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Inauguracja posiedzeń Rady Krajowej
w 2017 roku
Pierwsze w Nowym Roku spotkanie członków Rady Krajowej ZLP w RP odbyło się w Leśnym
Ośrodku Szkoleniowym w Nagórzycach, od 10 do 13 stycznia. Tym razem, miało nieco inny niż
zwykle charakter, rozpoczęło się od szkolenia z zakresu komunikacji społecznej i marki własnej
w codziennej działalności związków zawodowych oraz najnowszych zmian w prawie pracy.
Szkolenie, zorganizowane przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu,
dotyczyło trzech bloków tematycznych. Pierwszy –
„Trzeba umieć się dogadać, czyli rola i znaczenie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej” – prowadził
Leszek Kazimierski, dyrektor Śląskiego Instytutu Szkoleń w Tychach, specjalista ds. komunikacji, autoprezentacji i savoir vivre. Magdalena Sawicz, prezes Empirium Group, specjalista ds. reklamy i PR, przybliżała

uczestnikom zagadnienia dot. marki własnej i budowania wizerunku. Natomiast o uprawnieniach związków
zawodowych i obowiązkach pracodawców po ostatniej
nowelizacji Prawa pracy informowała Karolina Lis
– prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego.
Po zakończeniu części szkoleniowej, Przewodniczący Bronisław Sasin zwołał posiedzenie Rady Krajowej,
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Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP: Od prawej: J. Derlicki, U. Kolman, J. Bochenek (nowa Przewodnicząca Regionu Radomskiego),
I. Lasak (nowy członek Rady Krajowej – Region Radomski), A. Borkowski, M. Choroś, P. Cebula.

Joanna Stasiak, starszy specjalista ds. szkoleń w ORWLP w Bedoniu, wręcza członkom Rady Krajowej dyplomu potwierdzające
ukończenie szkoleń.

które rozpoczął od powitania nowych osób w tym gronie – przedstawicieli Regionu Radomskiego. Barbarę
Iwańską, dotychczasową Przewodniczącą Regionu Radomskiego, zastąpiła Jolanta Bochenek z Nadleśnictwa
Staszów, a Adama Podsiadło – Ireneusz Lasak z Nadleśnictwa Chmielnik.
Członkowie Rady Krajowej przyjęli aż sześć uchwał,
które dotyczyły kolejno: zmian w składzie Prezydium
Rady Krajowej (Region Radomski), ochrony działaczy
szczebla krajowego (byli i obecni członkowie Rady
Krajowej z Regionu Radomskiego), organizacji XXIX
Rajdu Leśników, zmian w Załączniku nr 2 do Statutu
Związku Leśników Polskich w RP (przyjęcia nowej
organizacji w Regionie Zachodnim w Szczecinie) oraz
w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego w 2017
roku, który odbędzie się od 30 do 31 marca br. w Sękocinie Starym.
Kol. Ireneusz Żelazny złożył sprawozdanie ze stanu
przygotowań do XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników – Tropem Niedźwiedzia, który odbędzie się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, od 22 do 24 czerwca 2017 r. Poinformował, że do
końca stycznia br. zostanie ogłoszony regulamin i zapisy
na trasy przebiegające przez lasy 14 nadleśnictw na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza. Zakończenie Rajdu jest planowane w hali „Arena Sanok”.
Bronisław Sasin zrelacjonował członkom Rady Krajowej działania podjęte w związku z ogłoszeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
łowieckie, zakładającym m.in. przekazanie leśnikom
obowiązku szacowania szkód łowieckich. ZLP w RP
opracował stanowisko w tej sprawie, w którym wyraził zdecydowany sprzeciw wobec regulacji zawartych

w projekcie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada
2016 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Następnie, 13 grudnia br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji: Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcone rozpatrzeniu projektu tej ustawy. Wzięli w nim udział przedstawiciele ZLP
w RP – 15-osobowa reprezentacja m.in. członków Rady
Krajowej oraz 80-osobowa grupa leśników – członków
ZLP Regionu Radomskiego. Posiedzenie połączonych
komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zakończyły
się decyzją, że nad projektem ustawy będzie pracowała
dedykowana tej sprawie podkomisja. Spotkanie podkomisji odbyło się 10 stycznia br., jednak nie poruszono na
nim interesujących ZLP w RP zagadnień. Kolejne posiedzenie podkomisji odbędzie się 23 i 24 stycznia br.
Kolejny istotny temat omawiany podczas posiedzenia
Rady Krajowej ZLP w RP dotyczył Protokołu dodatkowego do PUZP. B. Sasin poinformował, że tekst protokołu jest już przygotowany przez DGLP, a przedstawiciele strony związkowej niebawem powinni otrzymać
dokument do wglądu. Prace nad jego przygotowaniem
opóźniły się ze względu na wolę wstąpienia NSZZ „Solidarność”-80 w prawa i obowiązki strony układu zbiorowego pracy.
Członkowie Rady Krajowej wysłuchali relacji Marka
Cholewy, Przewodniczącego Komisji Statutowej, z prac
Komisji z ostatnich dwóch miesięcy oraz dyskutowali
na temat dalszego funkcjonowania Spółki OW Jantar.
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Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów Związku
Leśników Polskich Regionu Radomskiego
14 grudnia 2016 roku w Leśnym Ośrodku Edukacji w Jedlni-Letnisko odbył się Zjazd SprawozdawczoWyborczy Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego.
W obradach Zjazdu, na ogólną liczbę 92 uczestniczyło 86 delegatów reprezentujących 24 Organizacje Zakładowe.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, otwarcia
Zjazdu dokonała Przewodnicząca ZLP Regionu Radomskiego Barbara Iwańska, serdecznie przywitała
Przewodniczącego ZLP w RP Bronisława Sasina, Prezydium Rady ZLP Regionu Radomskiego, Przewodniczących Zakładowych Organizacji, Komisję Rewizyjną
oraz delegatów na Zjazd.
Na Przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Pawła Kopcia. Dokonano wyboru: Protokolantów, Komisji
Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodnicząca ZLP Regionu Radomskiego Barbara Iwańska złożyła sprawozdanie z pracy Rady Regionu
za lata 2012–2016. Wg stanu na dzień 08.12.2016 ZLP
Regionu Radomskiego liczy 610 członków. Najliczniejsze Organizacje działają w Nadleśnictwie Skarżysko
oraz Łagów. Koleżanka Przewodnicząca poinformowała
o podejmowanych przez Radę ZLP Regionu Radomskiego działaniach w upływającej kadencji między innymi:
sprawy mieszkaniowe, limit kilometrów na jazdy samochodem prywatnym do celów służbowych czy stawki za
1 km, interwencji w różnych sprawach pracowniczych
członków związku, sprawy wakacyjnego wypoczynku
młodzieży, protestów podejmowanych przez Związek
w 2014 roku, rajdów leśników, wyjazdów sanatoryjnych, opieki zdrowotnej w ramach pakietów Medicover, negocjacji w sprawie zmian w Ponadzakładowym
Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników PGL LP,
zapomogi dla potrzebujących.

Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodnicząca Barbara Iwańska, życzyła dobrych, trafnych wyborów,
a nowo wybranym władzom sukcesów na niwie związkowej. Ponieważ w niedługim czasie zamierza przejść na zasłużoną emeryturę, pięknymi słowami zakończyła:
„To jest moje prawie 26 lat pracy na rzecz Związku
Leśników Polskich w RP Regionu Radomskiego. To
był czas, którego nie da się zapomnieć, czas pracy, intensywny, kreatywny po prostu wspaniały. Dziękuję za
współpracę Przewodniczącemu Bronisławowi Sasinowi, na jego ręce Radzie Krajowej, dziękuję Prezydium
Basi Jarzębak, Leszkowi Jaszczykowi, Joli Bochenek,
Kaziowi Mazurowi, Markowi Dziurzyńskiemu, Danielowi Bogackiemu, Komisji Rewizyjnej Mariuszowi Mazurowi, Adamowi Podsiadło, a ponad wszystko dziękuję
członkom Naszego Związku. Dziękuję Delegatom...”.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kolega Mariusz
Mazur przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej z ostatniej kadencji. Komisja corocznie
dokonywała kontroli gospodarki finansowej, podejmowane kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
Delegaci uznali sprawozdania za wyczerpujące i nie
zgłosili żadnych uwag. Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla rady Regionu został przyjęty w głosowaniu.
W imieniu Zjazdu Delegatów podziękowanie odchodzącej Przewodniczącej Barbarze Iwańskiej, za wiele lat
działalności na rzecz Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego złożył kolega Adam Podsiadło.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol. Bronisław Sasin. Podziękował koleżance Barbarze Iwańskiej

Sala obrad – delegaci.

