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Zdrowych, pełnych rodzinnego ciepła, bliskości i spokoju,
wypełnionych zapachem choinki i nutami kolęd 

świąt Bożego Narodzenia. 
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku,

sukcesów w życiu osobistym i zawodowym,
owocnej współpracy przy podejmowaniu nowych wyzwań

życzy
Jarosław Szałata

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP



Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP
W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r. w Leśnym Ośrodku Wypoczynkowym Nagórzyce odbyło 
się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Jarosław Sza-
łata. Przywitał wszystkich przybyłych członków Rady 
Krajowej, a następnie przedstawił plan obrad.

Wymiana pokoleniowa w LP jest również 
odczuwalna w działalności związkowej. Po 
raz kolejny obrady RK rozpoczęły się od 
zmian personalnych. Dotychczasowy, wielo-
letni Przewodniczący Okręgu Małopolskiego 
Józef Stec zbliża się do wieku emerytalnego 
i postanowił zakończyć aktywną działalność 
na tym stanowisku. Zastąpił go, wybrany 
głosami małopolskich delegatów, dotych-
czasowy przedstawiciel Okręgu w RK Józef 
Łapka z Nadleśnictwa Nowy Targ. W związ-
ku z przeprowadzonymi wyborami nastąpiły 
również zmiany w składzie Rady Krajowej. 
Nowym członkiem Prezydium RK został Jó-
zef Łapka, natomiast członkiem Rady Krajo-
wej, desygnowanym przez Okręg Małopol-
ski został Bogusław Młynarczyk (pracownik 
Nadleśnictwa Niepołomice). 

Następnie omówiono plany organizacji 
na najbliższe lata Rajdów Leśników oraz 
Mistrzostw Szachowych.

Najbliższe Rajdy odbędą się na terenie:
 RDLP w Katowicach – 13-15 czerwca 

2019 r.,
 RDLP w Szczecinie w 2020 r.,
 RDLP w Zielonej Górze w 2021 r.

Natomiast Mistrzostwa Szachowe odbę-
dą się:
 w kwietniu 2019 r. w Leśnym Ośrodku 

Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego 
w Jedlni Letnisku (teren RDLP w Rado-
miu),

 w 2020 r. w Ośrodku Kultury Leśnej 
w Gołuchowie (teren RDLP w Poznaniu).

Przewodniczący ZLP w RP Regionu Górnośląskiego 
– Piotr Chrzęszczyk przedstawił wstępny plan najbliższe-
go Rajdu Leśników. Odbędzie się on pod nazwą „Nie taki 
Śląsk czarny – kopalnia przygody”. Poinformował na ja-
kim etapie przygotowań jest wydarzenie. Planuje się Finał 
Rajdu w malowniczej scenerii Zamku w Ogrodzieńcu.

W kolejnej części obrad Przewodniczący Jarosław 
Szałata podsumował obchody 100-lecia działalności 
ZLP w RP, które odbyły się 5 października br. w OKL 
w Gołuchowie. Wydarzenie było objęte Patronatem Na-
rodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudy. W dniu 11 listopada br. został wystosowany 
z Kancelarii Prezydenta list z wyrazami wdzięczności 
i podziękowaniami:
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Przewodniczący przekazał również informacje o re-
gionalnych uroczystościach jubileuszowych, które od-
bywały się i jeszcze trwają w poszczególnych zakątkach 
kraju. Następnie został poruszony temat zmian w Ustawie 
o związkach zawodowych, które będą obowiązywać od 
1 stycznia 2019 r. Temat został szeroko omówiony. Usta-
lono kierunki zmian w statucie ZLP w RP, które pozwolą 
na sprawne funkcjonowanie Związku i  dostosowanie go 
do wymogów nowej ustawy. Omówiono sprawy organiza-
cyjne i finansowe ZLP w RP oraz przedstawiono plany na 
następny rok. Rada Krajowa zatwierdziła plan budżetu na 
2019 r. i pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2018 
roku. Na wniosek Regionu Górnośląskiego przyznała za-
pomogę finansową jednemu z członków Związku.

