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A czy znasz ty, bracie młody,
Twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kędy giną,
W jakim kraju i dunaju?
(…) 
Poznaj, pókiś jeszcze młody,
Co kochane było wprzódy,
Nim twe serce krwią dziedziczną,
Kochać mogło ziemię śliczną…

Wincenty Pol: „Pieśń o ziemi naszej”
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Drodzy Miłośnicy 
polskich lasów!

W iększość Polaków uważa las za najlepsze miejsce do dobrego wypoczynku. Czy 
to w górach, nad morzem czy nad jeziorami – wszędzie szukamy latem zbawcze-
go cienia, zimą zaś spokoju, osłony przed mrozem i wiatrem. Przez cały rok tęsk-

nimy do uroków ojczystego lasu, by korzystać z nich, gdy tylko mamy ku temu sposobność. 
Leśnicy polscy, zarządzający najcenniejszymi terenami turystycznymi naszego kraju, od 

szeregu lat udostępniają las jego miłośnikom. Czynią to, budując parkingi, miejsca biwako-
wania i punkty widokowe, tworząc ścieżki edukacyjne i różnego rodzaju szlaki turystyczne, 
wiedzą bowiem, że zielone płuca kraju ściągają do siebie ludzi o każdej porze roku. Wiosną 
zjadą tu młodzi, w budzącej się przyrodzie szukający życiowych natchnień. Zajrzą też dzieci, 
poznające dopiero smak natury. Wczesnym latem zawitają turyści i wczasowicze, w ciągu 
zaś wakacji nasze bory zaroją się od biwakujących harcerzy oraz  zbieraczy grzybów i jagód, 
którzy do późnej jesieni korzystać będą z dobrodziejstw lasu. Dodajmy – dobrodziejstw dają-
cych pokrzepienie, ale też przychody dla rodzin żyjących z dala od miejsc pracy; wiemy jak 
ważna to funkcja polskiego lasu. Wreszcie jesienią knieje przemierzać będą wytrawni turyści 
i myśliwi.  Zima również ma swoich fanów: kuligi, biegi narciarskie, wyprawy survivalowe – 
to tylko niektóre z form rekreacji przyciągających ludzi do lasu o tej porze roku. 

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych dysponują potężną bazą turystyczną – dość 
powiedzieć, że mamy 41 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, 83 ośrodki edukacji eko-
logicznej, 89 kwater myśliwskich, 487 ścieżek dydaktycznych, ponad 22 tys. km szlaków 
pieszych, prawie tyle samo rowerowych i około 3 tys. km szlaków konnych. Odwiedzający 
mogą się zatrzymać na ponad 1100 parkingach leśnych, 300 leśnych polach biwakowych 
i w 200 obozowiskach. Do dyspozycji mają też około 100 obiektów sportowych. Łącznie we 
wszystkich obiektach turystycznych może jednocześnie znaleźć zarówno nocleg, jak  i wiele 
atrakcji – aż cztery i pół tysiąca osób. Zapewne nie ma w Polsce drugiego gestora, który dys-
ponowałby tak bogatą bazą turystyczno-krajoznawczą. 

Warto zauważyć, że lasy w Polsce są ogólnodostępne, a korzystanie z  nich – nieodpłatne. 
Uszanujmy zatem wysiłek pokoleń leśników, którzy to żywe dobro narodowe wciąż pomna-
żają i udostępniają. 

Wierzę, że przyjeżdżający do lasu odnajdą w nim harmonię i spokój, że wywiozą zeń 
same dobre wrażenia, pozostawiając las takim, jaki był przed ich wizytą. 

Serdecznie zapraszam Państwa do naszych lasów po zdrowie i wypoczynek.

Darz bór!
dr inż. Marian Pigan 

dyrektor generalny Lasów Państwowych 
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NAJKRÓTSZA HISTORIA 
TURYSTYKI LEŚNEJ 

 Związki leśnictwa z turystyką są starsze, niż można by przypuszczać. Przecież leśniczówka 

od zawsze pełniła rolę zajazdu dla wędrowców, zwłaszcza w bardziej bezludnych okolicach. Była 

też powszechnie uważana za ostoję spokoju i miejsce w magiczny sposób dające zdrowie. To 

właśnie dlatego leśnicy utrzymywali pokoje gościnne przeznaczone dla letników. Wzmianki na 

ten temat można znaleźć w źródłach pochodzących sprzed powstania zorganizowanego ruchu 

turystycznego. W 1845 roku Bogusz Zygmunt Stęczyński, jeden z prekursorów turystycznego 

poznawania kraju, podróżując z Węgier i wjeżdżając na tereny polskie, napisał: Przybywszy do 
Komarnika (miasto leżące obecnie na Słowacji – przyp. aut.), na górach lasami dziko otoczonego, 
gdzie prócz karczmy i drogi nic nie widać i oprócz palenki nic do posiłku nie było, przy dobrym 
apetycie dostałem się do Barwinka na noc, gdzie u leśniczego A. Janowskiego, z otwartymi 
rękami i staropolską szczerością gościnnie przyjęty, nazajutrz sarniną i zającem zaopatrzony – ru-
szyłem dalej... Trudno o lepszą rekomendację turystycznej funkcji leśniczówek przed laty. 

Rola leśników w rozwoju krajoznawstwa była znacząca, a wzajemne relacje leśnictwa 

i turystyki znajdowały swój oddźwięk również w prasie leśnej. W „Sylwanie” z 1912 roku, 

w rozprawie pt. „Leśnicy i turystyka”, Cyryl Kochanowski pisał m.in., że las dostarcza …

sam przez się wielu przyjemnych uczuć, a tem samem pojęcie turystyki jako konieczność 
krajobrazową stawia istnienie lasu. Uczucie to jest tem bardziej nam leśnikom znane, gdyż 
w rzeczywistości już z tytułu samego powołania i zawodu życiowego jesteśmy turystami… 

1

Leśniczówka zawsze pełniła rolę schroniska dla wędrowców. Fragment ryciny Juliusza Kossaka 
z I połowy XIX w., ilustrującej „Rok myśliwca” Wincentego Pola (rozdział „Maj”)



5

I dalej: Leśnik z naturą obcujący i pośród niej dzień w dzień przebywający, jest nawet mimo 
woli gorliwym opiekunem turystyki… 

Na początku XX wieku coraz większego znaczenia zaczął nabierać problem rekreacyjne-

go udostępniania lasu i zagrożeń z tym związanych. Wtedy też pojawiły się pierwsze głosy 

protestów przeciwko zaśmiecaniu lasów przez turystów.  

W latach międzywojennych rekreacyjna rola lasu była już doceniana przez wszystkich, 

czego przejawem były modne wówczas majówki, czyli tłumne wypady do najbliższego lasu. 

Tę społeczną służebność świadczyły zwłaszcza lasy państwowe, których administracja sta-

rała się, by najpiękniejsze ostępy uczynić dostępnymi dla ludzi. Coraz większą wagę przy-

wiązywano do leczniczej funkcji lasów; rosła ranga zwłaszcza miejscowości uzdrowisko-

wych. Przykładem może być Krynica, gdzie Park Zdrojowy objął prawie 190 ha Góry Parkowej 

(741 m n.p.m.) z jej szczytem jako punktem centralnym. Na rekreacyjne zagospodarowanie 

tego szczególnego lasu składały się: kolejka linowa, tor saneczkowy, 32 km dróg gospo-

darczych i spacerowo-wypoczynkowych, ponad 170 ławek kamienno-drewnianych, 110 ław 

drewnianych, siedem schronów przeciwdeszczowych i wieża widokowa na szczycie. To za-

gospodarowanie długo było stawiane za wzór udostępnienia lasu społeczeństwu. 

Ale od tego czasu wiele się zmieniło. Turystyka z zajęcia dla „próżniaków” stała się jedną 

z najważniejszych gałęzi gospodarki narodowej. Mają  w niej udział również polskie lasy, 

przez które przebiegają dziś tysiące kilometrów szlaków pieszych, konnych i rowerowych. 

Sami leśnicy kreują też nową turystyczną rzeczywistość, stwarzając milionom ludzi możli-

wość  wypoczynku  na łonie natury.

Leśniczówka w Puszczy Knyszyńskiej (P.F.)
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PAMIĘTAJ 
O STOSOWNYM
ZACHOWANIU

Goszcząc na łonie przyrody, musimy mieć świadomość, że ciążą na nas pewne powin-

ności i obowiązują zasady stosownego zachowania się w lesie. Wprawdzie ustawa

o lasach mówi, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla 

ludności, ale ustawodawca wprowadził kilka zastrzeżeń, o których turysta wiedzieć powinien, 

by nie popaść w konfl ikt z prawem. 

Pamiętajmy, że stałym zakazem wstępu objęte są: uprawy leśne do 4 m wysokości, 

powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt oraz źródliska rzek

i potoków. W lesie informują o tym odpowiednie tablice. 

Trzeba też pamiętać, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem

w lesie może odbywać się jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest do-
zwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch. 

To bardzo istotne, gdyż tego rodzaju nieuprawnione korzystanie z lasu jest najczęściej popeł-

nianym wykroczeniem. 

2

Rozjeżdżony 
quadami potok 
na Pogórzu 
Przemyskim 
(arch. Nadleśnictwa 
Brzozów)
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Również postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach 

specjalnie oznakowanych.

Z kolei miłośnicy jazdy konnej w lesie muszą wiedzieć,  że dopuszczalna jest ona tylko 

drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego. 

Właściciele psów powinni koniecznie swe zwierzaki prowadzić na smyczy, gdyż puszcza-

nie psa luzem jest wykroczeniem. 

Wytrawnym turystom nie trzeba przypominać, że w lasach zabronione jest także:  

 zanieczyszczanie gleby i wód; 

 śmiecenie; 

 rozkopywanie gruntu;

 niszczenie grzybów oraz grzybni; 

 niszczenie lub uszkadzanie drzew, krzewów lub innych roślin; 

 niszczenie urządzeń turystycznych oraz znaków i tablic; 

 zbieranie płodów runa leśnego w zabronionych, oznakowanych miejscach; 

 biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego; 

 wybieranie jaj i piskląt z gniazd, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także legowisk,

 nor i mrowisk;

 płoszenie i zabĳ anie dziko żyjących zwierząt. 

Lasy są wprawdzie dostępne przez cały rok, ale nadleśniczy może wprowadzić okresowy 

zakaz wstępu, zwłaszcza w czasie dużego zagrożenia pożarami lub wykonywania zabiegów 

gospodarczych związanych z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna. 

Organizatorzy imprez masowych na terenie lasu muszą każdorazowo uzyskać na nie

pisemną zgodę miejscowego nadleśniczego. 

