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Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych zapachem świątecznej choinki,
nutami kolęd, rodzinnym ciepłem,
bliskością, spokojem i radością.
Składam także życzenia wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku.
Niech Jubileuszowy dla Niepodległej Ojczyzny
oraz działalności naszego Związku
2018 rok będzie czasem kolejnych wyzwań,
owocnej współpracy oraz sukcesów
na polu zawodowym i prywatnym.
Przewodniczący Związku Leśników Polskich
w RP
Jarosław Szałata

Rada Krajowa
Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego
W dniach 12–14 października 2017 roku odbyło się
wyjazdowe posiedzenie Rady Regionu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu
Olsztyńskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również
członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu oraz delegaci na Zjazd Krajowy Związku. Posiedzenie odbywało
się w Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa
Browsk.
Przyczynkiem do odbycia takiego posiedzenia była
chęć osobistego zapoznania się z problemami dotyka-

jącymi leśnictwa i leśników z terenów puszczańskich.
Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie Pana Roberta
Miszczaka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk.
Obrady w dniu 12 października rozpoczęły się od
spotkania Rady Regionu Olsztyńskiego z gospodarzami miejsca. Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Edukacji
Leśnej Nadleśnictwa Browsk. W obradach uczestniczyli: Pan Piotr Karnasiewicz – zastępca Dyrektora RDLP
w Białymstoku, Pan Robert Miszczak – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Browsk wraz z kierownictwem nadleśnic-

Sala obrad

Sala obrad

twa i pracownikami, kol. Henryk Chabowski – Przewodniczący Rady Okręgowej ZLP przy RDLP w Białymstoku oraz kol. Jarosław Kosiorek – Przewodniczący Zakładowej Organizacji ZLP w RP w Nadleśnictwie
Browsk razem z Radą Zakładową. Pan Dyrektor oraz
pan Nadleśniczy scharakteryzowali odpowiednio regionalną dyrekcję jak i nadleśnictwo, zwracając szczególną
uwagę na problemy z kornikiem drukarzem jak i działa-

niami tzw. „ekoterrorystów”. Kolega Henryk Chabowski
przybliżył nam Białostocki Region Związku Leśników
Polskich i jego działalność. Po dyskusji mieliśmy sposobność zwiedzenia Herbarium oraz udać się pod niedawno odsłonięty przy siedzibie nadleśnictwa pomnik
Danuty Siedzikówny, pseudonim „INKA”.
W godzinach popołudniowych mieliśmy wyjazd na
teren obrębu Narewka w celu zapoznania się z rozmia-

Głos zabiera Dyrektor RDLP w Białymstoku

Mówi Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk

Rada pod pomnikiem INKI
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rami gradacji kornika drukarza, jej skutkami a także
z prowadzonymi odnowieniami naturalnymi na terenie
nadleśnictwa.
Wieczorem, przy kolacji odbyło się spotkanie integracyjne Rady Regionu Olsztyńskiego z członkami miejscowej organizacji związkowej.
Drugiego dnia odbył się wyjazd na teren Nadleśnictw Hajnówka i Białowieża.    Naszym przewodnikiem była Julia Melchior, specjalista ds. edukacji leśnej
z Naleśnictwa Browsk. Pokazała nam ogrom zniszczeń
w drzewostanach puszczańskich. Obejrzeliśmy niedawno odkrytą w archiwach niemieckich mapę Puszczy Białowieskiej z roku 1744 r. Podczas przejazdu widzieliśmy
prawie puste obozowiska „ekoterrorystów”. Poszli chyba do lasu pilnować pracujących harwesterów. Podczas

Na powierzchni pokornikowej w obrębie Narewka

Na powierzchni odnowionej w obrębie Narewka

Na powierzchni Hajnówka

Na wieży widokowej w Nadleśnictwie Hajnówka

pobytu w Białowieży obejrzeliśmy zagrodę pokazową
BPN oraz przeszliśmy ścieżką „Zebra Żubra”. Niektórzy z członków Rady Regionu mieli okazje odwiedzić
miejsca, w których byli przed laty, czasem wielu laty
podczas nauki w tutejszym Technikum Leśnym. Po południu spotkaliśmy się z leśniczym leśnictwa Pasieki,
który opowiedział o istniejących w okolicy pradawnych
kurhanach.
Trzeci dzień posiedzenia poświecony był sprawom
związanym z „codziennym” działaniem zakładowych
organizacji związkowych w regionie.
Członkowie Rady Regionu wysłuchali informacji
członków Rady Krajowej, kolegów M. Chorosia i A.
Borkowskiego z posiedzeń w Solinie i Puszczykowie.
Omawiano sprawy finansowe regionu, w tym przygoto-

wanie do finansowo-sprawozdawczego zamknięcia roku.
Po dyskusji Rada podjęła decyzje w sprawach obchodów
na naszym terenie 100–lecia Związku oraz 25-lecia funkcjonowania ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego. Podjęto
również uchwały w sprawach wystąpienia z wnioskami
o odznaczenia związkowe.
Po wyczerpaniu porządku dziennego posiedzenie zostało zakończone i opuściliśmy teren Puszczy Białowieskiej.
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski
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W Skwierzynie obradowała Rada Regionu Zachodniego
ZLP w RP
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie jest największą jednostką tego typu w Lasach Państwowych i pośród 17 dyrekcji przoduje w wielu dziedzinach,
szczególnie w realizacji rozmaitych zadań gospodarczych.
Przoduje również w ilości członków Związku Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad 1200
członków w 35 nadleśnictwach, biurze RDLP, Zespole
Składnic oraz Ośrodku Transportu Leśnego tworzy Region
Zachodni. Od chwili reaktywacji ZLP w RP jego przewodniczącym jest Bronisław Sasin, Honorowy Przewodniczący
ZLP w RP, który kierował całym związkiem w latach 20122017. Wiceprzewodniczącym tego regionu, obok Waldemara Jedynaka, jest Jarosław Szałata- obecny przewodniczący
ZLP w RP. W działalność związkową regionu angażuje się
również Janina Sobczak, która pełni w prezydium regionu
funkcję sekretarza, pracując jednocześnie w krajowej komisji rewizyjnej. Szczecińscy leśnicy są bardzo aktywni, nie
boją się różnych wyzwań i chętnie je podejmują z pożytkiem dla całej leśnej Polski.
W dniu 29 listopada 2017 roku w Skwierzynie spotkali
się przewodniczący wszystkich organizacji zakładowych,
członkowie Prezydium Regionu Zachodniego oraz Komisji
Rewizyjnej, której od lat przewodniczy Henryk Naumuk.

