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Jubileusz 100-lecia Związku Leśników Polskich w RP  
pod Patronatem Narodowym  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

W 2018 roku mija 100 rocznica powstania Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uroczyste obchody stulecia ZLP w  RP odbędą się w  dniu 5 października 2018 roku w  Ośrodku 
Kultury Leśnej w Gołuchowie.

W  imieniu  wszystkich  członków  Związku  Leśni-
ków Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  przewodni-
czący ZLP w RP  Jarosław Szałata  na  początku  lutego 
b.r.  zwrócił  się    z  wnioskiem  o  udzielanie Patronatu 
Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległo-
ści nad obchodami Jubileuszu 100-lecia działalności 
ZLP w RP.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Pol-
skiej zrzesza pracowników:

•  Lasów Państwowych
•  Parków Narodowych
•  Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
•  Instytutu Badawczego Leśnictwa
•  Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.



Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, 
w skład Związku wchodzi 391 organizacji zakła-
dowych  zgrupowanych  w  17  Okręgach  (Regionach) 
i Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, Ge-
neralnej Dyrekcji  Lasów Państwowych, Zespołu  Szkół 
Leśnych w Lesku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Le-
śnej oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Związek liczy 11268 członków, w podziale na: Biały-
stok 683, Gdańsk 287, Katowice 1093, Kraków 239, Krosno 
687, Lublin 713, Łódź 739, Olsztyn 687, Piła 400, Poznań 
730,  Radom  613,  Szczecin  1292,  Szczecinek  769,  Toruń 
352, Warszawa 301, Wrocław 551, Zielona Góra 538, Parki 
Narodowe 437, GDLP 42, BULiGL 13, IBL 17, ZSL 17.

Przewodniczącym  Związku  Leśników  Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej od 30.03.2017 roku jest Jaro-
sław Szałata. W skład Prezydium Rady Krajowej wchodzi 
przewodniczący i 4 wiceprzewodniczących: Paweł Kania, 
Krzysztof Górski, Urban Kolman, Marek Cholewa oraz 13 
członków – przewodniczących regionów. Skład Krajowej 
Komisji Rewizyjnej  tworzy  jej  przewodniczący,  którym 
od 2017 roku jest Piotr Chrzęszczyk i 4 członków. Rada 
Krajowa, która poza Zjazdem Krajowym jest najwyższym 
organem Związku, liczy 42 członków.

Credo ideowym Związku jest zapis statutowy powta-
rzający zasady obowiązujące w Związku Leśników Pol-
skich w okresie 1918–1939, który brzmi następująco:

Celem Związku jest koordynowanie współdziałania 
jego członków w wypełnianiu zadań przewidzianych 
statutem oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec 
organów władzy, administracji: państwowej, samorzą-
dowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycz-
nych, a w szczególności:

•   Obrona praw, godności zawodowej i interesów 
członków Związku i ich rodzin oraz dążenie do sta-
łej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kultu-
ralnego i kwalifikacji zawodowych,

•   Obrona interesów polskiego leśnictwa, troska 
o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.

Uroczystość, która odbędzie  się 5 października 2018 
roku w Gołuchowie poprzedzą mniejsze uroczystości ju-
bileuszowe w poszczególnych regionach ZLP w RP, za-
powiadające centralne obchody 100-lecia. Pierwsza z nich 
odbyła się w Regionie Zachodnim ZLP w RP, na terenie 
OW Bażyna w Pogorzelicy – RDLP Szczecin w dniach 
6-7 kwietnia 2018 roku. Wszystkie uroczystości będą po-
wiązane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz będą zawierały elementy patriotyczne. 

Członkowie Związku Leśników Polskich w Rzeczypo-
spolitej  Polskiej  i  ich  szeroka,  zróżnicowana  działalność 
społeczna, przyrodnicza, kulturalna i historyczna świadczy 
o silnych związkach z Niepodległą Ojczyzną na przestrzeni 
100 lat działalności. Podczas wojen i powstań okupili mi-
łość do Ojczyzny krwią, bo tylko podczas II wojny świato-
wej życie oddał co trzeci leśnik, często z całą rodziną. Zaraz 
po zakończeniu wojny leśnicy z pasją zaczęli zagospoda-
rowywać  zniszczone  polskie  lasy  i  ugory,  aby  za  chwilę 
znowu mierzyć się z nakazową gospodarką socjalistyczną 
nastawioną na szybki zysk i wysokie normy, bez zważania 
na przyrodę i kulturę. Był to także czas smutny dla mundu-
ru i honoru polskiego leśnika, bo czas biedy oraz ciągłych 
prób deprecjonowania zawodu i tradycji polskiego leśnic-
twa.  Bardzo  istotne  jest  też  to,  że  leśnicy  na  przestrzeni 
ostatnich 100 lat byli i są bardzo związani ze społecznościa-

mi lokalnymi i solidnie pracują dla ich dobra. Są radnymi, 
sołtysami, pomagają parafiom, szkołom, turystom, a przede 
wszystkim mieszkającym wokół ludziom. To tylko niektó-
re fakty i przykłady, ale już one dały solidne podstawy do 
ubiegania  się  o  udzielanie  Patronatu Narodowego  Prezy-
denta Rzeczypospolitej  Polskiej Andrzeja Dudy w Stule-
cie Odzyskania Niepodległości nad obchodami Jubileuszu 
100-lecia działalności ZLP w RP.

W dniu 10 kwietnia z Kancelarii Prezydenta nadeszła 
pozytywna odpowiedź o treści:

Warszawa, 9 kwietnia 2018 roku

Pan
Jarosław Szałata
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy dziękuję Panu Przewodniczącemu za 
skierowane do Pana Prezydenta zaproszenie do obję-
cia Patronatu Narodowego nad Jubileuszem 100-lecia 
działalności Związku Leśników Polskich w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, który odbędzie się 5 października 
2018 roku w Gołuchowie.
Piękny Jubileusz Związku Leśników Polskich zbiega się 
z obchodami 100-lecia odrodzenia państwa polskiego. 
Pragnę poinformować Pana Przewodniczącego o ob-
jęciu nad Państwa obchodami Patronatu Narodowego 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Patronat ten usta-
nowiony został przez Prezydenta RP nad projektami, 
które wpisują się w rocznicowe obchody Stulecia Odzy-
skania Niepodległości i służą godnemu upamiętnieniu  
oraz upowszechnieniu patriotycznych postaw, dokonań 
i aspiracji Polaków. Ponadto chciałbym powiadomić 
o przekazaniu Państwu specjalnego prezydenckiego dy-
plomu przygotowanego z okazji Stulecia Odzyskania Nie-
podległości. Pragnę także wyjaśnić, że wnioskodawcy, któ-
rym udzielono Patronatu Narodowego mogą jednocześnie 
ubiegać się o patronaty honorowe innych osób i instytucji, 
a informację o tych patronatach honorowych uwidaczniać 
obok Patronatu Narodowego Prezydenta RP.

Życzę Panu Przewodniczącemu oraz wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przygotowanie Jubileuszu satys-
fakcji z jego udanego przebiegu.

z szacunkiem
Wojciech Kolarski

Podsekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Z pewnością fakt objęcia  jubileuszu  stuletniej  dzia-
łalności ZLP w RP patronatem Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, można uznać za wyraz  najwyższego uznania dla 
naszej pracy dla ludzi i lasów.

To wielkie wydarzenie dla członków naszego Związ-
ku oraz wszystkich ludzi lasu, stąd z radością i zaszczy-
tem przekazujemy tę informację.

Jarosław Szałata
Przewodniczący ZLP w RP.
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Rys historyczny Związku Leśników Polskich w RP  
Regionu Zachodniego w Szczecinie

Związek Leśników Polskich w RP Regionu Zachod-
niego (wcześniej Okręgu Szczecińskiego) w Szczecinie po-
wstał w dniu 12.07.1994 roku, kiedy to na Zjeździe Za-
łożycielskim podjęta  została  uchwała  o  przejściu  całej 
organizacji z Federacji Pracowników Leśnictwa i Prze-
mysłu Drzewnego do Związku Leśników Polskich w RP. 

W skład organizacji ZLP w RP Regionu Zachodniego 
wchodzi 39 organizacji zakładowych, w tym wszystkie 
35 nadleśnictw, ZSLP Stargard, OTL Gorzów, organiza-
cja Straży Leśnej oraz biuro RDLP Szczecin. 

Na  dzień  31.12.2017  r.  organizacja  nasza  liczyła 
1292 członków, w tym 75 emerytów.

Najwięcej członków liczą organizacje zakładowe:
• w Zespole Składnic LP Stargard – 66,
• w Nadleśnictwie Dębno – 53,
• w Nadleśnictwie Bogdaniec – 51,
• w Nadleśnictwie Nowogard – 45,
• w Nadleśnictwie Lubniewice – 43,
• w biurze RDLP Szczecin – 43.

W  dniu  1  października  2010  r.,  w  dowód  uznania, 
przewodniczący ZLP w RP Jerzy Przybylski ustanowił 
i wręczył dla Regionu Zachodniego ZLP w RP sztandar.

Obecnie w skład Prezydium ZLP w RP Regionu Za-
chodniego wchodzą: 

•  Bronisław Sasin – przewodniczący, 
•  Waldemar Jedynak  i Jarosław Szałata – wiceprze-
wodniczący, 

•  Janina Sobczak – sekretarz 
oraz  członkowie: Maciej  Gerber,  Genowefa  Gibert 

i Stanisław Hasiuk.
Kadencja obecnej Rady  i Zarządu Regionu upływa 

23.10.2019 r.

W  poprzednich  kadencjach  w  Radzie  Regionu  ak-
tywnie działali:

•  Henryk Zięciak – Honorowy Członek Związku,
•  Michał  Tybiszewski  –  wiceprzewodniczący  przez 
2 kadencje,

•  Ludwik Prędkiewicz – członek Prezydium – 2 ka-
dencje.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 
•  Henryk Naumuk – przewodniczący (4 kadencja), 
•  Ewa Wysocka – członek – 2 kadencja, 
•  Janina Pięciak – 1 kadencja. 
Wieloletnią  członkinią  Komisji  Rewizyjnej  była 

również Agnieszka Rucińska – obecnie na emeryturze. 
Związek  oprócz  działalności  statutowej  prowadzi 

wieloraką działalność, w tym udzielania pomocy finan-
sowej  członkom  dotkniętym  poważnymi  chorobami. 
W tym celu z naszej inicjatywy powołano w 2004 r. Fun-
dację Pomocy Leśnikom i ich Rodzinom.

Związek  organizował  wiele  imprez  turystycznych 
i  sportowych. W roku 2002 organizował Ogólnopolski 
XIV Rajd Leśników „Szlakami Wikingów”, w którym 
wzięło udział 1050 uczestników. W roku 2007 Związek 
był  organizatorem XV Szachowych Mistrzostw Polski 
Leśników.

Organizowane były  również  imprezy  rekreacyjno – 
wypoczynkowe, jak np. spływy po rzece Płociczna, Dra-
wa, czy 3 krotnie po rzece Paklica.

Związek  organizował  także  wycieczki  turystycz-
ne m.in. do Turcji, Francji, Holandii  i ostatnio w lipcu 
2017 r. do Metropolii Nadbałtyckich (Wilno, Ryga, Tallin, 
Sankt Petersburg), w której uczestniczyło 48 osób.

Zarząd  poza  bieżącą  realizacją  statutową  zajmował 
się również:
•  analizą  działań  finansowych  i  gospodarczych 

w RDLP, 
•  analizą zasad przyznawania nagród i premii, 
•  nieustannym domaganiem się urealnienia stawki za ki-

lometr (dot. sam. prywatnych do celów służbowych),
•  sprzedażą mieszkań dla Służby Leśnej (uwagi, wnio-

ski i petycje),
•  analizą i opracowaniem wniosków z nadleśnictw dot. 

zmian w tabelach protokołu dodatkowego do PUZP,
•  analizą sytuacji w ZUL-ach, 
•  sprawami dotyczącymi Straży Leśnej.
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Jubileusz 100-lecia Związku Leśników Polskich w RP 
w Regionie Zachodnim w Szczecinie

Region Zachodni to największy i najliczniejszy region 
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jego obszar działania to północno-zachodnia Polska, czy-
li Regionalna Dyrekcja LP w Szczecinie. Region Zachod-
ni to 39 organizacji zakładowych, które są we wszystkich 
jednostkach RDLP Szczecin i ponad 1200 członków.

Przewodniczącym Regionu jest Bronisław Sasin, któ-
ry kierował całym ZLP w RP przez ostatnie 5 lat i jest też, 
podobnie  jak  Jerzy Przybylski Honorowym Przewodni-
czącym ZLP w RP. Nic zatem dziwnego, że  to właśnie 
ten region jako pierwszy zorganizował regionalną uroczy-
stość Jubileuszu 100 lat działalności Związku Leśników 
Polskich. Odbyła się ona w pięknie położonym nadmor-
skim Ośrodku „Bażyna” w Pogorzelicy. 