 Las nie znosi hałasu! Między innymi dlatego wszelkie sporty motorowe, zwłaszcza rajdy 
samochodów terenowych i quadów, które bardzo mocno ingerują w przyrodę, są kate-
gorycznie w lasach zabronione. 

UWAGA, POŻARY LASÓW

  Leśnicy przykładają wielką wagę do bezpieczeństwa pożarowego. Nic dziwnego, 

gdyż co roku płoną tysiące hektarów polskich lasów. Zdecydowana większość po-

żarów wciąż powstaje z winy ludzi. 

  Palenie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu jest wykro-

czeniem! 

  Rozpalanie ognisk w lesie jest dopuszczalne jedynie w miejscach do tego wyzna-

czonych. Dopilnujmy, by żar w ognisku bardzo dokładnie wygasić. 

  Ogłoszenie zakazu wstępu do lasu z uwagi na zagrożenie pożarem oznacza, że ściół-

ka leśna ma wilgotność zaledwie kilku procent, a każde źródło ognia może spowo-

dować nieobliczalne straty ekologiczne. Nie dopuszczajmy, by z naszej przyczyny 

doszło do zniszczeń od ognia!

JEŚLI ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR W LESIE, 
NATYCHMIAST ZAALARMUJ STRAŻ POŻARNĄ – NR TEL. 998.
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 SYLWOTERAPIA, 
CZYLI DO LASU
PO ZDROWIE 

Zdrowie jest dla ludzi najwyższą wartością. Wielu Polaków już wie, że tylko wypoczynek 

wśród drzew skutecznie przywraca siły. „Prawdziwy mężczyzna wypoczywa w leśni-

czówce”, „Śpiew leśnych ptaków ukoi twe skołatane nerwy”, „Spacer w dąbrowie 

wygładza cerę” – mówią ludzie, którzy wierzą w dobroczynny wpływ lasu lub jego poszcze-

gólnych składników, na przykład drzew, na ustrój człowieka. Wielu lekarzy wprowadza do 

swego zestawu metod leczenia sylwoterapię (inaczej drzewoterapię), która – najogólniej 

biorąc – polega na pobudzaniu organizmu do samoleczenia poprzez jego bliski kontakt 

z drzewami. 

Od dawna wiadomo, że olejki drzew leśnych zawierają fi toncydy – substancje hamujące 

rozwój bakterii i grzybów. Z tej wiedzy korzystali nasi przodkowie, lecząc obłożnie chorych

w pomieszczeniach zbudowanych z dębowych lub sosnowych belek i kładąc ich na pryczach 

brzozowych wyściełanych łosiowymi skórami, wszystkie bowiem te naturalne materiały mają 

cenne właściwości lecznicze. A i nam, współcześnie żyjącym, wystarczy nawet półgodzinny 

spacer po lesie, by odczuć magiczną moc natury i nabrać sił. Dotlenienie organizmu, popra-

wa krążenia i rytmu serca to odczuwalne efekty wpływu drzew na człowieka.

3

Drzewa mają korzyst-
ny wpływ na ludzi,
na przykład brzoza
pobudza krążenie 
i łagodzi napięcia 
mięśniowe (P.F.)



9

Warto jednak wiedzieć, że każdy z leśnych gatunków ma inny wpływ na nasz organizm. 

W Polsce sylwoterapia jest wykorzystywana w leczeniu zaburzeń u dzieci upośledzonych 

umysłowo, którym najbardziej wskazany jest kontakt z grochodrzewami (robiniami akacjo-
wymi), wzmacniającymi organizm i dodającymi energii, zwłaszcza w stanach depresyjnych. 

Najbardziej ceniona jest jednak brzoza, która pobudza krążenie i łagodzi napięcia mięśniowe 

– bardzo pomocna dla ludzi żyjących w ciągłym stresie. Z kolei buk wzmaga koncentrację 

i twórcze myślenie, co świetnie tłumaczyłoby mnogość artystów mieszkających w tej części 

naszych gór, gdzie przeważa buczyna. Te same oczekiwania ludzi z niżu może spełnić dąb, 

który dodatkowo wzmacnia odporność organizmu na stres. Dla ludzi zniechęconych życiem 

nieoceniony może się okazać jesion, objęcie zaś ramionami jodły na pewno oddali od nas 

dolegliwości trawienne o podłożu nerwicowym. Łatwo wytłumaczyć sentyment dzieci do 

kasztanowców, wiedząc, że drzewa te łagodzą stany lękowe właśnie u najmłodszych. Przy-

jazna ludziom lipa pomocna jest w depresji i nadpobudliwości. Rzadki dziś gatunek – wiąz 

– ma pozytywny wpływ na osoby nadpobudliwe i sfrustrowane, z kolei królowa polskich 

lasów – sosna – dodaje energii i ułatwia koncentrację. 

Fachowcy od sylwoterapii zwracają uwagę, że nie wystarczy objąć drzewo. Dobrze jest 

usiąść pod nim, opierając plecy o pień, albo dotknąć go jedynie czołem, co zapewnia lepszy 

przepływ energii do naszego mózgu. Jeśli chcemy leczeniem objąć dolne części ciała, należy 

usiąść tak, by bosymi stopami dokładnie przykleić się do kory drzewa. Dobrze jest też gło-

śno wyrazić swoje odczucia, choćby poprzez zawołanie: Czuję, brzozo, twą dobrą moc! Nie 

należy jednak poszukiwać dobrej energii u olszy, zwłaszcza szarej, gdyż może niekorzystnie 

wpływać na nasze samopoczucie. Wiedzą o tym zwierzęta leśne, np. bobry, które właśnie 

olszę skrzętnie omĳ ają. 

Dziś dużym powodzeniem cieszą się owoce runa leśnego i dziczyzna, uważane

za najbardziej naturalne i najzdrowsze dla ludzi produkty. W starych księgach znaleźć może-

my przepisy kulinarne oparte wyłącznie na leśnych składnikach. Najwięksi kucharze wracają 

z gotowaniem do lasu, szukając w nim nie tylko składników potraw, ale i źródła inspiracji.

Lasy obfi tują też w zioła. Dawniej były one jedynymi środkami leczniczymi, dlatego babka, 

barwinek, kwiat lipy, szałwia, czosnek niedźwiedzi, krwawnik, mięta, piołun, nagietek czy ży-

wokost miały wielkie znaczenie praktyczne. Zbie-

rano je w odpowiednim czasie, by po wysuszeniu, 

w razie potrzeby stosować jako lekarstwo. Wianki

z ziół, święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej, chroniły 

leśne osady przed pożarem, uderzeniem pioruna i cza-

rami. Święconemu zielu przypisywano moc odpędza-

nia burz, a nawet przywracania krowom mleka. O tej 

ważnej terapeutycznej i kulturowej funkcji lasu też trze-

ba pamiętać. 

Zioła – leki z leśnej apteki. Na zdjęciu: śle-
dziennica skrętolistna, używana dawniej do 

leczenia schorzeń śledziony (E.M.) 
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W ZGODZIE 
Z NATURĄ

Zapraszając do lasu, zachęcamy do uprawia-

nia tych form turystyki, które nie ingerują 

w naturalne środowisko, lecz dają wypoczynek 

i niosą wartości poznawcze. Wierzymy, że w naszych 

propozycjach każdy znaleźć może coś dla siebie.  

Przyrodnicza turystyka poznawcza

To oferta Lasów Państwowych, która ma szansę trafi ć do największego kręgu odbiorców, 

leśnicy bowiem zbudowali aż 487 ścieżek przyrodniczych, prezentujących walory przyrodni-

cze, historyczne i kulturowe lasu. Na ich trasach znalazły się najciekawsze fragmenty leśnej 

przyrody, zabytki, kapliczki, cmentarze i inne ślady naszej narodowej historii. Każda ścieżka 

poznawcza jest osobno oznakowana, najczęściej zaczyna się przy leśnym parkingu.  

Dobrze jest umówić się wcześniej z leśnikiem, by oprowadził nas po zaplanowanej trasie. 

Na pewno w jego towarzystwie zobaczymy więcej, zwrócimy uwagę na zjawiska, których 

sami nigdy byśmy nie dostrzegli. 

Ścieżki przyrodnicze co roku wymagają konserwacji i napraw, wciąż budowane są nowe, 

gdyż zapotrzebowanie na tę formę poznawania lasu okazało się wśród naszych rodaków 

ogromne. Bywa i tak, że poszczególne obiekty są łączone ze sobą, dając nowe możliwości 

poznawcze. Ewenementem w skali kraju jest 300-kilometrowy szlak przyrodniczy w Puszczy 

Sandomierskiej, wytyczony na terenie pięciu nadleśnictw w widłach Wisły i Sanu na Podkar-

paciu. To obecnie najdłuższy tego typu szlak w Polsce. 

Warto też przewidzieć wizytę w jednym z leśnych ośrodków edukacyjnych i zapoznać się 

z ekspozycją prezentującą walory miejscowych lasów. W każdym z ośrodków istnieją też technicz-

ne możliwości zorganizowania lekcji według specjalnych programów. Do takiego poznawania lasu 

zapraszamy zwłaszcza młodzież 

szkolną i grupy wycieczkowe. 

Niemal w każdym polskim 

nadleśnictwie można znaleźć 

atrakcyjną ścieżkę poznawczą, 

której przejście na pewno przy-

niesie dużą satysfakcję z bliskie-

go kontaktu z naturą. 

4

Grupa dzieci na ścieżce przyrod-
niczej w LKP „Bory Tucholskie”, 
oprowadzana przez leśnika (P.F.)
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Birdwatching 

Coraz modniejszą formą poznawania zjawisk 

przyrody staje się… podglądanie. Najczęściej są 

to wyprawy do miejsc, gdzie z ukrycia można ob-

serwować zachowania zwierząt. Szczególną po-

pularność zyskały sobie obserwacje ptaków (ang. 

birdwatching), zwłaszcza na przelotach – można 

wówczas nacieszyć się widokiem wielu gatun-

ków. Tę formę turystyki uprawia obecnie niewiel-

ka grupa ludzi, którzy mają ku temu odpowiednie 

przygotowanie. Najczęściej są to doświadczeni 

ornitolodzy, ale po lornetki i notatniki sięgają rów-

nież grupy ciekawskich, chcących w niestandar-

dowy sposób poznawać dzikie zwierzęta, pod-

chodząc np. jelenie na rykowisku lub buchtujące 

dziki. Dobrze jest jednak robić to pod okiem fachowca, choćby miejscowego leśniczego, 

który nie tylko zna tajemnice lasu, ale potrafi  uchylić ich rąbka dla turysty. 