Kolejnym punktem było omówienie działalności 
i planów rozwoju Ośrodka Wypoczynkowego Jantar 
oraz Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” 
w Krynicy Zdroju. 

Następnie przyszedł czas na sprawy i problemy po-
szczególnych regionów, okręgów, organizacji. Człon-
kowie Prezydium, Rady Krajowej i Krajowej Komisji 
Rewizyjnej składali wnioski, pytania i przedstawiali 
problemy nurtujące członków związku.

Poruszono szereg istotnych tematów związanych 
z bieżącą działalnością związkową oraz sytuacją w La-
sach Państwowych. m.in. zasady wydawania posiłków 
profilaktycznych, sprawy kilometrówki, mundurówki, go-
spodarki mieszkaniowej, pracowniczych programów kapi-

tałowych i emerytalnych. Przewodniczący Jarosław Szałata 
zobowiązał się przedstawić te sprawy na spotkaniu przed-
stawicieli central związkowych z Dyrektorem Generalnym, 
zaplanowanym na styczeń 2019 r. Spotkanie zainicjowane 
zostało na wniosek Przewodniczącego, w którym zapro-
ponował poniższe tematy – bardzo istotne dla członków 
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej:
1.  Sprawa zmiany zasad zwrotu kosztów za używanie 

pojazdów prywatnych do celów służbowych.
2.  Bonusy dla pracowników Lasów Państwowych i branż 

pokrewnych od firmy Orlen – karty paliwowe na ma-
teriały pędne i oleje (temat poruszany był na naradzie 
w DG LP 26 lipca 2018 r. i miał być przedmiotem ob-
rad Komisji Wspólnej w październiku 2018 roku, któ-
ra jednak została przełożona na inny termin).

Od lewej: Krystyna Sowa, Józef Łapka, Janusz Kuszewski

Od lewej: Bogusław Młynarczyk, Krystyna Sowa

Rada Krajowa ZLP w RP

Od lewej: Paweł Kania, Jarosław Szałata, Urban Kolman
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Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników 
Polskich Okręgu Małopolskiego

W dniach 16–17.11.2018r. w Zakopanem – Jaszczurówce odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Związku Leśników Polskich Okręgu Małopolska. 

Zjazd otworzył Józef Stec Przewodniczący ustępują-
cej Rady Okręgu witając przybyłych gości i delegatów.

Miłym akcentem Zjazdu było odznaczenie odzna-
kami „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżnia-
jących się członków Związku przez Przewodniczącego 
ZLP Okręgu Małopolska kol. Józefa Steca.

Złotą odznakę otrzymali:
Samek Władysław –  N-ctwo Nawojowa
Serwoński Henryk –  N-ctwo Gorlice
Pasek Piotr –  N-ctwo Nawojowa
Frydrych Marek –  N-ctwo Nowy Targ
Młynarczyk Bogusław –  N-ctwo Niepołomice
Budzowski Dariusz –  N-ctwo Nowy Targ
Tomasiak Krzysztof  –  N-ctwo Piwniczna

Srebrną odznakę otrzymali:
Luberda Teresa –  N-ctwo Nowy Targ
Fryźlewicz Wojciech –  N-ctwo Nowy Targ
Pawłowski Bogusław –  N-ctwo Limanowa
Ryba Tomasz –  N-ctwo Dębica
Nowak Janusz –  N-ctwo Krościenko
Kukuła Marek –  N-ctwo Gorlice

Brązową odznakę otrzymali:
Przybyła Krzysztof –  N-ctwo Nowy Targ
Łachut Grzegorz – N-ctwo Limanowa
Kusper Daniel –  N-ctwo Nowy Targ

W imieniu odznaczonych podziękowali Władysław 
Samek oraz Dariusz Budzowski, który życzył mądrych, 

Odznaczeni srebrną odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”  
Teresa Luberda i Tomasz Ryba

Głos zabiera Józef Stec – ustępujący Przewodniczący ZLP Okręgu 
Małopolska

3.  Analiza obciążenia pracą na poszczególnych sta-
nowiskach i racjonalizacja obciążeń obowiązkami 
– deklarowaliśmy udział naszych przedstawicieli 
w zespole, który miał zostać powołany w tym celu.