Prezydium Zjazdu, od lewej: J.Bochenek, B.Iwańska, P.Kopeć,
B.Sasin, B.Jarzębak, L.Jaszczyk, A.Podsiadło.
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za wzorową współpracę, następnie podziękował członkom związku za udział w proteście pod sejmem w sprawie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.
W dalszej części swojego wystąpienia Przewodniczący poruszył sprawy dotykające pracowników, a mianowicie: sprawy płacowe – negocjacje stawki wyjściowej,
nagrody i premie, negocjacje w sprawie limitów kilometrów dla pracowników terenowych, negocjacje w sprawie zmiany w PUZP, polityka mieszkaniowa, zmiany
w wynagrodzeniu za pełnienie dyżurów ppoż., leczenie
sanatoryjne, sprawy deputatów opałowych, program
emerytalny i ubezpieczeniowy.
W dalszej części odpowiadał na pytania zadawane
przez Delegatów.
Za szczególne osiągnięcia w pracy związkowej Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin, w asyście
Przewodniczącej Barbary Iwańskiej oraz Członka Rady
Krajowej Adama Podsiadło wręczył zasłużonym działaczom odznaki związkowe.
Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali: Janusz Chłopek ZLP w Nad. Zagnańsk, Mirosław Ziółkowski ZLP w Nad. Ostrowiec Św., Henryk Pasteczka ZLP w Nad. Skarżysko, Jolanta Dziura ZLP w Nad.
Ruda Maleniecka, Paweł Kopeć ZLP w RDLP Radom.
Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Jerzy Kalinowski ZLP w Nad. Pińczów, Iwona Karyś-Szostak ZLP w Nad. Zagnańsk,
Jacek Olesiak ZLP w Nad. Staszów, Zbigniew Wiącek
ZLP w Nad. Staszów, Bogdan Chylak ZLP w Nad. Przysucha, Sławomir Sieczka ZLP w Nad. Skarżysko, Anna
Podhorecka ZLP w Nad. Grójec, Wojciech Grad ZLP
w Nad. Jędrzejów, Andrzej Dąbrowski ZLP w Nad. Łagów, Krzysztof Gola ZLP w Nad. Daleszyce, Adam Bies
ZLP w Nad. Starachowice, Zbigniew Pałos ZLP w Nad.
Barycz, Stanisław Drela ZLP w Nad. Przysucha, Elżbieta Burzyńska ZLP w Nad. Kozienice.

Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Renata Jakubowska ZLP w Nad.
Zwoleń, Ryszard Regulski ZLP w Nad. Dobieszyn, Dariusz Serek ZLP w Nad. Stąporków, Zbigniew Lasota
ZLP w Nad. Kielce, Bernardyna Kowalczyk ZLP w Nad.
Włoszczowa, Rafał Drzazga ZLP w Nad. Przysucha,
Zbigniew Pastuszka ZLP w Nad. Suchedniów, Arkadiusz Świercz ZLP w Nad. Pińczów, Mieczysław Kołodziej ZLP w Nad. Przysucha, Jerzy Lach ZLP w Nad.
Skarżysko, Robert Lenartowicz ZLP w Nad. Chmielnik,
Jerzy Kopiński ZLP w Nad. Skarżysko, Mariusz Ławrentiuk ZLP w Nad. Daleszyce, Stanisław Wójcicki ZLP
w Nad. Jędrzejów.
Po wręczeniu odznaczeń kolega Wojciech Grad podziękował w imieniu odznaczonych, a kolega Bronisław
Sasin pogratulował odznaczonym.
Po krótkiej przerwie wznowiono obrady Zjazdu
i przystąpiono do przeprowadzenia wyborów nowych
władz Regionu Radomskiego.
Przewodniczącą ZLP RR została Jolanta Bochenek,
w skład Prezydium wybrano następujące osoby: Daniel
Bogacki, Krzysztof Gola, Wojciech Grad, Barbara
Jarzębak, Andrzej Kot, Stanisław Drela, Piotr Maj.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Mariusz Mazur –
Przewodniczący, Lucyna Morawiecka, Piotr Wolski.
Delegaci na Zjazd ZLP w RP: Barbara Iwańska, Barbara Jarzębak, Marek Dziurzyński, Daniel Bogacki,
Leszek Jaszczyk, Zbigniew Szostak, Stanisław Drela.
Na przedstawiciela Regionu Radomskiego w Radzie
Krajowej ZLP wybrano w głosowaniu tajnym kolegę
Ireneusza Lasaka.
Po zakończeniu wyborów na Zjazd przybył Pan Dyrektor RDLP Radom Andrzej Matysiak oraz Zastępca
Dyrektora RDLP Radom Marek Szary. Dyrektor podziękował koleżance Barbarze Iwańskiej za pracę na
rzecz Związku Leśników Polskich Regionu Radomskie-

Przewodniczący ZLP w RP B. Sasin dziękuje B. Iwańskiej za wzorową współpracę.

A. Podsiadło - członek Rady Krajowej z RR dziękuje B. Iwańskiej za
wiele lat działalności na rzecz ZLP RR.
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Odznaczeni Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”

go i działalność na rzecz Lasów Państwowych. Panowie
Dyrektorzy pogratulowali nowo wybranym władzom
Regionu Radomskiego życząc sukcesów na niwie związkowej oraz dobrej współpracy z Dyrekcją. Następnie
omówił sytuację ekonomiczno-finansową Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu m.in.: sprawy przetargów na usługi leśne oraz sprzedaż drewna.
Podziękował członkom związku za udział w proteście
przeciw nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, oraz przekazał informację na temat premii świątecznych i kwartalnych, odniósł się również do pytań z sali, udzielając
na nie odpowiedzi.
Do Komisji Uchwał i Wniosków złożono następujące
wnioski:
– wniosek w sprawie pełnego umundurowania dla nowo
zatrudnionych – przyjęto,
– wniosek w sprawie wliczenia szkoły średniej do wyliczenia nagród jubileuszowych – odrzucono.
Na zakończenie Zjazdu głos zabrała nowo wybrana
Przewodnicząca ZLP RR Jolanta Bochenek, podzię-

kowała Delegatom za okazane zaufanie. Podziękowała koleżance Barbarze Iwańskiej za lata współpracy,
„…za to, że zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc na
niwie związkowej, służbowej oraz koleżeńskiej. Żadnej
sprawy, telefonu, maila nie zostawiła bez załatwienia.
Pod jej okiem wychowały się pokolenia związkowców,
organizowała drużynę rajdową (…), której zazdroszczą
nam inne dyrekcje”.
Nowo wybrana Przewodnicząca zwróciła szczególną
uwagę na pokazanie nowo zatrudnianym pracownikom
w Lasach Państwowych, że istniejemy jako związek,
dbamy o pracowników, staramy się nieść im pomoc
w trudnych chwilach, że dbamy o dobro interesów Lasów Państwowych.
Po uroczystym wyprowadzeniu sztandaru Zjazd został zamknięty.
Jolanta Bochenek
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Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Zachodniego
24 lutego br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach odbył się Zjazd Sprawozdawczy
Związku Leśników Polskich Regionu Zachodniego w Szczecinie.
Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Zachodniego w Szczecinie Bronisław Sasin,
przywitał wszystkich przybyłych delegatów, w tym
szczególnie Honorowego Członka Związku Henryka
Zięciaka oraz emerytów Ludwika Prędkiewicza i Michała Tybiszewskiego.
W Zjeździe uczestniczyło 97 delegatów, (co stanowi 78% wybranych delegatów) reprezentujących 1230
członków.
Na przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Jarosława Szałatę.
Sprawozdanie z działalności Rady ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie złożył przewodniczący
Bronisław Sasin. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
przedstawił jej przewodniczący Henryk Naumuk. Zjazd
udzielił absolutorium Zarządowi ZLP w RP Regionu Za-

