Strona nadleśnictw Maskulińskie i Pisz

„SYLWANOWE ECHO”
W grudniu 2008 roku zawiązał się pomysł
utworzenia zespołu hejnalistów myśliwskich przy Nadleśnictwie Pisz. Osoby
chętne zainspirowane ideą doprowadziły
do zebrania składu i tak 16 kwietnia 2009
roku powołano zespół sygnalistów o nazwie „Sylwanowe Echo”.
Spośród chętnych pracowników Nadleśnictwa Pisz wyłoniono kierownika zespołu
Karola Lipińskiego. Karol rozpoczął pracę
w Nadleśnictwie Pisz w 2008 roku, pochodzi z okolic Rzeszowa. Sygnałówka nie
była mu obca już od najmłodszych lat.
Prawdopodobnie pierwszą zabawką Karola była właśnie sygnałówka taty, którą
w tajemnicy podprowadzał, żeby spraw-

dzić, co tam w środku się znajduje. A przy
okazji już jako mały szkrab chciał kontynuować tradycje łowieckie swojej rodziny.
Instrument na stałe zagościł w jego życiu
w szkole średniej. W latach 2000- 2005
Karol grał w zespole szkolnym przy technikum leśnym w Lesku. Po ukończeniu
szkoły ciągle doskonalił swoje umiejętności już jako członek Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie.
Obecnie w skład zespołu wchodzą pracownicy Nadleśnictwa Pisz: Karol Lipiński, Edmund Lipnicki, Krystian Tomaszewski, Adrian Szlaszyński, Artur Sejbuk
oraz Przemysław Milewski, pracownik
ZTiS LP w Giżycku, i członek Koła Łowieckiego „Puszcza” Marcin Maciuk.
Nazwa zespołu sygnalistów z Nadleśnictwa Pisz - „Sylwanowe Echo” nie jest
przypadkowa. Sylwan oznacza „żyjący
w lesie”, pochodzi od słowa silva, czyli
„las”. W mitologii rzymskiej Sylwan był
między innymi opiekunem lasów, dzikiej
przyrody i rolnictwa, opisywany jak faun
starzec z długimi włosami i wieńcem
z bluszczu na głowie pilnujący granic posiadłości. Natomiast w mitologii greckiej
nazywany był Panem i dodatkowo oprócz
lasu opiekował się pasterzami i ich trzodą.

Przedstawiany jako pół człowiek, pół
zwierzę (o kozich nogach, ogonie rogach
i brodzie), bóg straszący leśnych wędrowców. Sylwanem nazwano także najstarsze
na świecie czasopismo naukowe o tematyce leśnej, założone w 1820 roku i wydawane przez Polskie Towarzystwo Leśne.
Tak więc dosłowne znaczenie nazwy zespołu „Sylwanowe Echo” można utożsamić z muzyką i jej echem roznoszącym się
wśród leśnych ostępów.
Hejnaliści z Nadleśnictwa Pisz towarzyszą
różnego rodzaju uroczystościom i uczestniczą w wielu konkursach. Intensywnie
ćwiczą, a próby zespołu odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu.
Na efekty pracy długo nie trzeba było czekać, pierwszym zaszczytnym osiągnięciem już w 2009 roku było zajęcie III
miejsca w kategorii zespołów - klasa C
w XIV Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” na
XIV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki
Myśliwskiej w Olsztynie. W kolejnych latach funkcjonowania zespół osiągał coraz
lepsze miejsca w klasyfikacji zespołowej.
W 2014 roku na Powiślańskim Przeglądzie Muzyki i Kultury im. Tomasza Bielawskiego „O Wiklinowy Róg Kwidzyna”

zespół zajął I miejsce w kategorii zespołów A oraz II miejsce w kategorii zespołów MB.
„Sylwanowe Echo” regularnie uczestniczy w konkursach, przeglądach i festiwalach, m.in. w Regionalnym Konkursie
Sygnalistów Myśliwskich „Echo Puszczy
Augustowskiej” w Augustowie, Mazurskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich im. Tomka Napiórkowskiego
w Spychowie, Konkursie Sygnalistów
Myśliwskich Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w Węgorzewie oraz Międzynarodowym Festiwalu Sygnalistów My-

śliwskich w Brodnicy. Można także usłyszeć ich na „Myśliwskich Smakach”
w Piszu - gdzie corocznie przygotowują
specjalny występ.
Serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy powodzenia w dalszej działalności
członkom zespołu „Sylwanowe Echo”.
Monika Grzywińska
Specjalista ds. edukacji i promocji
Nadleśnictwo Pisz
Leśny Kompleks Promocyjny
„Lasy Mazurskie”

www.pisz.bialystok.lasy.gov.pl
www.maskulinskie.bialystok.lasy.gov.pl
19915piwp-a -N

