Leśnictwo Samice, oddalone od Jarocina o prawie 30 km, jest jednym z jego najciekawszych zakątków. Dużo
stawów, bogata zieleń i stuletnia leśniczówka nawet podczas deszczowej pogody wyglądają urokliwie.

Wiktor Filipiak swoją
przygodę z lasami zaczął
30 lat temu, po skończe
niu technikum leśnego.
Zaraz po szkole na 3 lata
trafił do leśnictwa Tarce,
skąd na krótko wzięto go
do Góry. Tam upomnia
ło się o niego wojsko.
Gdy wrócił, w 1989 roku
zwolniła się leśniczówka
w Samicach. Pracuje tu
już 25 lat. - Taka je s t rola

leśniczego - zn ać każd y
kąt i niem al każd e drze
wo. Myślę, ż e im dłużej
się je s t w jednym miejscu,
tym lepiej. W tedy m a się
las w głowie - opowiada
leśniczy. Dziadek stryjecz
ny przed wojną uczęsz
czał do szkoły leśnej, stąd
być może zamiłowanie
pana Wiktora do przyro
dy. Razem ze swoim bra
tem, któryjest inżynierem
nadzoru, wybrał pracę
w nadleśnictwie.
Tereny należące do
Samic są bardzo cieka
we, choć podmokłe. Pod
względem zwierzyny to
najbogatsze lasy w Nad
leśnictwie Jarocin. Poluje
tu Wojskowe Koło „Sokół"
z Poznania. - Najw iększe

. m am y stany i strzelam y
tu najw ięcej - ok. 80 je le 
ni i 120 dzików rocznie.
Bogactw o za le ży też od
gospodarzy, czyli od kola
łow ieckiego. I o d tego,
w jakim stopniu las m oże
zwierzynę wyżywić - mówi
Filipiak. Na terenie leśni
ctwa, blisko leśniczówki,
leży ponad 9-hektarowy
rezerwat „Dwunastak”.
Nie chroni konkretnego
gatunku, ale powstał dla
tego, że drzewostan na
jego obszarze przypomina
walory lasu pierwotnego.
- Został on niestety mocno

przetrzebiony p rzez wiatr
w 1 9 8 7 .1 pow oli natural
nie się odbudowuje, m y
w niego nie ingerujem y
- opowiada leśniczy.
Ostatnia, styczniowa
wichura także nie oszczę

dziła lasu pana Wiktora. w ałoby się, ż e ja k sied
Dużo w nim wywrotów liska są bog ate, to b ę 
i złomów. W całym kom d zie łatw iej. A le lasy są
pleksie przewróciło się lub tu bardzo trudne i trzeba
złamało ok. 2 tys. kubi w łożyć w nie dużo pracy
kówdrewna, na szczęście - opowiada leśniczy. Pan
pojedynczo i nie trzeba Wiktor codziennie jest
wycinać dużych połaci. w lesie, wyznacza drzewa
Pilarze, mimo deszczowej do wycinki, wydaje drew
pogody, pracują jednak no. - W tym zaw odzie nie
pełną parą. Powyrywane p atrzy się na zegarek, to
drzewa tnie się i sprze je s t służba. Osiem godzin
daje. Bliskość Orzecho się pracuje, a przezresztę
wa i fabryki sklejek za dnia je s t się do dyspozycji
pewnia leśnictwu stały - mówi Filipiak.
Leśniczy sam w wol
'odbiór. - N ie m o żn a się
przejm ow ać. Taka praca nej chwili poluje, najczęś
- komentuje Filipiak. - To ciej indywidualnie. Należy
je s t przyroda i nie da się do dwóch kół łowieckich.
wszystkiego przewidzieć, Najbardziej lubi wiosnę
ta k s a m o j a k c h o ró b i jesień. Mówi, że w cza
d rz e w - dodaje. - Przyczy sie wiosennym chce mu
na wywrotów leży w porze się bardziej pracować, bo
roku. Jest zim a, ale gleba dni są dłuższe, choć jest
je s t n iezm arznięta, bar to na pewno najpracowit
dzo m iękka i namoknięta. sza pora roku. Jesień lubi
Drzew a nie są powyrywa dlatego, że zaczyna się
ne, pochyliły się po prostu sezon i można polować.
z ko rzeniam i - wyjaśnia A las przybiera wte
leśniczy. Wyleciały nieste dy niesamowite barwy.
ty te najlepsze, które mia Dużo pracy ma też przy
leśniczówce. Gros cza
ły największą koronę.
Leśnictwo (1.274 ha) su zajmuje mu latem
znajduje się na terenie pielęgnacja jej otoczenia
dwóch kompleksów, po - koszenie trawy, opie
obu stronach Miłosławia ka nad zwierzętami. Ma
(powiat średzki). Część swój staw, gdzie chętnie
lasu poprzeplatana jest łowi ryby. Należy także do
stawami gospodarstwa Ochotniczej Straży Pożar
rybnego. W ich sąsiedz nej w Czeszewie, z którą
twie stoi niewielki myśliw zapoczątkował szczytną
ski zameczek. Środowisko tradycję. Od 18 lat straża
wodne sprzyja ptactwu. cy i mieszkańcy z rodzi
W Samicach natrafimy na nami przychodzą wiosną
bociana czarnego i orła dwie niedziele z rzędu sa
bielika. Są grzyby, mniej dzić las. - Przychodzi ok.
jest za to jagód, które 1 0 0 osób, od m łodzieży
wolą iglaste tereny. Pod do starszych. M a to w a
względem problemów lory edukacyjne - poznają
leśnictwo jest niemal sie ja k sad zi się las. Ja się
lankowe, rzadko zdarza cieszę, bo umieją to robić,
ją się kradzieże drewna. a do tego się integrujem y
- W ubiegłym roku nie było - opowiada leśniczy. Pyta
ani jed n ej - chwali się Fili ny o swój wybór mówi, że
piak. Nie ma też kłusowni nie chciałby być w życiu
ków. - To pokolenie, które nikim innym. Ale, że jest
zakład ało kiedyś o czka to zajęcie wymagające
w lesie, odeszło. A ci mło samodyscypliny. - N ik t
nie mówi, co m asz robić
d zi nie um ieją - mówi.
Zalesiając nowe ob każdego dnia. M usisz so
szary sadzi się tu głów bie sam em u organizować
nie dęby, niezbyt łatwe pracę - podsumowuje.
w pielęgnacji. - W yd a

KAPLICZKA W LESIE wybudowana przez jednego z mieszkańców w hołdzie Janowi Pawłowi II

PAN W IKTOR mierzy rękoma ponad 5 00-letm dąb, pom nik przyrody rosnądy na terenie jego leśnictwa.

W IKTO R FILIP IA K przed sw oją stuletnią leśniczówką
- najstarszą w Nadleśnictwie Jarocin.

PILARZE PRACUJĄ od wczesnego rana,
bez względu na pogodę, żeby uporać się
z w yw rotam i.