chodniego w Szczecinie za okres sprawozdawczy. Wybrano komisje zjazdowe.
Przewodniczący ZLP w RP Regionu Zachodniego
w Szczecinie Bronisław Sasin w asyście Wiceprzewodniczących: Waldemara Jedynaka i Jarosława Szałaty
wręczyli odznaczenia związkowe.
Dokonano wyborów uzupełniających członka Rady
Regionu ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie
oraz Delegatów na Zjazd Krajowy ZLP w RP.
W wyniku wyborów Członkiem Rady Regionu ZLP
w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie został: Stanisław Hasiuk – Nadleśnictwo Sulęcin.
Delegatami na Zjazd ZLP w RP zostali wybrani: Ryszard
Szczepan Kucharski, Edyta Nazarczuk, Kazimierz Mendak.
W dyskusji głos zabrali delegaci: Jarosław Szałata,
Stanisław Hasiuk, Jarosław Szlachetka, Maciej Gerber,

B. Sasin przekazuje mikrofon Jarosławowi Szałacie – przewodniczącemu obrad. Pierwszy od lewej Waldemar Jedynak – wiceprzewodniczący ZLP w RP Regionu Zachodniego.

Złota Odznaka Związkowa dla Lecha Antkowiaka z Nadleśnictwa
Myślibórz.

Srebrna Odznaka Związkowa dla Wilhelma Brzozowskiego z Nadleśnictwa Mieszkowice.

Brązową Odznakę Związkową otrzymali: Włodzimierz Jędrzejczak
– Nad. Goleniów, Rafał Waloszczyk – Nad. Skwierzyna, Paweł Ciechanowicz – Nad. Drawno, Rafał Ślozowski – Nad. Trzciel.
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Stanisław Hasiuk – Nadleśnictwo Sulęcin.

Maciej Wojciechowski – ZSLP Stargard.

Wilhelm Brzozowski – Nadleśnictwo Mieszkowice.

Sławomir Adamiak – Nadleśnictwo Bolewice.

Rafaela Kaczmarek, Grzegorz Łazorko, Ludwik Szulc,
Robert Kawa, Dariusz Ciechański, Wilhelm Brzozowski, Sławomir Adamiak, Janina Sobczak.
Do najważniejszych spraw poruszanych w dyskusji,
wymagających rozwiązania należy zaliczyć:
– odprawy mieszkaniowe z tytułu opuszczania mieszkania służbowego, budowa kancelarii,
– ryczałty za kancelarię,
– rekompensaty za opuszczanie mieszkań,
– definicja leśniczówki,
– delegowanie członków ZLP na Zjazdy i Spotkania,
– jakość oraz zakup sortów BHP.
Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie przyjął do realizacji 2 uchwały
i 9 wniosków.
Po przyjęciu Uchwał i Wniosków Przewodniczący
Bronisław Sasin podsumował przebieg Zjazdu oraz podziękował wszystkim delegatom za udział w Zjeździe.
Janina Sobczak
Sekretarz ZLP w RP Regionu Zachodniego
w Szczecinie

Komisja Uchwał i Wniosków Janina Pięciak (pierwsza z lewej),
Maciej Gerber oraz protokolant Zjazdu Janina Sobczak.
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Walny Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu
Górnośląskiego
W dniach 2–3 marca 2017 roku w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik”
obradował Walny Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego.
Pierwszego dnia obrad Przewodniczący Marek Cholewa, rozpoczął tegoroczne obrady od przywitania delegatów i wprowadzenia Sztandaru Związku Leśników
Polskich Regionu Górnośląskiego. Minutą ciszy pożegnaliśmy tragicznie zmarłego, naszego kolegę – inżyniera nadzoru z Nadleśnictwa Wisła – Roberta Guzika.
Przewodniczący Marek Cholewa złożył sprawozdanie z działalności Rady Regionu za ostatni rok. Poinformował zebranych między innymi o stanie realizacji
uchwał zjazdowych, zmianach w Ponadzakładowym
Układzie Zbiorowym Pracy jakie zostały uzgodnione z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.
Omówił plany na najbliższy okres, wśród których
znalazły się: organizacja „III Zawodów Narciarskich”
– 11 marca w Zwardoniu; Walny Zjazd Związku Leśników Polskich w RP – 30–31 marca 2017 roku w Sękocinie Starym; „XIII zawody siatkarskie” w Żorach
w dniach 24–25 kwietnia 2017 roku. Ufundowano
również stypendia dla najzdolniejszych uczniów Technikum Leśnego w Brynku oraz Technikum Leśnego
w Tułowicach. Uwagi odnośnie jakości sortów BHP
zostały przekazane do ZTS w Świerklańcu. Przewodniczący przedstawił również relację z udziału i wystąpień naszych przedstawicieli w Sejmie, które odbyły
się w listopadzie minionego roku podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w sprawie ustawy Prawo łowieckie.
Skarbnik Piotr Arent przedstawił sprawozdanie finansowe. Jan Górecki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z wynikami kontroli działalności Rady Regionu i stwierdził, że Komisja Rewizyjna
pozytywnie ocenia pracę Rady Regionu i nie wnosi za-

strzeżeń zarówno do prowadzonej dokumentacji i zarekomendował udzielenie absolutorium.
Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin podczas swojego przemówienia poinformował zebranych
o swojej decyzji skrócenia kadencji przewodniczącego
i o tym, że będzie wnioskował o przekształcenie najbliższego zjazdu sprawozdawczego w sprawozdowczo-wyborczy. Omówił również:
• zasady przydzielania nagród jubileuszowych (450%
za 45 lat pracy i więcej oraz doliczenie do nagrody
jubileuszowej 5 lat studiów)
• stawka za dyżury przeciwpożarowe wzrośnie o 1,5%
• odprawy jednorazowe – 50 tys. zł, gdy pracownik zostanie zwolniony z winy pracodawcy. W takim przypadku
pracownik nie ma obowiązku zwrócenia odzieży bhp
• punkty na umundurowanie dla wszystkich pracowników (wyłączając stanowiska robotnicze) 40pkt/rok
• urlop na poratowanie zdrowia – bez względu na liczbę niewykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego
• roczne wynagrodzenie dodatkowe – przysługuje po
przepracowaniu 1 miesiąca (wcześniej po przepracowaniu 6 miesięcy)
• wydawanie deputatu opałowego „z góry” – nie wprowadzono ponieważ jest elementem wynagrodzenia
miesięcznego.
Po krótkiej przerwie uroczyście przywitaliśmy Pana Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Wiesława Kucharskiego, który podczas swojego
wystąpienia poinformował zebranych o celach, jakie postawił sobie do realizacji w najbliższym okresie, a są to:
• posiłki regeneracyjne – we wszystkich nadleśnictwach obowiązywać będą bony żywieniowe

Członkowie Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego.

