Protokół z zebrania szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego
22 wrzesień 2016r

Porządek zebrania:
1. Powitanie zgromadzonych i odśpiewanie Hymnu Leśników.
2. Podziękowanie uczniom, którzy pracowali w zarządzie Koła w roku szkolnym
2015/16
3.Zapoznanie się z nowym składem zarządu.
4.Relacje ze 116 Zjazdu Delegatów oddziałów PTL.
Ad.2 W dniu 22 września 2016 roku na stołówce internatu odbyło się spotkanie
interesantów i członków PTL. Głównym celem było przekazanie władzy zarządu
młodszym kolegom i koleżankom.
Ad. 3 Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00 uroczystym odśpiewaniem Hymnu
Leśników. Następnie zostało wygłoszone podziękowanie dla starego zarządu i
przywitanie nowego w składzie; przewodnicząca- Dominika Staromiejska, sekretarzAnna Jarosz, skarbnik- Mateusz Bojar.
Ad.4 Kolejną część spotkania stanowiła prezentacja wyświetlana z 116 Zjazdu
Delegatów Towarzystwa Leśnego, który odbył się w dniach od 7 do 9 września 2016
roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Gdańsk w Cetniewie. Głównym
tematem sesji naukowej było „ Komunikacja Społeczna w Leśnictwie". Chłopcy, którzy
mieli okazję uczestniczyć w Zjeździe opowiedzieli wszystkim o swoich bardzo
pozytywnych wrażeniach. W pierwszym dniu uczestniczyli w sesji naukowej, gdzie
zostało wygłoszonych referatów . Dzień drugi był dniem części terenowej sesji. Trasa
3- Mierzeja Wiślana, zwiedzili na tej trasie rezerwat Ptasi Raj, Muzeum Obozu
Koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie oraz mieli wycieczkę statkiem po Zalewie
Wiślanym również mogli zobaczyć szkody w lasach po wydobywaniu bursztynu. Ostatni
dzień wiązał się z wyjątkową chwilą, podczas Zjazdu odbyło się wręczenie odznaczeń
dla osób zasłużonych gdzie m.in. znalazł się wicedyrektor naszej szkoły Pan Sławomir
Magdziarz.
Na zakończenie spotkania został odśpiewany Hymn Leśników i pożegnaliśmy się
leśnym pozdrowieniem- Darz Bór !

Protokowała:
Anna Jarosz

Protokół z zebrania spotkania Koła Polskiego Towarzystwa leśnego
18 październik 2016r

Porządek zebrania:
1. Powitanie zgromadzonych i odśpiewanie hymnu Leśników.
2. Informacja o stanie osobowym Koła PTL działającym przy Technikum Leśnym im.
Polskiego Towarzystwa Leśnego.
3. Wręczenie odznak nowym członkom Koła PTL.
4. Informacja o ogólnopolskim konkursie " Bajarze z Leśnej polany" pod patronatem
Dyrektora Generalnego LP oraz wystąpienie uczestników konkursu.
5. Konkurs z nagrodami.
6. Zakończenie.

W 18 października 2016 roku na stołówce internatu odbyło się spotkanie PTL-u.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18:15 uroczystym odśpiewaniem Hymnu Leśników i
przywitaniem nowych oraz stałych członków PTL. Nowi członkowie otrzymali odznaki
członkowskie.
Kolejnym cel spotkania przedstawiła nam nasz koleżanka Ilona, objaśniła
wszystkim kim są bajarze i na czym polega konkurs „Bajarze z leśnej polany". Aby
zainteresowanie konkursem wzrosło zaszczycili nas swoimi wystąpieniami, szkolni
bajarze: Dominika Staromiejska, Paweł Kowal, Maciej Kusiak, oraz zostało puszone
nagranie bajania z konkursu Andrzeja Karwana, który zajął drugie miejsce w ostatniej
edycji konkursu czyli 2015 roku.
Wszyscy bajarze mieli za zadanie zadać po jednym lub po dwa pytania dotyczące
treści ich bajań a za dobre odpowiedzi były nagrody w postaci książek.
Na zakończenie pełnego pozytywnych wrażeń spotkania został odśpiewany
Hymn Leśników i pożegnaliśmy się leśnym pozdrowieniem - Darz Bór!

Protkowała:
Anna Jarosz

Protokół z zebrania Polskiego Towarzystwa Leśnego
16 listopad 2016r

Porządek zebrania:
1. Powitanie zebranych.
2.Prezentacja pasji przez ucznia z kl. IV c Dawida Piątka.
3.Pytania i sprawy bieżące.
4.Zakończenie.