Uroczystość poprzedziła narada nadleśniczych  i kie-
rownictwa RDLP Szczecin, naturalnie z udziałem prze-
wodniczącego Regionu  Zachodniego,  a  po  intensywnej 
części roboczej uczestnicy narady spotkali się z Radą Re-
gionu Zachodniego podczas wspólnego obiadu. Uroczy-
stą akademię 100 lat ZLP w RP RZ otworzył Przewod-
niczący  Regionu  Zachodniego  Bronisław  Sasin witając 
licznych gości z Dyrektorem RDLP Szczecin Sławomi-
rem Wenclem i jego zastępcami na czele. 

Na  uroczystość  przybyli  też:  Wiceprzewodniczący 
ZLP w RP Krzysztof Górski, Maciej Barcik i Jacek Zbróg 

z kierownictwa firmy Mentor oraz emerytowani nadleśni-
czowie  oraz  liczni  członkowie ZLP w RP Regionu Za-
chodniego. W  przestronnej  i  udekorowanej  symbolami 
związkowymi sali zasiedli goście i związkowcy, zarów-
no czynni zawodowo jak i też tacy, którzy już korzystają 
z dobrodziejstw zaopatrzenia emerytalnego. 

Jubileusz  100-lecia  to  znakomita  okazja  do  spotkania 
różnych pokoleń  leśników i do uhonorowania najbardziej 
zasłużonych spośród nich.

Historię  100  lat  działalności  Związku  Leśników  Pol-
skich w RP i okolicznościowy referat przedstawił Jarosław 
Szałata – Przewodniczący ZLP w RP i Wiceprzewodniczą-
cy Regionu Zachodniego.

Potem  sygnał  myśliwskiego  rogu  obwieścił  moment 
wręczenia najwyższych  leśnych odznaczeń – Kordelasów 
Leśnika Polskiego. Naczelnik Wydziału Kadr RDLP Szcze-
cin  Sławomir  Kucal  odczytał  nazwiska  wyróżnionych, 
a Dyrektor RDLP Szczecin Sławomir Wencel uhonorował 
Kordelasami:

•  Antoniego Poluszyńskiego – leśniczego z N-ctwa Gry-
fice
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•  Jerzego  Dębowskiego  –  emerytowanego  leśniczego 
z N. Goleniów

•  Kazimierza Golona – emerytowanego strażnika leśne-
go z N. Bogdaniec

To najwyższe odznaczenie dla leśnika i wielki zaszczyt, 
stąd  nic  dziwnego,  że  uhonorowani Kordelasem Leśnika 
Polskiego nie kryli wzruszenia…

Potem  Przewodniczący  ZLP  w  RP  Jarosław  Szałata 
w asyście Bronisława Sasina i Dyrektora Sławomira Wenc-
la odznaczył Złotym Znakiem Związku:

•  Ludwika Prędkiewicza – emerytowanego przewodni-
czącego OZ, wieloletniego delegata na zjazdy krajowe

•  Henryka Zięciaka – j.w. 
•  Andrzeja Kopeć – przewodniczącego OZ przy N-ctwie 
Trzebież

Wręczono też Złote Odznaki „Zasłużony Dla Leśni-
ków Polskich” i otrzymali je:

•  Wiesław Borzęcki – Dobrzany
•  Ryszard Wielkopolski – Karwin
•  Dariusz Ciechalski – Kliniska
•  Maciej Wojciechowski – ZSLP Stargard   
•  Roman Wolski – Bogdaniec
•  Janina Korecka – Choszczno
•  Piotr Zemełka – Gryfice
•  Ludwik Szulc – Kłodawa
Srebrne Odznaki:
•  Renata Szymczak – Gryfice
•  Tomasz Karpiński – Smolarz
•  Maciej Dobrzaniecki – Łobez
•  Marcin Pacia – Międzyrzecz
•  Krzysztof Klarzyński – Rokita
•  Jacek Sidorko-Kliniska
•  Sławomir Roguz – Sulęcin
•  Grażyna Gaweł – Bolewice
Brązowe Odznaki:
•  Arkadiusz Paleń – RDLP Szczecin
•  Łukasz Wasiejko – OTL Grzów
•  Maksymilian Weidemann – Straż Leśna
•  Marcin Koziołek – Barlinek 
•  Jolanta Sterczewska – Bogdaniec 
•  Leonard Konieczny – Bogdaniec 
•  Michał Łodyga – Bolewice
•  Ewelina Ciepłuch –Mastalerz – Choszczno
•  Katarzyna Jędrzejak – Świerniak – Gryfino
•  Sławomir Prusiński – Świerniak – Gryfino
•  Zofia Przybyszewska – Nowogard 
•  Teresa Kowalska – Nowogard
•  Dorota Winnicka – Kliniska 
•  Michał Cieślewicz – Kliniska
•  Beata Ptaszyńska – Międzyzdroje 
•  Violett Michałowska – Rokita 
•  Paweł Kalczyński – Rokita 
•  Mariusz Zmyślony – Skwierzyna 
•  Sebastian Pietrzak – Sulęcin 
•  Waldemar Kruszyński – ZSLP Stargard

Przewodniczący  Bronisław  Sasin  obdarował  pamiątko-
wymi upominkami gości  i  zasłużonych działaczy związko-
wych, którzy swoją działalnością zbudowali jubileusz 100 lat.

Dyrektor  Sławomir  Wencel  oraz  naczelnicy  Sławomir 
Kucal  i  Hubert  Kowalczyk  przedstawili  bieżącą  sytuację 
w największej w kraju i obarczonej wielkim rozmiarem zadań 
gospodarczych RDLP Szczecin. Omówili sprawy kadr i płac, 
a dyrektor Wencel podkreślił znaczenie dobrych, partnerskich 
relacji  ze  Związkiem Leśników Polskich w RP.    Po  chwili 
przerwy na kawę i kuluarowe rozmowy przewodniczący Sasin 
zaprosił uczestników jubileuszu na część artystyczną w wyko-
naniu zespołu artystycznego „ŚpiewajMi” z Bogdańca. 

Artyści  rozpoczęli  występ  hymnem  leśnika  polskiego, 
a potem zaprosili publiczność do wspólnego śpiewania pie-
śni patriotycznych i regionalnych. Występ zespołu zakończy-
ły gromkie i rzęsiste brawa uczestników jubileuszu.

Po  uczcie  dla  ducha  przyszła  pora  na  ucztę  dla  ciała 
i uczestnicy akademii przenieśli się do innej Sali na uroczy-
stą kolację, gdzie pojawiły się pieczone dziki oraz okazały, 
jubileuszowy tort. 

Kolację umilał zespól artystyczny „Kwarta”.
Odśpiewano razem z sympatyczną wokalistką chóralnie 

„200 lat”, bo przecież 100 lat już minęło…
Tekst: Jarosław Szałata

Fotografie: Janina Sobczak
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Rys historyczny Związku Leśników Polskich w RP  
Regionu Olsztyńskiego 

Związek  Leśników  Polskich  zaczął  funkcjonować 
na terenach działania RDLP w Olsztynie w końcu 1992 
roku. Zawiązał się wówczas komitet założycielski, któ-
rego członkami między innymi byli: Jan Chodyna, Elż-
bieta Książak, Edmund Mikołajewski, Henryk Nowacki 
i Wiesław Wańkiewicz. Związek zrzeszał wówczas or-
ganizacje zakładowe działające w nadleśnictwach: Cie-
chanów,  Iława,  Lidzbark,  Ostrów  Mazowiecka,  Prza-
snysz, Pułtusk, Spychowo oraz Wielbark. 

Pierwszy,  wyborczy  Zjazd  nowego  Związku  odbył 
się w maju 1993 roku. Do władz Związku wybrano:

–   Wiesława Wańkiewicza na Przewodniczącego
–   Jana Chodynę  i Henryka Nowackiego na zastęp-
ców Przewodniczącego

–   Elżbietę Książak na Przewodniczącą Komisji Re-
wizyjnej.

Na  pierwszym  posiedzeniu  została  przyjęta  nazwa: 
„Związek Zawodowy Leśników Polskich w Rzeczypo-
spolitej Polskiej Okręgu Olsztyńskiego”. W 1994 roku 
nastąpiły  zmiany osobowe. Nowym Przewodniczącym 
Związku wybrano  Jana Chodynę,  a  Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Huberta Lewandowskiego. 

Duże zmiany nastąpiły na początku 2000 roku. 4 lu-
tego odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Okręgu, 
który  dzięki  staraniom  kolegów  Jana Chodyny  i  Piotra 
Panasiuka  –  Przewodniczącego  organizacji  związkowej 
w biurze RDLP – stał się zjazdem zjednoczeniowym. Pięć 
organizacji zakładowych, zrzeszonych w  innych centra-
lach związkowych (z biura RDLP, Bartoszyc, Kudyp, Ni-
dzicy i Wipsowia) przystąpiło do Związku Leśników Pol-
skich. W 2000 roku przyjęto nazwę, która obowiązuje do 
dzisiaj – „Związek Leśników Polskich w Rzeczypospoli-
tej  Polskiej Regionu Olsztyńskiego”.  Przewodniczącym 
Związku został Zbigniew Pampuch, a Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Bogdan Cybulski. Kolega Pampuch 
funkcję tę sprawował do czerwca 2009 roku, tj. do czasu 
objęcia stanowiska nadleśniczego. 

Na Nadzwyczajnym Zjeździe w czerwcu 2009 roku 
na Przewodniczącego Regionu został wybrany Andrzej 
Borkowski. 

Od roku 2016 Prezydium Rady Regionu działa w na-
stępującym składzie:

–   Andrzej Borkowski  Przewodniczący
–   Mirosław Choroś  wice Przewodniczący
–   Gerard Sulej  wice Przewodniczący
–   Rafał Ptaszkiewicz  Skarbnik
–   Grzegorz Baniak  członek
–   Stefan Podsiadłowski  członek
–   Zbigniew Ulatowski  członek
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Regionu jest 

Bogdan Cybulski.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Region liczył 687 człon-
ków,  w  tym  80  emerytów  i  141  kobiet  zrzeszonych  
w 22  organizacjach  zakładowych. Do  najliczniejszych 
organizacji zakładowych należą: Wipsowo – 69 człon-
ków oraz Ciechanów, Górowo, Wichrowo i Wielbark po 
44 członków. 

Ważną  datą  w  historii  Regionu  Olsztyńskiego  jest 
24 września  2010  roku. Na  uroczystym,  poszerzonym 
posiedzeniu Rady Regionu, w obecności zaproszonych 
gości został nadany, poświęcony i wręczony przez Prze-
wodniczącego  Związku  kolegę  Jerzego  Przybylskiego 
Sztandar.

Do  tradycji  Regionu  weszło  zapraszanie  na  nasze 
Zjazdy parlamentarzystów z  terenu działania Związku, 
jak również odbywanie raz w roku wyjazdowych posie-
dzeń Rady Regionu goszcząc w kolejnych organizacjach 
zakładowych.

Wręczenie Sztandaru 2010 r.

Sala obrad – Zjazd 2014 r.
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Region Olsztyński  był w  2005  roku  organizatorem 
XVII-tego  Rajdu  Leśnika  „Szlakiem  jezior  Warmii 
i Mazur”. Rada Regionu jest organizatorem cyklicznych 
zawodów dla pracowników naszej Regionalnej Dyrek-
cji, w których funduje: puchary, medale, dyplomy, a tak-
że upominki. W roku 2017 odbył się 16 Regionalny Tur-
niej w Piłce Nożnej i 20 Regionalne Zawody Strzeleckie 
Leśników.

Czynnie  uczestniczyliśmy  w  proteście  Leśników 
w 2011 roku pod Sejmem w sprawie nie przechodzenia 
do sektora finansów publicznych. 

W roku 2015 czynnie poparliśmy akcję protestacyjną 
prowadzoną przez związkowców z ZLP Parków Naro-
dowych.

Uczestnicy spotkania.

Rada Regionu 2017 r.

Jubileusz 100-lecia Związku Leśników Polskich w RP 
w Regionie Olsztyńskim

Z okazji przypadających w roku 2018 jubileuszy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
100-lecia powstania Związku Leśników Polskich oraz 25-lecia działania Związku Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego, 10 maja w „Osadzie Danków” koło Miłomłyna 
odbyło się uroczyste, poszerzone posiedzenie Rady Regionu.