Fotografowanie przyrody 

Każdy marzy o zrobieniu zdjęcia dzikiej zwierzyny w jej naturalnym środowisku. Nie każdy 

jednak może wejść na teren ostoi, gdyż objęte są zakazem wstępu. Bywa jednak, że cier-

pliwość i skuteczna obserwacja w innym miejscu też może zapewnić sukces. Wystarczy 

choćby wczesnym świtem wyjść na śródleśną łąkę, by uchwycić wracające z żerowiska 

sarny czy jelenie. 

Fotografowanie przyrody wymaga nie tylko wiedzy i cierpliwości, trzeba też znać ogra-

niczenia w tej dziedzinie, w odniesieniu bowiem do zwierząt chronionych prawo zabrania 

niepokojenia ich w naturalnych ostojach. Zawodowi fotografi cy muszą też mieć specjalne 

zezwolenia na wykonywanie zdjęć wilka, orła czy bociana czarnego. 

Dużo natomiast satysfakcji dać mogą bezkrwawe łowy na drobną zwierzynę i ptac-

two wodne, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie osad ludzkich. 

W Polsce istnieje wiele związ-

ków i klubów zrzeszających mi-

łośników fotografowania natu-

ry. Najwięcej członków skupia 

obecnie Związek Polskich Foto-

grafów Przyrody, którego założy-

cielami byli również leśnicy. 

Birdwatching wymaga wytrwałości i wie-
dzy, ale daje wielką  satysfakcję (P.F.) 

Fotografowanie przyrody zyskuje 
coraz większą popularność (P.F.) 
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Trekking 

To obecnie ulubione zajęcie ludzi, którzy większość czasu pracy spędzają za biurkiem. 

Wakacyjny wyjazd w góry jest znakomitą okazją do przejścia szlaków pieszych, niebędących 

drogami wspinaczkowymi,  w dobrym tempie aż do mocnego zmęczenia. To klasyczna forma 

trekkingu, który uprawiany jest też na lodowcach, pustyniach i bagnach. W tej coraz popular-

niejszej dyscyplinie wymagane są kĳ e trekkingowe, bardzo pomocne zwłaszcza w stromych 

podejściach i zejściach, oraz dobra kondycja. W polskich warunkach warto polecić wariant 

nadmorski trekkingu. 

Długi i szybki spacer 

wzdłuż plaży lub w le-

sie nadmorskim może 

być namiastką wielkiej 

wyprawy pustynnej, po-

zwalając jednocześnie 

korzystać z dobroczyn-

nego wpływu klimatu 

morskiego na nasz or-

ganizm.

Nordic walking 
Specjalnym rodzajem trekkingu jest spacer typu norweskiego z kĳ ami o specjalnej kon-

strukcji. Zdobył on już sobie prawo obywatelstwa w naszym kraju i dziś nikogo nie dziwią 

grupy osób wędrujących z kĳ kami po chodnikach naszych miast. Jednak nordic walking, żeby 

spełnił oczekiwania i dał pełną satysfakcję, wymaga uprawiania go na naturalnej nawierzchni. 

Właśnie las wydaje się najlepszym z możliwych miejsc dla tej formy rekreacji. Tylko w lesie 

spacer typu nordic wal-

king może zmusić do 

aktywności 90% na-

szych mięśni. Zapra-

szamy zatem do mar-

szu między drzewami 

ze zwyczajowym po-

zdrowieniem w dro-

dze: Czuj kĳ ! 

Górskim szlakiem łatwiej 
się poruszać, trzymając 

w rękach kĳ e trekkingowe 
(W.Cz.)

Leśne ścieżki to idealne 
miejsce do  spaceru typu  
nordic walking (W.Cz.) 
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Lasy dla rowerzystów 

Rower to jeden nielicznych pojazdów przyjaznych naturze. Jego wpływ na środowisko 

jest niewielki, zwłaszcza gdy zachowuje się zasady poruszania się po lesie tylko wyznaczo-

nymi trasami. Są one zazwyczaj w taki sposób pomyślane, by tworzyły kilkudziesięciokilome-

trową pętlę, pozwalającą zakończyć wycieczkę tam, gdzie ją zaczęliśmy.  

Bogatą ofertę tras rowerowych przygotowało wiele samorządów we współpracy z leś-

nikami. Nadleśnictwa udostępniły cyklistom wewnętrzne drogi zakładowe. Z uwagi na 

niewielki ruch pojazdów 

mechanicznych są one ide-

alnym wręcz miejscem do 

tego typu turystyki. Poza 

tym pozwalają dotrzeć dość 

szybko do zagubionych w 

leśnych ostępach atrakcji 

krajoznawczych.  

Dla rowerzystów udostępniono też wiele szlaków pieszych na nizinach, zwłaszcza tam, 

gdzie przebiegają one utartymi ścieżkami lub duktami leśnymi. Właśnie w lasach najłatwiej 

daje się pogodzić interesy turystyki pieszej i rowerowej. 

Dziś trasy dla cyklistów można znaleźć niemal w każdym nadleś-

nictwie w Polsce, a leśnicy z Puszczy Kozienickiej są nawet organiza-

torami rajdów i wycieczek rowerowych, które stanowią zawsze jeden 

z punktów programów większych imprez sportowo-rekreacyjnych. 

Niestety,  nie zawsze cykliści bywają przyjaźni przyrodzie. W prze-

szłości zdarzało się, że organizatorzy górskich zawodów MTB (ang. 

bike-marathon – dyscyplina kolarstwa górskiego) wytyczali trasy na 

terenie ostoi zwierzyny. Bywa też, że rowerzyści, poruszając się po 

pieszych szlakach górskich, doprowadzają do ich degradacji.

Leśne dukty to bezpieczne 
i przyjazne miejsca do uprawiania 

turystyki rowerowej (P.F.)

Oznakowanie szlaku 
rowerowego 

w Puszczy 
Białowieskiej (P.F.) 

Dla cyklistów 
udostępniono 
wiele dróg leśnych. 
Na zdjęciu: taras 
widokowy 
w Nadleśnictwie 
Stuposiany (E.M.) 
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Turystyka łowiecka

Historycznie to jeden z najstarszych rodzajów turystyki, od zawsze związany z lasami.  

Przecież od zarania naszych dziejów książę utrzymywał administrację leśną, której główną 

powinnością była organizacja polowań władcy. Do tego celu w lasach królewskich i książę-

cych zatrudniani byli sokolnicy, szczwacze i bobrownicy. Wytworzona przez wieki  kultura 

łowiecka jest dziś jednym z najcenniejszych ele-

mentów polskiej kultury narodowej. Dość wspo-

mnieć, że jeśliby Mickiewiczowskiego „Pana Ta-

deusza” pozbawić wątków leśnych i łowieckich, 

to z narodowej epopei pozostałyby jedynie waśń, 

rozpacz i narodowy dramat.

Podtrzymywanie łowieckiej tradycji ma dziś 

ważny wymiar społeczny. Cała kulturowa otoczka 

łowiectwa, a więc rytuał polowań indywidualnych 

i zbiorowych, sygnały łowieckie, sztuka tropienia 

i rozpoznawania zwierzyny, dbałość o stan zwie-

rzyny łownej –  wszystko to w dużej mierze jest 

zasługą leśników.

Lasy Państwowe prowadzą modelową gospodarkę łowiecką w wyłączonych z dzierżawy 

obwodach, zwanych ośrodkami hodowli zwierzyny (OHZ), gdzie z dużym sukcesem udaje 

się godzić interesy hodowli lasu i ochrony przyro-

dy. W polowaniach organizowanych na terenach 

OHZ uczestniczy co roku tysiące myśliwych, dla 

których nie brakuje zwierzyny łownej i mocnych 

wrażeń. Wielu z nich to goście z zagranicy, tra-

dycyjnie zwani „dewizowcami”. Szczególnym 

uznaniem cieszą się polowania na Mazurach 

i w Karpatach, gdzie najcenniejszym trofeum ło-

wieckim może być kapitalne poroże jelenia. 

Wśród myśliwych dewizowych polujących w 

naszych lasach bywają znane osoby z zagrani-

cy, mężowie stanu, artyści… Większość z nich 

to stali bywalcy, przedkładający łowy w polskiej 

kniei nad safari. Zostawiają pieniądze, zabierają 

wrażenia. Dodajmy – dobre wrażenia.

W dawnej Polsce do wybierającego się na 
łowy mówiono: „Darz bór!”, czyli: niech Ci 
bór darzy. To życzenie przetrwało do dziś 
w formie tradycyjnego pozdrowienia 
leśników i myśliwych.

Dla wielu myśliwych polowanie 
to wielka przygoda (P.F.)

Książę Michał Sapieha z Belgii jest stałym 
bywalcem polowań w polskich lasach. 
Na zdjęciu: przed domem myśliwskim 
w Mucznem (E.M.)
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Turystyka konna 

„Koń, jaki jest, każdy widzi” – wystarczy spróbować wędrówki na jego grzbiecie po leś-

nym szlaku, by docenić rekreacyjne walory kołysania w siodle.  Był czas, że żywot polskich 

koni zawisł od Lasów Państwowych, które, zatrudniając wozaków przy zrywce i wywozie 

drewna, zapewniły egzystencję 

tego związanego z człowiekiem 

zwierzęcia. 

Koń zresztą bywał hodowany 

w leśniczówkach, dając realną 

pomoc ich gospodarzom. Star-

si leśnicy pamiętają, że jeszcze 

30 lat temu wraz z pensją otrzy-

mywali dodatek „na utrzymanie 

konia”. Dzisiaj, gdy prace leśne 

wykonywane są przede wszyst-

kim  przy użyciu  urządzeń me-

chanicznych, konia w lesie moż-

na spotkać niemal wyłącznie pod 

siodłem. Dla osób o kawaleryjskich upodobaniach wyznaczono setki kilometrów tras kon-

nych. Leśnicy wskazali dawne trakty i nieużywane szlaki, którymi bez szkody dla lasu można 

było poprowadzić  szlaki hippiczne. Dlatego dziś, jak przed wiekami, w leśnych ostępach

spotyka się czasami prawdziwe kawalkady jeźdźców. Jazdę konną uprawia wielu leśni-

ków, a są i tacy, którzy

utrzymują małe tabu-

ny koników polskich 

i coraz bardziej popu-

larnych hucułów. 

Jedną z najciekaw-

szych tras jest Trans-

beskidzki Szlak Konny 

Brenna – Wołosate

długości 600 km, któ-

ry przebiega w więk-

szości terenami leśny-

mi. To najdłuższy szlak 

konny w Europie – w je-

go wyznaczaniu brali 

udział leśnicy.

Konno przez lasy i doliny rzeczne to wycieczka 
dla prawdziwych łowców przygody (E.M.)

Konno przez Beskidy (P.F.)