Zebranie szkolnego koła PTL rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu Leśników.
Wszystkich zgromadzonych przywitała przewodnicząca koła Dominika Staromiejska
,Która przedstawiła cel spotkania.
Następnie uczeń kl. IV c Dawid Piątek przedstawił swoje zamiłowanie do hodowli
pająków. Dawid cały czas opowiadał nam o tym jak go zainteresowały i o swoim
doświadczeniu. Przyniósł nawet swoich podopiecznych: dwa pająki z ośmiu aktualnie
hodowanych, również każdy na żywo mógł zobaczyć ptasznika.
Temat bardzo wszystkich zaciekawił. Wszyscy byli ciekawi warunków w jakich
należy taką hodowle prowadzić i dowiedzieliśmy się ,że wymaga ona dużo pasji i
odpowiedzialności. Informacje podane wzbudziły we wszystkich duże zainteresowanie
tematem i zadawano dużo ciekawych pytań.
Pani Barbara Magdziarz opiekun koła zaprosiła wszystkich na kolejne spotkanie i
obiecała ,że wszyscy będziemy w nim aktywnie brać udział.
Na zakończenie podziękowaliśmy Dawidowi za pochwalenie się swoją pasją i
odśpiewaliśmy hymn Leśników.

Protokowała:
Anna Jarosz

Protokół ze spotkania członków Szkolnego Koła
Polskiego Towarzystwa Leśnego
14.12.2016r

Porządek zebrania:
1.Powitanie zgromadzonych i odśpiewanie hymnu Leśników.
2. Wypowiedź Pana prof. Andrzeja Grzywacza.
3. Prezentacja konfliktu leśników z firmą The Centuary European Timber
Corporatin dotyczącego Puszczy Białowieskiej.
4. Prezentacja konfliktu władz Gminy Białowieża z ekologami i miejscową
ludnością po wycięciu 300-letniego dęba szypułkowego.
5. Debata na temat drzewa rosnącego w drodze na terenie miejscowości
Zwierzyniec.
6. Życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
2017.

Ad.1. W sali konferencyjnej o godzinie 1815 odbyło się kolejne spotkanie PTL –
u, a tematem przewodnim była - Konfrontacja leśników z ekologami.
Ab.2. Zarząd Szkolnego Koła PTL zapoznał uczestników zebrania z
wypowiedzią Pana prof. Andrzeja Grzywacza. Jest polskim naukowcem,
profesorem nauk leśnych i Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Leśnego.
Udzielił wywiadu w czasopiśmie „Osobowości i
sukcesy” nr 7/2016 w artykule pt. ”W głębi Lasu”. W postać Pana profesora
wcielił się uczeń Paweł Kowal, a w rolę Katarzyny Bińczyk czyli autora artykułu
uczennica Anna Jarosz. Pan Profesor przedstawił rolę leśnika we
współczesnym świecie.
Ad.3. Opiekun Szkolnego Koła PTL Pani Barbara Magdziarz zapoznała nas z
historią ( 24.04.1924 rok) konfliktu leśników z firmą The Centuary European
Timber Corporatin, która otrzymała 10-letnią koncesję na wyrąb 7,2 mln m3
drewna z Puszczy Białowieskiej i nad Niemnem. Do zakończenia konfliktu
przyczyniła się grupa społeczna leśników na czele z Adamem Loretem –
Kierownikiem Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, który jawnie
przeciwstawił się masowej wycince. Polscy leśnicy z własnych składek
uzbierali odszkodowanie z tytułu zerwania kontraktu. Dzięki tej sytuacji
mogliśmy zaobserwować jak wielką determinacją i współpracą nasi leśnicy
stanęli w obronie polskich lasów i osiągnęli swój cel mimo że wiązało się to z
licznymi trudnościami.