W uroczystości wziął udział Dyrektor RDLP w Olsz-
tynie  Pan  Mariusz  Orzechowski.  Na  spotkanie  zostali 
również zaproszeni pozostali Dyrektorzy RDLP, z który-
mi Związek w Regionie współpracował w okresie 25  lat 
swojego  działania  oraz  wszyscy  Nadleśniczowie  z  nad-
zorowanych przez RDLP nadleśnictw z kol. Zygmuntem 
Zbigniewem Pampuchem – założycielem Związku, Prze-
wodniczącym Regionu w latach 2000-2009. Naszymi Go-
śćmi byli: Honorowy Przewodniczący ZLP w RP kolega 
Jerzy  Przybylski  i  Robert  Miszczak  były  członek  Rady 
Regionu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk,  na  którego 

zaproszenie Rada Regionu  gościła w  Puszczy Białowie-
skiej w ubiegłym roku. Zaproszenie przyjął Przewodniczą-
cy MSPL w Olsztynie NSZZ Solidarność kolega Andrzej 
Kozłowski. Obecni byli oczywiście nasi koledzy założy-
ciele  związku  w  Regionie:  Henryk  Nowacki,  Zygmunt 
Harmaciński, Wincenty Jaroszewski oraz koleżanki  i ko-
ledzy tworzący zakładowe organizacje nowego Związku.  
Skład uczestników posiedzenia Rady Regionu uzupełnili 
jej członkowie, członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu, 
delegaci na Zjazd Krajowy Związku oraz Rada Zakładowej 
Organizacji Związku w Nadleśnictwie Miłomłyn.
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Uroczystość  rozpoczęło  wprowadzenie  Sztandaru 
Regionu.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Regionu, 
kolega  Mirosław  Choroś  otworzył  obrady  i  przywitał 
wszystkich przybyłych gości.

Głos  zabrał  Przewodniczący  Regionu  kol.  Andrzej 
Borkowski. W  swoim  wystąpieniu  przedstawił  historię 
Związku od momentu  tworzenia,  przez  lata międzywo-
jenne, okres okupacji oraz krótki czas działania w latach 

1944-1945.  Następnie  opowiedział  o  działaniach,  które 
doprowadziły  do  reaktywacji  ZLP  w  RP  i  działalności 
Związku do dnia dzisiejszego. Druga część wystąpienia 
poświęcona była historii powstania i działalności Regionu 
Olsztyńskiego. W maju 1993 roku odbył się Zjazd zało-
życielski nowego Związku. W tych dniach przypada więc 
jubileusz  25-lecia  naszego  powstania.  Kończąc  kolega 
Borkowski podziękował Dyrektorowi oraz Nadleśniczym 
za dotychczasową współpracę dla dobra lasów i leśników 
oraz  poprosił  o  jej  kontynuację.  Podziękował  również 
wszystkim związkowcom za dotychczasową działalność.

Pan  Dyrektor Mariusz  Orzechowski  w  swoim wy-
stąpieniu  pogratulował  pięknych  jubileuszy  i  dorobku 
w  działalności  związkowej  oraz  życzył  skutecznego 
rozwiązywania  pojawiających  się  przed  nami  nowych 
wyzwań i problemów.

Następnym punktem obrad była miła chwila wręcze-
nia zasłużonym członkom Związku odznaczeń.

Złoty Znak Związku  otrzymał kol. Piotr Panasiuk 
–  były Wiceprzewodniczący Regionu  i  organizacji  za-
kładowej w biurze RDLP.

Złotymi Odznakami „Zasłużony dla Leśników 
Polskich” odznaczeni zostali:

•  Grzegorz Baniak – Przewodniczący organizacji za-
kładowej w Nadleśnictwie Górowo,

Poczet sztandarowy.

Od lewej: Jerzy Przybylski – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, 
Piotr Panasiuk – były Wiceprzewodniczący ZLP w RP Regionu Olsz-
tyńskiego, Mariusz Orzechowski – Dyrektor RDLP w Olsztynie, An-
drzej Borkowski – Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego.

Andrzej Borkowski.Mirosław Choroś.

Wystąpienie Dyrektora RDLP w Olsztynie Mariusza Orzechowskiego.
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•  Lech Kilanowski – Przewodniczący organizacji za-
kładowej w Nadleśnictwie Lidzbark,

•  Jarosław Świgoń – Przewodniczący organizacji za-
kładowej w Nadleśnictwie Nidzica.

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Pol-
skich” odznaczony został Waldemar Skutnik – Przewod-
niczący organizacji zakładowej w Nadleśnictwie Kudypy.

Brązowymi Odznakami „Zasłużony dla Leśników 
Polskich” odznaczeni zostali:

•  Grzegorz Atraszkiewicz – Przewodniczący organi-
zacji zakładowej w Nadleśnictwie Nowe Ramuki,

•  Marek  Bierżyński  –  Przewodniczący  organizacji 
zakładowej w Nadleśnictwie Srokowo,

•  Dariusz Cholewa – Przewodniczący organizacji za-
kładowej w Nadleśnictwie Orneta,

•  Grzegorz Klimek – leśniczy w Nadleśnictwie Nidzica.
Dekoracji  odznaczeniami  dokonał Honorowy  Prze-

wodniczący ZLP w RP kolega Jerzy Przybylski w towa-
rzystwie Dyrektora RDLP w Olsztynie Pana Mariusza 
Orzechowskiego  i  Przewodniczącego  Regionu  kolegi 
Andrzeja Borkowskiego.

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie emerytowa-
nemu leśniczemu z Nadleśnictwa Wielbark, koledze Stani-
sławowi Prusikowi, przyznanego przez Dyrektora RDLP 
„Kordelasa Leśnika Polskiego”. Wręczenia kordelasa ze 
stosownym aktem nadania dokonał pan Dyrektor.

Srebrna Odznaka – W.Skutnik.Złote Odznaki – G.Baniak, L.Kilanowski, J.Świgoń.

Brązowe Odznaki – G.Atraszkiewicz, M.Bierżyński, D.Cholewa, 
G.Klimek.

Kordelas – Stanisław Prusik.

Zbigniew Pampuch.Honorowy Przewodniczący ZLP w RP – Jerzy Przybylski.
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Ryszard Ziemblicki.

Andrzej Kozłowski.

Robert Miszczak.

Alfred Szlaski.
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Rys historyczny Związku Leśników Polskich w RP 
Regionu Radomskiego

Korzenie  Związku  Leśników  Polskich  na  terenie 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 
sięgają  roku 1920, cyt  . „Z inicjatywy członków Z.L.P. 
w Radomiu odbywał się pod przewodnictwem p. E. Mic-
kiewicza w dniach 18 i 19 1920r. w Radomiu Zjazd le-
śników Okręgu Radomskiego. Zjazd zagaił prezes Gł. 
Zarządu Z.L.P. p. Zagórski z Warszawy. Podczas Zjaz-
du przystąpiło do Koła 77 nowych członków prócz 17 
członków, którzy poprzednio należeli bezpośrednio do 
Związku w Warszawie – czyli razem na Zjeździe brało 
udział 94 członków nowoutworzonego Koła. Do Zarzą-

du Koła zostali wybrani pp. Potocki (przewodniczący) 
Rajchel (sekretarz) …” (Las Polski. 1921, R.1, nr 1-2).

W 1929 roku, gdy Związek rozrósł się w swej liczeb-
ności, jednym z najliczniejszych oddziałów był oddział 
radomski i kielecki, w skład którego wchodzili głównie 
niżsi urzędnicy i gajowi. Ówczesny Przewodniczący od-
działu radomskiego Wojciech Klimaszewski, który wy-
stąpił w obronie gajowych oraz przeciwko uległej poli-
tyce Zarządu Głównego Związku wobec kierownictwa 
Lasów  Państwowych,  został  wysłany  na  wcześniejszą 
emeryturę.

Rada Regionu Radomskiego XII.2017. w pierwszym rzędzie od prawej: M. Mazur – Przewodniczący KR, Przewodniczący Regionu kolejnych 
kadencji S. Brzeziński, S. Krejmer, B. Iwańska, J. Bochenek. W. Grad – vice Przewodniczący.

Po przerwie głos  zabierali Goście. W pierwszych  sło-
wach dziękowali za zaproszenie. Kolega Jerzy Przybylski 
po złożeniu gratulacji i życzeń wspomniał czasy Związku 
w  okresie międzywojennym,  a  także  przedstawił  działal-
ność z okresu, w którym pełnił funkcję Przewodniczącego 
Związku.

Kolega  Zbigniew  Pampuch  podzielił  się  kilkoma 
wspomnieniami z okresu tworzenia Związku w Regio-
nie, a także poinformował, że w kierowanym przez nie-
go nadleśnictwie 100% załogi należy do ZLP w RP.

Gratulacje z życzeniami przekazał kol. Robert Miszczak.
Gratulacje  z  okazji  jubileuszu  wraz  z  życzeniami 

dalszego owocnego działania w formie pięknej tabliczki 
przekazał Pan Ryszard Ziemblicki, Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Górowo.

Krótko głos zabrał Pan Alfred Szlaski, który był Dy-
rektorem RDLP w czasie powstawania ZLP w RP w na-
szym Regionie.

Gratulacje z życzeniami przekazał dla Związku ko-
lega Andrzej Kozłowski, szef regionalnej Solidarności.

Po zakończeniu wystąpień kol. Mirosław Choroś po-
prosił poczet sztandarowy o wyprowadzenia Sztandaru.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się w ple-
ner w celu wykonania wspólnej, historycznej fotografii.

Uroczysta Rada Regionu zakończyła  się wspólnym 
obiadem.

W  godzinach  popołudniowych  oraz  dnia  następne-
go odbyła się robocza część wyjazdowego posiedzenia 
Rady  Regionu,  której  gospodarzem  była  organizacja 
w Nadleśnictwie Miłomłyn.

 Foto: Rafał Ptaszkiewicz

Przewodniczący
Związku Leśników Polskich

Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski
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Reaktywację ZLP Regionu Radomskiego rozpoczęto 
w listopadzie 1990 roku podczas Zjazdu Okręgu Związ-
ku Zawodowego Leśników Polskich  zorganizowanego 
przez  Komitet  Założycielski  ZZLP  na  OZLP  Radom, 
którego  Pełnomocnikiem  był Kol.  Lesław  Ignatowicz. 
Zjazd odbył się 29 listopada 1990 roku podczas, które-
go na wniosek Kol. Edwarda Paterka utworzono Radę 
Okręgu Związku Leśników Polskich na szczeblu OZLP 
Radom, a Przewodniczącym został wybrany Kol. Stani-
sław Brzeziński. 

Sąd Wojewódzki w Radomiu wpisał w dniu 30 wrze-
śnia 1992 do rejestru Związków Zawodowych „Związek 
Leśników Polskich Regionu Radomskiego”, którego te-
renem działania są jednostki wchodzące w skład Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Radom.

Od 1990  roku Przewodniczącym ZLP RR był Kol. 
Stanisław Brzeziński, który we wrześniu 1994 roku ze 
względu  na  stan  zdrowia  zawiesił  swoją  działalność 
jako Przewodniczący. Wówczas podczas Rady Regionu 
pełniącego  obowiązki  Przewodniczącego  przejął  Kol. 
Stefan Krejmer, który w  trakcie kolejnego Zjazdu De-
legatów został wybrany na Przewodniczącego Regionu. 
Funkcję  tę sprawował przez kilka kadencji  tj. do 2011 
roku. W tym czasie był również Vice Przewodniczącym 
ZLP w RP. Delegatami do Rady Krajowej byli kolejno 
Kol.  Zbigniew  Kozak,  Edward  Paterek,  Marian Wró-
blewski, Barbara Iwańska.

Podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Dele-
gatów w roku 2011 odbyły się wybory w wyniku, których 
Przewodniczącą została Kol. Barbara Iwańska, Delega-
tem do RK Kol. Stefan Krejmer, a po jego przejściu na 
emeryturę Kol. Adam Podsiadło. W grudniu 2016 roku 
podczas  kolejnego  Zjazdu,  dokonano wyboru  nowych 
władz  związkowych,  dotychczasowa  Przewodnicząca 

Kol. Barbara Iwańska z racji przejścia na emeryturę nie 
kandydowała na kolejną kadencję. Nową Przewodniczą-
cą  została wybrana Kol.  Jolanta Bochenek,  delegatem 
do  RK  Kol.  Ireneusz  Lasak,  Vice  Przewodniczącymi 
Kol. Barbara Jarzębak oraz Kol. Wojciech Grad, a Prze-
wodniczącym KR Kol. Mariusz Mazur, który pełnił  tę 
funkcję już kilka kadencji.

Na  dzień  31  grudnia  2017  roku  Region  Radomski 
zrzesza 24 Organizacje Zakładowe i liczy 613 członków.

Region Radomski Związku Leśników Polskich dzia-
ła na rzecz pracowników PGL LP oraz ich rodzin. Dąży 
do podnoszenia kwalifikacji zrzeszonych członków, dba 
o poprawę bytu materialnego oraz rozwoju kulturalne-
go. Stoi na stanowisku utrzymania państwowej własno-
ści lasów oraz wypracowanych struktur organizacyjnych 
LP. Organizuje uroczystości oraz spotkania braci leśnej, 
co wpływa na integrację wśród leśników oraz zaciśnię-
cia więzi międzyludzkich. Za zaangażowanie oraz dłu-
goletnią  działalność  na  rzecz  Związku,  członkowie  są 
odznaczeni  odznaczeniami  związkowymi,  państwowy-
mi, resortowymi oraz Kordelasem Leśnika Polskiego.