4.  Sprawa Pracowniczych Programów Emerytalnych 
i Pracowniczych Programów Kapitałowych – wnio-
sek o jak najszybsze podjęcie rozmów w tej ważnej 
sprawie i wypracowanie wspólnego stanowiska.

5.  Funkcjonowanie Portalu Pracowniczego jako narzę-
dzia komunikacji wewnętrznej dla wszystkich leśni-
ków.

Podczas dwudniowych obrad zostały zebrane z tere-
nu, czyli z organizacji zakładowych i regionów, wszystkie 
ważne dla leśników sprawy i uwagi, które stworzyły plan 
działania na najbliższy czas. Szeroko dyskutowano o spra-
wach dobrego wizerunku leśników, społecznej odpowie-
dzialności leśnictwa i kierunkach najbliższych działań po-
żytecznych dla wszystkich ludzi lasu. Wszystko to ze świa-
domością, że stoimy właśnie na progu następnego stulecia 
aktywnej działalności Związku Leśników Polskich w RP.

Tekst: Lena Kacperczyk i Jarosław Szałata
Foto: Biuro ZLP w RP
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owocnych obrad i dalszej pracy dla dobra wszystkich 
leśników.

Przewodnictwo obrad powierzono kol. Władysławo-
wi Samkowi.

Dokonano wyboru: protokolanta, Komisji Skrutacyj-
nej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Okręgu Józef Stec złożył 
sprawozdanie z działalności Rady Okręgu Małopolska 
za okres od ostatniego Zjazdu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Paw-
łowski przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej.

Delegaci nie zgłosili uwag do sprawozdań.
Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującej 

Radzie.
Na zjeździe dokonano wyboru nowych władz Rady 

Okręgu. Przewodniczącym został kol. Józef Łapka. V-ce 
przewodniczącymi są: Piotr Pasek i Grzegorz Łachut, 
sekretarzem – Krystyna Sowa.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: przewodniczącego 
Bogusława Pawłowskiego, członków: Dariusza Rotko 
i Bogusława Młynarczyka .

Delegatem do Rady Krajowej został Bogusław Mły-
narczyk.

Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP zostali wybrani: 
Józef Łapka i Bogusław Młynarczyk ( członkowie RK), 
Krystyna Sowa, Tomasz Ryba i Piotr Pasek.

W dyskusji podjęto szereg ważnych spraw pracow-
niczych i związkowych dotyczących m.in. sortów mun-
durowych, wznowienia organizacji Regionalnej Spar-

takiady Leśników, prowadzenia strony internetowej 
ZLP Okręgu Małopolska i inne. Przyjęto proponowane 
wnioski i uchwały m.in. podjęto uchwałę o nadaniu ty-
tułu Honorowego Członka ZLP Okręgu Małopolska kol. 
Władysławowi Samkowi.

Po przyjęciu uchwał Zjazdu Sprawozdawczo Wybor-
czego ZLP Okręgu Małopolska Przewodniczący Zjazdu 
zakończył obrady życząc dalszej owocnej współpracy.

