
Las bez tajemnic
_ Pani Maria to niezwykła

osoba _ mÓwiWojtek Zieliński.
Na prowadzonych przez nią

warsztatach zawsze jest kom-
plet uczestnikÓw Wiele się od
nlel uczlmy

Kilka osob prz54echało na
wózkach ze swoimi bliskimi,
kilka z asystentami osoby nie-
pełnosprawnej, byli takze cho-
rzy, ktorzy poruszali się o wła-
snych siłach. Dla wszystkich
ta Wyprawa była wielką atrak-
cją. Podopieczni PTSR mogli
slę spotkaĆ t ze sobąpolozma-
wiac, bo zazwyczaj są zaięci
swolml sprawaml, a nowe oso-
by skorzystały z okazji, by \e

piej poznac to Środowisko.

Zainteresowanie lasem roz-
budził swoją prelekcją Ma-
ciej, wielki jego miłoŚnik, któ-
ry przed 1aty zobaczył w tym
rejonie opuszczony budynek,
wczeŚniej zamieszkany przez
robotnika leŚnego i postanowił
w nim zamieszkaĆ.

_ Pewnej nocy szedłem na
polowanie I w blasku księży
ca natknąłem się na tę osa-
dę tvspomina. _ Postanowj-
łem mieĆ dom lt, lesie i lr,raz z
rodzinąprz51eŻdŻac tutaj z Po-
znania na weekendy

obowiązujące wÓrvczas
przepisy uniemożliwiały zby-

cie budynku nalezącego nad-
leŚnictwa, ale Maciej pokonał
wszystkie przeszkody i Stał Się
sąsiadem Zofii Schroten-Czer-
nrelewlcz.

Po jego leśnej opowieŚci o
grzybach, drzewach i zwie-
rzętach uczestnicy pojechali
do pałacu w Porazynie, gdzie
czekał na nich Andrzej Rataj-
czak, nadleśniczy Nadleśnic-
twa Grodzisk Wielkopolski
wraz z pracownikami. Zwie-
dzano przepięknie usytuowa-
ny wsród zieJeni palac, inni po
woli szykowali się do zajęcia
miejsca w bryczkach. Po chwi-
Ii, przemierzając leŚne dukty
uycieczkowicze dotarli do sta-
rej leŚniczÓwki, usy'tuowaneI
na malowniczej polanie. To-
masz Kałek, pracownik nadle-
snictwa, ciekawie mówit o nim
or az r oli grzybów w Ży ciu czlo -
wieka.

_ Narzuca się skojarzenie' że
LaSy PańStwowe to firma, do
ktorej trzeba dokładaĆ _ mÓ-
wił. _ otÓz stanowimy ewe-
nement w skali Europy, bo nie
trafia do nas ani złotÓwka od
podatników. NaSZ),m głÓwnym
dochodem jest sprzedaz drew-
na. Prorvadzimr' mądrą go-
spodarkę leśną, opartą na ści
s\,ch zasadach ulpracorva-
nychprzez stu]ecia. LasÓrł, jest

coraz więce1, są CoruZ zdrow-
sze t dają pracę wielu osobom
związany ch z leśnictwem. Wa-
lorem państwowych lasów jest
ich dostępnośĆ. Każdy moŻe
do nich wejŚĆ i korzystac z ich
dobrodziejstw

Tomasz Kałek poinformo-
wał, że w naszych lasach ro-
snie sporo grzybÓw Rocznje w
skali kraju zbiera się ich około
dwadzieŚcia milionÓw kilogra-
mÓw w sezonie. Uboczne 

',wa-lorV' qr"zvbÓw odkrvl król Po-
pie'l ńyruwając nimi swojch
przecirvnikÓw Adam Mickie'
rvicz poŚwięcił grzybom cały

DANUTA ŁAwŃlczAK'.

W r z e śn i awć' Śłońce.'.',,
. ..:

wrzesniowe stonce
z zi arnem 5t'611ęg7njlęą' :.=:-,

rozdział W ,,Panu Tadeuszu".
Przeprowadzono quiz spraw-
dzający wiedzę o grzybach'
Zw"ycięzcy, otrzrmali W pre-
zencie poradniki grzybiarzy.
Wszystkim uczestnikom wrę-
czono ekoloĘczne torby i wi-
klinorve koszyczki.

Na zakończenie w Nowej
RÓzy było ognisko i plany ko-
lejnych spotkań. Bo to jest
azyl, w ktÓrym zapomina się o
chorobie.

Z Ziemi Wykwitłe 
,,",

Wrześniowe słońite
już nie tak gorqce
jak lipiec

Wrześniowe słońcć
napięte -:

j ak p r z e dw i o lni ę,,,,:L

jesieni .

co jutro , ,

paŹdziernikiem'"'""
wybuchnie ,,,, , "

i to czego doŁknić."'

W Złoto Zcmiłni"" "
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