W przygotowanie spotkania Rady Regionu oraz w jego
przebieg mocno zaangażował się Maciej Gerber – przewodniczący ZOZ przy Nadleśnictwie Skwierzyna, członek
Rady Krajowej.

Gośćmi posiedzenia Rady Regionu byli: Sławomir Kucal
– Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP Szczecin
(wieloletni, aktywny działacz ZLP), Grzegorz Majchrzak
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– Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki
oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Skwierzyna Witold Koss.

Posiedzenie otworzył Bronisław Sasin, który przywitał
wszystkich przewodniczących, uczestników spotkania oraz
gości.

W programie spotkania znalazło się wiele spraw i problemów, z którymi borykają się leśnicy: zaopatrzenie
w mundury, odzież i sprzęt bhp, ekwiwalent za korzystanie z samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych, sprawy dojazdów do pracy i delegowania,
dopłaty do okularów korekcyjnych, niezbędnych do pracy
i wiele innych. Naczelnik Sławomir Kucal omówił projekt
nowych rozwiązań związanych z dodatkami funkcyjnymi.
Pozostają one w niezmienionej od 2003 roku formule, która
niebawem, na wniosek Prezydium Regionu Zachodniego,
ma szanse ulec zmianie. Dyskutowano również o bieżących
sprawach związkowych oraz o obchodach 100 rocznicy
działalności ZLP, które odbędą się na poziomie regionalnym 6-7 kwietnia 2018 w Pogorzelicy. Przyjęto budżet na
rok 2018 oraz ustalono kalendarz imprez rekreacyjnych.
O sprawach związkowych z terenu kraju oraz o wydarzeniach ogólnopolskich opowiadał Jarosław Szałata.
Nadleśniczy Witold Koss przedstawił charakterystykę
Nadleśnictwa Skwierzyna i wszyscy wysłuchali jej z zainteresowaniem, bo przecież każdy las jest inny i budzi ciekawość leśników. Rozmawiano również wiele o konieczności
należytej troski o dobry wizerunek leśników oraz o przykrych dla nas, niestety licznych, próbach godzenia w nasze
dobre imię i godność.
Tekst: Jarosław Szałata
Fotografie: Region Zachodni ZLP

Z działalności ZLP w RP – posiedzenie Rady Krajowej
w Sękocinie Starym
W dniach 4 - 5 grudnia 2017 roku w Sękocinie Starym odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Pierwszy dzień obrad Przewodniczący Jarosław
Szałata rozpoczął od powitania członków Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych
gości:   Pana Arkadiusza Krezymona prezesa Ośrodka
Wczasowego „Jantar”  oraz Krzysztofa Szturo, właśnie
obejmującego obowiązki szefa tego ośrodka.
Pan Arkadiusz Krezymon pełni od 40 lat funkcję prezesa Ośrodka Wypoczynkowego „Jantar”. W styczniu
2018 roku przechodzi na emeryturę, podobnie jak jego
żona Krystyna, członek zarządu spółki Jantar. Oboje zostali odznaczeni Złotą Odznaką Zasłużony dla Leśników
Polskich, podobnie też księgowa ośrodka Pani Gabriela
Skibowska. Otrzymali też podziękowania za długoletnią pracę i prezenty pożegnalne. Prezes A. Krezymon
podziękował za miłe przyjęcie oraz za lata współpracy
i zapoznał zebranych z obecną sytuacją ośrodka. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Szturo, który obejmie
funkcję Prezesa „Jantara” od stycznia 2018 r. i przedstawił koncepcję dalszego rozwoju tego pięknie położonego nadmorskiego obiektu.

Podczas posiedzenia poruszano zagadnienia związane z bieżącą działalnością związkową oraz sytuacją
w Lasach Państwowych. Ważnym tematem była troska
o godność i dobry wizerunek leśników w społeczeństwie.
Kolejnymi omawianymi sprawami była m.in. sytuacja
w Puszczy Białowieskiej oraz równolegle trwające posiedzenie Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej, powołanej
w sprawie nowelizacji prawa łowieckiego i zagadnienia
szacowania szkód łowieckich.
Pan Arkadiusz Krezymon odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony
dla Leśników Polskich”

Członek Rady Krajowej Grzegorz Cekus przekazał
relację z obchodów 50-lecia Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy. W imieniu zarządu i prezesa Pawła Macura przedstawił obecny stan
sanatorium, bogatą ofertę skierowaną do wszystkich kuracjuszy oraz ambitne plany na przyszłość. W dniu 24
listopada odbyła się tam jubileuszowa uroczystość, podczas której przewodniczący ZLP w RP przekazał pracownikom ośrodka trwały, okolicznościowy adres.

Sala obrad – przemawia Marcin Kowalski
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Następnie Przewodniczący Jarosław Szałata w imieniu
Wiceprzewodniczącego Pawła Kani, który został oddelegowany, jako reprezentant ZLP w RP,   na posiedzenie
Podkomisji Sejmowej, przedstawił zarys organizacji XXX
Ogólnopolskiego Rajdu Leśników. Wydarzenie odbędzie
się w dniach od 30 sierpnia do 1 wrześniu 2018 r. na terenie
RDLP w Łodzi. Z kolei w dniach 11-14 kwietnia w Orzechowie Morskim (RDLP Szczecinek) odbędą się Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników. Przewodniczący przekazał informację o prowadzonych sprawach pracowniczych,
podjętych interwencjach i zleconych opiniach prawnych.
Omówiono również sprawy organizacyjne i finansowe ZLP w RP. Poruszono kwestię przygotowania i nakładów finansowych związanych z obchodami 100- lecia
ZLP w RP. Obchody odbędą się 5-6 października 2018 r.
w Ośrodku Kultury Leśnej Gołuchowie.