Tekst: Krystyna Sowa
Foto: ZLP Okręgu Małopolskiego

Przewodniczący Zjazdu Władysław Samek składa gratulacje nowo 
wybranemu Przewodniczącemu ZLP Okręgu Małopolska Józefowi 
Łapce

Odznaczeni złotą odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”: Henryk Serwoński, Władysław Samek, Piotr Pasek, Dariusz Budzowski, 
Marek Frydrych, Bogusław Młynarczyk  oraz Józef Stec
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Złota Odznaka Związkowa „Zasłużony dla Leśników 
Polskich” dla Nadleśnictwa Sarbia

Uroczystości obchodów 40-lecia Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Pile, które odbyły się w dniu 
6 września 2018 r. w Centrum Promocji LP w Goraju, 
dla pracowników Nadleśnictwa Sarbia miały wyjątkowy 
charakter. W trakcie uroczystości sztandar Nadleśnictwa 
Sarbia odznaczony został Złotą Odznaką Związkową 
„Zasłużony dla Leśników Polskich”. W 2017 r. Rada 
Regionu Pilskiego wystąpiła do Rady Krajowej ZLP 
w RP o przyznanie takiego wyróżnienia Nadleśnictwu 
Sarbia. Odznaka została nadana w grudniu 2017 r. i cze-
kano na odpowiedni – doniosły moment, aby dokonać 
nadania odznaki. W ocenie związkowców Regionu Pil-
skiego i kierownictwa RDLP w Pile uznano, że najbar-
dziej odpowiednim momentem będą obchody 40-lecia 
RDLP w Pile i tak się stało. Dekoracji sztandaru doko-
nał Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP  
Jarosław Szałata, przekazując jednocześnie na ręce 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia Macieja Strawy 
okolicznościowy grawerton. 

Jarosław Szałata w swoim wystąpieniu stwierdził, 
że tym wyróżnieniem uhonorowani zostają wszyscy pra-
cownicy Nadleśnictwa Sarbia za działalność w obronie 
interesów polskiego leśnictwa, troskę o rozwój i trwałość 
gospodarki leśnej. Jarosław Szałata osobno podzięko-
wał Nadleśniczemu Maciejowi Strawie za promowanie 
i działalność na rzecz podniesienia rangi zawodu leśni-
ka. Nadleśnictwo Sarbia jest pierwszym nadleśnictwem 
i drugą instytucją w kraju uhonorowanym taką odznaką. 
Wcześniej w 2017 r. Złotą Odznakę Związkową przy-
znano dla Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.   

Jako Przewodniczący Zakładowej Organizacji 
Związkowej ZLP w RP chcę podziękować wszystkim 
Pracownikom Nadleśnictwa Sarbia za ich solidarność 

i właściwe postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości, 
obronę praw i godności zawodowej leśnika. Pomimo, 
niekiedy innego postrzegania tej samej sprawy, jak trze-
ba zawsze jesteśmy razem. Na koniec zacytuję mojego 
kolegę związkowca Marcina Kowalskiego z Nadleśnic-
twa Czaplinek „Do indywidualnej oceny pracowników 
pozostaje działalność związkowa, jej skuteczność i przy-
należność do organizacji”. (Leśnik 7–9. 2017 r. artykuł 
„Po co komu związki zawodowe”)

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem
Darz Bór

Tekst: Przewodniczący ZOZ  
w Nadleśnictwie Sarbia ZLP w RP

Romuald Dreger
Foto: ZLP w RP Regionu Pilskiego
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Jubileusz 25-lecia Nadleśnictwa Sulęcin  
(RDLP w Szczecinie)

W 1993 roku na terenie Gminy Sulęcin zostało powo-
łane Nadleśnictwo Sulęcin, z siedzibą w Sulęcinie przy 
ulicy Lipowej. Nadleśnictwo podlega Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i skupia wo-
kół siebie 12 leśnictw na terenie dwóch obrębów. W tym 
roku przypada Jubileusz 25-lecia Nadleśnictwa Sulęcin, 
które z tej okazji 21 listopada otrzymało sztandar.

Uroczystości przekazania sztandaru miały miejsce 
podczas mszy świętej w intencji Nadleśnictwa w ko-
ściele św. Mikołaja w Sulęcinie, koncelebrowanej przez 
księży parafii i kapelanów.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe 
z RDLP Szczecin, sąsiednich nadleśnictw, Związku Le-
śników Polskich w RP Regionu Zachodniego, szkół z te-
renu gminy, Wojska Polskiego i kół łowieckich.