Pamiętajmy, że jazdę konną na terenach leśnych można uprawiać 
tylko po drogach wyznaczonych przez nadleśniczego.
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Kajakarstwo 

Spływy kajakowe nizinnymi rzekami mają swoich zagorzałych wielbicieli. Rzeki Pomorza,

Suwalszczyzny i Mazur wydają się wręcz stworzone do tego typu aktywności. Z myślą 

o wodniakach leśnicy utrzymują miejsca biwakowe będące stanicami na dłuższych szlakach. 

Trudno zapomnieć kajakarską przygodę na Biebrzy, Krutyni czy Czarnej Hańczy, jeśli miało 

się okazję podpłynąć pod żerujące perkozy czy łabędzie. Tym, którzy oszczędnie używają 

wioseł, może się poszczęścić spotkanie z bobrem, łosiem lub jeleniem wychodzącym do 

wodopoju. 

Od kilkunastu lat 

coraz bardziej popular-

ne staje się pływanie 

również po Nidzie, Pili-

cy i Warcie.  Można po-

wiedzieć, że nasz kraj, 

jak mało który w Euro-

pie, jest stworzony do 

uprawiania kajakarstwa, 

również górskiego, któ-

re należy do sportów 

ekstremalnych.    

Turystyka jaskiniowa 

Wprawdzie ma ona niszowy charakter 

i pewnie nigdy nie przyciągnie ku sobie zbyt 

wielu amatorów, to jednak  warto się nią zain-

teresować z uwagi na nieco tajemniczy  cha-

rakter. Doświadczeni speleolodzy spenetrowali 

już na terenach leśnych setki jaskiń, zarówno 

w górach, jak i na niżu polskim. Trzeba pamię-

tać, że podziemne korytarze są miejscem, gdzie 

żyje wiele gatunków zagrożonych wyginięciem.  

Dlatego eksplorując leśne groty, warto zawsze 

mieć na uwadze ich mieszkańców. Pamiętajmy 

też, że jest to jedna z najbardziej niebezpiecz-

nych form turystyki. 

Groty i jaskinie są ważnym miejscem
 do życia wielu gatunków zwierząt, 

m.in. nietoperzy (E.M.)

Kajakiem 
po Rospudzie (P.F.)
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Survival 

Las przez wielu uważany jest za świetne miejsce do sprawdzenia możliwości swojego 

organizmu. Surowe warunki pociągają ludzi, którzy chcą  nabyć umiejętności radzenia sobie

w trudnych sytuacjach i próbują, jak nasi praojcowie, zdobywać pożywienie, znajdować

i urządzać miejsce do kilkudniowego pobytu czy choćby przenocowania. Trwająca już wiele 

lat moda na szkoły przetrwania sprawia, że w naszych lasach często widuje się małe grupki, 

głównie młodych ludzi, próbujących przygody z naturą. Jeśli tylko nie szkodzą jej, mogą 

liczyć na wyrozumiałość, a nawet sympatię ze strony Służby Leśnej. 

Bez drzew nie mogą się obejść również modne ostatnio parki linowe, zwane małpimi 

gajami, gdzie młodzi ludzie mogą ćwiczyć sprawność fi zyczną i odporność na stres. Bardzo 

pomocna w tym jest bliska obecność drzew.

Obozy i biwaki harcerskie

Trudno sobie wyobrazić harcerstwo bez lasu, bo gdzież zdobywać takie sprawności, jak: 

„Leśny człowiek”, „Ekolog”, „Przyrodnik”, „Robinson”, „Terenoznawca” czy też koronne „Trzy 

pióra”. Gdzież urządzić obóz czy biwak, jeśli nie w lesie nad jeziorem lub rzeką? Który obóz 

harcerski może odbyć się bez spotkania z  leśnikiem i wyprawy w poszukiwaniu leśnych 

skarbów?

Najlepszą odpowiedź na te pytania dają sami druhowie, którzy co wieczór przy blasku 

ognia śpiewają: Płonie ognisko i szumią knieje...

Obóz harcerski w lesie (Ł.Z.)
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Grzybobranie

 W naszym kraju jest to najpopular-

niejsza forma korzystania z lasu. Co roku, 

gdy pojawia się wysyp grzybów, lasy 

przeżywają prawdziwy najazd amatorów 

grzybobrań, których spotyka się w la-

sach, borach i śródpolnych zagajnikach. 

Każdy liczy na znalezienie prawdziwka, 

koźlarza, maślaka lub w najgorszym razie 

pnia obrośniętego opieńkami. 

Polacy są największymi grzybiarzami wśród na-

rodów Europy. Według danych GUS, w roku 2004 

grzyby zebrane w polskich lasach miały wartość pół 

miliarda złotych! To suma, która wzbogaciła budżety 

wielu rodzin. 

Grzyby są wszechobecne. Ocenia się, że na świe-

cie występuje ich ok. 80 tys. gatunków. W Polsce 

najlepiej przebadanym pod tym względem obszarem 

jest Puszcza Białowieska, w której stwierdzono 3,5 tys. 

gatunków.

Starożytni Rzymianie uważali grzyby za „wyziewy” 

wilgotnej ziemi, ukazywały się przecież tak nagle, że 

nikt nie zauważał, z czego powstawały. Nie wytwarzały 

nasion i z tego powodu nie pasowały do ówczesnego 

obrazu przyrody. Dopiero w 1710 roku odkryto zarodniki 

grzybów, uzyskując klucz do zagadki rozmnażania się 

tych organizmów.

Dziś wiemy, że grzyby to organizmy niezawierają-

ce chlorofi lu (nie są zatem roślinami) i nieposiadające 

zdolności do fotosyntezy. Pojawiają się zwykle przy 

dużej wilgotności, po deszczach i przy odpowiedniej temperaturze. Wiele grzybów wytwarza 

owocniki wyrastające na obrysie kolistych kręgów. To skutek tego, że grzybnia określonego 

gatunku rozwĳ a się równomiernie we wszystkich kierunkach, owocniki zaś pojawiają się na 

obrzeżu opanowanej przez nią strefy. Zjawisko to nazywane jest „czarcim kręgiem”.

Wszystkim grzybiarzom życzymy spotkania 

„czarciego kręgu” borowików pod każdym dębem 

lub sosną. Apelujemy jednak: nie niszczmy grzy-
bów niejadalnych! Dla ludzi nie mają one znacze-

nia, jednak w przyrodzie nic nie jest dziełem przy-

padku, pozwólmy więc im spełnić swoją ekologicz-

ną rolę. 

„Panienki za wysmukłym gonią 
borowikiem, którego pieśń nazywa 
grzybów pułkownikiem...” 
– A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz” (P.F.)

Koźlarz czerwony (E.M.)
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Narciarstwo biegowe

Nawet zimą w najcięższe mrozy lasy są świetnym terenem do wypoczynku. Wystarczą 

narty śladowe lub biegówki, żeby ze szlaku pieszego uczynić najwspanialsze miejsce spo-

tkania z naturą. Zwłaszcza tereny nizinne nadają się do długich i bezpiecznych wędrówek. 

A przecież zima to nowe możliwości podglądania przyrody – na świeżym śniegu, tzw. po-

nowie,  zwierzyna „drukuje” wówczas swoje tropy, których mnogość uświadamia nam, jak 

liczni są mieszkańcy lasu i jak trudno ich w ciągu dnia zobaczyć. 

Co roku w na-

szym kraju organizu-

je się wiele narciar-

skich imprez biego-

wych, w tym również 

biegi leśników.

Skitouring

To coraz modniejsza forma turystyki narciarskiej, uprawiana głównie w górach i na pogó-

rzu.  Specjalnej konstrukcji wiązania narciarskie oraz narty wyposażone w tzw. foki pozwalają 

podchodzić „na wprost” na dość strome stoki. Szczególną popularność skitouring zdobywa 

na obszarze Karpat i Sudetów, gdzie zwykłe narty biegowe nie zdają egzaminu, gdyż nie 

nadają się do zjazdów, zwłaszcza po zalesionych stokach. 

Narty pozwalają uczynić 
ze szlaku pieszego 
najwspanialsze miejsce 
spotkania z naturą (E.M.)

Tzw. skitury 
z „fokami” 

umożliwiają zimowe 
wędrówki  

w trudnym terenie 
(W.Cz.)
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Puszcza Notecka

Bory Tuch

Las

RDLP Szczecin

RDLP Szczecinek

RDLP Piła

RD

RDLP Pozna

RDLP Wrocław

POLSCE
związane z turystyką

granice RDLP

Puszcza Solska – ważniejsze kompleksy leśne w Polsce 

leśne kompleksy promocyjne (LKP)

granice LKP

lasy LKP

lasy inne

arboreta leśne prowadzone przez jednostki LP

najważniejsze ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe LP

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 

Leśny Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu

Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników
i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale
Turystyczna Kolejka Wąskotorowa Nadleśnictwa Hajnówka
i Bieszczadzka Kolejka Leśna

Ważniejsze zwierzęta chronione 

żubr

niedźwiedź  

wilk         

ryś 

głuszec  

wąż Eskulapa orzeł przedni

1

1

1
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Puszcza
Kozienicka

Puszcza Świętokrzyska

Puszcza
Pilicka

Lasy Janowskie

Puszcza
Niepołomicka

Puszcza Solska

Puszcza Karpacka

ry Tucholskie Puszcza Piska

Puszcza Borecka
Puszcza

Augustowska

Puszcza
Knyszyńska

Puszcza
Białowieska

Puszcza Kampinoska

Lasy Rychtalskie 1510

7

RDLP Gdańsk

RDLP Toruń

Poznań

RDLP Katowice

RDLP Kraków

RDLP Radom

RDLP Krosno

RDLP Lublin

RDLP Warszawa

RDLP Łódź

RDLP Olsztyn

RDLP
Białystok
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CUDA 
LEŚNEJ PRZYRODY

W polskich  lasach znaleźć można prawdziwe osobliwości natury, nieznane szer-

szym kręgom miłośników przyrody. Dajmy sobie szansę, niech wypoczynek

w lesie pozwoli nam odkryć niezauważone dotąd piękno. 

Rezerwaty przyrody

Spośród 1423 rezerwatów przyrody w Polsce aż 1229 pozostaje w zarządzie leśników. 

Wśród nich są obiekty przyciągające co roku dziesiątki tysięcy turystów. Takie jak chociażby  

„Wąwóz Homole” w Pieninach (Nadleśnictwo Krościenko), „Prządki” (Nadleśnictwo Kołaczy-

ce) czy najstarszy nasz rezerwat „Cisy Staropolskie” w Nadleśnictwie Wierzchlas, którego hi-

storię liczy się od 1827 roku. Fantazyjnie powykręcane stare pnie cisów przyciągnęły niegdyś 

uwagę Leona Wyczółkowskiego, który namalował tu ponad 100 swoich prac. Artysta stał się 

wielkim propagatorem idei ochrony przyrody. 

