszko
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Kiedyś zaskoczył mnie Marian, leśniczy nadleśnictwa M-rzec Podlaski.
Jesteśmy we trzech (Romek, Marian i ja) na rykowisku jeleni

Panowie, rozchodzimy się. Spotkamy
się w tym miejscu
ok. 21-szej i każdy
opowie co widział

Ja położyłem się na wrzosach, patrzyłem w niebo i
słuchałem odgłosów przyrody

Ja widziałem
czternastaka
na Okowiczu!

Ja, jak zwykle, nie
widziałem nic! A ty
Marian, co widziałeś?
Ja?
Dusza leśnika!

24

Krzysiek, podobno pomagałeś przy
postawieniu nowego krzyża na Szydłolesie...

Odsłużamy panichidę w
intencji zmarłych oraz
poświęcimy krzyż

Tak, tam leżą
pomordowani
prawosławni.
29 IV 2017
miną 73 lata
od tamtej tragedii w której
życie straciło
7 mieszkańców
Nosowa

Przyjechałem do
kapłana, bo na
Szydłolesie krzyż
jest w słabym
stanie...

Panie Krzysztofie, za okazaną
otwartość i braterską pomoc
wraz z parafialną wspólnotą –
spasi Hospodi!

Proszę

Leśnicy to też stróże historii, tradycji. Kiedyś
dzwonię do twojego kolegi z leśnictwa Dubicze…

W czasach prześladowań unitów na Podlasiu w końcu
XIX w.* ten głaz służył za ołtarz. Tutaj unici modlili się
potajemnie a nawet udzielane były sakramenty święte.

Czy mogę wjechać na teren
leśny z wycieczką, żeby pokazać głaz- pomnik przyrody
i „kamień serce”, ten przy
„kozackiej drodze”…

Tak, tylko zostawcie po
sobie porządek!

A przy tym głazie prawdopodobnie odbywały się
jakieś obrzędy jeszcze w czasach pogańskich
...i że cię nie opuszczę aż do śmierci!

Łada! Łada!
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* Symbolem tych lat jest Pratulin n/Bugiem gdzie 24 I 1874 r. rosyjscy żołnierze zamordowali 13 unitów, dziś uznanych za błogosławionych

Pamiętam jak nadleśniczy Nadl. Łuków w 2000 r. z dumą
opowiadał o obozie partyzanckim AK w Rezerwacie Jata*

Dowódca
oddziału

Kuchnia
Wartownia

Sztab oddziału

Stajnia dla koni

Magazyn broni
Jadalnia

Radiostacja
Umywalnia

Gong alarmowy na drzewie

Kaplica

Jest porucznik „Bachta”?

Studnia
Okopy
do Jagodnego

Panie poruczniku, mamy
sygnał, że Niemcy jadą w
naszą stronę

Zarządzam alarm!
Proszę realizować
plan zasadzki!

Dowódcą akcji
jest plutonowy „Bary”

Znowu?
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* http://tphorlik.org.pl/historia/

Tak jest!

A pamiętasz jak
leśnicy pomagali
budować ołtarz
papieski w Radomiu w 1991 r.?

Tak, to był
piękny czas!

Wystrój podobno przekazało
Muzeum Wsi Radomskiej

Ołtarz w wykonaniu pracowników Dyrekcji Lasów Państwowych będzie najpiękniejszy!

Krzyż, który zrobiłem jest moim
darem z głębi serca. Tykę jelenia
znalazłem kiedyś jako młody leśnik. Gdy ją podniosłem z ziemi,
pomyślałem: kiedyś zrobię z niej
coś pięknego. I zrobiłem!

Ojcze Święty, to
dar od wszystkich leśników*

Piękny! Panie Piotrze,
szkoda, że nie stał na
ołtarzu w czasie liturgii

Bóg zapłać!
* Twórcą rzeźby był leśnik Piotr Chwaliński, wg artykułu w „Łowcu Polskim” nr 11/92
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...gdzie śmiertelnie uderzyć toporem…
Krzysiek, a znasz
„Legendę o drzewach”
Juliana Ejsmonda? Nie?
No to posłuchaj: A kiedy
źli ludzie szukali onego
czasu drzewa na Krzyż i
Mękę Pańską, wtedy cały
las ogarnął strach i przerażenie. Oni zaś chodzili
po puszczy i namyślali się
długo...

Dąb

Zacznijmy od dębu!

Lipa
Nie bierzcie mnie na ten Krzyż! Czyż
może drzewo wiekuiste być męką dla
Tego, który jest Wieczną Prawdą?

Olchy

Słodka jestem,
najsłodsza z
drzew! Zakochanym daję
cień, pszczołom
miód, ptakom
schronienie.
Zostawcie
mnie!

Sosna

Zostawcie mnie w spokoju! Ku Bogu wznosimy nasze gałęzie. Nie kalajcie
nas Krwią Syna Bożego!

Nie ja, wieczyście zielona, będę
Krzyżem
dla tego,
który był
Nadzieją
Ziemi

Osika
I zrąbali ją, i uczynili z
niej Krzyż. I ukrzyżowali
na nim Zbawiciela świata

Brzoza
Jestem taka
biała, taka czysta. Czy śmiecie
mnie zrąbać?

Jesion

Na drzewce kopii
rycerskich
biorą mnie.
Walka jest
moim żywiołem – ale nie
zbrodnia

I odtąd wszystkie osiki
dygocą, choć w lesie cisza jest i wiatr milczy

Napotkali wreszcie
jedno drzewo, które
na ich widok nie
zadrżało ze zgrozy.
Była to osika
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Trzęsą się z lęku i
żalu, i ze wstydu. Aż
przyjdzie dzień sądu
dla wszystkich drzew...