Zebrani podziękowali Przewodniczącemu Bronisławowi Sasinowi
za wysiłek poświęcony dla związku.
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Odznaczeni brązowymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Odznaczeni srebrnymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

•

szej turze wybory wygrała i została Delegatem na Zjazd
Krajowy koleżanka Maria Bajsarowicz.
Na zjeździe gościliśmy również przedstawiciela firmy Mentor, który zaprezentował nam nowe rozwiązania
Medicoveru oraz wyczerpująco odpowiadał na pytania
zebranych. Omówił następujące tematy: wizyty u prywatnych specjalistów – zwrot 70% kosztów, stomatologia nie podlega refundacji, refundacja recept wypisywanych przez lekarzy Medicoveru, reklamacje usług lasy@
medicover.com.pl.
Na tym punkcie zakończono pierwszy dzień obrad.
Dzień drugi obrad rozpoczął się o godzinie 9.00. Przewodniczący Zjazdu Piotr Chrzęszczyk przywitał Zastępcę Dyrektora RDLP w Katowicach Huberta Wiśniewskiego, który w swoim wystąpieniu omówił nowe zasady
dzierżawy obwodów łowieckich oraz kwestie szacowania szkód łowieckich. Pan Dyrektor zwrócił również
uwagę na umundurowanie pracowników terenowych
oraz zaproponował cykl szkoleń dla służb terenowych
o tematyce odnowieniowej, zabezpieczania sadzonek
przed szkodami od zwierzyny oraz z szeroko rozumianej
ochrony przyrody. Delegacji rozmawiali z Panem Dyrektorem na temat grodzenia upraw i redukcji tych kosztów (ograniczenie grodzeń wielkopowierzchniowych
upraw sosnowych, dopuszczalne grodzenia domieszek
biocenotycznych, gatunków liściastych, upraw pochodnych itp.). Dogłębnie został omówiony również temat
inwentaryzacji zwierzyny, rocznych planów łowieckich
oraz stanów docelowych zwierzyny, a także produkcja
szkółkarska i mikoryzowanie sadzonek.
Kolejnym punktem programu Zjazdu było przyjęcie
uchwał Zjazdu. Komisja Uchwał i Wniosków przyjęła
19 projektów uchwał. W wyniku głosowania przyjęto do
realizacji 14 z nich. Treść uchwał zjazdowych zostanie
przesłana do każdego członka ZLP RG.
Na tym zjazd zakończono.

nowe, jednakowe dla wszystkich jednostek zasady
pełnienia dyżurów p.poż.
• zarządzanie kadrami – odejście od konkursów przy
zatrudnianiu podleśniczych, sprawdzenie umiejętności praktycznych, roczny staż plus umowa na czas
określony, ścieżka kariery zawodowej
• ceremoniał mundurowy – 7 marca – szkolenie pododdziału reprezentacyjnego oraz pocztu sztandarowego
• 21 marca – uroczyste ślubowanie pracowników wstępujących do służby leśnej
• rozjazdy – powołanie zespołu do ustalenia nowych
zasad podziału należnych kilometrów, z uwzględnieniem szkółek oraz OHZ.
Kolejnym punktem zjazdu było podjęcie uchwały
o zmianie nazwy związku zgodnie z uchwałą Rady Krajowej. Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego zmienił nazwę na Związek Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Górnośląskiego.
Następnym punktem programu zjazdu, było wręczenie
odznaczeń związkowych. Pan Dyrektor Wiesław Kucharski oraz Pan Przewodniczący Bronisław Sasin wyróżnili brązowymi odznakami „Zasłużony dla Leśników
Polskich”: Grzegorza Kamińskiego, Bogdana Kisiela,
Stanisława Walusia, Janusza Luksa, Tomasza Papieroka,
Bożeneę Kawecką, Józefa Łagowy, Grzegorza Kozioła,
Marię Baisarowicz, Tomasza Krupę, Małgorzatę Czech,
Andrzeja Mazur, Andrzeja Porwisza, Justynę Grzeszczyk.
Srebrne odznaczenia otrzymali: Jan Górecki, Grzegorz Nowak, Marek Sygit, Jerzy Chalimoniuk, Zbigniew
Oroń, Bogdan Chrobok.
Związkowcy nie zapomnieli o okrągłej rocznicy urodzin, jakie niedawno obchodził Dyrektor Wiesław Kucharski.
Po wręczeniu odznaczeń zasłużonym, Pan Dyrektor
pożegnał się z delegatami. Przewodniczący odczytał zasady wyboru Delegata na Zjazd Krajowy i przystąpiono
do wyborów. Zgłoszono trzech kandydatów: Maria Bajsarowicz, Katarzyna Hutka i Justyna Nowak. W pierw-

Marek Łach
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Sprawozdawczy Zjazd Delegatów ZLP w RP Regionu
Olsztyńskiego
3 marca w Olsztynie odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego.
Po wprowadzeniu Sztandaru Regionu obrady otworzył Przewodniczący Związku Kol. Andrzej Borkowski
i przywitał przybyłych gości: Panią Poseł Iwonę Arent,
Panią Poseł Annę Wasilewską oraz Zastępcę Dyrektora
RDLP w Olsztynie Panią Małgorzatę Błyskun.
Po jednogłośnym wyborze na Przewodniczącego
Zjazdu Kol. Mirosława Chorosia przekazał mu prowadzenie obrad.
Nastała miła chwila wręczenia odznaczeń związkowych przez Kol. Andrzeja Borkowskiego w towarzystwie Pani Dyrektor.
Odznaczeni zostali koleżanki i koledzy: Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” – Tadeusz Kosman
z Nad. Lidzbark i Jarosław Pawszyk z Nad. Olsztynek;
Brązową Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” –
Grażyna Adamczyk, Łukasz Ferschke, Henryk Mazuryk
i Jerzy Paszkowski z N-ctwa Wipsowo, Piotr Dziadoń
i Paweł Stypik z N-ctwa Srokowo, Piotr Juszczyk z biura RDLP, Jan Michalski z N-ctwa Lidzbark, Anna Prusik
i Zdzisław Jaguszewski z N-ctwa Wielbark oraz Janusz
Szraga z N-ctwa Olsztynek. Wyróżnionym gratulujemy!
Następnie wystąpili goście Zjazdu. Delegatów najbardziej interesowały sprawy związane z nowelizacją ustawy
Prawo łowieckie oraz zwrotem ponoszonych kosztów używania prywatnych samochodów do jazd służbowych.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Poseł Iwona Arent
z PiS. Przyznała, że projekt nowelizacji w obecnym kształcie nie jest doskonały, dlatego wciąż nad nim trwają prace.
Na uwagi, że terenowa Służba Leśna może nie udźwignąć
dodatkowych obowiązków związanych z szacowaniem
szkód łowieckich, stwierdziła, że za dodatkowe wynagrodzenie każdy może wykonać dodatkową pracę. Pani Poseł
odniosła się także do „kilometrówki’”, wyrażając zrozu-

mienie dla problemu, gdyż też rozlicza jazdy służbowe
i ma świadomość potrzeby urealnienia stawki.
Pani Poseł Anna Wasilewska z PO skrytykowała pomysł
nowelizacji ustawy łowieckiej nakładający na Lasy Państwowe obowiązek szacowania szkód łowieckich. Takie
rozwiązanie obciąża naszą firmę kosztami organizacyjnymi
takimi jak dodatkowe etaty, niezbędne szkolenia czy delegacje. Ponadto, wypracowany przez lata, pozytywny wizerunek leśnika w środowisku wiejskim zostanie zagrożony.
Wystąpiła też Zastępca Dyrektora RDLP Pani Małgorzata Błyskun. Poinformowała zebranych o dodatnim wyniku
finansowym dyrekcji olsztyńskiej za rok 2017, problemach
ze sprzedażą drewna na rok 2017 i powołaniu regionalnego
zespołu ds. zwierząt rannych i chorych.
W części proceduralnej obrad podczas przyjmowania
porządku dziennego zgłoszono propozycję przekształcenia
Zjazdu z Sprawozdawczego w Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Propozycja została przyjęta w głosowaniu jednogłośnie.
Następnie Kol. Przewodniczący ZLP w RP Regionu
Olsztyńskiego przedstawił sprawozdanie Rady Regionu
z działalności w minionym roku. Koledzy Mirosław Choroś
i Andrzej Borkowski złożyli sprawozdania z pracy w Radzie
Krajowej i jej Prezydium. Po sprawozdaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kol. Bogdana Cybulskiego, delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium Radzie Regionu.
Po przerwie obiadowej, w związku ze zwiększeniem
liczby członków Regionu Olsztyńskiego odbyły się wybory uzupełniające delegata na Zjazd Krajowy. Kandydował
Kol. Rafał Ptaszkiewicz i jednogłośnie został wybrany.
Po dyskusji nad zgłoszonymi przez delegatów propozycjami uchwał Zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków
przedstawiła kolejne propozycje pod głosowanie.