W dniu 18 listopada 2000 roku ZLP Regionu Radom-
skiego  obchodził  swoje  wyjątkowe  święto  –  nadanie 
sztandaru. Podczas uroczystej Mszy Świętej, śp. Ksiądz 
Biskup Jan Chrapek poświęcił sztandar oraz krzyż pro-
cesyjny,  który  był  darem  związkowców.  Organizacja 
otrzymała sztandar z rąk Przewodniczącego ZLP w RP 
Kol. Jerzego Przybylskiego.

W dniu 21 czerwca 2007 roku podczas uroczystego 
wyjazdowego posiedzenia Rady Regionu, w Arboretum 
im.  Bp  Jana  Chrapka w Nadleśnictwie Marcule  posa-
dzono  sadzonkę  sosny Taborskiej  wyhodowanej  z  na-
sion, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI 
w czasie Pielgrzymki do Polski w 2006 roku. W spotka-

Odznaczeni odznaką związkową członkowie ZLP Regionu Radomskiego.
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niu uczestniczyli leśnicy radomsko-świętokrzyscy, a go-
ściem honorowym był ówczesny Przewodniczący ZLP 
w RP Kol. Jerzy Przybylski.

W dniu 6 września 2013 roku na terenie Nadleśnic-
twa Marcule odbyła się uroczysta narada delegatów oraz 
członków ZLP Regionu Radomskiego. Głównym punk-
tem uroczystości były obchody 95-lecia ZLP w RP.

Leśnicy  zrzeszeni  w  ZLP  Regionu  Radomskiego 
zdecydowanie przeciwstawiali się decyzjom rządowym, 
które zbyt głęboko ingerują w funkcjonowanie PGL LP, 
niejednokrotnie biorąc udział w akcjach protestacyjnych 
pod Sejmem RP. Zawsze są gotowi do demonstrowania 
dla dobra Lasów Państwowych i pracowników. W 2010 

roku podczas ogólnopolskiego protestu  leśników prze-
ciwko włączeniu Lasów Państwowych do sektora finan-
sów publicznych bardzo liczną grupą przeszliśmy ulica-
mi Warszawy pod Sejm, aby przedstawić nasz sprzeciw 
w  tej  sprawie.  Podobne  protesty,  łącznie  z  wizytami 
w Sejmie miały miejsce w latach 2014-2016 i dotyczyły 
spraw istotnych dla pracowników oraz funkcjonowania 
Lasów Państwowych.

Od  1996  roku  organizowana  jest  drużyna  rajdowa, 
która  gromadzi  chętnych  członków  związku  do  rajdo-
wych wyjazdów.  Jako  drużyna Regionu Radomskiego 
zdobyliśmy dwukrotnie puchary za najliczniejszą i naj-
lepiej  zorganizowaną  drużynę.  Stawaliśmy  do  rywali-

Członkowie ZLP Regionu Radomskiego podczas protestu w 2010 roku.

Drużyna Rajdowa ZLP Regionu Radomskiego.
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zacji w konkursach o totem rajdowy, piosenkę rajdową, 
najlepsze zdjęcie czy wiersz. Trzykrotnie nasi członko-
wie zdobyli tytuły Miss i Mistera Rajdu. Średnio nasza 
drużyna rajdowa liczy 90-120 uczestników. 

Region Radomski dwukrotnie organizował Ogólno-
polski Rajd Leśników. W 1995  roku odbył  się V Rajd 
Leśników,  „Góry  Świętokrzyskie  95”.  Był  to  ostatni, 
wyłącznie pieszy rajd z noclegami w stodołach, a zakoń-
czenie odbyło się pod „Sosną Langiewicza” na Wykusie. 
Komandorem Rajdu był Kol. Jerzy Muzyka. 

Kolejny  zaszczyt  zorganizowania  Rajdu  przez  Re-
gion Radomski przypadł na maj 2011 roku, był to XXIII 
Rajd „Śladami Dinozaurów”. W siedmiu bazach rajdo-
wych gościliśmy około 1800 uczestników. Przygotowa-
liśmy  atrakcyjne  trasy  piesze,  autokarowe,  rowerowe 
oraz trasę motocyklową dla leśników – wielbicieli moto-
cykli. Organizacja imprezy została bardzo wysoko oce-
niona przez Radę Krajową oraz przez samych uczestni-
ków. Komandorem Rajdu był Kol. Stefan Krejmer. Po 
raz pierwszy w historii Rajdów, podczas  jego  trwania, 
zostało  podpisane  porozumienie  płacowe  pomiędzy 
Dyrektorem Generalnym,  a  przewodniczącymi  central 
związkowych działających w Lasach Państwowych. To 
historyczne  wydarzenie  miało  miejsce  28  maja  2011 
roku w Nadleśnictwie Staszów.

ZLP  Regionu  Radomskiego  jest  współorganizato-
rem wielu rozgrywek sportowych. Turnieje piłki noż-

Drużyna piłki nożnej nadleśnictw RDLP Radom.

nej, zarówno na boisku jak i w hali, cieszyły się dużą 
popularnością wśród pracowników nadleśnictw RDLP 
Radom. Dużą popularnością cieszą się również turnie-
je  szachowe,  brydżowe,  turnieje  piłki  siatkowej  oraz 
tenisa stołowego. W organizacji tych wydarzeń sporto-
wych aktywnie uczestniczą członkowie ZLP Regionu 
Radomskiego.

Związek  Leśników  Polskich  Regionu  Radomskie-
go dba o wizerunek polskiego  leśnika, zabieramy głos 
w sprawach pracowniczych np. wzoru umundurowania 
oraz innych zagadnień, które wpływają na poprawę wa-
runków ciężkiej pracy leśnika.

Dbałość o dobro narodowe jakim są Lasy Państwowe 
to nadrzędny cel jaki przyświeca nam w naszej działal-
ności, jednak pamiętamy, że ten cel nie jest możliwy do 
osiągnięcia bez zaangażowania ludzi, dla których praca 
w Lasach Państwowych jest często pasją.

Młodzi  ludzie,  którzy  rozpoczynają  swoją  karierę 
w Lasach Państwowych znajdują miejsce w  szeregach 
Związku  Leśników  Polskich,  który  umożliwia  im  in-
tegrację  z  Bracią  Leśną  poprzez  licznie  organizowane 
imprezy.  Corocznie  przybywa  nowych  członków,  któ-
rzy  w  Związku  Leśników  Polskich  RP widzą  dla  sie-
bie miejsce i wiedzą, że zawsze mogą liczyć na pomoc 
i wsparcie.

Jolanta Bochenek
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Jubileusz 100-lecia Związku Leśników Polskich w RP 
w Regionie Radomskim

Regionalne obchody 100-lecia powstania ZLP w RP 
w Regionie Radomskim miały miejsce w dniu 25 maja 
2018  roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej  im. Ks. 
Bp Jana Chrapka na terenie Nadleśnictwa Marcule.

Uroczystości  poprzedziło  szkolenie  z  zakresu  bez-
pieczeństwa i higieny prac w leśnictwie, które przepro-
wadził  Pan Michał Tkaczyk  –  Inspektor  PIP  oraz  Pan 
Marek Sot – Specjalista ds. BHP w RDLP Radom.

Obchody  100-lecia  rozpoczęła  polowa  Msza  Św., 
którą odprawili księża Stanisław Wlazło – Duszpasterz 
diecezjalny  leśników oraz Franciszek Berak – kapelan 
leśników. Ksiądz  kapelan  nawiązał w  swej  homilii  do 

roli związków w obronie drugiego człowieka, do podej-
mowania wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy, 
do braterstwa wśród związkowców.

Przywitania gości oraz uczestników uroczystości do-
konała  Przewodnicząca Regionu Radomskiego  Jolanta 
Bochenek. 

W uroczystościach wzięli  udział Dyrektorzy RDLP 
Radom Pan Andrzej Matysiak,  Pan Marek  Szary  oraz 
Pan Piotr Kacprzak. Dyrektora Generalnego reprezento-
wał Kol. Jan Błaszczyk.

Niezmiernie miło było nam gościć Przewodniczące-
go ZLP w RP Kol. Jarosława Szałatę oraz Honorowych 
Przewodniczących Związku Kol. Jerzego Przybylskiego 
oraz Kol. Bronisława Sasina.

Wielką  radość  sprawiła  nam  obecność  Przewodniczą-
cych  ZLP  Regionu  Radomskiego  poprzednich  kadencji 
Kol. Stanisława Brzezińskiego, Stefana Krejmera, Barba-
ry Iwańskiej. Na uroczystość przybyli również założyciele 
Regionu Radomskiego oraz długoletni Delegaci na Zjazd 
Krajowy Kol. Zofia Bogacka oraz Edward Paterek.

Zaproszeni  zostali  również  Nadleśniczowie  Nadle-
śnictw RDLP Radom, Pani Anna Kowalska – Dyrektor 
ZSL w Zagnańsku, Pan Marek Kamola – Kierownik ZOL 
oraz Pan Jacek Zbróg – Kierownictwo firmy Mentor.

Szkolenie z zakresu BHP.

Rozpoczęcie Mszy Św.Szkolenie z zakresu BHP.

Ks. F. Berak podczas homilii.Msza Św. odprawiana przez Ks. S. Wlazło i Ks. F. Beraka.
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Członkowie OZ Regionu 
Radomskiego podczas 
uroczystości.

Goście zaproszeni oraz członkowie OZ Regionu Radomskiego podczas uroczystości.
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Bardzo licznie uczestniczyli w obchodach Koleżanki 
i Koledzy z Organizacji Zakładowych Regionu Radom-
skiego, ponad 400 osób członków Związku oraz gości 
zaproszonych. 

Całość  uroczystości  uświetnił  Zespół  Sygnalistów 
działający przy RDLP Radom.

Po zakończeniu Mszy Św. wystąpił chór nauczyciel-
ski Coro Cantorium z Ostrowca Świętokrzyskiego w re-
pertuarze, którego znalazły  się pieśni patriotyczne,  ale 
również ludowe i rozrywkowe utwory.

Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  ZLP  w  RP 
Kol. Jarosław Szałata, który w swym wystąpieniu nawią-
zał do 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego oraz 
do roli leśników na przestrzeni dziejów, którzy zawsze 
byli wiernymi patriotami, a historia ich działalności jest 
ściśle powiązana z losami Narodu. Przemawiali również 
Honorowi Przewodniczący ZLP w RP Kol. Jerzy Przy-
bylski, Kol. Bronisław Sasin oraz Przewodniczący Re-
gionu Radomskiego  poprzednich  kadencji Kol.  Stefan 
Krejmer,  którzy  w  pierwszych  słowach  dziękowali  za 
zaproszenie  i gratulowali  jubileuszu. Wspominali  rów-
nież dzieje Związku oraz  trudności  jakie występowały 
podczas pełnienia swoich funkcji. 

Po wystąpieniach gości nadszedł czas na wręczenie 
odznaczeń zasłużonym działaczom związkowym. Prze-

wodniczący  Kol.  Jarosław  Szałata  wraz  z  Przewodni-
czącymi  Honorowymi  Kol.  Jerzym  Przybylskim  oraz 
Kol.  Bronisławem  Sasinem  odznaczyli  Złotym Zna-
kiem Związku:

•  Jaszczyka Leszka – Wiceprzewodniczący Regionu 
poprzednich kadencji,

•  Dziekana Leszka – Przewodniczący OZ przy Nadl 
Kielce poprzednich kadencji,

•  Cedzyńskiego Włodzimierza – Przewodniczący OZ 
przy Nadl. Marcule poprzednich kadencji, 

•  Dziurzyńskiego Marka – Przewodniczący OZ Nadl. 
Łagów.

Rada Regionu Radomskiego zadecydowała, że z oka-
zji 100-lecia ZLP w RP należy uhonorować wręczeniem 
100 Odznak członkom Organizacji Zakładowych. Wrę-
czenia Odznak dokonał Przewodniczący Kol. Jarosław 
Szałata  z  Przewodniczącą  RR Kol.  Jolantą  Bochenek. 
I tak:

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” 
otrzymali: Pracownik Maria, Lachowski Józef, Grad Woj-
ciech, Konieczny Henryk, Płaski Robert, Mazur Mariusz, 
Misiak  Tadeusz,  Gajewska  Cecylia,  Polak  Sławomir, 
Wróblewski Roman, Piwarski Andrzej, Szczawiński An-
drzej, Dąbrowski Zbigniew, Kosowska Barbara, Barszcz 
Jolanta, Radecki Grzegorz Hubert.

Występ chóru Coro Cantorium.

Odznaczenie Złotym Znakiem Związku.