Ad.4. Kolejnym problemem przedstawionym przez opiekuna koła była
prezentacja konfliktu władz Gminy Białowieża z ekologami i miejscową
ludnością po wycięciu 300-letniego dęba szypułkowego rosnącego w
bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej w miejscowości Grudki .
Ad.5. W tym momencie przyszedł czas na rozpoczęcie debaty, której celem
miała być odpowiedź na pytanie – czy drzewo może rosnąć na środku jezdni
drogi publicznej?
Taką sytuację można zaobserwować sąsiednim w
Zwierzyńcu.
To skłoniło uczestników do indywidualnego rozważenia argumentów oraz
wniosków wynikających z tego konfliktu i poprzednich.
Uczestnicy zebrania zostali podzieleni na dwie grupy: leśników i ekologów.
Po długiej i burzliwej debacie, wcześniej wybrani jurorzy rozstrzygnęli konflikt
niestety na korzyść ekologów. Z przykrością zauważyliśmy, że argumentacja
ekologów jest łatwiejsza bo nie musi być poparta konkretną wiedzą.
Taka aktywna forma prowadzenia spotkania wszystkim uczniom się spodobała
i wspólnie postanowiliśmy, że jeszcze podejmiemy próby debatowania czyli
szkolenia się w zakresie ekonegocjacji. Takie umiejętności powinien posiadać
współczesny leśnik.
Ad.6. Na zakończenie bardzo owocnego spotkania zarząd wraz z opiekunem
PTL złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego Roku 2017.
Protokołowała:
Anna Jarosz

Protokół ze spotkania Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa
Leśnego
8 marca 2017r
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.

Powitanie zgromadzonych i odśpiewanie hymnu leśników.
Wprowadzenie i otworzenie spotkania przez opiekuna koła.
Zapoznanie się z tematem „ Wolierowa hodowla głuszca" – projekcja filmu.
Przeprowadzenie debaty na temat – Czy właściwe jest hodowanie głuszca w
warunkach kontrolowanych ?
5. Zapowiedź następnego spotkania i zaproszenie do kolejnej debaty.
6. Zakończenie.
Ad.2 W dniu 8 marca 2017 roku w szkolnej Sali konferencyjnej odbyło się spotkanie
członków PTL-u , które zostało otworzone przez opiekuna Koła Panią Barbarę
Magdziarz. W kilku zdaniach został wyjaśniony na czym polega zawód leśnika. Jest to
często nie tylko praca ale pasja, która pozwala rozwijać się.
Ad.3 Po raz kolejny spotkaliśmy się w celu podyskutowania na trudny ale ciekawy
temat. Dotyczy on sztucznej hodowli gatunków zagrożonych wyginięciem w tym
przypadku głuszca. Na początek w temat wprowadził nas film pt. „ Wolierowa hodowla
głuszca ” Wszyscy zapoznali się z trudną hodowlą tego gatunku w warunkach
kontrolowanych. Dodatkowo Głuszec jako ptak jest dla nas , uczniów Technikum
Leśnego w Biłgoraju , wyjątkowo cenny bo jego postać znajduje się na naszym
sztandarze.
Ad.4 Debata to najlepszy sposób na rozstrzygnięcie problemu - czy właściwe jest
hodowanie głuszca w warunkach kontrolowanych ? Klasy pierwsze były w debacie
ekologami natomiast uczniowie klas starszych bronili roli leśników w tym projekcie.
Strony ekologów i leśników dzielnie wymieniały się argumentami, by na koniec
rozstrzygnąć zwycięstwo na korzyść leśników.
Ad.5 Uczniowie klasy drugiej „c” którzy uczestniczyli w ubiegłym roku w praktykach
zagranicznych w Niemczech zaprosili członków szkolnego koła PTL na kolejne zebranie,
które też w formie debaty będzie miało na celu rozstrzygnięcie problemu – czy kornik
drukarz to owad, który doprowadza do śmierci nie tylko Puszcze Białowieską ? Czy
należy się przed nim bronić ? Dodatkowo zapowiedzieli, że na kolejnym zebraniu
powiadomią wszystkich o „ Ekologicznym forum młodzieżowym w Białowieży ”, które
organizowane jest 8-11 czerwca 2017 roku w Białowieży.
Protokowała:
Anna Jarosz

Protokół ze spotkania członków Szkolnego
Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego
22 marca 2017r.

Plan spotkania:
1.Odśpiewanie hymnu Leśników i powitanie wszystkich zgromadzonych oraz naszego
gościa Panią Dyrektor Barbarę Serafin.
2.Wypowiedż uczniów na temat „ Kornik - problem nie tylko Puszczy Białowieskiej”.
3. Prezentacja z praktyk zagranicznych o szkodach i walce z kornikiem drukarzem w
niemieckich lasach.
4.Debata na temat : „ Wycinać Puszczę Białowiejską czy nie ? ”
5.Zakończenie spotkania oraz podziękowania.