Wprowadzenie Sztandaru Regionu.

Otwarcie Zjazdu.
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Sala obrad – delegaci.

Zjazd przyjął następujące uchwały:
1. Delegaci na Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego
w związku z ciągłym wzrostem zadań i obowiązków
w jednostkach podstawowych LP zwracają się do
Krajowego Zjazdu Delegatów ZLP w RP z postulatem podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wzrostu zatrudnienia w grupie administracji
terenowej LP. Jako wzorcową proponujemy przyjąć
obsadę 2-osobową w leśnictwach o pozyskaniu do
10 000 m3 w skali roku, a 3-osobową w leśnictwach
w których pozyskanie przekracza 10 000 m3.
2. Delegaci na Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego
w związku z nieuregulowaniem do dnia dzisiejszego sprawy przyjęcia uczciwych zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez pracowników LP w związku
z wykorzystywaniem samochodów prywatnych do
celów służbowych, zwracają się do Krajowego Zjazdu Delegatów ZLP w RP z propozycją wezwania
DGLP do natychmiastowego spowodowania zmian
zapisów w PUZP pozwalającego na urealnienie wysokości zwrotu ponoszonych kosztów. W przypadku
braku skutecznych działań DGLP w tym zakresie,
proponujemy rozpoczęcie wdrożenia procedury pozwu zbiorowego do sądu o zwrot poniesionych kosztów przez pracowników LP posiadających umowy
o wykorzystanie samochodów prywatnych do celów
służbowych, przyjmując jako datę ostatniej regulacji
stawki kilometrowej w roku 2007.
3. Delegaci na Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego ponownie zwracają się do Krajowego Zjazdu Delegatów ZLP w RP o podjęcie skutecznych działań w celu
urealnienia równoważnika pieniężnego przysługującego pracownikom posiadającym prawo do mieszkania bezpłatnego, za mieszkanie we własnym lokalu.
Równoważnik ten nie uległ rewaloryzacji od wielu lat
i w sytuacji ciągłego podnoszenia stawek czynszów
naliczanych za mieszkania bezpłatne jest on zbyt ni-

Dekoracja Brązowymi Odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Głos Zabiera Pani Dyrektor M. Błyskun.

ski. Proponuje się wypłacać równoważnik pieniężny
w wysokości średniego naliczania na lokale mieszkalne będące w zasobach nadleśnictw, oddane w użytkowanie osobom uprawnionym.
4. Delegaci na Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego biorąc
pod uwagę proponowaną nowelizację ustawy o zasadach tworzenia ZFŚS, które zdejmą z pracodawcy
obowiązek tworzenia ZFŚS w jednostkach zatrudniających poniżej 50 osób, zwracają się do Krajowego
Zjazdu Delegatów ZLP w RP z prośbą o spowodowanie inicjatywy na szczeblu krajowym zmiany treści
§ 22 PUZP w taki sposób, aby zapis ten jednoznacznie nakładał taki obowiązek tworzenia ww. funduszu
w jednostkach organizacyjnych LP.
5. Zobowiązuje się Delegatów na Zjazd Krajowy do złożenia stanowczego sprzeciwu w sprawie nowelizacji
ustawy łowieckiej z proponowanymi w projekcie zapisami.
Zjazd dokonał również zmian w Statucie Związku.
Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego
Kol. Andrzej Borkowski dokonał podsumowania Zjazdu
dziękując delegatom za owocne obrady. Po wyprowadzeniu Sztandaru dokonał zamknięcia Zjazdu.
Sekretarz Rady Regionu
Rafał Ptaszkiewicz
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Jubileuszowe XXV Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników
w Krynicy-Zdroju
9–12 marca br. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy-Zdroju odbyły się
Jubileuszowe XXV Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników. Organizatorem tegorocznej, szczególnej
edycji turnieju był Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Już przed rozpoczęciem Szachowych Mistrzostw
Polski Leśników można było przypuszczać, że będzie
to wyjątkowy turniej. Z wielu powodów. Po pierwsze,
ze względu na jubileusz 25-lecia – ani się obejrzeliśmy,
a mistrzostwa skończyły już ćwierć wieku. Swoją małą
rocznicę współpracy z ZLP w RP obchodziła też para
sędziowska – Państwo Marzena i Arkadiusz Wiśniewscy, którzy po raz piąty podjęli się czuwania nad prawidłowym przebiegiem Mistrzostw.
Po drugie – świąteczny charakter nadali goście turnieju, wśród nich Jerzy Przybylski – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Faur Mircea – lider grupy
szachistów z Rumunii, Górász László – lider grupy
szachistów z Węgier i Ci, bez których zawody nie mogłyby się odbywać – zawodnicy. W tym roku, na liście
uczestników znalazło się aż 61 szachistów, w tym takie osobowości jak: Krzysztof Janeczko, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz
Gospodarowania Zasobami Majątkowymi, Zbigniew
Kobus – uczestnik wszystkich edycji Szachowych Mistrzostw Polski Leśników, Adam Iller – organizator
pierwszego turnieju.
I wreszcie – mistrzostwa odbyły się w szczególnym miejscu – Sanatorium Uzdrowiskowym „Leśnik
– Drzewiarz” w Krynicy-Zdroju, którego współwłaścicielem jest Związek Leśników Polskich w RP.
Tradycyjnie, dzień przed oficjalnym rozpoczęciem
Mistrzostw, odbył się otwarty turniej szachów błyskawicznych. Podobnie, jak w 2016 roku, jego zwycięzcą
został Dariusz Rymaszewski z Nadleśnictwa Lwó-

wek Śląski (RDLP we Wrocławiu). Drugie miejsce
zajął Dariusz Cieplak z Nadleśnictwa Zwierzyniec
(RDLP w Lublinie). Trzecie miejsce na podium przypadło Piotrowi Motylowi z Nadleśnictwa Chocianów
(RDLP we Wrocławiu).
Uroczystego otwarcia jubileuszowych XXV Mistrzostw Szachowych Polski Leśników dokonał Bronisław Sasin, Przewodniczący Związku Leśników
Polskich w RP. W swoim powitalnym przemówieniu
podziękował zawodnikom za tak liczne przybycie, co
tylko potwierdza, że mimo upływu lat turniej nie traci
zainteresowania ze strony jego uczestników. Przewodniczący powitał czteroosobową delegację zawodników
z Rumunii pod przewodnictwem Faura Mircea oraz
trzyosobową reprezentację leśników z Węgier z Górászem László na czele.
Podkreślił również, że na liście uczestników turnieju znaleźli się reprezentanci szkół i uczelni leśnych –
nauczyciel Marta Michalska z Zespołu Szkół Leśnych
w Lesku, uczeń Artur Szostek z Zespołu Szkół Leśnych
im. Unii Europejskiej (Ruciane-Nida), student Jakub
Jakimiuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Przewodniczący przekazał głos Krzysztofowi Janeczko, występującemu nie tylko jako reprezentant
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, ale przede
wszystkim jako uczestnik zawodów. K. Janeczko odczytał list w imieniu Konrada Tomaszewskiego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który niestety
nie mógł być obecny w Krynicy-Zdroju (list DGLP na
str. 15).

Przewodniczący ZLP w RP – B. Sasin otwiera jubileuszowe XXV
Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników. Po prawej Paweł Macur
– Prezes Sanatorium oraz sędzia Arkadiusz Wiśniewski.

Uczestnicy XXV Szachowych Mistrzostw Polski Leśników podczas
rozgrywek.
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Uczestnicy XXV Szachowych Mistrzostw Polski Leśników podczas
rozgrywek.

Krzysztof Janeczko kontra Marek Dziurzyński.

Zawodnicy z Rumunii i Węgier oraz po prawej – Zbigniew Kobus.

Zbigniew Kobus z Nadleśnictwa Grodziec (RDLP w Poznaniu) –
uczestnik wszystkich XXV edycji turnieju oraz Jerzy Przybylski –
Honorowy Przewodniczący ZLP w RP.

Uczestnicy XXV Szachowych Mistrzostw Polski Leśników podczas
rozgrywek.