Sala obrad – przemawia Jarosław Szałata

W godzinach popołudniowych gośćmi Rady Krajowej
byli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Pan Andrzej Borowski – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, Pani Paulina Bień – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy, Pan Piotr
Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury oraz Pan
Jarosław Piekutin – Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania. W trakcie spotkania Dyrektor oraz
Naczelnicy odpowiadali na pytania przygotowane przez
członków Rady Krajowej. Poruszono sprawy związane
m.in. z interpretacją przepisów PUZP, zatrudnieniem i wynagrodzeniami w LP, sytuacją w Puszczy Białowiejskiej
oraz na terenach poklęskowych Borów Tucholskich.

Przybył również Ksiądz Kanonik Wiktor Ojrzyński, który zapewnił duchową opiekę podczas spotkania
opłatkowego, które odbyło się po wyczerpaniu porządku
obrad pierwszego dnia narady.
Drugiego dnia obrad był czas na wnioski i sprawy
różne przedstawicieli regionów i organizacji ZLP w RP
z całego kraju oraz rozpatrzono m.in. wnioski o pomoc
członkom ZLP w RP. Przyznano zapomogi 3 rodzinom
z terenu RDLP Poznań, Katowice i Szczecinek.

Ustalono również datę najbliższego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na 15-17 marca 2018 r. Uzgodniono  
również terminy zjazdów w poszczególnych regionach.
W dniu 5 grudnia 2017 r. na obrady Rady Krajowej
zaproszono Pana Andrzeja Schlesera, Kierownika Projektu „Polskie Domy Drewniane”. Zaprezentował on
zebranym wszystkie szczegóły tego interesującego  projektu, a przedstawicielka Banku BOŚ S.A., która mu
towarzyszyła, przybliżyła temat finansowania budowanych domów drewnianych.

Prezentacja „Polskie domy drewniane”

Od lewej – Piotr Młynarczyk, Paulina Bień, Andrzej Borowski, Jarosław Szałata, Jarosław Piekutin, Krzysztof Górski, ks. Wiktor Ojrzyński
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Tekst i Foto: Biuro ZLP w RP

Innowacyjne leśnictwo szansą rozwoju
społeczno-gospodarczego

26 października 2017 roku uczestniczyłem w konferencji naukowej pt. „Innowacyjne leśnictwo szansą rozwoju społeczno-gospodarczego”, która odbyła się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Konferencja została poprzedzona uroczystym otwarciem pięknego obiektu Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego , w którym odbyła się konferencja. Aktu
otwarcia Centrum  dokonali: prof. dr hab. Janusz Sowa,
Przewodniczący Rady Naukowej Leśnictwa przy Pani
Premier, jak również Przewodniczący Rady Naukowej
IBL, dr Andrzej Konieczny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor IBL.
Ceremonii otwarcia Centrum dokonano przy wtórach
sygnałów myśliwskich odegranych przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich „AKTEON” z SGGW i w obecności
licznych gości (około 200 osób), jednocześnie uczestników konferencji. Aktu poświęcenia Centrum dokonał
Ks. Dziekan Wiktor Ojrzyński – Duszpasterz Leśników.
W Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym znajdują się sale: „A” dla 400 osób i „B” dla 150 osób oraz
zaplecze kateringowe, strefy odpoczynku i pomieszczenia techniczne. Centrum jest dobrze wyposażone w nowoczesne systemy np. sygnalizacji pożaru, zabezpieczenia antywłamaniowe i monitoringowe. Co ważne, posiada innowacyjny system audiowizualny zapewniający
transmisję obrazu i dźwięku pomiędzy poszczególnymi
salami, umożliwia to organizację spotkań dla licznych
grup. Jego walory znacząco podnosi dostępność hoteli

w okolicy, niewielka odległość od stolicy oraz atrakcyjność przyrodnicza terenu.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister
Środowiska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczegóły na:
https://www.ibles.pl/web/guest/-/innowacyjnelesnictwo-szansa-rozwoju-spoleczno-gospodarczego
Uczestnicy konferencji mieli możliwość w pełni poznać
pożyteczne działania leśników na wielu polach: przyrodniczym, kulturowym, historycznym, gospodarczym oraz
uczestniczyć w dyskusji m.in. na temat planów rozwojowych na najbliższą przyszłość. Świadczą one o wielkim
zaangażowaniu społecznym  leśników i ich wielkiej trosce
o polskie lasy i zachowanie wszystkich, nawet najdrobniejszych elementów polskiej przyrody. Podczas konferencji
wiele mówiono o Puszczy Białowieskiej i problemach
funkcjonowania Lasów Państwowych, sprawach przyszłości ochrony przyrody. Nie zauważyłem pośród uczestników
konferencji ludzi, którzy nazywają się ekologami, przedstawicieli redakcji i stacji radiowych czy telewizyjnych,
którzy bardzo chętnie ostatnio podnoszą tematy dotyczące
polskich lasów i leśników. Szkoda, że w takich konferencjach uczestniczą ludzie, którzy o tym wiedzą i mam wrażenie, że do pozytywnych działań leśników przekonujemy
przekonanych…
Jarosław Szałata
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VI Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w szachach pod
Honorowym Patronatem Związku Leśników Polskich w RP
W dniach 14-17 listopada 2017r. Zespół Szkół
Leśnych w Lesku   był organizatorem   VI   Szachowych Mistrzostw Polski Szkół Leśnych, tak jak
w ubiegłym roku Honorowy Patronat nad zawodami objął Związek Leśników Polskich w RP.
Zawody otworzyli Pan Józef Kosiba Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lesko, Zastępca Dyrektora Szkoły Pan
Janusz Leszczyński. Sędziowie Pan Włodzimierz Hackiewicz i Pani Marta Michalska przypomnieli zasady
punktacji oraz przepisy gry.