Ad.1 Dnia 22 marca 2017 roku w szkolnej Sali konferencyjnej o godzinie 18:15, odbyło
się kolejne spotkanie PTL-u. Na spotkaniu mieliśmy przyjemność gościć naszą Panią
dyrektor Barbarę Serafin. Celem naszego spotkania były rozważania na temat Puszczy
Białowieskiej i zamieszkałego tam od dawna kornika.
Ad.2 „ Kornik - problem nie tylko Puszczy Białowieskiej” – to temat, który został
rozważony przez naszych uczniów z klasy drugiej : Paweł Kowal, Jakub Wołosz oraz
Maciej Wiącek. Uczestnictwo w praktykach zagranicznych w Niemczech pozwoliło im na
zdobycie doświadczenia i wiedzy, z którą się z nami podzielili opowiadając nam jak w
Niemczech leśnicy walczą w lesie z kornikiem. Wypowiedzieli się również na temat
Puszczy Białowieskiej i kornika drukarza, który tam zamieszkał podkreślając, że nie
tylko my w Polsce mamy z tym problem .Ich wystąpienie miało na celu uświadomienie
problemu w Puszczy Białowieskiej oraz wprowadzenie do debaty.
Ad.3 Następnie została przedstawiona prezentacja ze zdjęć, które zostały wykonane
przez chłopców w lesie podczas odbywania praktyk w Niemczech. Zdjęcia
przedstawiały szkody w drzewostanie na pojedynczych drzewach jakie kornik
wyrządził. Mogliśmy również ujrzeć jak z nim walczyli leśnicy z pomocą również
naszych kolegów. Dzięki prezentacji zobaczyliśmy jakie można walczyć z kornikiem i
mogliśmy wywnioskować ich słuszność .

Ad.4 Pod koniec naszego spotkania odbyła się debata, której teza brzmiała ,,Wycinać
puszczę Białowieską czy nie? ”. Marszałkiem naszej debaty został Jakub Adamczyk, który
najpierw zaprosił do loży mędrców Panią Barbarę Serafin, Panią Barbarę Magdziarz
oraz naszych kolegów Pawła Kowala i Jakuba Wołosza. Poczym zostali wybrani liderzy a
następnie przystąpiliśmy do bitwy na argumenty. Argumenty grupy leśników zarówno
jak ekologów były bardzo na wysokim poziomie . Po długiej i burzliwej debacie przyszła
kolej na mowy końcowe liderów i ogłoszenie wyników. Nasza loża mędrców miała duży
problem z opowiedzeniem się po którejś ze stron jednak finalnie debatę wygrali
ekolodzy.
Ad.5 Na zakończenie przewodnicząca naszego Koła – Dominika Staromiejska
podziękowała wszystkim za miłą atmosferę. Podziękowała Pani Dyrektor za przybycie
na nasze spotkanie oraz za jej bardzo pozytywną wypowiedź podsumowujące nasze
spotkanie. Wszyscy pożegnaliśmy się donośnym „Darz Bór”.

Protokowała:
Anna Jarosz

Protokół ze spotkania Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa
Leśnego
5 kwiecień 2017r

Porządek zebrania:
1. Uroczyste odśpiewanie hymnu i przywitanie zebranych.
2. Objaśnienie tematu spotkania, który brzmiał- „ Myśliwi wykonawcami gospodarki
łowieckiej"
3. Wyświetlenie fragmentów filmu z cyklu „ Testament łowiecki" - autor tekstu Krzysztof
Grabałowski.
4. Przeprowadzenie debaty.
5. Zakończenie.

Ad. 1 W dniu 5 kwietnia 2017 roku w szkolnej sali konferencyjnej odbyło się spotkanie
członków PTL-u. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego odśpiewania hymnu
Leśników, po czym wszyscy zgromadzeni zostali przywitani przez przewodniczącą
zarządu - Dominikę Staromiejską, która była pomysłodawczynią tematu spotkania.

Ad.2 Następnie członkowie zostali zapoznani z tematem przyświecającym naszemu
spotkaniu „Myśliwi wykonawcami gospodarki łowieckiej", w którym to zrozumieniu
pomogła nam Dominika. Cel spotkania został odebrany z wielkim zainteresowaniem
przez słuchaczy. Wytłumaczono na czym polega gospodarka łowiecka i jakie ważne
zadanie mają myśliwi. Oprócz dużych przyjemności jakie czerpią z polowania, to mają
dużo pracy, która wynika z rocznego planu łowieckiego sporządzanego w każdym kole.