W lasach całego kraju spotkać można rezerwaty chroniące krajobraz, starodrzewy, ba-

gna i torfowiska, a także unikatowe formy geologiczne, jak choćby  „Źródło Królewskie” na 

terenie LKP „Puszcza Kozienicka”. Wiele z tych osobliwych przyrodniczo obszarów kryje też 

swoje wielkie tajemnice, których rąbka uchylają związane z nimi legendy i opowieści. Warto 

sięgnąć do tej skarbnicy podczas leś-

nych wypraw – nie pożałujemy. 

Pomniki przyrody

Sam termin „pomnik przyrody”, 

wymyślony przez Aleksandra Hum-

boldta, ma już ponad 200-letnią tra-

dycję. Liczba tych obiektów w lasach 

sięga 11 tysięcy. Są wśród nich  takie, 

których pominąć nie sposób. Choćby 

słynny dąb „Bartek” koło leśniczówki 

w Zagnańsku, który od lat uważany 

jest za najtęższe polskie drzewo. Nie-

co grubszy od niego jest jednak dąb 

„Napoleon” w Nadleśnictwie Przytok, 

liczący 10,5 m w obwodzie. Wiele in-

nych drzew pomnikowych – głównie 

dęby, lipy i sosny – zasłużyło sobie na 

własne imiona, które nadali im leśni-

5

Dąb „Bartek” wciąż pozostaje najsłynniejszym polskim 
pomnikiem przyrody (E.M.)
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cy. Można więc w leśnej głuszy spotkać „Bolesławów” , „Wincentych”, „Aleksandrów” czy 

„Marysieńki”. Poszukajmy ich, bo to naprawdę żywe pomniki naszej natury.

W polskich lasach znajdziemy też pomnikowe źródła, wodospady, głazy narzutowe czy 

powszechne w kraju „diabelskie kamienie”.

Leśne arboreta

Wiele nadleśnictw prowadzi parki dendrologiczne, zakłada ogródki roślin leśnych, któ-

rych zwiedzanie może przynieść sporo satysfakcji. Wśród tych obiektów na czoło wysuwają 

się leśne arboreta, zrzeszone w Polskim Towarzystwie Ogrodów Botanicznych, spełniające 

dość rygorystyczne kryteria. Najstarszym z nich jest  Ogród Dendrologiczny w Glinnej, któ-

rego historia sięga 1826 roku, prowadzony przez Nadleśnictwo Gryfi no. Dość długą historią, 

rozpoczynającą się w 1853 roku, może się poszczycić Park-arboretum w Gołuchowie, dzia-

łający obecnie pod egidą Ośrodka Kultury Leśnej, oraz Ogród Dendrologiczny w Wirtach, 

powstały w 1875 roku, prowadzony obecnie przez Nadleśnictwo Kaliska. W ostatnich latach 

niezwykły rozwój przeżywają dwie  inne placówki prowadzone przez Lasy Państwowe: Ar-

boretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka, utworzone w 1993 roku w Nadleśnictwie Sy-

ców i Leśne Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego, powołane w 

1990 roku w Nadleśnictwie Kudypy. Wszystkie te placówki są żywymi muzeami lasu, można

w nich podziwiać zarówno okazy drzew krajowych, jak i egzotycznych. Pieczołowicie pielęgno-

wane kolekcje żywych drzew i krzewów wywierają na każdym zwiedzającym duże wrażenie, 

dając jednocześnie możliwość zdobycia wiedzy przyrodniczej, niedostępnej gdzie indziej 

w takim nagromadzeniu. 

Niezwykły pokrój dębu szypułkowego w Parku-arboretum w Gołuchowie (P.F.)



24

Kulturowe oblicze lasu, 
czyli o pamiątkach naszej historii 

Każdy las ma swoją historię, lepiej lub gorzej udokumentowaną i utrwaloną. Jej mate-

rialnymi śladami są nie tylko dokumenty z zalesień i obrotu drewnem, ale również zabytki 

techniki, pola bitew, cmentarze, mogiły, kapliczki… 

Wiele cennych informacji historycznych można uzyskać podczas zwiedzania Domu 

Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale. 

W 1982 roku odsłonięto tu pomnik  poświęcony leśnikom i drzewiarzom polskim pole-

głym i zamęczonym w okresie II wojny światowej. Rok później w reprezentacyjnej leśni-

czówce  urządzono ekspozycję, przedstawiającą wkład braci leśnej w walkę z okupantem 

oraz ogrom strat, które ta korporacja zawodowa poniosła. Zgromadzono tu urny z ziemią 

z pól bitewnych  II wojny światowej, gdzie daninę krwi oddali leśnicy polscy.  Wystawa 

pokazuje też martyrologię leśników. Jeden z eksponatów dotyczy tragedii rodziny gajowe-

go Jana Kity, którego wraz z dziewięcioosobową rodziną Niemcy zamordowali, po czym 

ciała wrzucili do płonącej gajówki. Wiele było takich tragedii wśród rodzin leśników...

Sporo miejsca poświęcono też deportacjom leśników na Syberię, przeprowadzonym przez 

Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale (I.J.) 
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Sowietów  w 1940 roku.  W 2000 roku Dom Pamięci otrzymał imię Adama Loreta, dyrekto-

ra naczelnego Lasów Państwowych w okresie II Rzeczypospolitej, zamordowanego przez 

NKWD.

Wypoczywających w lasach spalskich zapraszamy do odwiedzenia tego panteonu pa-

mięci walki i męczeństwa leśników polskich.

Las w przeszłości był mieszkaniem dla ludzi, dawał schronienie partyzantom i rozbójni-

kom, bywał też miejscem krwawych bitew. W lasach chowano ofi ary wielkich epidemii. Dla-

tego leśne ostępy kryją wiele grobów, o których, prócz leśników, niewielu już dziś pamięta. 

Najstarsze ślady pochówków pochodzą sprzed kilku tysięcy lat, kiedy przez nasze ziemie 

zaczęli podróżować ludzie, posługujący się wymarłymi już językami: trackim, celtyckim czy 

nawet irańskim. Reprezentowali kulturę i religię ciałopalną, nakazującą prochy zmarłych palić 

na stosie, urnę zaś z popiołami składać w kurhanie. Zapytajmy leśniczego – na pewno wska-

że nam te najstarsze pamiątki po ludziach sprzed tysięcy lat…

Sporo też w lasach cmentarzy kryjących ofi ary wielkich epidemii, a także żołnierskich 

nekropolii i mogił wojennych.  

Każda z nich to interesujący obiekt przyciągający turystów i wciąż przypominający o tra-

gediach sprzed lat. A przecież nie wszyscy polegli znaleźli na nich miejsce wiecznego spo-

czynku – szczątki wielu ludzi pozostały w lasach i czasem tylko niewielki kopczyk mogiły 

zaznacza ostatnie miejsce człowieka na ziemi... 

Są w lasach ślady świadczące do dziś o udziale leśników w kampanii wrześniowej 

i w ruchu oporu. Podczas II wojny światowej las był prawdziwą „zieloną twierdzą”, a leśni-

czówki i gajówki pełniły rolę kwater partyzanckich i punktów kontaktowych. Wielu partyzan-

tów, w tym również leśników, oddało życie za ojczyznę.  

W lasach można też natknąć się na cmentarze, będące jedynymi śladami po dawnych 

wsiach, których mieszkańców wysiedlono, a ich grunty zasadzono drzewami. Stare nagrobki 

zarastające chaszczami, zapomniane, trwają wchłonięte przez las, ale ciągle przypominają 

o ludziach, których zawierucha dziejowa wygnała z rodzinnych miejscowości.

Interesujące mogą być również leśne kapliczki, zwłaszcza historie związane z ich po-

wstaniem. Każda skrywa jakąś  ludzką tragedię lub radość, stawiano je bowiem i wieszano 

na drzewach z wdzięczności za nieoczekiwaną łaskę, w podzięce za uratowanie od zarazy, 

wyleczenie z choro-

by, a także jako za-

dośćuczynienie za 

grzechy. 

Cmentarz wojenny 
z okresu I wojny 
światowej na 
Królewskiej Górze 
(Pogórze Dynowskie, 
Nadleśnictwo 
Kołaczyce), (E.M.)
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TURYSTYCZNE WROTA
POLSKICH LASÓW

Sam termin „leśny kompleks promocyjny” pojawił się w 1994 roku w odniesieniu do 

działań ochronnych i gospodarczych w nadleśnictwach na obszarze Puszczy Białowie-

skiej. W grudniu tego samego roku powołano siedem leśnych kompleksów promo-

cyjnych: „Lasy Puszczy Białowieskiej” (obecnie „Puszcza Białowieska”), „Lasy Janowskie”, 

„Lasy Gostynińsko-Włocławskie”, „Lasy Puszczy Kozienickiej” (obecnie „Puszcza Kozienic-

ka”), „Lasy Beskidu Śląskiego”, „Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej” (obecnie „Puszcze 

Szczecińskie”) oraz „Bory Lubuskie”. 

Idea przyświecająca powstaniu LKP została ujęta w ramy ustawy o lasach, która określiła 

je jako obszary funkcjonalne o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, dla któ-
rych działalność określa jednolity plan gospodarczo-ochronny…

Wśród zadań, które nałożono na LKP, są m.in.: wszechstronne rozpoznanie stanu bio-

cenoz leśnych, ekologizacja gospodarowania, wielkoobszarowa ochrona zasobów przyrody, 

edukacja leśna społeczeństwa, ale także rozwój zaplecza turystycznego i kreowanie turysty-

ki. Ta ostatnia funkcja sprawia, że LKP są uważane za turystyczne wrota polskich lasów, 
które zawsze pozostają otwarte. Nagromadzenie atrakcji krajoznawczych czyni każdy z nich 

prawdziwym centrum turystyki leśnej. Trzeba też wspomnieć o tym, że każdy z kompleksów, 

w zależności od położenia, prezentuje inne walory polskich lasów. Każdy też ma Radę Spo-

łeczno-Naukową, w której zasiadają przedstawiciele samorządów, organizacji ekologicznych 

i naukowcy z danego regionu. To wyraz uspołecznienia procesu zarządzania polskimi lasami. 

Z biegiem lat powstawały kolejne LKP – obecnie jest ich 19 i obejmują powierzchnię 

leśną niemal jednego miliona hektarów, a więc stanowią ósmą część polskich lasów pań-

stwowych. Są wśród nich obszary o dobrze zachowanych biocenozach (np. LKP „Puszcza 

Białowieska”), ale też silnie przekształcone w wyniku działalności ludzkiej (np. LKP „Lasy Be-

skidu Śląskiego”). Te odrębności nadają każdemu z leśnych kompleksów promocyjnych inny 

charakter, inne są też ich działa-

nia na rzecz zachowania warto-

ści przyrodniczych: od wzmożo-

nej ochrony konserwatorskiej po 

aktywną ingerencję w procesy 

przyrodnicze. Po kilkunastu la-

tach wdrażania idei LKP można 

już mówić o jej pozytywnych 

efektach.