Otwarcie VI Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w szachach. Od
lewej: – Józef Kosiba – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, Janusz Leszczyński-Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Marta
Michalska sędzia i nauczyciel wychowania fizycznego w ZSL w Lesku

Uczestnicy VI Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w szachach
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W turnieju drużynowym brały udział cztery Szkoły
Leśne z:  Białowieży, Rucianego- Nidy, Zagnańska i Leska,  oraz dwie drużyny poza konkursem: Nadleśnictwo
Lesko ( w składzie: Józef Kosiba, Stanisław Przytulski,
Andrzej Buszta, Bronisław Chytła)   oraz Nauczyciele
(w składzie: Włodzimierz Hackiewicz, Mirosław Kołomyjski, Marta Michalska)  .
Wyniki rywalizacji w turnieju drużynowym Szkół Leśnych:
I miejsce i tytuł Mistrza Polski – Zespoł Szkół Leśnych w Lesku – 6 pkt
(skład drużyny: Kinga Kłys, Tomasz Marcinik, Hubert Dyndur)
II miejsce – Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku –
4pkt
(skład drużyny: Dawid Gwóźdź, Patryk Kołodziejski,
Marcin Kosela)
III miejsce – Technikum Leśne w Białowieży – 2 pkt
(skład drużyny: Adrian Kurowski, Mateusz Żuk,
Aleksander Szabluk)
IV miejsce – Zespół Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie – 0 pkt
(skład drużyny: Emil Kusturkiewicz, Dominik Wanat,
Konrad Bagiński)
Po zakończeniu turnieju drużynowego rozpoczął się  
turniej indywidualny rozgrywany systemem „każdy
z każdym” na dystansie 11 rund po 30 minut na zawodnika. Zmagania te zakończyły się dopiero następnego
dnia. Sporą   niespodziankę sprawiła uczennica Zespołu Szkół Leśnych w Lesku Kinga Kłys, która wygrała
wszystkie 11 partii i tym samym otrzymała tytuł Mistrza Polski Szkół Leśnych w szachach.

Rozgrywki szachowe uczniów Technikum Leśnego

Rozgrywki szachowe uczniów Technikum Leśnego po lewej reprezentanci Technikum w Rucianem- Nidzie po prawej Technikum
w Białowieży

Rozgrywki drużynowe po lewej reprezentanci Technikum w Lesku
po prawej zaproszona drużyna z Nadleśnictwa Lesko

I miejsce – drużyna Zespołu Szkół Leśnych w Lesku na zdjęciu
w obecności Pani Dyrektor Jadwigi Szylak

II miejsce – drużyna Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

III miejsce – drużyna Technikum Leśnego w Białowieży
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Gratulacje od przedstawiciela Związku Leśników Polskich – Stanisława Przytulskiego dla Mistrzyni Polski Szkół Leśnych w szachach
– Kingi Kłys z ZSL w Lesku

Laureaci w Turnieju Indywidualnym od lewej: III miejsce – Adrian
Kurowski , II miejsce – Mateusz Żuk, I miejsce – Kinga Kłys

Sędzia szachowy Włodzimierz Hackiewicz ogłasza wyniki

Rozgrywki drużynowe

Wyniki rywalizacji w turnieju indywidualnym:
I miejsce – Kinga Kłys z Zespołu Szkół Leśnych
w Lesku – 11 pkt
II miejsce – Mateusz   Żuk z Technikum Leśnego
w Białowieży – 8,5 pkt
III miejsce – Adrian Kurowski z Technikum Leśnego
w Białowieży – 8 pkt
Szczegółowe wyniki turnieju indywidualnego można
zobaczyć w serwisie www.chessarbiter.com
link: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_7144/
Ostatniego dnia zmagań dla wszystkich chętnych,
odbyły się zawody w grze błyskawicznej, systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund po 5 minut na zawodnika. Turniej ten wygrał Pan Stanisław Przytulski pracownik Nadleśnictwa Lesko
Czas poza rozgrywkami szachowymi wypełniony
był atrakcjami turystyczno- rekreacyjnymi. Uczestnicy
zwiedzili wnętrze, powstałej na Sanie największej  zapory w Polsce, mierzącej 82 m wysokości i 664 m długości. Zapoznali się z fauną i florą lasów bieszczadzkich, zwiedzając Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie  
„Knieja” w Nowosiółkach. Podziwiali Bieszczady ze
szczytu Kamionka 631m n.p.m. znajdującego sie w Par-

ku Krajobrazowym Gór Słonnych, gdzie obecnie mieści się  Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki
Rzeszowskiej. Uczestnicy chętnie też korzystali z krytej
pływalni „Aquarius” w Lesku .
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
za wsparcie finansowe Związkowi Leśników Polskich
w  Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku
oraz za ufundowanie nagród rzeczowych Panu Tomaszowi Mazurkiewiczowi – głównemu Organizatorowi imprezy sportowej „Zaporowy Maraton”
Serdeczne podziękowania składamy również sędziemu Panu Włodzimierzowi Hackiewiczowi z Białowieży za pomoc w sędziowaniu wszystkich rozgrywanych
turniejów, Panu Bogdanowi Paszkiewiczowi – przewodnikowi  za poprowadzenie wycieczki oraz Państwu
Wałachowskim z Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego „Knieja” za umożliwienie nieodpłatnego zwiedzania
wystawy.
Uczestnikom gratulujemy sportowej rywalizacji
w duchu fair-play oraz życzymy dalszych sukcesów.
Marta Michalska
Zespół Szkół Leśnych w Lesku
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Zapraszamy do Orzechowa Morskiego na Szachowe
Mistrzostwa Polski Leśników

Nasz Bałtyk, choć nie należy do ciepłych mórz otoczonych palmami rosnącymi na złotych piaskach plaż
ma swój niezaprzeczalny urok. Jeśli spoglądamy na niego z wysokiego klifu, porośniętego pięknymi, urozmaiconymi lasami, w których świetnie gospodarzą leśnicy
z terenu RDLP Szczecinek to jest to szczególny widok,
któremu nie sposób się oprzeć. Kto tam był, chętnie
wróci, kto dotąd nie gościł w malowniczym Ośrodku
„Leśnik” RDLP Szczecinek w Orzechowie Morskim,
niech wybiera się tam czym prędzej.