Ad. 3 Dla lepszego przedstawienia nam ważnej roli gospodarki łowieckiej dla
środowiska, oglądnęliśmy fragmenty filmu z cyklu „Testament łowiecki " - tekst

autorstwa Krzysztofa Grabałowskiego. Jest to opowieść starszego myśliwego, który ma
bardzo duży staż łowiecki, a stał się myśliwym już podczas nauki w technikum leśnym.
Opowiada swoje przygody, głębsze przeżycia jakie wzbudziło w nim myślistwo.
Przedstawia je jako wielką pasję i przyjemność, ale tłumaczy również, że jest to jest
ogrom pracy, jaki każdy myśliwy musi włożyć w gospodarkę, by następnie móc cieszyć
się z upolowanej zwierzyny.

Ad. 4 Kontynuując kontrowersyjny w obecnej polskiej rzeczywistości temat podjęliśmy
próbę odpowiedzi na niego w postaci kolejnej debaty. Dyskusja, tak jak na przednich
zebraniach, również i teraz wywołała dużo emocji i zmusiła do intensywnej burzy
mózgów i wymiany zdania między grupą „ ekologów", a leśników. Naszym marszałkiem
debaty był uczeń klasy pierwszej Hubert Kiszka, który miał ciężkie, ale i bardzo
odpowiedzialne zadanie, by dopilnować przebieg debaty zgodnie z zasadami. Podczas
debaty można było usłyszeć doświadczenia zawiązane z myślistwem od uczniów, w
których już jest zaszczepiona ta pasja. Ponadto można było zaczerpnąć ciekawych
informacji podczas wymiany zdań. Miała miejsce bardzo żywa dyskusja i
zaprezentowana argumentacja po stronach była bardzo wyrównana. Jednak Loża
Mędrców w składzie cztero- osobowym zaskoczyła wszystkich, ponieważ mowami
końcowymi opowiedzieli się za ekologami. Debata mimo porażki leśników odniosła duży
sukces, ponieważ jasno były przedstawiane argumenty, z których wszyscy wyciągnęli
najważniejsze informacje z roli prowadzenia gospodarki łowieckiej. Ponadto uczniowie
mogli poznać różne argumenty używane przez ekologów i przygotować się na
przyszłość.

Ad. 5 Podsumowując byliśmy obecni na ważnej lekcji z gospodarki łowieckiej, która
wniosła nie tylko duży zasób informacji, ale również będzie to wpływało na
doskonalenie nas na przyszłych leśników. Na zakończenie tego bardzo radosnego i
emocjonalnego wieczoru pożgaliśmy się hucznym Darz Bór!

Protokowała:
Anna Jarosz

Protokół z wycieczki zawodowej do Nadleśnictwa Józefów

11 maj 2017r

Dnia 11.05.2017r zorganizowano wycieczkę zawodową dla
członków Szkolnego Koła PTL do N-ctwa Józefów. Zostaliśmy zaproszeni
przez członków koła PTL przy N-ctwie Józefów na terenowe zebranie
dotyczące „Nowoczesnych metod pozyskania i zrywki drewna”.
Obejrzeliśmy pracę maszyn wielooperacyjnych, a metody odbiórki i
manipulację drewna omówił zaproszony specjalista Gospodarki Drewnem
RDLP Lublin.
Ponieważ byliśmy w bardzo ciekawym terenie również pod
względem historycznym zaprowadzono nas w miejsce, gdzie Pan prof. Jan
Miklaszewski przeprowadził przez zieloną granicę Marszałka Polski Józefa
Piłsudzkiego. Przy kamieniu upamiętniającym to wydarzenie dokładnie
zapoznano uczniów z wydarzeniami, osobami i sytuacją lasów w tamtym
okresie. Grupa sygnalistów uczciła pamięć wszystkich leśników
zaangażowanych w tworzenie LP sygnałami.
Spotkanie odbyło się dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu
członków PTL pracujących nie tylko na terenie N-ctwa Józefów, ale również
N-ctwa Tomaszów Lubelski.
Protokowała:
Anna Jarosz

Protokół ze spotkania Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa
Leśnego
25 maj 2017r
"Ekologiczne Europejskie Forum Młodzieży" - Puszcza Białowieska

Porządek zebrania:
1. Uroczyste odśpiewanie Hymnu Leśników. Przywitanie zgromadzonych i naszego
gościa Pana prof. Zbigniewa Karasia.
2. Przedstawienie celu zebrania przez opiekuna koła Panią Barbarę Magdziarz oraz
sprawdzenie obecności uczestników.
3. Obejrzenie prezentacji pt. „Inwentaryzacja Puszczy Białowieskiej".
4. Dokładne przeanalizowanie przedstawionej prezentacji i szczegółowe omówienie jej
przez naszego gościa.
5. Przedstawienie celu i planu wyjazdu na „ Ekologiczne forum młodzieży" do
Białowieży.
6.Zakończenie wraz z podsumowaniem spotkania poprzez wyciągnięcie wniosków do
działania i przygotowania się do forum.