6

W LKP „Puszcza Białowieska” (P.F.)
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OŚRODEK 
 KULTURY 
LEŚNEJ 
W GOŁUCHOWIE

Nazywany przez leśników sanktuarium 
kultury i tradycji leśnych, jest jednocześ-

nie żywym muzeum lasu. Ośrodek mieś-

ci się w zabytkowych obiektach dawnych posiadło-

ści Czartoryskich i Działyńskich w Gołuchowie koło 

Kalisza. 

Wspaniała magnacka rezydencja po II wojnie światowej przechodziła zmienne koleje 

losu. Idące w ruinę obiekty przejęły w 1974 roku Lasy Państwowe i po kilkuletnich zabiegach 

konserwatorskich zorganizowały w dawnej ofi cynie zamkowej ekspozycję dokumentującą 

dzieje leśnictwa w Polsce. Podziwiać tu można bogate kolekcje trofeów łowieckich, histo-

ryczne mundury leśników, dioramy prezentujące typy polskich lasów, ale przede wszystkim 

mnóstwo materialnych dowodów działalności leśników na niwie społecznej i kulturalnej. 

Wśród eksponatów znaleźć można też zabytkowe „księgi drzewne”, będące prawdziwymi 

dziełami sztuki. W salach tradycji znajduje się bogata dokumentacja dotycząca udziału leśni-

ków w walkach o wolność kraju. W ośrodku mieści się również zasobna biblioteka leśna. 

W kolejnych wyremontowanych obiektach, owczarni i powozowni, znalazło pomieszcze-

nia Muzeum Techniki Leśnej, które jest jedynym tego typu w Europie Środkowej. Można 

tu zapoznać się z mnogością zaginionych już leśnych zawodów i dowiedzieć się, kim byli 

dziegciarze, terpentyniarze czy oryle. Zainteresowani znajdą również ciekawą ekspozycję na 

temat historii pozyskania drewna i hodowli lasu.

Koniecznie trzeba też odwiedzić pokazową zagrodę zwierząt, której atrakcją są żubry, ale 

żyją tu również koniki polskie, dziki i daniele. Mało kto wie, że właśnie gołuchowski Ośrodek 

Kultury Leśnej dysponuje bodaj jedyną w Polsce zabytkową niedźwiedziarnią. 

W starej dworskiej oborze urządzono obiekt edukacyjny i komfortowy hotelik, zdolny 

pomieścić całą wycieczkę autokarową. Chętnie odwiedzają to miejsce artyści, korzystający 

z ogólnodostępnego Domu Pracy Twórczej. 

W tej prawdziwej ostoi kultury leśnej odbywają się ważne uroczystości i imprezy kultu-

ralne organizowane przez leśników, jak choćby cykliczne Przeglądy Twórczości Amatorskiej 

Leśników, plenery malarskie czy konkursy krasomówcze „Bajarze z leśnej polany”.  

Na bogaty program mogą zwłaszcza liczyć wycieczki szkolne, gdyż dla nich w Gołucho-

wie prowadzone są specjalne zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczoleśnej. 

Na zwiedzanie leśnych obiektów Gołuchowa  najlepiej poświęcić dwa dni, gdyż sam 

spacer po wielkim, liczącym prawie 160 hektarów, Parku-arboretum musi zająć kilka godzin. 

7

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. 
Dawna ofi cyna zamkowa, obecnie 

siedziba Muzeum Leśnictwa (P.F.)
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iROZKŁAD JAZDY

8 KOLEJKI LEŚNE – ŻYWE    
 SKANSENY LEŚNICTWA

Jeszcze 20–30 lat temu 

w niektórych okolicach 

kraju funkcjonowały le-

śne kolejki wąskotorowe, słu-

żące głównie do transportu 

drewna, ale zapewniające też 

przewóz osób. Te ważne dla 

lokalnych społeczności szyno-

we środki transportu przegrały 

konkurencję z wielkotonażo-

wymi samochodami i po ko-

lei były likwidowane. Niektóre 

z nich ocalały staraniem leśni-

ków i dziś są nie lada atrakcją 

turystyczną, przewożąc żąd-

nych wrażeń przybyszów.  

 

Leśne Kolejki Wąskotorowe 
w Puszczy Białowieskiej 

Tak jest w Nadleśnictwie Hajnówka. Puszczańska ciuchcia wozi turystów uroczą trasą 

z Hajnówki do Topiła. Na stacji początkowej w Hajnówce można zobaczyć miniskansen kolej-

ki, w którym zgromadzono tabor i narzędzia używane w czasach, kiedy z puszczy wywożono 

po wąskim torze setki tysięcy metrów sześciennych drewna. Przed stacją końcową pociąg 

zatrzymuje się na moście nad rzeką Leśną Prawą, skąd rozpościera się wspaniały widok 

na puszczańskie bagna i ostępy. Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć brodate łosie 

brodzące w bagnie, a na pewno wypatrzymy w szuwarach różne gatunki ptactwa wodnego. 

Stacja końcowa – Topiło – to mała osada leśna ukryta niemal w samym środku wielkiej pusz-

czy. Nazwa osady pochodzi z czasów, gdy w wykopanych tu wielkich zbiornikach wodnych 

zatapiano pnie ściętych dębów i sosen, zabezpieczając je w ten sposób przed szkodnikami 

i przechowując przez lato do czasu, aż skute mrozem drogi puszczańskie pozwoliły wywieźć 

drewno do tartaków.

 

Kolejka kursuje od 26 czerwca do 25 września we wtorki, czwartki i soboty (odjazd 

z Hajnówki do Topiła o godz. 10.00).  Dla grup zorganizowanych możliwość przejazdów 

przez cały rok po uprzednim zamówieniu.

W drodze do Topiła (M.T.)
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Bieszczadzka Kolejka Leśna 

To jedna z wielu atrakcji Bieszczadów. Jej dzieje związane są z historią tutejszego leś-

nictwa. Budowę trasy  Łupków – Majdan zakończono 21 stycznia 1898 roku. Do I wojny 

światowej kolejka kursowała dwa razy dziennie według ustalonego rozkładu. W wyniku walk 

w 1944 roku mienie kolejki uległo dewastacji; zniszczono wiele mostów, podkłady użyto 

do budowy schronów i umocnień, po to-

rowisku zaś poruszały się czołgi. Dopiero 

w 1950 roku przystąpiono do odbudowy 

kolejki. Jej trasa w najlepszym okresie li-

czyła 73 km, a roczne przewozy drewna 

wynosiły 130 tys. metrów sześciennych. 

Najbardziej malownicza była bieszczadz-

ka ciuchcia do końca lat 70., kiedy to cią-

gnęły ją dymiące parowoziki, a wagony 

osobowe jeździły w składzie transportów 

drewna. Przez pewien czas istniał nawet 

kolejowy sklep objazdowy, obsługujący 

kilkanaście bieszczadzkich osad. Turyści, 

wędrujący wówczas przez Bieszczady, wspominają z rozrzewnieniem czasy, gdy ciuchcia 

stawała w lesie nad potokiem dla nabrania wody. Można było wówczas pójść na grzyby, 

a gdy nawet ruszyła, bez trudu ją dogonić. 

W dniu 30 listopada 1994 roku z przyczyn ekonomicznych całkowicie zawieszono jej 

funkcjonowanie. Trasę kolejki przed całkowitą likwidacją uratowało wpisanie jej w 1992 roku 

do rejestru zabytków.

Niemal równocześnie z zamknięciem kolejki powstała inicjatywa mająca na celu ponow-

ne jej uruchomienie, tym razem jednak wyłącznie jako atrakcji turystycznej. Głównymi po-

mysłodawcami byli leśnicy z Nadleśnictwa Cisna. Powołano do życia Fundację Bieszczadz-

kiej Kolejki Leśnej, która sprawiła, że 4 lipca 1997 roku wznowiono ruch na trasie Majdan 

– Cisna – Przysłup. Na terenie stacyjki w Majdanie urządzono ekspozycję na temat historii 

bieszczadzkiego leśnictwa. W sezonie można wynająć ciuchcię do przewozu większych grup 

turystycznych poza rozkładem jazdy, zażyczyć sobie ogniska na leśnym przystanku lub zamó-

wić... napad na pociąg w wykonaniu bieszczadzkich kowbojów. 

Pohukiwania lokomotywki jak dawniej odbĳ ają się echem między górami. Znów turkoczą 

koła ciuchci, ciesząc turystów i przypominając o przeszłości Bieszczadów. O tej przeszłości, 

w której leśnicy zapisali tak wiele ciekawych kart.

Kolejka kursuje od 1 maja do 30 września na trasie z Majdanu do Przysłupia (odjazd 

o godz. 10.00, kurs powrotny – godz. 11.30).

Latem w soboty, niedziele i święta również kursy z Majdanu do Smolnika (odjazd 

o godz. 13.00, kurs powrotny ze Smolnika – godz. 15.10).

Szczegóły na stronie: www.kolejka.bieszczady.pl

Stary parowóz wozi dziś tylko turystów (E.M.)
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 Z MYŚLĄ O NASZYCH 
GOŚCIACH, 
CZYLI TURYSTYCZNE   
ZAGOSPODAROWANIE LASU

Trudno wskazać dziś podmiot dysponujący większą bazą turystyczną niż Lasy Państwo-

we i bardziej angażujący się w bezinteresowne udostępnianie walorów krajoznaw-

czych szerokim kręgom społeczeństwa. Zapraszając do lasu, proponujemy Państwu 

skorzystanie z naszej oferty noclegowej i edukacyjnej.

 W każdym zakątku kraju znaleźć można leśne obiekty noclegowe. Wśród nich najwyższy 

standard, a jednocześnie możliwość obsłużenia całej wycieczki autokarowej, mają:

  Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej w Jedlni-Letnisku – znakomicie

  położony w lasach Puszczy Kozienickiej nieopodal Radomia. 

  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśnik” w Orzechowie Morskim – z kapi-

 talnym dostępem do uroczej plaży, na samym środku polskiego wybrzeża.

   Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Turystycznej „Leśnik”  w Ustroniu-Jaszowcu – rewe-

lacyjne miejsce wypadowe w Beskid Śląski. 

   Ośrodek Leśny im. W. Łuczkiewicza w Margoninie – świetne miejsce na zorganizowanie 

szkolenia w samym centrum Wielkopolski. 

  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Porażynie – leśne uroczysko z fascynującą hi-

 storią.

  Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie – wyborne miejsce wypoczynku nieopo-

 dal stolicy Wielkopolski. 

  Leśny Ośrodek Szkoleniowy „Sosna” w Biłgoraju – leśna przystań na skraju Roztocza.

  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Wołosań” w Cisnej – prawdziwa perła Biesz-

 czadów z widokiem na połoniny.

 Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Nagórzyce” – doskonała cicha przystań dla

  wypoczywających w lasach spalskich. 

To tylko wybrane leśne obiekty hotelowe, które dają duże możliwości organizowania 

turnusów zielonych szkół, umożliwiając ich uczestnikom naukę i wypoczynek w zdrowym 

środowisku. 

Nadleśnictwa dysponują też pokojami gościnnymi i różnego typu kwaterami myśliw-
skimi, które zlokalizowane są w bardzo atrakcyjnych miejscach. Mimo że budowane przede 

wszystkim z myślą o myśliwych, są dostępne dla każdego, kto chce wypoczywać na łonie 

natury. Warto zaglądać na strony internetowe Lasów Państwowych i biur polowań przy po-

szczególnych regionalnych dyrekcjach LP. 

Nadleśnictwa mają również potężną infrastrukturę turystyczną, która jest udostępniana 

nieodpłatnie – edukacyjne izby leśne czy też budowane w terenie wiaty edukacyjne służą 

głównie grupom szkolnym. Z kolei ścieżki dydaktyczne przyciągają także grupy rodzinne. 

9



31

W atrakcyjnych krajobrazowo terenach 

leśnicy urządzili punkty widokowe, 

często położone nieopodal leśnego 
parkingu lub miejsca biwakowania. 

Wyznaczono też wiele miejsc na ogni-
sko, by przeżycie leśnej przygody dla 

jej uczestników miało posmak daw-

nych majówek. 

Z krajoznawczego punktu widzenia 

bardzo atrakcyjne  są leśne rezerwaty 
przyrody, których część udostępniona 

jest dla turystyki, oraz  parki dendrolo-
giczne (arboreta).

Leśnicy wiele lat pracowali nad zbu-

dowaniem tej potężnej bazy turystycz-

nej, biorąc pod uwagę nie tylko gusty gości, ale także zdolność lasu do ich przyjęcia. Dlatego 

też leśne parkingi nie mogą być powiększane w nieskończoność, gdyż z założenia powinny 

pomieścić określoną liczbę samochodów. Podobnie z miejscami do biwakowania – mają one 

określoną chłonność, której przekroczenie grozi dewastacją lasu. Pamiętajmy, by korzystając 

z leśnych urządzeń turystycznych, nie przyczyniać się do degradacji rodzimej przyrody.

Swoisty charakter leśnych urządzeń turystycznych sprawia, że ludzie lubią tu wracać. Dla 

wielu mieszczuchów pobyt na leśnym miejscu biwakowym, grzybobranie czy nawet dłuższy 

spacer po nieznanych ostępach i posiłek na łonie natury są wielkim, pielęgnowanym przez 

długie dni, marzeniem. Niech takie marzenia spełniają się w polskich lasach.   

Domek myśliwski w Sękowcu przyciąga turystów swym osobliwym klimatem (E.M.) 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej 
w Jedlni-Letnisku (M.T.)
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RDLP OSW KM PG MB OEE SD MnO PL Razem
Białystok 3 8 9 44 10 39 13 1 127
Gdańsk 3 2 11 3 6 20 4 2 51
Katowice 4 6 2 16 10 49 10 9 106
Kraków 4 2 2 10 1 13 2 0 34
Krosno 1 2 4 5 9 45 1 1 68
Lublin 2 10 8 3 6 40 9 17 95
Łódź 2 4 4 0 4 22 1 6 43
Olsztyn 0 7 10 17 5 39 3 7 88
Piła 2 5 2 10 8 17 8 3 55
Poznań 4 9 9 10 5 30 10 6 83
Radom 1 1 5 1 4 12 4 2 30
Szczecin 2 7 7 73 4 42 9 28 172
Szczecinek 3 8 5 31 3 37 6 21 114
Toruń 4 5 4 13 3 31 2 0 62
Warszawa 1 0 1 1 0 3 1 4 11
Wrocław 3 9 7 4 3 22 9 3 60
Zielona Góra 2 4 2 9 2 26 0 7 52
Razem 41 89 92 250 83 487 92 117 1251

Oznaczenia: OSW – ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, KM – kwatery myśliwskie, 

PG – pokoje gościnne, MB – miejsca biwakowe, OEE – obiekty edukacji ekologicznej, 

SD – ścieżki dydaktyczne, MnO – miejsca na ognisko, PL – parkingi leśne.

Źródło: opracowanie ORWLP w Bedoniu – baza danych strony internetowej www.lesnyprzewodnik.pl 
(dane z grudnia 2009 r.)

Obiekty turystyczne Lasów Państwowych

Przy 
ognisku 
(P. F.) 
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ODPOCZNĲ  
W LEŚNICZÓWCE…

Wśród wielu możliwości, które stwarza wypoczynek na terenie lasu, jest również 

pobyt w leśniczówce. Chyba nigdzie indziej nie spotkamy tak szczególnego 

klimatu…

Doświadczył go przed laty Konstanty Ildefons Gałczyński, który upodobał sobie mazurską 

leśniczówkę Pranie, gdzie w towarzystwie leśniczego i jego rodziny przeżył wiele miesięcy. 

Czas tam spędzony okazał się bardzo pracowity i owocny w dzieła poetyckie. Poeta wiedział, 

że leśniczówka sama w sobie daje natchnienie. Tu przecież powstały najpiękniejsze z jego 

utworów, jak choćby wspaniała „Kronika olsztyńska”, w której miłośnik lasu pisał:

…starym borom nowe damy imię, 
nowe ptaki znajdziemy i wody, 
posłuchamy jak bĳ e olbrzymie, 
zielone serce przyrody…

I słuchał, pisał i głosił sławę leśni-

czówki, również w poezji. Przypomnĳ -

my jej obraz z wiersza:

Tam, gdzie się gwiazdy zbiegły
 w taką kapelę dużą,
Domek z czerwonej cegły
 rumieni się na wzgórzu:
to leśniczówka Pranie,
nasze jesienne mieszkanie (…) 
Za oknem las i pole,
 las – rozmowa sosnowa;
minął dzień i na stole
 stoi lampa naftowa.

Słowa te wciąż krążą w postaci piosenki śpiewanej przy wielu turystycznych ogniskach 

od Bałtyku po Bieszczady – o najsłynniejszej polskiej leśniczówce, w której dziś mieści się 

muzeum Poety. Niepowtarzalny urok tego miejsca ściąga co roku tysiące turystów szukają-

cych tu choćby odrobiny owego natchnionego klimatu…

A przecież leśniczówek ci w kraju dostatek, również takich, w których można znaleźć  

dobre warunki pobytu, a goście zawsze są przez gospodarzy mile widziani. Panują tu spokój 

i niepowtarzalny duch osady, której całe trwanie związane jest z lasem. 

Obecnie leśniczówki oferują komfort zadowalający nawet najwybredniejszych gości, za-

pewniają też atrakcje niemożliwe do zakupienia w żadnym z biur podróży, bo nikt nie ma 

w ofercie atmosfery związanej z leśną służbą, prawa wglądu w życie lasu przez całą dobę 

i jednoczesnej możliwości skorzystania z darów natury, które są tuż za oknem. Poszukajmy 

swej przyjaznej leśniczówki, z gospodarzami o otwartych sercach, którzy pozwolą skorzystać 

z natchnień w niej drzemiących.

10

Leśniczówka Pranie wciąż przyciąga 
swym tajemniczym urokiem – dziś już jako 

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (P.F.)
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LEŚNE IMPREZY
TURYSTYCZNE

Oto jedynie kilka z wielu masowych imprez 

o charakterze turystycznym, organizowanych 

lub współorganizowanych przez Lasy Pańs-

twowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

www.lp.gov.pl

Święto Polskiej 
Niezapominajki  

Leśnicy od kilku lat są gospodarzami cen-

tralnych obchodów Święta Polskiej Niezapomi-

najki, które odbywają się w Jedlni k. Radomia, 

w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji 

Europejskiej LP. Do Jedlni-Letniska przejeżdża 

w tym dniu kilkanaście autobusów z dziećmi 

i młodzieżą. Na rozległej polanie urządzany jest 

kolorowy festyn, którego gościem jest zazwyczaj 

twórca Święta Polskiej Niezapominajki – red. An-

drzej Zalewski z EkoRadia radiowej Jedynki.

Tego dnia również w wielu nadleśnictwach 

w Polsce organizowane są imprezy edukacyjne 

i integracyjne, akcje sadzenia drzew, koncerty…

Wielkie grzybobranie

Organizowane jest co roku jesienią przez Lasy 

Państwowe i gminę Długosiodło w Puszczy Białej na 

terenie Nadleśnictwa Wyszków. Wśród uczestników 

zawsze są aktorzy popularnych seriali telewizyjnych 

i dziennikarze, którzy rywalizują o honorowy tytuł 

„Króla grzybobrania”. Zwycięzcom udaje się zawsze 

zebrać po kilka kilogramów grzybów, które następnie 

są sprzedawane w drodze licytacji, uzyskane zaś pie-

niądze – przekazywane jednemu z domów dziecka. 

11

Grzybobranie 
w Długosiodle (K.L.M.)

Redaktor Andrzej Zalewski podczas obchodów 
Święta Polskiej Niezapominajki w Jedlni-
-Letnisku, w roku 2005 (E.P.)
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Ogólnopolski 
Rajd Leśników 

Organizowany jest od wie-

lu lat przez Związek Leśników 

Polskich w RP, co roku w in-

nym regionie kraju. Pozwala 

nie tylko poznać Polskę, ale 

też integruje środowisko le-

śników, które na co dzień nie 

ma okazji do tego typu spo-

tkań. Hasła kolejnych rajdów 

– np. „W krainie wilka”, „Szla-

kiem jezior Warmii i Mazur”, 

„Śladami wikingów”, „Na 

bursztynowym szlaku”, „Na 

harnasiowym szlaku” – niosą 

w sobie regionalne treści historyczne i kulturowe. Trasy pomyślane są zawsze tak, by zapew-

nić uczestnikom rozmaitość wrażeń, ale dać również szansę poznania kolejnego zakątka kra-

ju. Leśnicy korzystają z tej okazji – dość wspomnieć, że w XXI Rajdzie na terenie Małopolski 

wzięło udział 2420 uczestników reprezentujących 150 jednostek Lasów Państwowych. 

Biegi narciarskie leśników

Przy okazji tradycyjnego Biegu Piastów rozgrywane są też na Polanie Jakuszyckiej mię-

dzynarodowe zawody leśników w biegach narciarskich oraz mistrzostwa Lasów Państwo-

wych.  Ich organizatorem jest Nadleśnictwo Szklarska Poręba. 