Można tam świetnie wypocząć, zregenerować nadwątlone siły fizyczne, czasem
także jeszcze bardziej rozwinąć swój intelekt i wszelkie zdolności. Okazja nadarza
się znakomita, bo właśnie tam, w dniach 1114 kwietnia Związek Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej organizuje już
kolejny raz Szachowe Mistrzostwa Polski
Leśników. Szachy to sport wymagający
logicznego myślenia, kształtujący umiejętność podejmowania właściwych decyzji
i realizowania samodzielnie wypracowanej
strategii, a zatem znakomicie rozwijający
predyspozycje przydatne w codziennej pracy leśników. Szachowe Mistrzostwa Polski
Leśników mają rangę zawodów międzynarodowych, bo oprócz leśników, przedstawicieli branż pokrewnych, uczniów szkół
leśnych i studentów leśnictwa z obszaru
całego kraju, uczestniczą w nich przedstawiciele sąsiednich państw np. Węgier
czy Rumunii. To impreza o wieloletniej
tradycji, która stanowi świetną okazję do wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy jej uczestnikami oraz
służy budowaniu pozytywnego wizerunku polskiego leśnictwa. Zapewne tak ją ocenił Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, który zgodnie
z wieloletnią tradycją pozytywnie odpowiedział na moją
propozycję objęcia patronatem mistrzostw pisząc:
Serdecznie gratuluję inicjatywy, zawody uważam
za interesujące i pożyteczne. Z satysfakcją będę patronował temu przedsięwzięciu i ufunduję
puchar dla najlepszego zawodnika oraz
nagrody za zwycięstwo w drużynowym
turnieju.
W organizację mistrzostw zaangażowali się szczecineccy leśnicy z Dyrektorem
RDLP Andrzejem Modrzejewskim, jego
zastępca Anną Paszkiewicz oraz przewodniczącym Regionu ZLP w RP Krzysztofem
Górskim na czele. Niebawem więcej szczegółów organizacyjnych ale już dziś warto
wpisać do kalendarza na rok 2018 termin:
Orzechowo Morskie- RDLP Szczecinek –
11-14 kwietnia 2018 roku.
Serdecznie zapraszamy cały rok do
Orzechowa Morskiego wszystkich leśników, a w kwietniu szczególnie zainteresowanych szachami, królewską, uważaną za
jedną z najstarszych na świecie grą, która
jednoczy ludzi.
Jarosław Szałata
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IV Festiwal Kultury Łowieckiej, Ruciane – Nida, 8 – 9
listopada 2017 r.
Patronaty: Starosta Piski, Dyrektor RDLP w Białymstoku, „Brać Łowiecka”
Główne wydarzenia festiwalowe:
1. 	IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zakochani w lesie” (etap finałowy) oraz warsztaty literackie  z redaktor Pauliną Piądłowską z „Braci Łowieckiej”
2. 	III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności Łowieckich
3. 	IV Seminarium Kultury Łowieckiej, dedykowane
cietrzewiowi Lyrurus tetrix, podczas którego wystąpili: Pan Marian Szymkiewicz z Muzeum Przyrody
w Olsztynie, dr Andrzej Krzywiński z Parku Dzikich
Zwierząt w Kadzidłowie, Panowie Maciej Bagiński
i Jarosław Wołkowycki z Nadleśnictwa Drygały oraz
Pan Aleksander Adamski z Nadleśnictwa Spychowo;
4. 	Wystawy trofeów łowieckich: wieńce jeleni w auli
oraz nowe trofea afrykańskie, przekazane przez Pana
Wojciecha Przetakiewicza do Sali Tradycji Leśnych;
5. 	Wycieczki do Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu
i do Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu;
7. 	Pokazy umiejętności łowieckich w wykonaniu uczniów
Technikum Leśnego w Rucianem – Nidzie: pokaz wabienia jeleni, sygnały myśliwskie, pokaz łucznictwa 3D.

Dyrektor Domu Kultury  w Rucianem – Nidzie, Pani
Paulina Piądłowska – redaktor Braci Łowieckiej,
– w konkursie łowieckim: Pan Dietmar Serafin – emerytowany leśnik – muzealnik, Pan Stanisław Patalan
z Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach oraz Pan
Michał Czajka z Nadleśnictwa Pisz.
W konkursach uczestniczyli uczniowie z różnych
szkół leśnych; niestety część szkół nie zdołała dojechać.  W konkursie literackim pierwsze miejsce w kategorii wiersz zajął Jakub Baranowski z Technikum
Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi za utwór „Liść
jesienny”. Druga była Anna Majewska z Technikum Leśnego w Zagnańsku („Marnota”), trzecia zaś – Klaudia
Basiak z tej samej szkoły („Wieszcze”). W kategorii
opowiadanie triumfowała również Anna Majewska, która przedstawiła swoją pracę „Niegdyś”. Drugiego miejsca nie przyznano, a trzecie przypadło ex aequo Natalii
Matusiak z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
(„Tajemnica mchem przykryta”) oraz Esterze Dobrzańskiej z Technikum Leśnego w Zagnańsku (opowiadanie
bez tytułu). W konkursie łowieckim zwyciężyli ucznio-