Tuż przed rozpoczęciem gry, zawodnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Ignacego Truszkowskiego, świetnego szachisty i wspaniałego kolegi.
Przez kolejne dwa dni zawodnicy rywalizowali w szachach szybkich, rozgrywanych systemem szwajcarskim
z klasyfikacją indywidualną i drużynową. Najwyższym
trofeum do zdobycia w klasyfikacji drużynowej był Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za
zajęcie pierwszego miejsca, a w klasyfikacji indywidualnej Puchary Przewodniczącego Związku Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej dla trzech laureatów.

Trofea XXV Szachowych Mistrzostw Polski Leśników.
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Laureaci I–X miejsc w szachach szybkich, klasyfikacja indywidualna.

Laureaci I, II i III miejsca w szachach błyskawicznych. Od lewej:
B. Sasin (Przewodniczący ZLP w RP), Dariusz Cieplak, Dariusz
Rymaszewski, Piotr Motyl.

Laureaci XXV Mistrzostw Polski Leśników w szachach szybkich, klasyfikacja drużynowa:
1. RDLP Wrocław – Dariusz Rymaszewski oraz Piotr Motyl
2. Rumunia – Viorel-Stelica Dumitruc oraz Zsolt Jakab
3. Edukacja – Andrzej Kania oraz Marta Michalska
Laureaci XXV Mistrzostw Polski Leśników w szachach szybkich, klasyfikacja indywidualna:
1. Dariusz Rymaszewski, Nadlesnictwo Lwówek Śląski
(RDLP we Wrocławiu)
2. Viorel-Stelica Dumitruc, Rumunia
3. Nandor Papp, Zalaerdő, Nagykanizsa, Węgry
I miejsce w szachach szybkich, klasyfikacja drużynowa: RDLP we
Wrocławiu.

Pełne wyniki Mistrzostw – Szachy SZYBKIE:
http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_92/final_standings&11.html
http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_92/team_results_players&11.html

Uczestnicy XXV Szachowych Mistrzostw Polski Leśników, Krynica-Zdrój, 2017.
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Warszawa, 8 marca 2017 r.
Szanowny Panie Przewodniczący, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Leśnicy,
Dziękuję serdecznie za zaproszenie na jubileuszowe XXV Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników w Krynicy-Zdroju. Z ogromną przykrością zmuszony jestem zrezygnować ze spotkania z Państwem, lecz przyczyny są ważkie,
bowiem jesteśmy w Dyrekcji Generalnej w trakcie opracowywania wyników inwentaryzacji w Puszczy Białowieskiej,
w przededniu procedur sprzedaży drewna na kolejnych rynkach właściwych, a także rozpoczynamy praktyczne wdrożenie programu Leśnych Gospodarstw Węglowych. Kumulacja tych wielkich zadań sprawia, że każdy mój dzień jest
dosłownie wypełniony spotkaniami i dyskusjami, w tym konsultacjami z ministrem środowiska.
Pragnę przede wszystkim pogratulować Panu Przewodniczącemu i wszystkim członkom Związku Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej tego pięknego jubileuszu. Od czasu pierwszego turnieju w Sierpcu, Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników zyskały wielką popularność i zasłużoną renomę, między innymi dzięki
świetnej za każdym razem organizacji ze strony ZLP w RP. Jest to wspaniała inicjatywa, która znakomicie integruje ludzi z szeroko pojętego środowiska leśnego w naszym kraju, sprzyja wymianie poglądów i doświadczeń, a nade wszystko promuje królewskie szachy, co samo w sobie jest godne pochwały i wsparcia. Benjamin
Franklin, naukowiec, wynalazca, polityk, publicysta, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, w eseju
„Moralność szachów” z 1786 r. pisał, że szachy uczą oczywiście umiejętności przewidywania, roztropności,
ostrożności, ale także uczą nas, by nie tracić serca w obliczu niekorzystnych wydarzeń, zawsze liczyć na korzystną ich odmianę i nie ustawać w poszukiwaniu rozwiązań, które to umożliwią. Gra ta, jak zauważył Franklin, sam
zapalony szachista, jest tak żywa i pełna zwrotów akcji, że zawsze trzeba mieć nadzieję na zwycięstwo albo choć
remis i miast rezygnować, do końca używać swych umiejętności w tym celu.
To piękne słowa, które doskonale pasują do szachów, ale też do wielu innych dziedzin i do życia w ogóle. Tego
właśnie, zawodów rozgrywanych roztropnie, mądrze, lecz zarazem śmiało i z wiarą w powodzenie, a na koniec
wielkiej satysfakcji, życzę Państwu podczas XXV Szachowych Mistrzostw Polski Leśników. Mam nadzieję, że
wybaczycie mi nieobecność, lecz dokładnie w opisany wyżej sposób muszę w tym „gorącym” czasie rozgrywać
zupełnie inne partie o kluczowym znaczeniu dla Lasów Państwowych.
Darz Bór,
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
dr inż. Konrad Tomaszewski
Dodatkowo, zespół sędziowski w składzie Marzena
i Arkadiusz Wiśniewscy, ufundował nagrody specjalne dla
uhonorowania zawodników, którzy w sposób szczególny
pokazali się w mistrzostwach.
Zawodnik FAIR PLAY
MAREK DZIURZYŃSKI
CEZARY MOLIN
Najsympatyczniejszy zawodnik Mistrzostw
JAN JUNIK
ŁUKASZ MEJSNER
ROBERT MUŁA
JÓZEF MINDLER
MARIUSZ KUDLAK
NAJPIĘKNIEJSZA PARTIA MISTRZOSTW
DARIUSZ RYMASZEWSKI
VIP Mistrzostw
KRZYSZTOF JANECZKO
Najznamienitsza osobowość Mistrzostw
PIOTR DZIADOŃ

Na zakończenie turnieju, Przewodniczący ZLP w RP
podziękował wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę Mistrzostw i sportową rywalizację na wysokim poziomie, a także za pozostałe konkursy, które miał przyjemność
organizować. Turniej w Krynicy-Zdroju był bowiem ostatnim, w którym B. Sasin brał udział jako organizator – jest
to związane z kończącą się w 2017 roku kadencją na stanowisku Przewodniczącego ZLP w RP. Bronisław Sasin zapewnił zawodników, że w przyszłym roku rozważy czynny
udział w Mistrzostwach, które najprawdopodobniej odbędą
się w Orzechowie.
Szczególne podziękowania kierujemy dla Pawła Macura, Prezesa Zarządu Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik
– Drzewiarz” w Krynicy-Zdroju za pomoc w organizacji
jubileuszowych XXV Mistrzostw Szachowych Polski Leśników.
Składamy wyrazy wdzięczności dla wszystkich pracowników sanatorium, zaangażowanych w obsługę turnieju,
w szczególności Mariusza Cieślika, Kierownika Działu
Hotelowego oraz Elżbiety Kowalik, Kierownik Recepcji
wraz z zespołem.
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
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WSPOMNIENIE
o inż. Ludwiku Konarskim
Zbliżające się stulecie Związku
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, to właściwy okres
na wspomnienia. Wśród nich nie
może zabraknąć wspomnień o leśniku, związkowcu, aktywnym
społeczniku i pierwszym w powojennej historii Związku, któremu
nadano godność Członka Honorowego Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodząc w nieodległym
czasie naszej organizacji na Dolnym Śląsku miałem przyjemność wielokrotnie
spotykać się z Kol. Ludwikiem Konarskim. Jego
niepowtarzalna osobowość, rozległe horyzonty
i wielkie zaangażowanie społeczne spowodowały, że czuję się w obowiązku wspomnieć tego nieprzeciętnego człowieka.
Inż. Ludwik Konarski był jednym z niewielu,
któremu historia pozwoliła tak wiele zawrzeć
w swoim życiorysie. Nitka życia wiodła go od
schyłku XIX wieku, poprzez cały wiek XX i pozwoliła przekroczyć próg XXI wieku. Osiągnięcie
tak zacnego wieku – przekroczenia 106 lat, było
możliwe dzięki hartowi ducha i niesamowitej aktywności do ostatnich dni.
Pozostawił w Radzie Okręgowej Związku Leśników Polskich w RP we Wrocławiu maszynopis
pt. „Relacja o Przeżyciach Wojennych i Wspomnienia z Czasów Mej Pracy Zawodowej”, który
jest kanwą wspomnień.
Urodził się 23 sierpnia 1895 roku w Sędziszowie (osada rodzinna w Raszkowie była w tym
czasie w remoncie) w powiecie włoszczowskim.
Nauki pobierał w Kielcach, a maturę uzyskał
w 1917 r. w Gimnazjum, którego absolwentem
był Stefan Żeromski. Jesienią 1918 roku był już
studentem na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej.
Pobyt we Lwowie przypadł na bardzo gorący
okres. Na wieść o tworzeniu polskiej państwowości, władze austriackie ściągnęły do Lwowa wojska ukraińskie i obsadziły nimi ważniejsze punkty
w mieście. Na uczelniach odbywały się zebrania
z udziałem polskich wojskowych, sporządzano li16