Ad.1 W dniu 25 maja 2017 roku w szkolnej sali konferencyjnej o godzinie 18:15 odbyło
się kolejne spotkanie Szkolnego Koła PTL-u. Tak jak na początku każdego spotkania
został uroczyście odśpiewany Hymn Leśników po czym wszyscy zostali przywitani. Na
naszym spotkaniu gościł Pan prof. Zbigniew Karaś, którego dobrze większość zna z
obecności na jego lekcjach z ochrony środowiska leśnego. Dziś poprosiliśmy Pana
Zbigniewa, by pomógł nam przeanalizować prezentację, którą otrzymaliśmy od
organizatorów Ekologicznego Europejskiego Forum Młodzieży.
Ad.2 Celem naszego spotkania, który przedstawiła nam Pani Barbara Magdziarz była
odpowiedź na pytanie : „Po co jedziemy do Białowieży?” oraz przygotowanie się do
wyjazdu. Przygotowanie ma polegać na poznaniu zagadnień z ochrony i hodowli lasu,
którą możemy zgłębić poprzez to spotkanie, ale również potrzeba indywidualnego
zainteresowania się tematem. Obowiązkowo została sprawdzona obecność na
spotkaniu osób zgłoszonych na wyjazd.

Ad.3 Do objaśnienia nam problemu panującego w Puszczy Białowieskiej oraz do
zgłębienia wiedzy na jej temat oglądnęliśmy prezentacje pt. „ Inwentaryzacja Puszczy
Białowieskiej", którą dostaliśmy z Ministerstwa Ochrony Środowiska. Prezentacja
zawierała dane inwentaryzacyjne zebrane z 1400 obiektów monitorowanych z
załączonymi mapkami, na których mieliśmy jasno przedstawione zasoby Puszczy jak i jej
otoczenia do lepszego porównania. Zawierała ona dane występujących siedlisk, ilości
martwego drewna, ryzyka wystąpienia gradacji przez owady, zasobność występowania
gatunków chronionych oraz inwentaryzacje obiektów archeologicznych, które
poświadczały życie człowieka w Puszczy.
Ad. 4 W dokładnej analizie prezentacji i w wyjaśnieniu nam paru nieznanych pojęć
pomógł nam Pan Prof. Karaś, który dzięki dużej wiedzy mógł nam objaśnić nasze
wątpliwości. Zauważyliśmy, że w Parku występuje najwyższy stopień rozkładu drewna,
oraz to, że Puszczę zaczynają porastać ekspansywne gatunki roślin, co doprowadza ją do
przeistaczania się w łąkę – typowy puszczański charakter zanika. Porównując tereny
Parku do otoczenia zauważalny jest pozytywny efekt pracy Leśniów. Dokładnie zostały
objaśnione statystyki ze średniej biomasy chrząszczy biegaczowatych, które są
naturalnym wskaźnikiem prawidłowego ekosystemu w lesie i niestety bardzo
zauważalne jest to, że w Puszczy jest coraz mniej tych małych, a tak pożytecznych
owadów. Po rozważaniu nad ważnymi elementami pojawiły się liczne pytania, które
zebrani mogli zadać i liczyć na odpowiedź profesora.
Ad.5 Następnie nasz opiekun Pani Magdziarz przestawiła nam program wyjazdu na
"Ekologiczne Forum Młodzieży" do Białowieży w dniach 9-10 czerwca i wyjaśniła
wątpliwości odnośnie spraw organizacyjnych.
Ad.6 Podsumowując spotkanie mamy za zadanie podjąć wyzwanie jakim jest
uczestnictwo w Forum i godne reprezentowanie szkoły.