Wszyscy w skupieniu słuchają słów Przewodniczącego J. Szałaty.

Koledzy, od lewej: L. Jaszczyk oraz W. Cedzyński składają sobie 
gratulacje.
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Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Leśników Pol-
skich”  otrzymali: Guz Tomasz, Kisiel Grzegorz, Miś-
ta Krzysztof,  Łukawski Michał, Niebudek Władysław, 
Wcześniak Danuta, Wilkowski Waldemar, Kidoń Piotr, 
Wolski Piotr, Wielgus Mieczysław, Jasek Piotr, Rowiń-
ski Tomasz, Barański Konrad, Serek Teresa, Lipczyński 
Aleksander, Mazur Stanisław, Frankiewicz Cezary, Sza-
frański Piotr, Dudek Katarzyna, Dąbrowska Alicja, Szo-
stak  Zbigniew,  Stolarczyk  Robert,  Hudobski  Tomasz, 
Rak Stanisław.

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Leśników 
Polskich” otrzymali:  Jastrzębska  Edyta,  Wiatrowski 
Dariusz,  Bartodziej  Sławomir,  Lesiak  Jarosław,  Woj-
ciechowska Anna, Katra Henryka, Romanek Robert, Mu-
siał-Dziurda Agnieszka, Jastrząb Ireneusz, Morawiecka 
Lucyna,  Kułaga  Tadeusz,  Jarzębak Andrzej,  Urbański 
Paweł, Szczykutowicz Robert, Kowalik Andrzej, Szcze-
pański Grzegorz, Kubska Janina, Konieczny Grzegorz, 
Łuszczak Andrzej,  Świąder  Jerzy,  Szczawinska Anna, 
Huk Andrzej,  Dąbrowski  Robert,  Filipowicz Mariusz, 
Knez  Wojciech,  Wziątek  Ryszard,  Kozicz  Krzysztof, 
Spyra Monika, Zagożdżon Grażyna, Pastuszka Jan, Ba-
kalarz  January,  Błaziak  Waldemar,  Szymański  Adolf, 
Strózik  Krzysztof,  Jankowska  Agata,  Widawski  Jaro-
sław, Mosiołek  Sebastian,  Prus  Jan,  Ziomek  Ryszard, 
Zawadzki Leszek, Gielarowiec Karol, Bilski Grzegorz, 

Jankowicz  Wojciech,  Franczyk  Bolesław,  Mochocki 
Jan, Mazur Wojciech, Grosicki Marek, Nasienniak Ma-
rian,  Ciołek  Krzysztof,  Ciołek  Barbara,  Nowakowski 
Sebastian, Kowalczyk Piotr, Borowiec Sylwester, Dryka 
Stefan, Sot Marek, Białek Agata, Roguś Paweł, Bojek 
Dorota, Matuszewski Włodzimierz, Zieliński Michał.

Miłym  akcentem  było  wręczenie  najwyższych  le-
śnych  odznaczeń „Kordelasów Leśnika Polskiego”, 
którymi za szczególne zasługi dla leśnictwa i gospodar-
ki leśnej uhonorował i dokonał nadania Dyrektor RDLP 
w Radomiu Pan Andrzej Matysiak, a były to następujące 
osoby:

•  Jarzębak Barbara – Starszy Specjalista SL w Nadle-
śnictwo Chmielnik,

•  Mazur Kazimierz – Starszy Specjalista SL Nadle-
śnictwo Staszów,

•  Świetlik  Leon  –  Leśniczy  Leśnictwa  Czarnca 
w Nadleśnictwo Włoszczowa,

•  Dąbrowski Andrzej – Leśniczy Leśnictwa Widełki 
w Nadleśnictwo Łagów,

•  Rutkowski Leopold – Starszy Specjalista SL w Nad-
leśnictwo Zwoleń,

•  Kot  Andrzej  –  Leśniczy  Leśnictwa  Podzamcze 
w Nadleśnictwo Kielce,

•  Górniak Andrzej – Podleśniczy Leśnictwa Adamów 
w Nadleśnictwo Kozienice.

Odznaczeni Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.
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W  imieniu  wszystkich  odznaczonych  głos  zabrał 
Kol.  Kazimierz  Mazur,  który  nawiązując  do  historii 
swego ojca –  leśnika sybiraka przekazał zebranym jak 
ważnym jest szacunek do drugiego człowieka, do lasu, 
przyrody i wszystkiego co nas otacza, a przede wszyst-
kim jak ważna jest pamięć o tych, którzy doprowadzili 
do niepodległości naszego kraju.

Po tych wzruszających słowach przeszliśmy na teren 
arboretum, gdzie na pamiątkę 100-lecia powstania ZLP 
w RP został posadzony dąb nazwany „Bartuś Związko-
wiec”,  a  jest  to  potomek  legendarnego  dębu  „Bartek” 
rosnącego  na  terenie  Nadleśnictwa  Zagnańsk.  Bartuś 
został posadzony w doborowej asyście Księdza Stanisła-
wa Wlazło, Dyrektora RDLP w Radomiu Pana Andrzeja 
Matysiaka, Przewodniczącego ZLP w RP Kol. Jarosła-
wa Szałaty, włodarza  terenu Nadleśniczego Nadleśnic-
twa  Marcule  Tadeusza  Misiaka  oraz  Przewodniczącej 
Regionu Radomskiego Jolanty Bochenek, która odczy-
tała i wręczyła Akt Przekazania Sadzonki oraz Certyfi-
kat pochodzenia na ręce Nadleśniczego z Marcul.

Podczas całych obchodów można było obejrzeć wy-
stawę poświęconą 100-leciu Odzyskania Niepodległości 
przez  Polskę,  100-leciu  powstania  Związku  Leśników 
Polskich w RP oraz historię Regionu Radomskiego. Dla 
wielu, szczególnie młodszych członków związku była to 
cenna lekcja historii. Można było również uciec w prze-

Uhonorowani Kordelasem Leśnika Polskiego.

Goście zaproszeni oraz uczestnicy uroczystości.

Uroczyste sadzenie „Bartusia Związkowca”.

Kolega K. Mazur dziękuje w imieniu odznaczonych.

Pamiątkowe zdjęcie przy „Bartusiu Związkowcu”.
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szłość  oglądając  kolaż  zdjęciowy,  stanowiący Kronikę 
Rajdową Drużyny Regionu Radomskiego, a nawiązują-
cy do 30-lecia Rajdów Leśników Polskich. W tym miej-
scu można  było  również  podziwiać wystawę  obrazów 
autorstwa Pana Jana Żukowskiego.

Po odśpiewaniu 150 i 200 lat dla ZLP w RP, którym 
towarzyszył  tradycyjny  tort  życzenia  wszystkim  człon-
kom związku złożył Kol.  Jarosław Szałata,  porównując 
związek do rześkiego staruszka, pełnego energii do dzia-
łania i rozwiązywania problemów swoich członków.

Biesiadne spotkanie Braci Leśnej trwało do późnych 
godzin, czas mijał zbyt szybko w miłej, koleżeńskiej at-
mosferze. Rozmowy, spotkania, w niektórych przypad-
kach po latach, nie miały końca.

Rada Regionu Radomskiego pragnie złożyć szczegól-
ne podziękowania Dyrektorowi RDLP w Radomiu Panu 
Andrzejowi Matysiakowi za pomoc w organizacji tak 
wspaniałej uroczystości. Serdecznie dziękujemy Panu 
Tadeuszowi Misiakowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Marcule oraz Panu Adamowi Luberze Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Staszów za szczególną pomoc oraz wy-
rozumiałość okazaną podczas przygotowań do regio-
nalnych obchodów 100-lecia ZLP w RP. Pragniemy po-
dziękować wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili 
obchody tej wspaniałej uroczystości.

W imieniu Rady
Regionu Radomskiego ZLP

Jolanta Bochenek
Fotografie: M. Ciąpała, H. Ogar, Z. Szostak„Bartuś Związkowiec”.

Biesiadne spotkanie Braci Leśnej.

Wystawa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 100-lecia ZLP w RP, 30-lecia Rajdów.
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Rys historyczny Związku Leśników Polskich w RP  
Okręgu Krośnieńskiego

23.10.1991  r.  spotkał  się  Komitet  Założycielski 
w  składzie  Teodor  Więcek,  Jerzy  Miliszewski,  Euge-
niusz  Nawracaj,  Stanisław  Rabczak  oraz  Ewa Dembi-
czak celem opracowania wniosku o rejestrację i złożenia 
go do Sądu Wojewódzkiego w Krośnie.

Dnia 20.11.1991 r. Sąd Wojewódzki w Krośnie wpisał 
do rejestru Związek Leśników Polskich Okręgu Krośnień-
skiego, z siedzibą w Krośnie na ul. Bieszczadzkiej 2. 

Od  27.03.1992  r.  rozpoczęto  prowadzenie  ewiden-
cji  księgowej.  Związek  liczył wówczas  978  członków. 
Oprócz  pracowników  Nadleśnictw,  Związek  zrzeszał 
również  członków  z  Ośrodka  Transportu  Leśnego, 
Ośrodka Remontowo-Budowlanego  i  Zakładu Budow-
nictwa Leśnego.

W dniu 10.01.1992 roku w Krośnie odbył się I Zjazd, 
na którym wybrano Przewodniczącego – Teodora Więc-
ka. Na Zjeździe tym Organizacja Krośnieńska postano-
wiła włączyć się do ogólnokrajowych struktur Związku 
Leśników Polskich. W marcu 1994 roku Przewodniczą-
cy Więcek złożył rezygnację ze swej funkcji ze względu 
na chorobę i od tego czasu Związkiem w Okręgu Kro-
śnieńskim kierował ówczesny Wiceprzewodniczący Je-
rzy Miliszewski. 

08.09.1995 roku odbył się II Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy,  na  którym wybrano Prezydium w Okręgu. 
Przewodniczącym  został  Jerzy  Miliszewski,  a  Prze-
wodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  –  Teresa  Szuban  – 
Krochmal. W okresie tym zaawansowana prywatyzacja 
w  Lasach  Państwowych  znacznie  wpłynęła  na  liczbę 
członków, która wynosiła 715 osób.

III  Zjazd  Sprawozdawczo-Wyborczy  odbył  się 
w dniu 15.09.2000  roku w Cisnej, na którym ponow-
nie wybrano Przewodniczącego w osobie Jerzego Mili-
szewskiego, a na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
ponownie Teresę Szuban – Krochmal. Liczba członków 
wynosiła 567. 

Na  IV  Zjeździe  Sprawozdawczo-Wyborczym,  który 
odbył się w Strzyżowie w dniu 09.09.2005 roku, wybrano 
Przewodniczącego Jerzego MIliszewskiego, a także Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej – Romana Januszcza-
ka. Podczas tego Zjazdu Związek otrzymał sztandar, któ-
ry wcześniej został uroczyście poświęcony przez Biskupa 
Edwarda  Janiaka  w  Kalwarii  Pacławskiej  na  dorocznej 
Pielgrzymce Leśników w dniu 9.07.2005 roku. 

Długoletni  Przewodniczący  Jerzy  Miliszewski  jest 
współzałożycielem  i  członkiem  zarządu  Fundacji  „Po-
moc Leśnikom” w Krośnie, która udziela pomocy leśni-
kom z całego kraju i ich rodzinom. 

We wrześniu 2001 roku Okręg Krośnieński zorgani-
zował  jeden z najliczniejszych ogólnopolskich Rajdów 
Leśnika –  „W krainie Wilka”, w którym uczestniczyło 
630 osób  i  68 drużyn. W  tymże  roku  liczba  członków 
Związku wynosiła 624 osoby. 

Na  V  Zjeździe  Sprawozdawczo-Wyborczym  w  Ci-
snej  25.06.2010  r., wybrano  po  raz  kolejny  jako  Prze-
wodniczącego – Jerzego Miliszewskiego oraz Przewod-
niczącą Komisji Rewizyjnej – Alicję Karnas. Liczebność 
organizacji wynosiła wówczas 641 członków.

21 i 22 lutego 2014 roku odbyły się uroczyste obcho-
dy 95-lecia ZLP w Olszanicy, na których wielu  człon-

Od lewej: Władysław Świerczek, Leszek Stupak, Teresa Szuban, Stanisław Rabczak, Marek Szczur, Zbigniew Rebizant, Stanisław Baczyński, 
Jerzy Miliszewski, Zdzisław Gładysz, Ewa Dembiczak, Marek Dziok, Stanisław Śliwa.
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ków organizacji z Krosna zostało wyróżnionych,  także 
bardzo wysokimi odznaczeniami.

Związek Leśników Polskich Okręgu Krośnieńskiego 
był  organizatorem  również  wielu  imprez  oraz  wycie-
czek, między innymi na Węgry i Ukrainę. Uczestnikami 
wyjazdów były niemal wszystkie organizacje zakładowe 
jednostek podległych RDLP Krosno.