sty ochotników do spodziewanej walki o Lwów. Ludwik Konarski zgłosił
się do wojska. Został przydzielony do
służby radiotelegraficznej.
Wybuchły walki uliczne. Siły
i uzbrojenie były nierówne, ale duch
i odwaga sprzyjały młodzieży. Zdobyto Dworzec Główny i pobliskie
magazyny wojskowe. Profesor Malarski z Politechniki uruchomił radiostację, która nawiązała kontakt
z krajem. Mimo nierównej walki,
Ukraińcy zostali wyparci na peryferie – bronili się jeszcze na Cytadeli i w koszarach Ferdynanda przy ulicy Grodeckiej. Zwycięskie boje zostały krwawo okupione, zginęło
wielu młodych. Podczas walk na ulicach Lwowa
– w okolicy Cytadeli, na Górze Św. Jura i w pobliżu Głównego Dworca – Ludwik został kilkakrotnie raniony. Za udział w obronie Lwowa
otrzymał odznakę „Orlęta” przyznaną przez gen.
Tadeusza Rozwadowskiego oraz odznakę „Filareci” z rąk rektora Uniwersytetu Lwowskiego –
prof. Jana Kasprowicza.
Od 1919 roku do zakończenia wojny Ludwik Konarski przebywał na froncie wschodnim
z Radiostacją nr 3 pod dowództwem porucznika
Lewińskiego. W Wilnie, na Górze Zamkowej,
(obecnie Góra Gedymina) stacja została rozbita,
a załoga przeniesiona do Baonu Radiotelegraficznego w Warszawie. Po zawarciu pokoju L. Konarski w 1921 r. powrócił do Lwowa i wstąpił na Wydział Inżynierii Lasowej Politechniki Lwowskiej.
Dyplom inżyniera otrzymał w 1925 r.
W latach 1926–1931 pracował w Dyrekcji Lasów
Państwowych z siedzibą w Siedlcach w Wydziale
Urządzania Lasu. Prowadził prace urządzeniowe
w Nadleśnictwie Rajgród na terenach Bagien Nadbiebrzańskich. Wykonał mapę uroczyska „Czerwone Bagno”, później uznanego za rezerwat.
Od 1931 do 1939 roku pracował w Dyrekcji
Lasów Państwowych w Białowieży. Uczestniczył
w opracowaniu dokładnej mapy Puszczy Białowieskiej. Współpracował z nadleśniczym Nadleśnictwa
Rezerwat J. Karpińskim, późniejszym dyrektorem
Białowieskiego Parku Narodowego (1932 r.).

W przededniu II wojny światowej został zmobilizowany i przydzielony do 2 Zapasowej Kompanii Łączności w fortecy Brześć. Po zbombardowaniu fortecy Kompania uległa rozbiciu, a część
żołnierzy ruszyła na południe. Na wieść o napadzie wojsk sowieckich na Kresy Wschodnie,
Ludwik Konarski powrócił do Białowieży, gdzie
przebywała jego żona i dwoje dzieci. Dowiedział
się o mordach dokonanych na Polakach, także leśnikach – jego kolegach (zginął nadleśniczy Bolesław Pągowski i jego sekretarz). Nie czekając na
dalszy bieg zdarzeń wyekspediował żonę z dziećmi, przez zaufanego sąsiada, na Podlasie, a sam
pozostał, by pilnować dobytku.
Wkrótce został aresztowany i skazany na 8 lat
zsyłki. Trafił do więzienia w Białymstoku, a później w Smoleńsku. W marcu i kwietniu 1940 r.
w więzieniu otrzymywał od więźniów wiadomości, że „oprawcy załatwiają Piłsudczyków, osadników wojskowych i różnych dygnitarzy”. Późną
jesienią został przewieziony na Ural do Solikomska, a później w okolice Usti-Urt do łagru nr 9 (400
km na północ od Świerdłowska). Pracował w lesie
przy pozyskaniu drewna. Trudne warunki i głodowe racje żywnościowe spowodowały odmrożenia,
wrzody i inne niedomogi. Znalazł się na 4 miesiące
w „bolnicy”. Po powrocie do pracy jego wycieńczony organizm odmówił posłuszeństwa i stracił
przytomność podczas pracy. Strażnicy nie byli
w stanie przywrócić mu przytomności, więc zostawili go na poboczu drogi na pastwę losu. Tą drogą
przejeżdżały po siano 2 kobiety z pobliskiego „posiołka”, wzięły półmartwego więźnia i przywiozły
do łagru. Tam zaopiekował się nim współwięzień
Uzbek – student medycyny.
Przez 3 lata przebywał Konarski w łagrze
bez kontaktu z Polakami i światem. O zwolnieniu zdecydowała szczęśliwa okoliczność. Młoda
urzędniczka łagru na podstawie kartoteki stwierdziła, że jest Polakiem i uprosiła naczelnika, by na
mocy uzgodnień Sikorskiego i Andersa z władzami sowieckimi, zwolnił go z łagru. Po czasie oceniając to zdarzenie stwierdził: „na tej nieludzkiej
ziemi są ludzie szlachetni, którzy w nieszczęściu
służą innym pomocą”.
Będąc już wolnym, nie mógł cieszyć się pełnią szczęścia. Bez środków do życia, przy dużych
ograniczeniach transportowych, trudno było spełnić marzenie powrotu do Ojczyzny. Wracał etapami, zarabiając po drodze na żywność i inne potrzeby. Angażował się do różnych prac, by zarobić
i zdobywać przepustki. W Kiziełowskim Lescho-