Festiwal został zaplanowany jako szereg działań
o charakterze edukacyjnym, skierowanych przede
wszystkim do uczniów naszego Technikum Leśnego,
jako dodatkowe lekcje gospodarki łowieckiej. Ponadto Festiwal jest kontynuacją dotychczasowych działań
szkoły w zakresie promowania ekologicznej gospodarki
łowieckiej, kultywowania tradycji łowieckich oraz integracji społeczności szkolnej z bracią leśno – łowiecką.
Nasze święto jest również formą upamiętnienia osoby
Pana Janusza Sikorskiego – leśnika, myśliwego, podróżnika i pisarza, zmarłego 11 sierpnia 2010 roku.
Od początku, czyli od 2014 roku, główne konkursy
festiwalowe mają stałą obsadę jurorską:
– 	w konkursie literackim: Pan Wojciech Kass – Dyrektor Muzeum w Praniu, Pani Agnieszka Rainko –

wie TL w Tucholi (2 drużyny), za nimi uplasowali się
uczniowie z TL Ruciane – Nida (3 drużyny).
W tym roku ponownie cieszyliśmy z odwiedzin Panów Władysława Małża i dr. Krzysztofa Morowa. Zawitali do nas również Pan Piotr Wawrzyniak z RDLP Białystok, Pan Adam Roczniak, reprezentujący ZLP w RP
oraz Pan Marian Ferenc z Nadleśnictwa Parciaki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie
i udział w naszych wydarzeniach festiwalowych i zapraszamy za rok.
Halina Pańkowska
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Rada Krajowa Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
W imieniu społeczności szkolnej Zespołu Szkół Leśnych
w Rucianem – Nidzie zwracam
się z prośbą o objęcie patronatem oraz finansowe wsparcie
organizacji X Konkursu Umiejętności Leśnych w dniach 8-9
marca 2018 r. Z uwagi na jubileusz naszego konkursu chcielibyśmy nadać mu szczególną, regionalną rangę i zaprosić do udziału 50 zawodników: uczniów szkół leśnych
z polskich techników leśnych i z Niemiec, studentów
wydziałów leśnych oraz czynnych pracowników Zakładów Usług Leśnych. Zawody zostaną przeprowadzone
w oparciu o międzynarodowy regulamin. Dla uczniów
i studentów przewidujemy dodatkowe zadania zawodowe w ramach Biegu Leśnika – standard powiększony m.
in. o obsługę rejestratora i precyzyjną jazdę ciągnikiem
po torze z przeszkodami.

Marcowe wydarzenie ma być również upamiętnieniem osoby Wacława Jadczaka, na co uzyskaliśmy zgodę rodziny. Chcemy nadać konkursowi imię naszego
zmarłego kolegi, ponieważ od samego początku jest to
głównie jego dzieło.
W razie przychylenia się do prośby wyrażonej w niniejszym piśmie prosimy o skorzystanie z rachunku UKS
„Technik Ruciane – Nida” w W-MBS Oddział Ruciane –
Nida o numerze: 61 9364 0000 2001 0015 9186 0001.
Klub, zarejestrowany w ewidencji prowadzonej przez
Powiat Piski, działa przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów
szkoły, m. in. pozyskując środki finansowe na organizację
i udział naszych uczniów w rozmaitych konkursach związanych z branżą, takich jak konkursy sygnalistów, biegi na
orientację, strzelectwo, łucznictwo, czy zawody drwali.
Z poważaniem,
Halina Pańkowska
Ruciane – Nida, 17.11.2017 r

„Spałem w Spale” – 30 Jubileuszowy Rajd Leśników
Uczestnicy Ogólnopolskich Rajdów Leśników już dobrze poznali rozsławioną przez Artura
Andrusa pieśń z jego słowami i muzyką Włodzimierza Korcza, w której pojawia się Spała i Piła.
Przecież nucili ją już na rajdowych trasach XXIV Ogólnopolskiego Rajdu Leśników „Dolinami
Gwdy i Noteci”, który odbył się w dniach od 5 do 8 września 2012 roku na terenie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Uczestnicy rajdu przy wtórze tej i innych piosenek rajdowych
mogli podziwiać piękno przyrody północnej Wielkopolski i części Zachodniego Pomorza podczas
spływów kajakowych po ciekawych rzekach oraz na trasach pieszych, rowerowych i motocyklowych
poprowadzonych przez pilską dyrekcję.
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Niebawem znowu przypomnimy sobie słowa tej piosenki, bo po Pile będziemy spotykać się w Spale. Przed
nami, w roku jubileuszu odzyskania niepodległości
przez Ojczyznę, w roku jubileuszu 100-lecia działalności Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej
Polskiej, XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników na terenie RDLP Łódź.
10 października w biurze łódzkiej dyrekcji LP odbyło
się spotkanie organizacyjne, w którym m.in. uczestniczyli:
Dyrektor RDLP  Łódź- Dariusz Pieniak
Przewodniczący ZLP w RP – Jarosław Szałata
Przewodniczący ZLP w RP Regionu Środkowopolskiego – Paweł Kania
Na tym spotkaniu Dyrektor Dariusz Pieniak podjął
się, na wniosek ZLP w RP, organizacji XXX Rajdu po
Ziemi Łódzkiej. Już teraz, na samym początku, można wyrazić uznanie dla dyrektora łódzkiej dyrekcji za
podjęcie się trudu organizacji takiego skomplikowanego
przedsięwzięcia dla leśników z całego kraju, a jak się
ostatnio okazuje, także spoza jego granic.
Ustalono wstępnie (bo może jeszcze on ulec zmianie)
termin rajdu na przełom sierpnia i września, czyli należy
w kalendarzach zarezerwować termin 30-31.08 i 01.09.
2018 roku na poznawanie niewątpliwych uroków Środkowej Polski.
Ruszyły już prace związane z organizacją imprezy, bo
to przecież nie lada wyzwanie. Powołano Komitet Organizacyjny XXX Rajdu, na czele którego stanęli zastępcy
Dyrektora RDLP  Łódź Marek Miścierewicz i Sławomir
Nowicki, oraz z ramienia ZLP w RP – Paweł Kania. Przygotowanie tras rajdowych i spotkania finałowego, które
zaplanowano w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale
wymaga wielkiego wysiłku organizacyjnego i zaangażowania wielu leśników. Patronat nad rajdem będzie
sprawował Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Konrad Tomaszewski, który odpowiedział na propozycję tak: „Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do
objęcia patronatem honorowym Rajdu Leśników, który
odbędzie się jesienią 2018 roku na terenie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Doceniam rolę
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tej imprezy w integracji i aktywizacji zawodowej licznej
grupy leśników, co ma istotne znaczenie w komunikacji
wewnętrznej Lasów Państwowych. Z satysfakcją będę
patronował temu wydarzeniu życząc niezapomnianych
i miłych wrażeń w trakcie trwania Rajdu.”
Wiadomo, że na rajdzie leśników jest miło i sympatycznie:

W trakcie jesiennych i zimowych dni przygotujmy
zawczasu plecaki, buty, gitary i przypomnijmy sobie
wielokrotnie powtarzane na dotychczasowych rajdach
słowa:
Zebrało się tutaj wielu
Takich jak ty
Siadaj z nami przyjacielu
A zaśpiewamy ci
Rajd, rajd, leśników rajd
Czy to w słońce czy to w deszcz
Idziesz za nami przyjacielu
Bo sam chcesz…
Do zobaczenia na rajdowych trasach, które już przygotowują łódzcy leśnicy.
Jarosław Szałata

Relacja z Borów Tucholskich – trzy miesiące po huraganie
Sierpniowy huragan, który gnał ponad 150 km/h, zniszczył lasy na powierzchni 80 tysięcy hektarów
(ok 10milionów m3 drewna) w okolicach m.in. Gniezna, Poznania, Szczecina, Torunia czy Gdańska.
Największe straty zanotowano na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
gdzie zniszczenia objęły 14 nadleśnictw. Najbardziej zniszczone zostały lasy w nadleśnictwie Rytel.

Mapa Nadleśnictwa Rytel z wynikami inwentaryzacji lotniczej

Tabela przedstawiająca dokładny rozmiar uszkodzeń w podziale na
leśnictwa Nadleśnictwa Rytel

Uszkodzenia wystąpiły na ponad 62% powierzchni
lasów tego nadleśnictwa, co daje 2 miliony m3 zniszczonych drzew. Są to ogromne straty, których odbudowanie
zajmie wiele lat.
Żywioł uszkodził również ok. 20% (ok. 1000 ha) powierzchni Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Połowa z tego jest zniszczona bardzo mocno. Duże straty
są również w zasobach przyrodniczych – rezerwatach,
obszarach ptasich i obszarach Natura 2000. Znacznego
uszczerbku doznały pomniki przyrody i liczne chronione gatunki zwierząt i roślin.
Gdy tylko wiatr ucichł do pracy natychmiast ruszyli leśnicy, drwale, zrywkarze, właściciele i pracownicy
Zakładów Usług Leśnych. Po 10 dniach uporano się
z odblokowaniem najważniejszych dróg oraz zapewniono ekipom remontowym dostęp do uszkodzonych linii
energetycznych. W najciężej dotkniętych klęską nadleśnictwach z RDLP w Toruniu i Gdańsku pracowało łącznie 630 leśników i ponad 600 pracowników ZUL. Użyto
do pracy 40 harwesterów około 120 ciągników z przyczepami samozaładowczymi i mnóstwo innego sprzętu
Lasów Państwowych oraz firm leśnych. Udrożniono
ponad 1500 km dróg i kilkaset kilometrów terenów pod
liniami energetycznymi.
W miejscu, gdzie przed sierpniowym kataklizmem
był zielony las zalega plątanina powalonych i połamanych drzew. Utrudnia to bardzo pracę. Wejście do resztek
lasu zagraża bezpieczeństwu ludzi, dlatego na terenach
objętych klęską wprowadzono zakaz wstępu do lasów,
a wszystkie miejsca, gdzie są prowadzone prace zostały
oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Niemniej jed-

nak leśnicy i drwale pracują w lesie cały dzień, a czasem nawet i w nocy. Pracuje tam również wiele maszyn,
choć nie wszędzie można nimi wjechać. W obszarach
niedostępnych dla maszyn pracownicy Zakładów Usług
Leśnych pracują ręcznie w bardzo trudnych warunkach.
Leśnicy nadzorują prace, odbierają kilometry stosów
drewna i wydają nawet po kilkadziesiąt załadowanych
drewnem samochodów dziennie.
W ciągu trzech miesięcy od huraganu uprzątnięto już
około 20% obszarów uszkodzonych lasów na terenie
RDLP w Toruniu. Pozyskiwanie drewna odbywa się na
bieżąco i bez większych problemów lecz problematyczna jest przejezdność dróg wywozowych. Największym
jednak wyzwaniem będzie odnowienie zniszczonego
lasu.

Dyrektor RDLP w Toruniu – Janusz Kaczmarek
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Dyrektor RDLP w Toruniu – Janusz Kaczmarek ujął
to tak:
„Drzewostany zostaną odnowione z wykorzystaniem
pełnego potencjału siedlisk i mikrosiedlisk, a skład gatunkowy będzie maksymalnie zróżnicowany. Do sadzenia
lasu trzeba jednak będzie zaangażować ponad 4 tysiące
osób każdego dnia, przez sześć wiosennych tygodni, i to
przez trzy kolejne lata. Planujemy zakończyć usuwanie
zniszczonych drzew do połowy 2019 roku , a od wiosny
2019 do jesieni 2021 musimy odnowić te obszary. Liczymy na wojsko, uczniów szkół leśnych, a także brać leśną
z innych części kraju.”
Na części terenów Borów Tucholskich pozostały
już tylko zwiezione stosy, karpy po wywróconych
drzewach i rozdrobnione gałęzie. Ciągniki z rozdrabniaczami porządkują na bieżąco miejsca, z których
wywieziono drewno. Za chwilę posadzone zostaną
tam młode drzewka, tak jak w pobliskim nadleśnictwie Trzebciny, gdzie wiatr powalił w 2012 roku las
na blisko 470 ha i połamał ponad 137 m3 drzew. Dziś
to miejsce wygląda tak:

Nadleśnictwo Trzebciny

Wszystkim leśnikom pracującym w terenie i biurach,
drwalom, zrywkarzom, przewoźnikom drewna, wszystkim ludziom  zmagającym się z przywracaniem Borów
Tucholskich i innych lasów zniszczonych sierpniowym
huraganem do życia należy się wielki szacunek.
Tekst na podstawie wpisu Jarosława Szałaty „Szacun
dla Borowiaków i wszystkich borowych pracujących na
klęskowisku” na Blogu Leśnika z dnia 30 listopada 2017
roku.
Lena Kacperczyk
Foto: Jarosław Szałata