VI  Zjazd  Sprawozdawczo-Wyborczy  wyłonił  nowe 
władze ZLP RP Okręgu Krośnieńskiego, w związku z re-
zygnacją dotychczasowego Przewodniczącego – Jerzego 
Miliszewskiego, przechodzącego na emeryturę. Zjazd od-
był się 26.06.2015 roku w Rymanowie i wybrano wów-
czas Przewodniczącego – Ireneusza Żelaznego oraz Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej – Tadeusza Pryjmę. 

19.03.2016  roku na Zjeździe w Sękocinie podjęta zo-
stała  Uchwała  nr  2  o  nadaniu  Jerzemu Miliszewskiemu  

tytułu Członka Honorowego Związku Leśników Polskich 
w RP. Dziś, już jako emeryt, z ogromnym zaangażowa-
niem, mądrością i doświadczeniem wspiera Radę Okrę-
gu,  przyjmuje  zaproszenie  na  każdy  Zjazd,  w  którym 
żywo uczestniczy, a jego zdanie ma nadal spory wpływ 
na prowadzenie działalności związkowej na tym terenie. 

W czerwcu 2017 roku odbył się XXIX Rajd Leśnika 
– „Tropem niedźwiedzia”, w którym uczestniczyło nie-
mal 1500 osób, a w dniu ostatnim w Sanoku, na płycie 
Ośrodka Areny Sanok, w kulminacyjnym momencie ba-
wiło się ponad 2000 osób przy gwieździe wieczoru – ze-
spole KSU.

Ilość  członków  na  dzień  31.12.2017  roku  w  ZLP 
Okręgu Krośnieńskiego wynosi 687 osób z 23 jednostek 
– Nadleśnictwa oraz pracownicy biura RDLP Krosno.

 Jerzy Miliszewski i Ireneusz Żelazny

Kordelasy dla członków: Ewy Dembiczak, Witolda Dziadosza, Kazi-
mierza Nóżki i Stanisława Przytulskiego (na zdjęciu także Bronisław 
Sasin i Jerzy Miliszewski).

Długoletni Przewodniczący Jerzy Miliszewski (drugi od lewej) oraz 
nowo wybrany Ireneusz Żelazny (drugi od prawej).

Lider Zespołu KSU – Gieniu „Siczka” Olejarczyk wraz z fanami 
przed koncertem.

Delegaci na V Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym.

Liczna grupa uczestników, członków ZLP Okręgu Krośnieńskiego – wyjazdu na Węgry.
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Jubileusz 100-lecia Związku Leśników Polskich w RP 
w Regionie Krośnieńskim

Regionalne obchody 100-lecia powstania ZLP w RP 
w Okręgu  Krośnieńskim  odbyły  się  22  czerwca  2018 
roku w Hoczwi na  terenie Nadleśnictwa Lesko w oto-
czeniu bieszczadzkich szczytów i rzeki San.

Regionalne  uroczystości  rozpoczął Przewodniczący 
Okręgu  Krośnieńskiego  –  Ireneusz  Żelazny,  który  po 
wprowadzeniu Sztandaru ZLPOK przywitał gości. 

Zaproszenie zechcieli przyjąć: 
1.  Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata,
2.  Zastępca Dyrektora  ds. Gospodarki  Leśnej  – Marek 

Marecki,
3.  Naczelnik Wydziału Organizacji  i Kadr –  Jacek Ga-

łuszka,
4.  12 Nadleśniczych z  jednostek: Brzozów, Cisna, Du-

kla, Dynów, Kolbuszowa, Komańcza, Lesko, Leżajsk, 
Lutowiska, Mielec, Strzyżów, Ustrzyki Dln, 

5.  Długoletni Przewodniczący Okręgu Krośnieńskiego – 
Honorowy Członek ZLP w RP – Jerzy Miliszewski, 
Ewa Dembiczak  –  osoba  tak  dobrze  znana  jak  sam 
Przewodniczący  (wieloletnia  działaczka  i  członkini 
krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP), 

6.  Rada Okręgu wraz z Komisją Rewizyjną, 
7.  Przedstawiciel  Zespołu  Szkół  Leśnych  –  Krystian 

Wójcik,
8.  oraz sponsorzy:

•   Hanna Skrodzka-Bałata – firma Tagart,
•  Jacek Zbróg – reprezentujący Firmę Mentor SA.

Ponad 100 członków naszego Związku, reprezentan-
tów organizacji zakładowych wypełniało szczelnie salę.

Pierwszym Prelegentem naszej uroczystości był Prze-
wodniczący  Jarosław  Szałata,  który  w  sposób  bardzo 
przystępny,  dokładny  i  jasny  przedstawił  losy  Związku 
Leśników Polskich od roku 1918, jak również dokonania 
i wyzwania jakie stoją przed organizacją na kolejne lata. 

Na zakończenie prezentacji Przewodniczący Szałata 
na  ręce  Ireneusz  Żelaznego  –  przedstawiciela  podkar-
packich leśników i związkowców zarazem, złożył gratu-
lacje, podziękowania i życzenia za dotychczasową pracę 
na grawerowanej tablicy. 

Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  ZLP  w  RP 
Okręgu Krośnieńskiego,  przedstawiając  historię Okrę-
gu  Krośnieńskiego  oraz  oddając  ogromny  szacunek  
i wielkie podziękowanie dla wszystkich podkarpackich 
leśników piszących stuletnią historię ZLP w RP, a szcze-
gólnie dla wypełniającego tę historię Jerzego Miliszew-
skiego, osoby która niemal ćwierć wieku od jej tworze-
nia przeprowadziła związek przez 85, 90 i 95 lecie ZLP, 
a w chwilach  trudnych dla  leśnictwa polskiego okazał 
się człowiekiem ogromnego zaangażowania i potężnego 
wkładu dla tego regionu i krośnieńskiej organizacji. 

Po  wystąpieniach  Przewodniczących  Zastępca  Dy-
rektora  RDLP  w  Krośnie  Marek  Marecki  podziękował 
w imieniu gości za zaproszenie oraz przekazał informację:

Z okazji jubileuszu 100-lecia powstania Związku Le-
śników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, na wnio-
sek Przewodniczącego Związku Leśników Polskich 
Okręgu Krośnieńskiego, decyzją Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, za szczegól-
ne zasługi w działalności na rzecz Lasów Państwowych, 
Kordelasem Leśnika Polskiego odznaczeni zostają:

•   Pan Józef Czech – Leśniczy w Nadleśnictwie Strzyżów,
•   Pan  Jan Kowal  –  Inżynier  nadzoru w Nadleśnic-
twie Lutowiska,

•   Pan Jan Podraza – Leśniczy w Nadleśnictwie Lu-
towiska,

•   Pan Tadeusz Pryjma – Inżynier nadzoru w Nadle-
śnictwie Lubaczów,

•   Pan Władysław Świerczek – Podleśniczy w Nadle-
śnictwie Dynów.

Prelekcja Przewodniczącego Szałaty.

Powitanie zaproszonych gości przez Przewodniczącego Okręgu 
Krośnieńskiego.
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Pan Dyrektor Marecki w  asyście Naczelnika  Jacka 
Gałuszki  wręczyli  najwyższe  odznaczenia  leśne  przy-
znane przez Panią Dyrektor Grażynę Zagrobelną. 

Kolejną  niespodzianką  dla  członków  naszej  Rady 
i bardzo miłym akcentem ze strony Pani Dyrektor było 
oświadczenie Naczelnika Gałuszki:

Na wniosek Przewodniczącego Związku Leśników 
Polskich Okręgu Krośnieńskiego, decyzją Dyrektora Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, za 
szczególne zasługi w działalności na rzecz Lasów Pań-
stwowych, Cechówkę Leśną Ozdobną otrzymują:

•   Pan Zdzisław Gładysz – Leśniczy w Nadleśnictwie 
Brzozów,

•   Pan Andrzej  Jonasz  –  Leśniczy w Nadleśnictwie 
Ustrzyki Dolne,

•   Pan  Stanisław  Kaczmaryk  –  Leśniczy  w  Nadle-
śnictwie Bircza,

•   Pan  Józef  Nabożny  –  Leśniczy  w  Nadleśnictwie 
Kołaczyce,

•   Pan Stanisław Przytulski – Leśniczy w Nadleśnic-
twie Lesko.

Wręczającymi  byli  Dyrektor  Marek  Marecki  oraz 
Naczelnik Organizacji i Kadr – Jacek Gałuszka.

Wielkie zaskoczenie wzbudziły w Przewodniczącym 
Okręgu Krośnieńskiego słowa Pana Naczelnika:

Teraz odznaczenie szczególne, bo przyznane z ini-
cjatywy własnej Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie.

Za szczególne zasługi w działalności na rzecz Lasów 
Państwowych, Kordelas Leśnika Polskiego otrzymuje 

Pan Ireneusz Żelazny – Inżynier nadzoru w Nadleśnic-
twie Mielec.

Na zakończenie wystąpienia Dyrektora na środek zo-
stał poproszony Przewodniczący Szałata, który otrzymał 
z jego rąk z okazji jubileuszu 100-lecia ZLP w RP oko-
licznościowy list od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Krośnie oraz upominek w postaci 
zielonej księgi opatrzonej logotypem RDLP w Krośnie, 
a wewnątrz lampa naftowa wg projektu z 1853 roku au-
torstwa Ignacego Łukasiewicza związanego przez wiele 
lat z Podkarpaciem.

Odznaczeni Koledzy prócz zaskoczenia nie kryli radości 
i satysfakcji. Wyrazili  to w krótkich podziękowaniach dla 
Pani Dyrektor, a złożyli je na ręce Dyrektora Mareckiego.

Pamiątkowy grawerunek.

Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Marek Marecki.

Podziękowanie w imieniu podkarpackich Związkowców Przewod-
niczącemu Szałacie.

Odznaczeni Kordelasem Leśnika Polskiego (drugi od lewej Józef 
Czech, Jan Kowal, Jan Podraza, Tadeusz Pryjma, Władysław 
Świerczek).

Prezentacja historii i ogromnego wkładu Jurka Miliszewskiego 
w Okręg Krośnieński.
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Kolejnym ważnym elementem obchodów było uho-
norowanie członków ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego 
odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich” w ko-
lorze brązu.  Odznaczenia  wręczał  Przewodniczący  
Jarosław Szałata w asyście Ireneusza Żelaznego. Odzna-
czanych zostało 26 osób:

Małgorzata  Olszanicka,  Stanisław  Białecki,  Rado-
sław Czeronka, Agata Pytlowana-Dębiec, Marcin Karp, 
Robert Sobkowicz, Jacenty Baran, Joanna Kraus-Przy-
byłowska, Marek Kwiatkowski, Marek Krajnik, Maciej 
Skrzeszewski, Bernadeta Żak, Stanisław Burat, Tadeusz 
Geras,  Mariusz  Wójcicki,  Robert  Kalkowski,  Barba-
ra  Wiciejowska-Bełz,  Piotr  Banaś,  Danuta  Kołodziej, 
Stanisław Piechota, Marcin Fedorowicz, Anna Czopik, 
Witold Owsiak, Krzysztof Ozimek, Wiesława Żywiec, 
Lucyna Strzępek. 

Srebrną odznakę otrzymały osoby:
Stanisław  Lach,  Mariusz  Kobylarz,  Tadeusz  Bie-

lak,  Jerzy  Blajer,  Zbigniew  Wołczyk,  Lesław  Bucz-
kowski,  Krzysztof  Koterbicki,  Dariusz  Dyndał,  
Jan Podraza.

Na zakończenie Złota odznaka przypięta została do 
piersi następujących osób:

Krystyny Józefczyk, Teofila Kubika, Witolda Wrza-
ska, Józefa Borsuka.

Po tych uroczystych i podniosłych chwilach nastała 
bardzo ciekawa i niespotykanie „melodyjna” część ob-
chodów w Hoczwi. Pani Hanna Skrodzka – Bałata odpo-
wiedziała nie tylko na zaproszenie organizacji krośnień-
skiej,  ale  również  dała  się  namówić  na  „mini  recital” 
swych autorskich, przepięknych piosenek. Kilka z nich 
wykonała  przy  akompaniamencie  gitary  klasycznej  ku 
uciesze i aplauzowi na stojąco słuchaczy. 

Po  autorskim  spotkaniu  z  Hanną  Skrodzką-Bałatą, 
na zakończenie części oficjalnej, głos zabrał Przewod-
niczący Okręgu Ireneusz Żelazny, który podziękował za 
przybycie,  za odznaczenia,  które pozwalają myśleć,  iż 
działania  organizacji  krośnieńskiej  są  doceniane,  a  ich 
kierunek prawidłowy. 

Mocno  zostało  zaakcentowane  przez  Ireneusz  Że-
laznego,  że  jest  to  święto  wszystkich związkowców, 
zwłaszcza z organizacji zakładowych, z którymi na co 

dzień trudno Przewodniczącemu i całej Radzie Okręgu 
się spotykać, rozmawiać i doceniać. 