zie wytyczył trasę pod wąskotorową kolejkę leśną. Koło Woroneża sporządził plan 200-hektarowego obiektu ośrodka szkolnego. Zaplanował też
składnicę i rampę do załadunku drewna. W okolicach Kijowa przepustkę na wyjazd do Lwowa
załatwił mu lejtnant Wołodia Imielin – kierownik
placówki leśnej.
W pierwszych dniach maja 1945 roku przyjechał
do Lwowa. Otrzymał kartę repatriacyjną na wyjazd
do Polski, którą już pierwszej nocy mu ukradziono. Komisarz nie chciał wydać drugiej, podejrzewając kombinacje, więc nasz podróżnik pociągiem
na gapę dotarł do Katowic. Stąd udał się do Łodzi
do tymczasowej siedziby przyszłego Ministerstwa
Leśnictwa, gdzie z rąk inż. Kamienieckiego otrzymał skierowanie do Ostrowa Wlkp., do znajomego
z czasów przedwojennych inż. Jana Tomaki, który
przyjął go do 5-osobowego grona pracowników, będącego zalążkiem kadry przyszłej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu.
Jako urządzeniowiec zbierał mapy nieznanego
mu Dolnego Śląska, studiował obszary leśne i wraz
z J. Tomaką prowizorycznie wyznaczali granice
przyszłych nadleśnictw. Po przyjeździe do Wrocławia, kiedy już sytuacja na to pozwalała, grupa
zwiadowcza z Ludwikiem Konarskim, wybrała na
siedzibę Dyrekcji LP 4 kamienice na rogu ulicy Bujwida i pl. Grunwaldzkiego (do dzisiaj tutaj mieści
się siedziba RDLP). Zaczęto remont, znoszenie mebli i urządzanie pomieszczeń biurowych. W czerwcu rozpoczęto urzędowanie. Do pracy przyjmowano nowych przybyszy – wielu pochodziło z byłych
DLP w Wilnie i we Lwowie. W terenie wybór osad
leśnych był trudny, a jeszcze trudniej było je zasiedlić. Grasujące grupy – „trofiejnyje drużyny” często
okradały osady ze sprzętów i zastraszały mieszkańców. Ludwik Konarski dostał zadanie – uruchomić
nadleśnictwo Namysłów.
Jesienią 1945 roku Ministerstwo Leśnictwa
powołało samodzielny Referat Ochrony Przyrody i Ludwik Konarski został jego kierownikiem.
W ciągu 3 lat wydzielił i opisał 45 projektowanych
rezerwatów przyrody; wyznaczył obszary przyszłych parków krajobrazowych – Książańskiego
i Gór Stołowych; sporządził projekt Sudeckiego
Parku Narodowego z siedzibą w Sobieszowie.
Po reorganizacji administracji Lasów Państwowych i likwidacji Referatu Ochrony Przyrody Ludwik Konarski został przydzielony do Wydziału
Planowania (1952.12.01), gdzie prowadził normowanie pracy. Zajmował się także wydzielaniem drzewostanów nasiennych.
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Kiedyś napisał:
Dzięki Ci Boże!
Byłem zesłańcem w syberyjskiej ziemi,
W odludnych tajgach i tundrach, na Kołymie,
Skazany na zagładę, ze złudzeń obdarty,
Wyniszczony szkorbutem, próchnicą przeżarty.
Dziękuję Ci Boże, żeś dłońmi swojemi,
Wywiódł mię wtedy z tej nieludzkiej ziemi
Cierpień, poniżeń, hańby i zgnilizny,
Bym mógł wrócić szczęśliwie do mojej Ojczyzny,
Dzisiaj dziękuję i modlę się szczerze,
Kładąc pokornie te kwiaty w ofierze!

Od lewej: Mirosław Brzozowski, Jerzy Ślusarczyk, Ludwik
Konarski, Bogdan Bartoszko, Jerzy Przybylski.

Inż. Ludwik Konarski przepracował w Lasach
Państwowych 33 lata i w 1961 roku przeszedł na
emeryturę. Zakończył pracę zawodową, ale nie zakończył działalności społecznej. Nadal interesował
się ochroną przyrody, działał w LOP, ZLPwRP,
SITLiD, PTL, Towarzystwie Miłośników Wrocławia, Związku Sybiraków i Kombatantów Leśników.
We Wrocławskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” prowadził
spotkania i wygłaszał referaty. Gorąco interesował się leśnictwem, szczególnie sytuacją leśników
i byłych leśników. Bardzo często i chętnie korzystał z czasopism „Leśnika” i „Przyrody Polskiej”.
Na spotkaniach podkreślał, że w swoim życiu miał
okazję przeżyć wiele niedogodności i on, i rodzina
żyli w trudnym okresie i trudnych warunkach, życie ich nie rozpieszczało, ale nie skarżył się. Jego
dewizą była skuteczna walka o lepsze jutro, lepszą
egzystencję ludzi związanych z lasem. Stąd kontakt ze Związkiem Leśników Polskich w RP do
końca swoich dni. Jeszcze Jego 106. rocznicę urodzin i imieniny obchodziliśmy razem.
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Podsumowując ostatnie swoje lata, napisał:
„Na tutejszym leśnym bazarze wszelakich typów ludzkich, byłem jedynym niosącym brzemię
tragicznych przeżyć z okresu I i II wojny światowej”.
Za swoją działalność został odznaczony:
Krzyżem Obrońców Ojczyzny (Lwów) i nominacją na stopień oficerski
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Uhonorowany został także „Kordelasem Leśnika”
Bardzo sobie cenił odznakę „Orlęta”, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” i nadaną Mu godność Członka Honorowego Związku.
Zmarł 2 grudnia 2001 roku.
W ostatniej drodze towarzyszyli Mu najbliżsi,
weterani i dolnośląscy leśnicy, a wśród nich wielu
związkowców.
Pochowany został na cmentarzu we Wrocławiu
przy ul. Bujwida – ulicy, którą wybrał na miejsce
pracy, zamieszkania i tutaj pozostał na zawsze.
Jerzy Ślusarczyk

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Marian Wróblewski
1.01.1941 – 7.10.2016
W dniu 10 października 2016 r. w kościele i na
cmentarzu w Nowej Słupi pożegnaliśmy naszego
kolegę Mariana Wróblewskiego, członka Związku Leśników Polskich w RP, emerytowanego
leśniczego Leśnictwa Chańcza w Nadleśnictwie
Łagów RDLP w Radomiu.
W imieniu Związku Leśników Polskich pożegnała Mariana przewodnicząca Regionu Radomskiego Związku Barbara Iwańska.
Marian całe swoje życie poświęcił pracy
w Lasach Państwowych. Pokochał swoje miejsce pracy na stanowisku leśniczego Leśnictwa
Chańcza, w którym przepracował ponad 46 lat.
Był człowiekiem otwartym na problemy współpracowników i współmieszkańców. Dlatego też
zaangażował się w działalność związkową oraz
pomoc potrzebującym.
Po ukończeniu Technikum Leśnego w Krasiczynie rozpoczął pracę 1.08.1958 r. w Nadleśnictwie Piła OZLP Radom, a od 30.09.1960 r.
objął stanowisko leśniczego Leśnictwa Chańcza
OZLP Radom, na którym pracował do przejścia
na emeryturę 31.12.2006 r. Był przedstawicielem
leśniczych w zespole powołanym przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych.

Pracował społecznie, był wieloletnim radnym
Gminy Raków, a w latach 1998–2010 przewodniczącym Rady Gminy. W latach 2002 do 2016
pełnił funkcję wiceprezesa OSP w Chańczy. Był
aktywnym członkiem PZŁ oraz Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Członkiem Związku Leśników Polskich zostaje 1.09.1994 r. i zakłada organizację zakładową
Związku w Nadleśnictwie Łagów, której zostaje
przewodniczącym. W latach 1998 do 2011 jest
wiceprzewodniczącym Regionu Radomskiego
ZLP, a w latach 1998–2011 członkiem Rady
Krajowej ZLP w RP. W tym czasie pełni również
obowiązki członka Rady Społecznej przy sanatorium Leśnik–Drzewiarz w Krynicy. W roku
2007 Zjazd Związku nadaje mu godność Członka
Honorowego Związku.
Za swoją działalność zawodową i społeczną był
wielokrotnie odznaczany, w tym:
Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem
Związku Leśników Polskich, Odznaką Honorową
za Zasługi dla Ochrony Środowiska, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Kordelasem Leśnika
Polskiego. Wielokrotnie nagradzany dyplomami
i wyróżnieniami.
Marian cieszył się wielkim szacunkiem wśród
kolegów leśników zarówno w regionie radomsko-świętokrzyskim jak i w kraju. Był szanowany
w swoim miejscu zamieszkania i okolicy. Był
lubiany, nikomu nie odmówił swej pomocy czy
rady. Zawsze elegancki, z poczuciem humoru,
potrafiący znaleźć się w każdej sytuacji. Bardzo
cenną cechą jego charakteru była umiejętność
rozładowywania sytuacji spornych, co czynił jak
zawodowy dyplomata.
Nasz kolega Marian pozostanie dla nas wzorem
człowieka, leśnika i członka Związku Leśników
Polskich.
Cześć jego pamięci!
Stefan Krejmer, Jerzy Przybylski
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Koleżance Dorocie Bojek
członkowi ZLP w biurze RDLP Radom
wyrazy głębokiego współczucia
z powody śmierci
męża Krzysztofa Bojka
członka ZLP Nadleśnictwo Zwoleń
Składa Rada Związku Leśników Polskich
Regionu Radomskiego
oraz ZO ZLP w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Radomiu
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