W roku 2018 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 Leśników Polskich w
Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z wnioskiem o udzielanie Patronatu
Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w
Stulecie Odzyskania Niepodległości nad obchodami Jubileuszu 100-lecia
działalności ZLP w RP.
1. Informacje na temat wnioskodawcy:
Jarosław Szałata - Przewodniczący
Rzeczypospolitej Polskiej

Związku

Leśników

Polskich

ul. Grójecka 127
02 – 124 Warszawa
Tel. Kom. 602607230

Biuro ZLP w RP- tel. 22 589 83 80

e-mail: jaroslaw.szalata@lasy.gov.pl

Biuro e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl

strona: www.zlpwr.pl

w

Główny adres korespondencyjny:

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Grójecka 127
02 – 124 Warszawa

Powyższe dane są jednocześnie danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej
ze strony wnioskodawcy za współpracę z Kancelarią Prezydenta RP.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej 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
zakładowych
zgrupowanych
w 17 Okręgach
(Regionach) i Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, Generalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych, Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Biura
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Związek liczy 11200 członków. W tym: Białystok 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 Jarosław 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 powtarzający zasady obowiązujące
w Związku Leśników Polskich 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,
samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych, a w
szczególności:
1. Obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich
rodzin oraz dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu
kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,
2. Obrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego rozwój i trwałość
gospodarki leśnej.

2. Szczegółowy opis i program przedsięwzięcia:
Uroczystość odbędzie się w dniu 5 października 2018 roku w Ośrodku Kultury
Leśnej w Gołuchowie. Adres:
ul. Działyńskich 2
63-322 Gołuchów
Ramowy program uroczystości:

100- lecia Związku Leśników Polskich w RP

1. Wprowadzenie sztandaru i odegranie Hymnu Leśników przez Orkiestrę
Reprezentacyjną Lasów Państwowych
2. Powitanie gości- przewodniczący ZLP w RP
3. Słowo wstępne Patrona Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej Andrzeja Dudy
4. Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz
Krajowego Duszpasterza Leśników

5. Muzyczny kwadrans leśno-patriotyczny
6. Wystąpienie okolicznościowe przewodniczącego ZLP w RP
7. Wręczenie odznaczeń – państwowych, resortowych i związkowych

8. Wystąpienia gości
9. Odczytanie życzeń.
10. Zakończenie części oficjalnej i zaproszenie do posadzenia Drzewa
Stulecia ZLP w RP oraz na uroczystą kolację po zakończeniu
uroczystości.
11. Wyprowadzenie sztandaru w asyście orkiestry.
10. Występ artystyczny

Uroczystość, którą odbędzie się 5 października 2018 roku w Gołuchowie
poprzedzą mniejsze uroczystości jubileuszowe w regionach ZLP w RP,
zapowiadające centralne obchody 100-lecia. Będą one powiązane z obchodami
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zawierały elementy
patriotyczne.

12.Informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach:
Uroczystości jubileuszowe zostaną sfinansowane ze środków własnych ZLP w
RP ze wsparciem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
13.Informacje na temat planowanych lub uzyskanych patronatów
honorowych innych osób lub instytucji:
Zaplanowano uzyskanie Patronatu Narodowego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania
Niepodległości jako jedynego i wyłącznego. Do udziału w uroczystości
zaplanowano zaproszenie Ministra Środowiska, Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych, Krajowego Duszpasterza Leśników, ścisłego
kierownictwa Lasów Państwowych, przedstawicieli różnych zrzeszeń,
stowarzyszeń i władz samorządowych.
14.Informacje o patronatach medialnych, partnerach przedsięwzięcia
oraz formach jego propagowania w mediach:
Uroczystość będzie objęta patronatem medialnym Lasów
Państwowych z wykorzystaniem wszelkich możliwości Centrum
Informacyjnego Lasów Państwowych: prasa i telewizja leśna, strona
www.lasy.gov.pl. Na stronie www.zlpwr.pl została stworzona specjalna
zakładka „100 lat ZLP w RP”. Zapowiedź oraz relacje z uroczystości
zostaną przekazane do redakcji „Lasu Polskiego”, „Przeglądu
Leśniczego”, „Dziennika Leśnego” i innych dzienników oraz czasopism.