Wszyscy goście  zaproszeni  zostali  na wspólną bie-
siadę oraz zabawę przy muzyce, która trwała do godzin 
porannych. 

Data 22 czerwca wpisała się jako dzień, który pozwo-
lił zatrzeć różnice stanowisk, hierarchii szczebli związ-
kowych  i  dał  poczuć  silną wieź wspólnego  świętowa-
nia obchodów wiekowego Związku Leśników Polskich 
w RP wraz z Przewodniczącym Jarosławem Szałatą. 

Kolego Przewodniczący – Jarku raz jeszcze dzię-
kuję za przybycie mimo tak ogromnej odległości. 

W imieniu Rady Okręgu Krośnieńskiego pragnę zło-
żyć raz jeszcze podziękowania Pani Dyrektor RDLP 
w Krośnie Grażynie Zagrobelnej za dostrzeżenie pracy 
i wysiłku poprzez przyznanie Kordelasów Leśnika Pol-
skiego oraz Ozdobnych Cechówek. 

Szczególne podziękowania kieruję do Pana Dyrekto-
ra Marka Mareckiego za przybycie i uświetnienie uro-
czystości, Naczelnikowi Gałuszce za sprawne i profesjo-
nalne przygotowanie części z nagrodami Pani Dyrektor. 
Dziękuję Panom Nadleśniczym za przybycie i wszystkie 
dobre słowa, jakie otrzymałem jako reprezentant Związ-
ku Leśników Polskich Okręgu Krośnieńskiego.

Nie mniej chcę podziękować Pani Hannie Skrodzkiej 
– Bałacie za uświetnienie naszych obchodów wspaniałą 
oprawą autorskich utworów, która była ucztą dla ducha 
każdego z nas.

Odznaczeni Cechówką Leśną Ozdobną (drugi od lewej Zdzisław 
Gładysz, Andrzej Jonasz, Stanisław Kaczmaryk, Józef Nabożny, 
Stanisław Przytulski – członek Rady Krajowej).

Kordelas Leśnika Polskiego dla Przewodniczącego Ireneusza  
Żelaznego.

Okolicznościowy upominek – zielona księga wraz z lampą naftową. 
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Na koniec chcę podziękować wszystkim, którzy po-
mogli w organizacji uroczystości: Pocztowi Sztanda-
rowemu, członkom Rady Okręgu, wszystkim ludziom 
dobrej woli poświęcającym swój czas, by upiększyć ten 
 dzień. 

Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli odpowiedzieć na 
zaproszenie i przybyć na „urodziny” Związku Leśników 
Polskich w RP do Hoczwi dnia 22 czerwca 2018 roku.

 
Ireneusz Żelazny

Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego
Fotografie: Łukasz Michalak 

Odznaczeni brązową odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Odznaczeni srebrnym znakiem „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Podziękowanie za przepiękne chwile z muzyką od Przewodniczącego Żelaznego.

Odznaczeni brązową odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Odznaczeni Złotą odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Oraz od Dyrektora Mareckiego.
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Jubileusz 100-lecia Związku Leśników Polskich w RP 
w Regionie Górnośląskim w Katowicach

Drzewa ogromne, że nie widać szczytu, 
Słońce zachodząc różowo się pali 
Na każdym drzewie jakby na świeczniku, 
A ludzie idą ścieżką, tacy mali.
Zadrzyjmy głowy, weźmy się za ręce, 
Żeby nie zgubić się w trawach, jak w borze. 
Noc już na kwiaty nakłada pieczęcie 
I z góry spływa kolor po kolorze.
A tam nad nami uczta. Dzbany złota, 
Czerwone wina w osinowej miedzi. 
I wiezie dary powietrzna karoca 
Dla niewidzialnych królów czy niedźwiedzi.

Wyprawa do lasu
Czesław Miłosz

Wybór wiersza Czesława Miłosza „Wyprawa do lasu” 
w charakterze wstępu do Regionalnych Obchodów 100-le-
cia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Pol-
skiej był uwieńczeniem pracy zespołu zadaniowego powo-
łanego do organizacji tej uroczystości.

Przygotowania do  tego wydarzenia rozpoczęły się  już 
w czerwcu ubiegłego roku, od wyboru osób, które zaanga-
żują się w zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Powoła-
ny zespół składał się z ludzi posiadających dobre pomysły 
i chęci do współpracy.

Z kilku zaproponowanych lokalizacji wybraliśmy się do 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni 
Raciborskiej. Niektórzy z nas byli sceptyczni, że takie wy-
darzenie chcemy zorganizować w nieznanym Domu Kultu-
ry. Na miejscu okazało się jednak, że budynek z zewnątrz 
jest odnowiony, ma przestronną salę konferencyjną, która 
może pomieścić 280 osób, duże zaplecze socjalne, kawiar-
nię, do której przylega taras oraz odpowiednią ilość miejsc 
parkingowych.  Po  rozmowie  z  pracującymi  na  miejscu 
ludźmi, otwartymi i obiecującymi wszelką pomoc w czasie 
realizacji projektu, wybrano jednogłośnie to miejsce.

Termin 15 czerwca 2018  r. wydawał  się wtedy najlep-
szym dniem. Czas pokazał niestety, że wielu zaproszonych 
gości nie mogło uczestniczyć w obchodach z powodu odby-
wających się równolegle innych wydarzeń.

Okres przygotowań wymagał prac w szerokim zakresie 
i poświęcenia mnóstwa czasu. Projekt zaproszeń z krótką 
historią związku, tworzenie plakatu obchodów wraz z pla-
nem uroczystości, wystrój sali widowiskowej,  lokalizacja 
flag,  banerów  okolicznościowych  to  istotne  ustalenia  na 
tym etapie. Wciąż powstawały nowe pomysły, które na bie-
żąco były realizowane. Jednym z nich było stworzenie no-
wych roll-upów ze zdjęciami z zawodów siatkarskich i nar-
ciarskich  organizowanych  przez  przedstawicieli  Związku 
Leśników Polskich. Na bieżąco  tworzona była  lista  osób 
zaproszonych.

Nasz przewodniczący w tym czasie zabiegał o patrona-
ty  honorowe,  patronaty medialne  oraz  zdobywał  sponso-

rów, mecenasów, bez których nie stworzylibyśmy takiego 
wyjątkowego wydarzenia.

Jako dostawcę smakołyków wybrano lokalną cukiernię, 
której pracownicy stworzyli projekt tortu, a do jego deko-
racji zaprosili mistrza w tym fachu. Ustalano menu uroczy-
stości, jakie dania będą gościom podawane.

Przychodziły  potwierdzenia  osób  deklarujących  swój 
udział. Zmiany towarzyszyły nam do samego końca. Sce-
nariusz ulegał ciągłym poprawkom.

Szukaliśmy związkowców, których pasje można byłoby 
pokazać w formie wystawy. Stworzono siedem ekspozycji 
w formie fotografii, obrazów, eksponatów , biżuterii, szki-
ców. Udało  się  pokazać  zbiory,  czasami  bardzo  osobiste 
pamiątki i odzyskane na czas wystawy prezenty, wcześniej 
porozdawane wśród znajomych.

Program  uroczystości  podzielono  na  część  oficjalną, 
w  której  znalazły  się  występy  sygnalistów,  wprowadze-
nie  sztandaru Związku Leśników Polskich Regionu Gór-
nośląskiego w Katowicach,  uroczyste  przywitanie  zapro-
szonych  gości,  przemówienia  i  odznaczenia  zasłużonych 
związkowców oraz ceremonia odznaczenia sztandaru. Na 
zakończenie tej części zaproszono wszystkich uczestników 
uroczystości przed budynek domu kultury, gdzie Panowie: 
Wiesław Kucharski Dyrektor RDLP w Katowicach, Jaro-
sław Szałata Przewodniczący Związku Leśników Polskich 
w RP oraz Marek Cholewa Przewodniczący Związku Le-
śników Polskich Regionu Górnośląskiego dokonali sadze-
nia pamiątkowego drzewa „Buka Stulecia”.

Po  zakończeniu  części  oficjalnej  był  czas,  by  spróbo-
wać urodzinowego tortu oraz podziwiać przygotowaną wy-
stawę pt.: „Leśnik – Związkowiec – Pasjonat”.

Do  części  artystycznej  wybrany  został  spektakl  tenora 
Oskara Jasińskiego wraz z zespołem Maestro Trio pt. „Kon-
cert  z  gwiazdami,  czyli  najpiękniejsze  przeboje  muzyki 
filmowej, musicalowej i operetkowej”. Widowisko z lubia-
nymi  ariami  w  wyko-
naniu  profesjonalnych 
artystów  podobało  się 
publiczności.  Niespo-
dzianką  wieczoru  był 
występ  zespołu  Satis-
faction Rock,  który  po-
wstał z inicjatywy leśni-
ków, członków naszego 
związku. Grupa posiada 
w  swoim  repertuarze 
utwory  lekko  jazzujące, 
bluesowe do rockowych 
włącznie.  Cały  zapre-
zentowany repertuar za-
służył na ogromne uzna-
nie, a koncert zakończył 
się gromkimi brawami.
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W czasie obchodów, przed Domem Kultury swoje mo-
bilne studio rozstawiła TVP3 Opole i przez godzinę prowa-
dziła, na żywo, program „O!polskie o poranku” pokazując 
rozmowy  z  leśnikami,  związkowcami,  z  ludźmi mający-
mi  swoje  zainteresowania  i  potrafiącymi  pięknie  mówić 
o swoich pasjach. 

Świętując  i  ciesząc  się  z naszej  rocznicy pokazywali-
śmy to co mamy najcenniejsze: wspaniałych ludzi.

W skład zespołu zdaniowego wchodzili: Olga Oleksiak, 
Piotr Chrzęszczyk, Andrzej Porwisz, Włodzimierz Wolny 
i relacjonująca Maria Bajsarowicz.
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XXX Jubileuszowy Rajd Leśników 
NA POKŁADZIE PRZYGODY

W  tym  roku  obchodzimy  niezwy-
kle ważny  dla  nas  Polaków  jubileusz 
100-lecia istnienia Niepodległej Pol-
ski. Rok 2018 upływa również pod 
znakiem jubileuszu 100-lecia dzia-
łalności  Związku  Leśników  Pol-
skich w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zbieg tych ważnych rocznic nie jest 
przypadkowy.  Leśnicy  na  przestrzeni 
lat wielokrotnie dowodzili, że są gorący-
mi patriotami i wiernie służyli oraz nadal słu-
żą Ojczyźnie. Działo  się  tak  podczas wojen,  powstań 
i  zrywów  patriotycznych,  ale  także  w  czasie  pokoju 
i pracy od podstaw przy budowie państwa  i państwo-
wości. W naszą profesję wpisana  jest  służba zarówno 
przyrodzie,  jaki  ludziom. Dlatego  też,  gdy w  listopa-
dzie 1918 roku dopiero zaczynało się budowanie nasze-
go państwa, równolegle powstawał ZLP w RP – zwią-
zek  zawodowy  polskich  leśników.  Znaczenie  bliskich 
związków  leśników  z  Niepodległą  Ojczyzną  docenił 
Pan  Prezydent  RP Andrzej  Duda,  uświetniając  Patro-
natem Narodowym w  Stulecie  Odzyskania  Niepodle-
głości obchody jubileuszu 100 lat istnienia ZLP w RP, 
które odbędą się 5 października w OKL Gołuchów. 

Leśnicy przez wiele lat doskonale zarządzając zaso-
bami polskiej przyrody dobrze znają pojęcie bioróżno-
rodności. Troskę  o  zróżnicowanie  życia  na wszelkich 
poziomach  jego  organizacji  odnoszą  także  do  relacji 
społecznych. Dlatego oprócz odpowiedzialności i pro-
fesjonalizmu wszelkich działań zawodowych, a nawet 
prywatnych, wiele uwagi poświęcają także otwartości. 
W  naszą  profesję  wpisana  jest  szczerość,  autentyzm 
i  sympatia  dla  otaczających  nas  ludzi  z  różnych  śro-
dowisk.  Chętnie  zatem  integrujemy  się wewnątrz  na-
szej organizacji  i nazywamy Bracią Leśną, ale równie 
chętnie otwieramy się na kontakty z ludźmi z naszego 
bliższego  i  dalszego otoczenia. Znajdziemy wiele do-
wodów i przykładów na otwartą postawę leśników, ale 
z  pewnością  najlepszym  są Ogólnopolskie  Rajdy  Le-
śników. 