Prorokowała:
Anna Jarosz

Relacja z Ekologicznego Forum Młodzieży - Puszcza Białowieska
9-10 czerwca 2017r

Członkowie Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego działającego przy
Technikum Leśnym w Biłgoraju im. Polskiego Towarzystwa Leśnego uczestniczyli w I
Ekologicznym Forum Młodzieży, które odbyło się w dniach 9-10 czerwca 2017 roku w
Puszczy Białowieskiej.
Tematyka spotkań Szkolnego Koła PTL ( w roku szkolnym 2016/17 było 13
spotkań) prowadzonych pod opieką Pani Barbary Magdziarz bardzo dobrze wpisała się
w program forum, ponieważ na nich podjęto próbę odpowiedzi w formie debaty np.: „Co
jest ważniejsze - przyroda czy człowiek”?, „ Czy wycinać Puszczę Białowieską, czy nie ?”, „
Czy myśliwi są wykonawcami zasad gospodarki łowieckiej?” itp.
Tak przygotowana reprezentacja szkoły ( najbardziej aktywnych członków PTL) w
liczbie 32 uczniów pojechała do Białowieży na spotkanie z reprezentacjami innych szkół
leśnych w Polsce, których organem prowadzącym jest Minister Środowiska. Zgodnie z
programem Ekologicznego Forum Młodych mogliśmy osobiście zobaczyć, jak aktualnie
wygląda Puszcza Białowieska. Posłuchać wypowiedzi Ministra Środowiska Jana Szyszko,
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego, Dziekana
Duszpasterzy Leśników ks. Wiktora Ojrzyńskiego, pracowników Instytutu Badawczego
Leśnictwa oraz kilku polskich uczelni prowadzących badania na terenie Puszczy
Białowieskiej. Celem spotkania przyszłych leśników kształcących się w najlepszych
szkołach leśnych w Polsce była odpowiedź na pytanie – Co dalej z Puszczą Białowieską,
która zatraciła już swój puszczański charakter? Najważniejsze tezy, które wypracowała
młodzież brzmią następująco:
1. Nie możemy zostawić przyrody samej sobie, ponieważ spowoduje to zubożenie
Puszczy Białowieskiej w gatunki drzew, krzewów i zwierząt w niej dziko żyjących.
Proponujemy prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej co doprowadzi do
przywrócenia dawnego charakteru puszczy. To spowoduje, że będziemy Puszczą
Białowieską mogli się chwalić, promować ją na cały świat, a okoliczna ludność
będzie mogła czerpać z tego zyski.
2. Należy jak najszybciej wyciąć martwe i chore drzewa uśmiercone przez kornika,
bo jeśli tego nie zrobimy, pojawią się w Puszczy pożary i inne szkodliwe czynniki
niszczące nasze narodowe dziedzictwo.
3. Powinniśmy przekonywać społeczeństwo do sensowności działań polskich
leśników, ponieważ tylko one są zgodne z prawami przyrody i tylko one mogą
uratować naszą puszczę. Obserwujemy ją od wielu lat i uczymy się jej praw co
pozwala nam wyciągnąć wnioski i przewidzieć jej dalszy los.
4. Praca leśników jest oparta na podstawowych zasadach ekologii, dlatego konflikt
leśników z ekologami jest dla nas nie zrozumiały. Powinniśmy ten konflikt
załagodzić, ale jedyną drogą wyjścia są negocjacje. Należy przywrócić właściwe
znaczenie słowu ekologia i uczyć się ekonegocjacji.
5. Powinno się kłaść większy nacisk na edukację młodzieży, która jest przyszłością
narodu i pozwalać na jej swobodne wypowiadanie się.

Uczniowie Technikum Leśnego w Biłgoraju są bardzo wdzięczni za zorganizowanie I
Ekologicznego Forum Młodzieży w Białowieży, ponieważ była to możliwość nauki
leśnictwa w terenie (nic nie jest w stanie zastąpić widoku umierającej puszczy jaki tam
zobaczyliśmy), porozmawiać z leśnikami pracującymi aktualnie w Lasach
Państwowych i Straży Leśnej, a przede wszystkim zintegrować się z uczniami innych
szkół leśnych Polski. Mamy nadzieję, że to spotkanie i tezy, które tam
wypracowaliśmy, przyczynią się do uratowania naszego dziedzictwa narodowego,
jakim jeszcze jest Puszcza Białowieska. Bardzo chętnie weźmiemy udział w kolejnych
spotkaniach tego typu.
Protokołowała:
Anna Jarosz

Protokół ze spotkania Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa
Leśnego
10 czerwiec 2017r

Porządek Spotkania:
1. Powitanie zgromadzonych i odśpiewanie hymnu Leśników.
2.Przekazanie ważnych informacji dotyczącej Puszczy Białowieskiej przez uczniów z
klasy II C.
3. Zilustrowanie ilości kornika i projekcja filmu "Kornik drukarz i gradacja" z cyklu
filmów "o lesie" -Piotra Horzela.
4.Podsumowanie spotkania i przekazanie ostatnich informacji dotyczących wyjazdu.