PROŚBA O POMOC POGORZELCOM Z SOSNOWIC
Koleżanki i Koledzy,
W tak szczególnym czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, licząc na Wasze dobre serca i zrozumienie,
zwracamy się z prośbą o pomoc pogorzelcom z Sosnowic.
W dniu 8 czerwca br. na terenie RDLP w Szczecinie,
w Nadleśnictwie Rokita, w miejscowości Sosnowice (gmina Przybiernów) doszło do ogromnej tragedii. W wyniku
pożaru spłonął niemal doszczętnie dom wielorodzinny.
Bez dachu nad głową zostały 3 rodziny emerytowanych
pracowników leśnych nadleśnictwa – 2 małżeństwa oraz
wdowa po leśnym pracowniku. W kilka chwil stracili dobytek całego życia i to co najważniejsze – poczucie bezpieczeństwa. Rozmiar tragedii potęguje fakt, że są to emeryci,
ludzie starsi i schorowani, którzy sami nie poradzą sobie
z odbudowaniem mieszkań, a na inny dom realnie nie mają
szans.
Leśnicy z Nadleśnictwa Rokita spontanicznie pomogli
w odgruzowaniu spalonego budynku. Założyli również
wspólnie z mieszkańcami gminy Komitet Społeczny – ODBUDUJMY RAZEM W SOSNOWICACH, zarejestrowany na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji www.zbiorki.gov.pl pod nr zbiórki 2017/2790/KS
w dniu 12 czerwca 2017 roku.
Komitet ten zorganizował kwesty podczas kilku imprez
kulturalnych w wielu miejscowościach na terenie Gminy
Przybiernów. Społeczność i Urząd Gminy zaangażowali
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się we wszechstronną pomoc. Poszkodowani odbudowują od podstaw swoje mieszkania. Wsparcie społeczności
Nadleśnictwa oraz Gminy jest znaczące, ale wciąż niewystarczające, stąd prośba i apel do Braci Leśnej o pomoc sędziwym pogorzelcom, zwłaszcza w tak szczególnym czasie jak zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.
Dowolne indywidualne wpłaty można przekazywać na
konto bankowe zbiórki Komitetu Społecznego – ODBUDUJMY RAZEM W SOSNOWICACH nr:
75 9376 0001 2007 0019 4738 0001
Osobą uprawnioną do reprezentowania Komitetu jest
Pan Ryszard Kazanowski,
ul. Krótka 12, 72-110 Przybiernów tel. 509401712
W sprawy pomocy pogorzelcom zaangażowany jest także przewodniczący organizacji zakładowej ZLP w RP przy
Nadleśnictwie Rokita Krzysztof Klażyński we współpracy
z Przewodniczącym Regionu Zachodniego Bronisławem
Sasinem.
Każdy grosz się liczy, a pomoc leśnym pogorzelcom
niech będzie szczególną formą Szlachetnej Paczki, ofiarowanej dawnym pracownikom nadleśnictwa przez wszystkich leśników, szczególnie przez członków ZLP w RP.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP
Jarosław Szałata
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
7 października 2017 roku odszedł prof. Andrzej Szujecki
Polski entomolog i leśnik, były Wiceminister Ministerstwa Środowiska, wieloletni przewodniczący Polskiego
Towarzystwa Leśnego, członek rzeczywisty Polskiej
Akademii Nauk, naukowiec, dziekan Wydziału Leśnego oraz prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dwukrotny doktor honoris causa
tej uczelni .
Profesora żegnały tłumy leśników z całej Polski, a wśród
nich byli dyrektorzy generalni Janusz Dawidziuk i Adam
Wasiak, obecni wicedyrektorzy generalni Krzysztof Janeczko i Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, były Tomasz
Wójcik, honorowy przewodniczący ZLP w RP Jerzy
Przybylski, minister Stanisław Żelichowski, wiceminister i podsekretarz stanu Janusz Zaleski prezes ROLP
Henryk Pargieła i wiele znanych osób ze świata nauki.
Był wspaniałym nauczycielem akademickim i człowiekiem, takim go zapamiętam – Jerzy Przybylski Honorowy Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP.
Cześć pamięci Profesora!
Fotografię ś. p. profesora Andrzeja Szujeckiego odznaczonego Złotym
Znakiem Związku otrzymaliśmy dzięki uprzejmości autorki zdjęcia
Pani Taidy Tarabuły – www.taida.pl

Odszedł Witold Szumarski
Wieloletni leśniczy z Nadleśnictwa Kudypy, aktywny
i zaangażowany w sprawy leśników członek Rady Krajowej Związku Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
działacz społeczny, ale przede wszystkim opiekun
drzew…
Kochał ludzi, las, drzewa. To leśnik, który w szczególny
sposób rozumiał drzewa, szczególnie te z ogrodu w Kudypach, którym poświęcił wiele lat swojego 71-letniego
życia.
Żegnaj Witoldzie, niech kudypskie lasy i ogrody szumią
nad Twoją mogiłą.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Koledze Adamowi Horeckiemu
Wiceprzewodniczącemu ZLP w RP Okręgu Lubelskiego,
członkowi Rady Okręgu Lubelskiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

matki
składa w imieniu Rady Okręgu Lubelskiego
Urban Kolman

Koledze Bogdanowi Kulczyckiemu
Przewodniczącemu ZLP w RP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
członkowi Rady Okręgu Lubelskiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ojca
składa w imieniu Rady Okręgu Lubelskiego
Urban Kolman
Koledze Sławomira Bartniaka
członka ZLP w RP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

matki
składa w imieniu Rady Okręgu Lubelskiego
Urban Kolman

Koleżance Ewie Wysockiej
Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Męża Andrzeja
Wieloletniego Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna
W RDLP Szczecin
Składa Rada Regionu Zachodniego ZLP w RP
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