Z kolei w Bieszczadach leśnicy rywalizują w biegu narciarskim Szlakiem Bieszczadzkiej 

Kolejki Leśnej z Wetliny do Woli Michowej. 

Wszystkie te imprezy mają nie tylko sportowy, ale również integracyjny wymiar. 

Start do biegu 
narciarskiego 
Szlakiem 
Bieszczadzkiej 
Kolejki Leśnej (E.M.) 

Ogólnopolski Rajd Leśników 
„Na harnasiowym szlaku”. Rok 2009 (M.M.) 
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BEZPIECZEŃSTWO 
W TURYSTYCE 
LEŚNEJ

Bezpieczeństwo to dziś obok zdrowia 

wartość najwyższa. Dlatego organiza-

torzy leśnej turystyki dbają, by spełnić 

współczesne standardy bezpieczeństwa wypo-

czywających. 

Praktyczny wymiar bezpieczeństwa naszych 

gości to choćby pewność, że ich samochód 

jest zaparkowany na podwórku lub parkingu, 

za zamykaną na noc bramą i pod opieką psa 

myśliwskiego. Leśnicy zdają sobie sprawę, jak 

ważna to rzecz dla mieszkańców miasta.  

Każdy z naszych ośrodków ma dogodny dojazd, oddalone zaś od głównych dróg mają 

dostęp do lądowiska śmigłowca sanitarnego. Dysponujemy szybką łącznością ze służba-

mi ratowniczymi. Policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe wzywa się dziś praktycznie 

wszędzie, wybierając numer 112, jednak każdy z wypoczywających  musi mieć świadomość, 

że bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas samych. 

Idąc do lasu,  trzeba pamiętać, że  łatwo w nim pobłądzić. Dobrze jest zatem mieć „wkle-

pany” do telefonu komórkowego numer gospodarza obiektu, w którym wypoczywamy. Nad 

jeziorami należy mieć pod ręką numer 

do najbliższej placówki WOPR, pamię-

tając, że w rekordowym 1994 roku 

utonęło w Polsce 1430 osób. Trzeba 

też mieć świadomość, że w wypadku 

zdarzeń na wodzie pomoc musi być 

natychmiastowa, bo akcja podjęta po 

kilku minutach zazwyczaj jest skazana 

na niepowodzenie. 

Z leśnych zagrożeń trzeba mieć 

w pamięci kleszcze i komary, które 

mogą być nosicielami chorób. Jeśli 

już kleszcz wbĳ e nam się w skórę, to 

trzeba za wszelką cenę starać się wy-

12

Wybierając się do lasu, wkładajmy nakrycie 
głowy, najlepiej kapelusz (P.F.)
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ciągnąć go w całości. W razie niepowodzenia należy udać 

się do lekarza. Dlatego idąc do lasu, wkładajmy nakrycie gło-

wy, najlepiej kapelusz, wciągnĳ my długie spodnie, chroniące 

jednocześnie nasze nogi przed zadrapaniami. Przychodząc 

z lasu, sprawdźmy dokładnie, czy nie przenieśliśmy kleszcza 

pod skórą.

Nałożenie wysokich  butów z kolei pozwala nam zapo-

mnieć o niebezpieczeństwie spotkania ze żmĳ ą, które w sło-

neczne dni jest zupełnie realne. W razie ukąszenia  pamię-

tajmy, by nie wysysać i nie rozcinać rany, ale jak najszybciej 

zgłosić się do lekarza. I jeszcze jedno – rozwaga i zdrowy 

rozsądek muszą zwyciężyć z często irracjonalnym strachem 

przed żmĳ ą czy kleszczami. 

Na terenach

górskich na-

leży zwracać uwagę na zasady zachowania 

się w górach. Warto więc w miejscu nocle-

gu sięgnąć po „książkę wyjść w góry” i wpisać 

swe nazwisko, numer telefonu komórkowe-

go, przewidywaną trasę przejścia i spodzie-

wany termin powrotu. Taki wpis uratował już 

niejedno życie, gdyż pomaga goprowcom 

w ewentualnych działaniach poszukiwaw-

czych i ratowniczych.

Numery alarmowe GOPR w całych pol-

skich górach są jednakowe: stacjonarny 985 

oraz komórkowy 601 100 300. Na wezwa-

nie pomocy pod tymi numerami zgłasza się 

dyżurny ratownik miejscowej grupy GOPR. 

Wiele z punktów ratunkowych mieści się 

w leśniczówkach, kilkudziesięciu bowiem leś-

ników ochotniczo udziela się w tej ratowni-

czej formacji.

Kleszcze i komary mogą być 
nosicielami chorób (S.K.)

Niemiecka kartka pocztowa z 1911 r. poruszająca 
w żartobliwy sposób kwestię bezpieczeństwa 

w turystyce górskiej

 Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112 
  Policja – 997
  Straż Pożarna – 998
  Pogotowie Ratunkowe – 999
  WOPR – 601 100 100
  GOPR –  985 lub 601 100 300

?PAMIĘTASZ NUMERY ALARMOWE
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„LEŚNY PRZEWODNIK 
TURYSTYCZNY”        

Jak wypocząć w lesie? Gdzie przenocować? Jak 

dotrzeć do wybranego miejsca? Gdzie zostawić 

samochód? Co ciekawego zobaczyć w okolicy? 

Jak wykorzystać fakt, że znaleźliśmy się z dala od wiel-

kiego miasta? Na te i inne pytania znaleźć można od-

powiedź w „Leśnym Przewodniku Turystycznym” opra-

cowanym przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy 

LP w Bedoniu i wydanym pod egidą Centrum 

Informacyjnego Lasów Państwowych.   

Pierwsze wydanie książkowe tej pu-

blikacji ukazało się w 1999 roku i stało 

się prawdziwym bestsellerem. Roz-

prowadzane poprzez nadleśnictwa, 

zniknęło wkrótce z obiegu i dziś jest 

trudno osiągalne. Na szczęście w cią-

gu kilku następnych lat ukazały się cztery 

kolejne edycje przewodnika, poszerzonego 

o ofertę parków narodowych. Świetnym pomysłem okazało się wydanie wersji obcojęzycz-

nych z dołączoną płytą CD. W tej odmianie katalog zawiera też wspaniałe fotografi e prezen-

tujące przyrodę polskich lasów. 

Ostatnia edycja przewodnika, wydana w 2008 roku, zawiera opisy 1444 obiektów w La-

sach Państwowych i parkach narodowych z całej Polski. Są to: ośrodki szkoleniowo-wypo-

czynkowe i edukacyjne, pokoje gościnne i kwatery myśliwskie, ale też miejsca biwakowa-

nia, ścieżki przyrodnicze, parkingi leśne, platformy widokowe i miejsca na ognisko. Każdy 

z opisów został zredagowany na tyle szczegółowo, by dać czytelnikowi pełną wiedzę na 

temat świadczonych usług, ale też informację o dodatkowych atrakcjach krajoznawczych 

w okolicy. Czytanie szczegółów dotyczących rodzaju obiektu, usług, warunków pobytu i po-

bliskich atrakcji krajoznawczych ułatwiają ilustrujące je piktogramy. Co istotne, wiele ofert 

zawiera też namiar pozycji GPS, dając możliwość łatwego znalezienia leśnego obiektu w te-

renie. Korzystanie z tej wersji ułatwia wprowadzony w przewodniku czytelny podział kraju na 

20 kwadratów. Mapka każdego z nich mocno się „zagęszcza”, zwłaszcza na obszarach trady-

cyjnie uważanych za atrakcyjne turystycznie. 

Mając w ręku „Leśny Przewodnik Turystyczny”, można śmiało ruszać w Polskę – w każ-

dym jej zakątku trafi my na ofertę skierowaną do miłośników polskiej przyrody. 

Z uwagi na dużą popularność przewodnika zdecydowano się opracować wersję interne-

tową. Od niedawna jest ona dostępna pod adresem: www.czaswlas.pl
           Polskie lasy zapraszają!
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„Leśny Przewodnik Turystyczny” 
– wersja książkowa 

z roku 2008  i cyfrowa  
angielska z roku 2005



 to serwis poświęcony ofercie turystycznej Lasów Państwowych. 

Za pomocą prostej wyszukiwarki, zintegrowanej ze szczegółową mapą, można tu szybko

i łatwo uzyskać kompletne informacje o bazie rekreacyjnej i noclegowej, udostępnianej przez

leśników.

 to przystępny przewodnik po najciekawszych obiektach i pięk-

nych miejscach rozsianych na jednej trzeciej powierzchni naszego kraju. Zawiera informacje

o ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, kwaterach myśliwskich, szlakach, obozowi-

skach i wielu innych obiektach leśnych.

Na stronach leśnego przewodnika turystycznego dowiesz się o ich usytuowaniu, możli-

wościach dojazdu, rodzaju i standardzie usług, o wyposażeniu, możliwej liczbie gości, oko-

licznych atrakcjach turystycznych. Będziesz mógł od razu zarezerwować miejsce, a także 

podzielić się opiniami z innymi gośćmi polskich lasów.

 masz zawsze przy sobie – wystarczy, że jesteś on-line. Na stronach 

www.czaswlas.pl dowiesz się:

 gdzie wypocząć z przyjaciółmi lub z rodziną na łonie przyrody w ulubionym zakątku Polski;

 gdzie aktywnie spędzić czas, uprawiać ulubioną lub dopiero co poznaną dyscyplinę sportu;

 gdzie zregenerować siły, korzystając z bogactw lasu i gościnności jego gospodarzy;

 gdzie przeprowadzić udane szkolenie biznesowe, wyjątkową konferencję – z dala

 od zgiełku miasta.

 to elastyczne i wygodne narzędzie, dzięki któremu zaplanujesz cie-

kawy, bezpieczny i dostosowany do potrzeb weekend i urlop, wybierzesz miejsce na wycieczkę 

i wakacje.

Obsługą serwisu zajmuje się Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

www.czaswlas.pl – leśny, internetowy przewodnik turystyczny
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GŁOS LASU 
Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym 
prezentowane są specjalistyczne artykuły na 
temat gospodarki leśnej.

ECHA LEŚNE 
Miesięcznik przyrodniczo-kulturalny nie 
tylko dla leśników. Ukazuje się od  1924 r. 
Pismo popularyzujące wiedzę o lesie 
i przyrodzie.

www.lasy.gov.pl
02-362 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3

tel./fax: (+48 22) 822 49 31; e-mail: cilp@cilp.lasy.gov.pl

„Echa Leśne” dostępne w salonach EMPiKi w sklepie internetowym www.sklep.bedon.lasy.gov.pl
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