Dnia 10 czerwca 2017 roku o godz.18:15 w szkolnej sali konferencyjnej odbyło
się spotkanie. Po odśpiewaniu Hymnu Leśników prowadzeniem spotkania zajęli się
uczniowie z klasy II C : Paweł Kowal, Maciej Wiącek, Jakub Wołosz. Spotkanie miało na
celu uświadomienie trudnej sytuacji panującej w Puszczy Białowieskiej związanej z
gradacją kornika. Dzięki informacjom mogliśmy poznać historię Puszczy Białowieskiej
oraz odpowiedzieć na postawione pytanie: czym jest las pierwotny? Dla lepszego
zilustrowania sposobu działania kornika został wyemitowany fragment filmu pt.
"Kornik drukarz i gradacja" z cyklu filmów "O lesie"- Piotra Horzela. Nasi koledzy
przedstawili nam również historię puszczy oraz działalność człowieka, który
funkcjonował tam od dawien dawna. Pokazali ślady bytowania człowieka odkryte przez
archeologów.
Wystąpienie Maćka uświadomiło nam ogromną liczebność kornika w Puszczy od
roku 2012. Natomiast Kuba doskonale zobrazował liczbę odłowionych osobników na
przykładzie 10l wiader, których w okresie 3 dni zebrano aż 16 ( 164l imago kornika).
Wszystko wskazuje na to, że kornik zniknie dopiero wtedy gdy zniknie z Puszczy świerk.
Spotkanie miało nas przygotować na przyjemny, a zarazem trudny wyjazd na I
Forum Ekologiczne Młodych do Białowieży.

Protokołowała:
Anna Jarosz

Protokół z 117 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa
Leśnego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Poznań

W dniach 6-8.09.2017 zarząd naszego szkolnego koła Polskiego Towarzystwa
Leśnego wraz z opiekunem Panią Barbarą Magdziarz uczestniczył w 117 zjeździe
delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w RDLP Poznań. Hasłem przewodnim
zjazdu była ,,Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych”.
Podczas pierwszego dnia wysłuchaliśmy 8 wykładów, które miały być podstawą
do dyskusji ostatniego dnia zjazdu i wypracowaniu wniosków do dalszej pracy
Towarzystwa.
Drugiego dnia zjazdu uczestniczyliśmy w sesji terenowej. Pojechaliśmy 6 trasą
zaproponowaną przez organizatorów czyli w Nadleśnictwie Kościan obejrzeliśmy
przede wszystkim zadrzewienia założone przez generała Dezyderego Chłapowskiego.
Zwiedziliśmy również stadninę koni funkcjonującą w XVIII – wiecznym pałacu książąt
Jabłonowskich, potem Zakład Nasienno-Rolny ,,DANKO” wraz z pałacem w Kopaszewie,
gospodarstwo szkółkarskie, Muzeum Gorzelnictwa w Turwi i ponad 1000-letni Klasztor
Benedyktynów w Lubiniu. Na koniec obejrzeliśmy skansen filmowy „Soplicowo” w
Cichowie gdzie uczestniczyliśmy w pokazie sokolnictwa i wysłuchaliśmy ciekawych
wspomnień właściciela skansenu, który uczestniczył w nagrywaniu wielu filmów w tym
„Pana Tadeusza” Był to moment, kiedy rzeczywiście mogliśmy się cofnąć w czasie i
zatańczyć poloneza tak jak w filmie.
Ostatniego dnia uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim roku
członków PTL, wręczono Panu Kazimierzowi Szabli Medal PRO BONO SILVAE oraz
innym uczestnikom zjazdu wręczono honorowe odznaki towarzystwa. Tego dnia
również została podjęta dyskusja nad sprawozdaniami przedstawiono aktywność
Oddziału Wielkopolskiego PTL a na koniec podjęto uchwały i wnioski wypracowane
podczas 117 zjazdu PTL.
Kolejny zjazd zaplanowano w RDLP Białystok.
Protokowała:
Anna Jarosz