W Jubileuszu 25-lecia Nadleśnictwa Sulęcin uczest-
niczyli również mieszkańcy gminy, młodzież, goście za-
proszeni, przedstawiciele Dyrekcji Lasów Państwowych 
ze Szczecina, służb mundurowych oraz jednostek orga-
nizacyjnych gminy i powiatu. 

Po mszy odbyło się spotkanie różnych pokoleń leśni-
ków, podczas którego uhonorowano najbardziej zasłu-
żonych spośród nich.  

Przewodniczący Regionu Zachodniego ZLP w RP, 
Pan Bronisław Sasin w asyście Pana Witolda Wasylków, 
nadleśniczego Nadleśnictwa Sulęcin odznaczył Złotym 
Znakiem Związku Pana Stanisława Hasiuka – Prze-
wodniczącego ZLP w RP przy Nadleśnictwie Sulęcin.

Uhonorowano Złotą Odznaką „Zasłużony Dla Le-
śników Polskich” Pana Witolda Wasylków – nadleśni-
czego Nadleśnictwa Sulęcin. 

Wręczono również Srebrną Odznakę Panu Micha-
łowi Zgoła – emerytowanemu pracownikowi nadleśnic-
twa oraz Panu Henrykowi Grzybowskiemu – renciście, 
byłemu podleśniczemu leśnictwa Glisno. 

Brązowe Odznaki otrzymali: Pan Grzegorz Kot – le-
śniczy Leśnictwa Długoszynek oraz Pan Marek Pławu-
szewski – podleśniczy Leśnictwa Brzeźno.

Tekst: Kinga Adamska-Gerber 
Foto: ZLP w RP Regionu Zachodniego

Od prawej strony: W. Wasylków, B. Sasin, S. Hasiuk, M. Zgoła, H. Grzybowski, G. Kot
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XXX Ogólnopolski Rajd Leśników  
„Na Pokładzie Przygody” – podsumowanie

W dniach 30 sierpnia – 1 września br. odbył się XXX 
Ogólnopolski Rajd Leśników „Na Pokładzie Przy-
gody”. Szlaki łódzkich lasów można było przemierzyć 
pieszo, autokarem, kajakiem, motocyklem, rowerem czy 
tramwajem. 

Na trasach rajdowych można było spotkać ok. 1000 
osób – byli to leśnicy z całego kraju oraz ich rodziny. 
Organizatorem Rajdu był Związek Leśników Polskich 
w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi wraz z Nad-
leśnictwami z terenu RDLP w Łodzi.

Wielkie podziękowania należą się kierownictwu RDLP 
w Łodzi oraz wszystkim Nadleśniczym i koordynato-
rom tras odpowiedzialnym za organizowanie baz rajdo-
wych, jak również Zastępcom Dyrektora RDLP Łódź: 
Panu Sławomirowi Nowickiemu – Przewodniczącemu 
zespołu organizacyjnego oraz Panu Markowi Miściere-
wiczowi – Komandorowi Rajdu. Ponadto podziękowa-
nia należą się Panu Pawłowi Kani – Przewodniczącemu 
ZLP w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi i Pani 
Hannie Kolasińskiej – Starszemu Specjaliście SL do 
spraw Mediów RDLP Łódź, którzy solidnie napracowali 
się przy organizacji tak dużej imprezy, wspólnie z kole-
żankami i kolegami z zespołu organizacyjnego. 

Finał imprezy odbył się w dniu 1 września br. w Spa-
le na terenie centralnego Ośrodka Sportu przy udziale 
około 1600 osób. Uczestników przywitał Komandor raj-
du, który jednocześnie dokonał podsumowania imprezy. 
Głos zabrali również: Zastępca Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych – Jerzy Piątek, Dyrektor RDLP 
Łódź – Dariusz Pieniak oraz Przewodniczący ZLP w RP 
– Jarosław Szałata. Następnie posadzono dąb w imieniu 
rajdowiczów w 100-lecie odzyskania Niepodległości.