Krzysiek, już piąta! Muszę
wracać, o 7-mej odprawiam Mszę Świętą. Zapraszam do siebie, przyjedź

Kościół w Górkach
O Boże… ledwo
widzę…

Konikiem to byłbym gotowy
w 15 min. a z całym taborem to 2 godz. szykowania
Godz. 7.00 Kościół w Trąbkach

Godz. 7.55

Kochane dzieci, następną
macie matematykę, tak?
Wyciągnijcie podręczniki do
matmy i przygotujcie się…

Jak ja wytrzymam te
6 godzin…

Godz. 12.13

O
SZK

Po 5 minutach

ŁA

Proszę księdza! Proszę
księdza! Jaki jest temat?

Patrycja

Patrycja
Ola

Godz. 14.16

Oj, synu, synu…

Spać… spać…

Ola

Ewa

Godz. 17.07 dzwoni Włodek

Robert, jedziesz ze mną
dzisiaj na rogacza na Budy?
No pewnie!
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Budy

Ciiiiicho… Nie
ruszaj się…

Ech! Zepsułeś
taką okazję!

Skąd ich tu
tyle!?

To pewnie kumple
tego rogacza

Jak mówił Prezydent Mościcki:
„w każdym z nas, po praojcach
naszych, tkwi umiłowanie lasu”
Oj, nie podlizuj się!
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Włodziu, zaśpiewaj naszą
ulubioną pieśń

A ja ciebie, Włodziu,
podziwiam, że będąc
oficerem w wojsku w
trudnych czasach pomogłeś parafii w Pilawie.
To dzięki tobie na wieży
kościoła stoi krzyż

Jeśli kochasz łowiecką przygodę
Ciszę lasów, przestwór pól
Choćbyś stary był – tu jesteś młody
Jak prawdziwy życia król... *

...Gdy na flance drżą z emocji dłonie
Gdy na dzika czekasz na ambonie
Wiesz, że w naszych tych ziemskich igrzyskach
To najlepsza z wszystkich ról...

...Za halizną, za lasem zamglonym
Błysk ostatni słońca zgasł
Znów nie wyjdzie ten byk upragniony
Jak zdarzało się nieraz...

...Furda smutek, tam już ogień płonie
Tam myśliwców czarka parzy w dłonie
Każdą troskę tam w radość przemienią
Polskie niebo, polski las...
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* „Łowiecka przygoda”, autor tekstu Czesław Seniuch, do melodii „Płonie ognisko i szumią knieje”

...A gdy Hubert już przyjdzie po Ciebie
I zawoła Cię przez próg...

...Na te łowy wieczyste na niebie
Tam gdzie wielkim łowczym – Bóg...

...Powiesz – Panie, jeszczem tu na ziemi
Nie wystrzelał tej zaszczytnej premii
Daj choć roczek, choć dzionek, choć ranek
Bym Ci Złom swój zanieść mógł.

Koniec

Technika Leśne
Technikum Leśne w Białowieży
Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku
Zespół Szkół Leśnych w Goraju
Zespół Szkół Leśnych w Lesku
Technikum Leśne w Miliczu
Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu
Technikum Leśne w Starościnie
Technikum Leśne w Tucholi
Technikum Leśne Warcinie
Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku
ale są i w Starym Sączu, Tułowicach, Żywcu, Garbatce Letnisku
Szkoły Wyższe z wydziałami Leśnymi
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Nauk Leśnych z Filią w Tomaszowie Mazowieckim
Politechnika Białostocka – z zamiejscowym wydziałem w Hajnówce
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Dziękuję:
Leśniczowie: Tadeusz Bendziuk, Marian Bereda, Krzysztof Biaduń, Bogusław
Dawidziuk,Adam Filipiuk, Bazyl Kondratiuk, Mirosław Kubacki, Roman Laszuk, Stanisław
Latos, Sławomir Matuszewski, Jerzy Ponikowski, Wiesław Popławski, Krzysztof Reiss,
Krzysztof Rumowski, Dariusz Wasiluk
Myśliwa: Anna Skwarek
Myśliwi: Andrzej Bedenak, Rafał Bieniak, Zbigniew Butrym, Roman Dudziuk, Tomasz
Dudziuk, Leszek Duszak, Paweł Filiks, Marek Grudziński, Jacek Guz, Andrzej
Jastrzębski, Maciej Jastrzębski, Sławomir Karp, Łukasz Kołek,
† Edward Kornas, Andrzej Koszołko, Grzegorz Kotas, Włodzimierz Krasowski, Leszek
Leoniuk, Andrzej Łogonowicz, † Waldemar Maj, Wiesław Majewski, Paweł Madziar,
Stanisław Nowak, Tadeusz Ołowski, Eugeniusz Owsianik, † Krzysztof Paczuski, Maciej
Parol, Stanisław Skwarek, Ryszard Sołoń, Adrian Sozoniuk, Lech Stoń, Jacek Szałucha,
Łukasz Szymoński, Kazimierz Wąsowski, † Edward Wojda, Roman Żarkiewicz

Ten komiks jest podziękowaniem dla leśników i myśliwych, których
spotkałem na swojej drodze kapłańskiej, a którzy z wielkim oddaniem
służyli sprawom Kościoła. Dochód ze sprzedaży komiksu przeznaczony
jest na zakup dzwonu na 100-lecie istnienia parafii w której obecnie
pracuję. Parafia Żeszczynka to 180 domów, żyjących sprawami
i potrzebami Kościoła ludzi ale jest nam trudno zebrać fundusze
dlatego składamy wszystkim ofiarodawcom podziękowanie.

Bóg zapłać!

								

ks. Robert
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