To wydarzenie  rekreacyjno-turystyczne, na którym 
oprócz leśników i członków ich rodzin, na poszczegól-
nych trasach rajdowych oraz na uroczystym finale rajdu 
spotykają  się w  jednym miejscu  przyjaciele  lasu  oraz 
ludzie  lasu:  leśnicy  z  LP,  parków  narodowych,  urzą-
dzeniowcy, przedsiębiorcy  leśni,  studenci  itd. Spotka-
nia rajdowe to znakomita okazja, aby poznawać uroki 
różnych  zakątków  naszego  kraju,  kulturę  i  obyczaje 

ludzi  tam mieszkających  oraz  podziwiać 
dokonania  miejscowych  leśników. 
Rajd i przygody, z którymi spotyka-
my  się  na  trasach  pieszych,  auto-
karowych,  konnych,  rowerowych, 
kajakowych  czy  motocyklowych, 
znakomicie  integrują  środowisko 
leśników.  Jest  to  także  doskonała 

okazja do współpracy z  innymi bran-
żami i służbami, stąd na finale, gdzie spo-

tykają  się  uczestnicy  rajdu  z wszystkich  tras, 
zobaczymy także mundury strażaków, wojskowych, po-
licjantów oraz spotkamy się z przedstawicielami lokal-
nych samorządów, administracji rządowej oraz z miej-
scową  ludnością.  Każdy  rajd,  niezależnie  od  miejsca 
spotkania,  pogody  i  rozmachu  organizacyjnego,  staje 
się  niepowtarzalną  przygodą  i miłym,  trwałym wspo-
mnieniem.

Pierwsze ogólnopolskie turystyczne spotkanie leśni-
ków, które nazwane  zostało  I Ogólnopolskim Rajdem 
Biwakowym  Leśników  „Puszcza  Jodłowa  86”,  odby-
ło się w dniach 19 -22.VI.1986 roku na terenie RDLP 
Białystok.  W  pierwszym  rajdzie  uczestniczyło  około 
100 osób z  różnych zakątków kraju. Za  rok odbył  się 
II Ogólnopolski Rajd Leśników „ Pojezierze Suwalsko-
-Augustowskie 87” po nadleśnictwach Puszczy Augu-
stowskiej. Kolejne spotkanie leśnych turystów w 1988 
roku miało miejsce  na Kaszubach,  a w  roku  1989  IV 
Rajd  Leśników  zorganizowano  w  Beskidach,  przy 
udziale 170 uczestników. 

Potem  nastąpiła  przerwa,  bo  przecież  przemia-
ny  ustrojowe  w  naszym  kraju,  w  tym  pojawienie  się 
ustawy o  lasach,  były ważniejsze  od wydarzeń  rekre-
acyjnych.  Nie  było  też  „motoru  napędowego”,  który 
chciałby wprawić w  ruch  to  dość  skomplikowane  or-
ganizacyjnie przedsięwzięcie. W roku 1993 reaktywu-
jący  się  właśnie  po  przełomie  ustrojowym  Związek 
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zorga-
nizował V Ogólnopolski  Rajd  Leśników  „Bieszczady 
93” na  terenie RDLP Krosno. Odbył  się  on w dniach 
16-19.VI.1993 roku i zgromadził w magicznych Biesz-
czadach ponad 100 uczestników. W 1994 roku nie było 
rajdowego  spotkania  leśników,  ale VI Rajd  już  odbył 
się w Górach Świętokrzyskich, a kolejny w Borach Tu-
cholskich. Począwszy od bieszczadzkiego rajdu w 1993 
roku, Rajdy Leśników są organizowane przez Związek 
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej wspól-
nie z poszczególnymi dyrekcjami regionalnymi Lasów 
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Państwowych. Przyjęto zasadę, że wyboru miejsca or-
ganizowania  kolejnych  spotkań  dokonują  kierownicy 
drużyn  rajdowych, wspólnie  z  przewodniczącym ZLP 
w RP, podczas uroczystego finału rajdu. Przewodniczą-
cy ZLP w RP występuje wtedy z propozycją organizacji 
kolejnego rajdu do dyrektora wybranej RDLP, a  także 
do dyrektora generalnego LP z prośbą o zgodę na orga-
nizację spotkania  leśników oraz objęcie rajdu honoro-
wym patronatem. 

Właśnie w  tym wyjątkowym,  jubileuszowym  roku 
2018, w dniach 30 sierpnia – 1 września na terenie Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi orga-
nizowany jest również Jubileuszowy XXX Ogólnopol-
ski Rajd Leśników „Na pokładzie przygody”. Dyrektor 
RDLP Łódź Dariusz Pieniak podjął się, na wniosek ZLP 
w RP, trudu organizacji XXX Rajdu po Ziemi Łódzkiej. 
Jest  to  skomplikowane  organizacyjnie,  ale  jakże miłe 
w odbiorze przedsięwzięcie dla leśników z całego kra-
ju, a jak się ostatnio okazuje, także spoza jego granic. 
Po  raz  trzydziesty spotykamy się zatem na  rajdowych 
trasach, które są wytyczane co roku na terenie innej re-
gionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Może spotkają 
się  na  nich  rajdowicze,  którzy  uczestniczyli w  pierw-
szym rajdzie?

Organizację  Jubileuszowego  Raju  rozpoczęto  już 
rok wcześniej,  jesienią  2017  roku. Powołano Komitet 
Organizacyjny  XXX  Rajdu,  na  czele  którego  stanęli 
zastępcy  Dyrektora  RDLP  Łódź Marek Miścierewicz 
i Sławomir Nowicki oraz z ramienia ZLP w RP – Pa-
weł Kania.  Przygotowanie  tras  rajdowych  i  spotkania 
finałowego, które zaplanowano w Centralnym Ośrodku 
Sportu w Spale wymaga wielkiego wysiłku  organiza-
cyjnego i zaangażowania wielu leśników. Z całego ser-
ca  dziękujemy  im  za włożony wysiłek  i  serdeczność. 
Patronat nad  rajdem będzie po  raz kolejny sprawował 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, który odpo-
wiedział na naszą 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 tej imprezy w integracji i akty-
wizacji zawodowej licznej grupy leśników, co ma istotne 
znaczenie w komunikacji wewnętrznej Lasów Państwo-
wych. Z satysfakcją będę patronował temu wydarzeniu 
życząc niezapomnianych i miłych wrażeń w trakcie 
trwania Rajdu.”

Spotkamy się zatem niebawem wszyscy w znakomi-
tym nastroju w Spale i wspólnie podsumujemy jubile-
uszowy Rajd Leśników. To niepowtarzalne wydarzenie, 
gdzie w jednym miejscu spotykają się zapracowani lu-
dzie lasu z różnych zakątków kraju i świata, a spotykają 
się, bo po prostu chcą… Gdy nadchodzi dzień wyjaz-
du na rajd żegnamy na kilka dni „swoje” uprawy, sto-
sy drewna, biurka, komputery i wszelkie leśne zadania 
gospodarcze, a pakujemy plecaki, buty, gitary i przypo-
minamy sobie wielokrotnie powtarzane na dotychcza-
sowych 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 szlakach!

Jarosław Szałata
Przewodniczący ZLP w RP
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1. Rajdy organizowane przez Federację Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Lasów Pań-
stwowych:

  •   I Ogólnopolski Rajd Biwakowy Leśników „Puszcza Jo-
dłowa 86” Białystok – 19 -22.VI.1986 r. *

  •   II Ogólnopolski Rajd Leśników „ Pojezierze Suwalsko-
-Augustowskie 87” Nadleśnictwa Puszy Augustowskiej 
18-20.VI.1987 r., liczba uczestników – ok. 200 osób*

  •   III Ogólnopolski Rajd Leśników „Kaszuby 88” Gdańsk – 
8-10.IX.1988 r.*

  •   IV Ogólnopolski Rajd Leśników „Beskidy 89” – 7-10.
VI.1989 r., liczba uczestników – 170 osób*

2. Rajdy organizowane przez Związek Leśników Polskich w RP:
  •   V Ogólnopolski Rajd Leśników „Bieszczady 93” Krosno 

16-19.VI.1993 r., liczba uczestników – ponad 100 osób
  •   VI Ogólnopolski Rajd Leśników „Góry Świętokrzyskie 

95” Radom,  8-11.VI.1995  r.,  liczba uczestników – 112 
osób

  •   VII Ogólnopolski Rajd Leśników „Bory Tucholskie” To-
ruń, 13-15.VI.1996 r., liczba uczestników – 67 osób

  •   VIII  Ogólnopolski  Rajd  Leśników  „Ziemia  Są-
decka  97”  Krościenko  (ZLP  Okręgu  Małopolska)  
11-14.VI.1997 r., liczba uczestników – 320 osób

  •   IX Ogólnopolski Rajd Leśników „Szlakami Jaćwingów” 
Białystok 1-4.IX.1998 r., liczba uczestników – 205 osób

  •   X  Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników „Masyw 
Śnieżnika ‘99” Wrocław 17-19.VI.1999 r., liczba uczest-
ników – 342 osoby

  •   XI Ogólnopolski Rajd Leśników Polskich 2000 „Ostępy 
leśne  w  służbie  majora  Hubala-Dobrzańskiego”  Łódź 
7-9.IX.2000 r., liczba uczestników – ok. 300 osób

  •   XII  Ogólnopolski  Rajd  Leśników  „W  krainie  wilka”, 
Krosno (Bieszczady) 6-8.VI.2001 r., liczba uczestników 
– 630 osób

  •   XIII Ogólnopolski Rajd Leśników – nie było, żeby nie 
zapeszać imprezy**

  •   XIV Ogólnopolski Rajd Leśników „Śladami Wikingów 
– Wolin 2002” Szczecin 23-25.V.2002 r., liczba uczestni-
ków – 919 osób

  •   XV Ogólnopolski Rajd Leśników „Beskidy 2003 – u źró-
deł Wisły” Katowice (górnośląski) 12-14.VI.2003 r., licz-
ba uczestników – 1080 osób

  •   XVI  Ogólnopolski  Rajd  Leśników  „Ziemia  Lubuska 
2004” Zielona Góra 9-11.IX.2004 r., liczba uczestników 
– 1314 osób

  •   XVII  Ogólnopolski  Rajd  Leśników  „Szlakiem  Jezior 
Warmii i Mazur” Olsztyn 19-21.V.2005 r., liczba uczest-
ników – 1638 osób

  •   XVIII Ogólnopolski Rajd Leśników 2006 „Szlakami Le-
śnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka” Po-
znań 18-20.V.2006 r., liczba uczestników – 1802 osoby

  •   XIX Ogólnopolski Rajd Leśników 2007 „Ścieżkami Lu-
belszczyzny”  Lublin  14-16.VI.2007  r.,  liczba  uczestni-
ków – 2050 osób

  •   XX  Jubileuszowy  Rajd  Leśników  „Na  bursztynowym 
szlaku” Szczecinek 15-17.V.2008 r., liczba uczestników 
– 2148 osób

  •   XXI  Ogólnopolski  Rajd  Leśników  „Na  Harnasiowym 
Szlaku” Kraków 10-12.IX.2009 r., liczba uczestników – 
2420 osób

  •   XXII Ogólnopolski Rajd Leśników „Na Borowym Szla-
ku” Toruń  26-29.V.2010  r.,  liczba  uczestników  –  2347 
osób

  •   XXIII Ogólnopolski Rajd Leśników „ Śladami Dinozau-
rów” Radom 25-28.V.2011 r., liczba uczestników – 1741 
osób

  •   XXIV  Ogólnopolski  Rajd  Leśników  „Dolinami  Gwdy 
i Noteci” Piła 5-8.IX.2012 r., liczba uczestników – 1834 
osób

  •   XXV Ogólnopolski  Rajd  Leśników  „Na  Prastarej  Pia-
stów Ziemi, wśród wulkanów, Zamków, Kniei” Wrocław 
8-10.VIII.2013 r. liczba uczestników – ok. 1500 osób

  •   XXVI  Ogólnopolski  Rajd  Leśników  „Na  Jantarowym 
Szlaku” Gdańsk 11-13.IX.2014 r., liczba uczestników – 
ok. 1600 osób

  •   XXVII Ogólnopolski Rajd Leśników „Warszawa Da Się 
Lubić” Warszawa 18-20.VI.2015 r., liczba uczestników – 
ok. 1300 osób

  •   XXVIII Ogólnopolski Rajd Leśników Białystok 22-24.
IX.2016 r. – liczba uczestników – 1033 osoby

  •   XXIX Ogólnopolski Rajd Leśników „Tropem Niedźwie-
dzia” Krosno 22-24.VI.2017 r., liczba uczestników – ok. 
1500 osób

Kalendarium Ogólnopolskich Rajdów Leśników:

*Informacje z biuletynu informacyjnego „Leśnik Związkowiec” z lat 1986-1989.
**Informacja z Informatora ZLP w RP „Leśnik” nr 8(88) z sierpnia 2003 roku str. 8-9.
Kalendarium przygotowane na podstawie dokumentów Rajdów znajdujących się w biurze ZLP w RP oraz publikacji zamieszczonych w „Leśniku 
Związkowcu” w latach 1986-1989 i „Leśniku” w latach 1993-2017.


