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„Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia
surowców i najwyższej jakości produktów. „Dobre
z lasu” to także gwarancja, że żywność, którą mamy
w dłoni, jest smaczna i zdrowa. To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony
i zgodny z misją Lasów Państwowych oraz oparty na
zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu
współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

Rynek Nowomiejski w Toruniu
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W Food Tracku „Dobre z Lasu” znajdziecie Państwo
jedyne w swoim rodzaju burgery z mięsa i boczku
z dzika (100% mięsa z dziczyzny). Zapraszamy!
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Food truck „Dobre z lasu”
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Strefa ekologiczna w Dolinie Marzeń
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Bulwar Filadelﬁjski
1 — Diaporama TAJEMNICE LASU
2 — Stoisko Lasów Państywowych

DobrezLasu
dobre_z_lasu

torun.lasy.gov.pl

dobrezlasu.pl

Diaporama TAJEMNICE LASU
Jedną z atrakcji strefy ekologicznej Bella Skyway Festival jest niezwykły, 12-minutowy pokaz slajdów
prezentowanych na wielkim ekranie kina plenerowego.
Wprowadza on widza w głąb tajemnic polskich lasów.
Wszystko zaczyna się od wiosny pełnej życia i soczystej
zieleni. Ukazują się nam mieszkańcy lasu i z ich perspektywy możemy spojrzeć na otoczenie. Zazwyczaj prowadzą skryty tryb życia ale nie dla bystrego i cierpliwego
obserwatora i miłośnika przyrody. Okazuje się, że ten
las, tu w Polsce, jest dostępny dla każdego.
Las chroni klimat, chroni zasoby wodne, jest ostoją
różnorodności biologicznej. Zapamięta to każdy, kto
traﬁ o świcie nad leśne mokradło i pójdzie ostrożnie
niewidzialną ścieżką wzdłuż strumienia. Może usłyszy
tam lub nawet zobaczy żurawie. Może dostrzeże ślady
bytowania skrytego bobra i jego rodziny. Polscy leśnicy
przekażą taki las i jego bogactwo przyszłym pokoleniom.
Oto jesień w lesie, mgły unoszą się nawet nad korony
wysokich drzew. Leśny świat tonie w kolorach, nadchodzi czas godów-rykowiska jeleni, bekowiska danieli. Te
najbardziej efektowne spektakle polskiej przyrody
można usłyszeć i zobaczyć w naszych lasach. Jesień
i zima to też czas leśnych żniw. Drewno jest z lasu. To
surowiec piękny, odnawialny, najbardziej ekologiczny.
W miejsce wyciętych, dojrzałych drzew, leśnicy sadzą
nowe pokolenia lasu. Lasów w Polsce przybywa. Tu las
będzie zawsze.
Zimowy las jest pełen zadumy i wzorów nie tylko
czarno-białych. Życie przejawia się w skrzydłach leśnego ptactwa i szeleście listowia pokrytego warstwą
śniegu przecinanego racicami leśnego zwierza. Nie trwa
to długo, bo oto nadchodzi przedwiośnie, przebiśniegi,
zawilce, taniec żurawi na śródleśnej polanie, pojawia się
młode pokolenie wszystkiego co tworzy leśny
ekosystem. Las trzeba znać, o las trzeba dbać i chronić
przed zagrożeniami. Las jest w dobrych rękach, chronią
go i dbają o niego na co dzień, polscy leśnicy z Lasów
Państwowych.

Autorem kilkuset zdjęć składających się na prezentację
TAJEMNICE LASU jest Łukasz Gwiździel, leśnik z Nadleśnictwa Lutówko na Krajnie. Jest laureatem wielu
konkursów fotograﬁcznych, w tym międzynarodowych. Sławi polskie lasy w polskim społeczeństwie
i coraz śmielej na całym świecie.