Tradycyjnie ostatniego dnia ogłoszono zwycięzców 
w konkursach najmłodszego i najstarszego uczestni-
ka rajdu. Najmłodszy uczestnik miał niespełna rok, 
a najstarszym uczestnikiem był Stanisław Kokoszka 
z Nadleśnictwa Maskulińskie – liczył sobie 78 lat. Naj-

liczniejsza drużyna przybyła z Nadleśnictwa Pisz i li-
czyła 35 osób. Najdłuższą trasę motocyklem na rajd 
(392 km) pokonał Artur Jagielski z Nadleśnictwa Lub-
niewice. Najwytrwalszym uczestnikiem był Marek 
Twardzioch z Nadleśnictwa Korpele, który w Rajdzie 
uczestniczył po raz 29. Najpiękniejszą „Topielicą” 
została Anna Koniecko, a najprzystojniejszym „Szu-
warkiem” Arkadiusz Szóstak, którzy przybyli z Nad-
leśnictwa Elbląg.

W trakcie kilkugodzinnej imprezy odbyły się występy 
i koncerty. Wystąpił zespół Trzeci Oddech Kaczuchy 
oraz Pozyton Sound & Dr Love.

XXX Rajd Leśników okazał się doskonałą okazją do 
poznania walorów przyrodniczych, turystycznych Ziemi 
Łódzkiej oraz integracji leśników z całej Polski. Dzięku-
jemy jednym głosem za wspaniałą aurę, nie tylko z racji 
znakomitej pogody towarzyszącej rajdowiczom, a także 
za wspaniałą atmosferę.

Wszyscy będziemy czekać na kolejny, XXXI Ogól-
nopolski Rajd Leśników. Organizowany on będzie 
w czerwcu 2019 roku na terenie RDLP w Katowicach.

W wyniku spotkania wszystkich kierowników drużyn 
rajdowych z Przewodniczącym ZLP w RP ustalono, że 
Rajd w 2020 roku przygotują zachodniopomorscy leśni-
cy z RDLP w Szczecinie. 

Więcej zdjęć znajdą Państwo na stronie Związku 
Leśników Polskich w RP w zakładce Galeria – http://
zlpwrp.pl/galeria-2/xxx-ogolnopolski-rajd-lesnikow-na-
pokladzie-przygody-2018/

Tekst: Lena Kacperczyk,  
Paweł Kania – Przewodniczący 

ZLP w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi; 
Wiceprzewodniczący ZLP w RP

Zdjęcia: Wojciech Skraboń – Przewodniczący  
Organizacji Zakładowej ZLP w RP  

Regionu Środkowopolskiego w Łodzi  
w Nadleśnictwie Radomsko
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„…Gdzie ta Łódź jest, a przy niej nasz szlak,
morze łąk i fale zbóż i traw i spieniony grzywacz…
Zaraz, to nie to!
To dla piwa za płytkie jest szkło!
Gdzie ta Łódź jest, a przy niej nasz szlak,
na pokładzie noce pełne gwiazd.
By choroby morskiej było mniej,
to nie mieszaj i rozsądek miej!...”
fragment konkursowej piosenki załogi z Nadleśnictwa 

Elbląg

XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników „Na 
Pokładzie Przygody” organizowany na terenie Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi przeszedł 
już do historii. Pozostały wspomnienia. Wspomnienia, 
do których będziemy mogli wielokrotnie wracać, bo rajd 
jest zawsze za krótki, a chwile spędzane razem sprawia-
ją, że jesteśmy szczęśliwi. Z większą ochotą wracamy 
do swoich codziennych obowiązków planując następne 
spotkania. W przyszłym roku zjazd leśników odbędzie 
się na terenie RDLP Katowice.