Jubileusz 100-lecia działalności Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej
Polskiej nieprzypadkowo przypada w roku stulecia Niepodległości Państwa
Polskiego. Polscy leśnicy na przestrzeni dziejów zawsze byli wiernymi patriotami
i historia ich działalności jest ściśle powiązana z losami Narodu. Polska w chwili
odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 roku nie stanowiła jednego
organizmu gospodarczego, a zdecydowana większość jej mieszkańców to
mieszkańcy wsi. Nasz kraj po zaborach odziedziczył zdewastowane lasy i słabo
rozwinięty przemysł drzewny, co dla leśników było nową, trudną sytuacją, która
postawiła im odpowiedzialne zadania. Jednym z ważniejszych założeń dla
polityki leśnej odradzającego się państwa było uporządkowanie i zabezpieczenie
przed dalszą dewastacją lasów, których 2/3 ogólnego obszaru kraju było w rękach
prywatnych. Było to skomplikowane zadanie, rodzące wiele napięć i konfliktów
w odradzającym się Państwie Polskim. Leśnicy poradzili sobie z nim jednak
znakomicie, troszcząc się jednakowo o przyrodę i ludzi, a pomogła im w tym idea
jednoczenia się w ruchu związkowym. Przyczyniło się to to dynamicznego
rozwoju polskich lasów, które w okresie międzywojennym stały się szybko
bogactwem narodowym oraz do zbudowania potęgi polskiego przemysłu
drzewnego. W 1924 roku powstało przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Lasy
Państwowe”, natomiast sprawami ludzi lasu zajmowali się oni sami, zrzeszając
się w stowarzyszenia. 19 lutego 1918 roku na walnym zebraniu członków
Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie podjęta
została uchwała o założeniu zrzeszenia zawodowego skupiającego leśników. Ze
względu na brak zgody okupacyjnych władz niemieckich na utworzenie
Stowarzyszenia Leśników Polskich, wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
odbyły się po wyzwoleniu spod okupacji – 10 listopada 1918 roku.
Przewodniczącym został wówczas Stanisław Kączkowski. Zarząd nawiązał
kontakty z leśnikami z całej Polski i w kwietniu 1919 roku odbyła się

trójdzielnicowa (Kongresówka, Małopolska i Wielkopolska) konferencja
delegatów, na której przedyskutowano ostateczną wersję Statutu. Nazwę
zjednoczonego zrzeszenia zawodowego ustalono na Związek Leśników Polskich.
Odrodzenie się Państwa Polskiego w 1918 roku było również impulsem do
odrodzenia się działalności społecznej Polaków, budowania więzi i jednoczenia
się w organizacje społeczne. Choć już niebawem pojawiła się ogromna
przeszkoda w postaci wojny 1920 roku, a potem nasz Naród usiłował zniszczyć
kataklizm II Wojny Światowej. Wielu leśników zginęło w wyniku działań
wojennych na wszystkich frontach wojny światowej oraz w skomplikowanych
czasach odradzania się Polski po jej zakończeniu. Związek Leśników Polskich w
Rzeczypospolitej Polskiej zawiesił swoją działalność w lipcu 1945 roku, a został
reaktywowany po przemianach ustrojowych we wrześniu 1992 roku.
Członkowie Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej 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 miłość do Ojczyzny krwią,
bo tylko podczas II wojny światowej życie oddał co trzeci leśnik, często z całą
rodziną. Zaraz po zakończeniu wojny leśnicy z pasją zaczęli zagospodarowywać
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 munduru i honoru
polskiego leśnika, bo czas biedy oraz ciągłych prób deprecjonowania zawodu i
tradycji polskiego leśnictwa. Bardzo istotne jest też to, że leśnicy na przestrzeni
ostatnich 100 lat byli i są bardzo związani ze społecznościami lokalnymi i solidnie
pracują dla ich dobra. Są radnymi, sołtysami, pomagają parafiom, szkołom,
turystom i mieszkającym wokół ludziom. To tylko niektóre fakty i przykłady ale
już one dają solidne podstawy do ubiegania się o udzielanie Patronatu
Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w
Stulecie Odzyskania Niepodległości nad obchodami Jubileuszu 100-lecia
działalności ZLP w RP.
Pozostając w przekonaniu, że wniosek zostanie przyjęty przekazuję z szacunkiem
tradycyjne, leśne pozdrowienie:
Darz Bór!
Jarosław Szałata
Warszawa, dnia 12 lutego 2018 roku.