29 sierpnia rozpoczęliśmy przygodę na obszarze 
Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Wybrali-
śmy trasę numer 13: kajakowo-pieszo-rowerową. Do 
gospodarstw agroturystycznych: „Leśna Przystań” 
i „Danielówka” w Ciemiętnikach oraz „Chata u brata” 
w Krzętowie przyjechało łącznie 70 uczestników rajdu, 
reprezentantów Nadleśnictw: Elbląg, Grodziec, Mięki-
nia, Myszyniec, Kluczbork oraz Rudy Raciborskie. Po 
przyjeździe do bazy na terenie Nadleśnictwa Przedbórz 
przywitali nas koordynatorzy tras. Każdy z uczestników 
otrzymał plecak rajdowy, w którym oprócz znaczków 
rajdowych, czapeczek, podręcznych latarek, koszulek 
oraz odblaskowych kamizelek, regionalnego trunku, 
znalazł specjalne wydanie Kwartalnika Krajoznawcze-

go RPK PTTK w Łodzi „Wędrownik”. Nasi opieku-
nowie podzielili przybyłych gości na 35 osobowe za-
łogi, przedstawili plany na następne dni, opowiedzieli 
o atrakcjach, które przygotowali na czas naszego poby-
tu. Wszechstronnie poinformowani udaliśmy się na wie-
czorny odpoczynek.

Rano po śniadaniu nasza drużyna rozpoczęła rajd od 
spływu kajakowego rzeką Pilicą. Nazwa rzeki pochodzi 
od słowa „pilić” tzn. ponaglać, spieszyć się, szybko coś 
robić. Dla nas rzeka ta okazała się dobrym, spokojnym 
miejscem do wspólnej integracji. Przepiękna pogoda 
sprzyjała naszej wodnej wyciecze. Robiąc „tratwy” z ka-
jaków, nigdzie się nie spiesząc mieliśmy dużo czasu na 
wspólne poznanie. I o to w czasie rajdowych wypadów 
chodzi: o spotkania pełne radości. Płynąc najdłuższym, 
lewobrzeżnym dopływem Wisły mogliśmy podziwiać 
liczne wyspy, rozlewiska, łuki oraz pętle. Na trasie brak 
przenosek, płynie się przyjemnie, wręcz relaksująco. Po 
dotarciu na umówione miejsce, gospodarze poczęsto-
wali nas przysmakami z grilla i po krótkim odpoczynku 
udaliśmy się autokarem do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację.

Szlakiem przedborskiej Pilicy  
– wspomnienia rudzkiego rajdowicza
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Wieczorem odbyły się konkursy na najpiękniejszą 
„Topielicę” i najprzystojniejszego „Szuwarka” oraz pio-
senkę rajdową. Do konkursu na piosenkę został zgłoszo-
ny nasz kolega z Kluczborka Sławek Czempiel. Zaśpie-
wał utwór Piotra Bukartyka pt. „Siódma rano w sklepie”. 
Występ Sławka został nagrodzony gromkimi brawami. 
Do finału została zakwalifikowana piosenka drużyny 
z Elbląga, która prowadziła intensywne próby swojego 
utworu od czasu przyjazdu. Podczas wieczornej biesia-
dy zagrał nam zespół Fantastic.

Następnego dnia uczestnikom wycieczki zostały wy-
pożyczone rowery z Zespołu Nadpilicznych Parków 
Krajobrazowych oraz z Powiatowego Centrum Kultu-
ralno-Rekreacyjnego we Włoszczowej. Na rowerowej 
trasie rolę przewodnika pełnił pracownik Przedborskie-
go Parku Krajobrazowego oraz miejscowi leśniczowie. 
Za zabezpieczenie przejazdu przez drogi publiczne odpo-
wiedzialni byli strażnicy leśni. Trasa liczyła około 18 km 
i wiodła przez malowniczo położone miejscowości wo-
jewództwa świętokrzyskiego z historią, których zapoznał 
nas przewodnik. Zatrzymaliśmy się w rezerwatach: Mu-
rawa Dobromierska i Bukowa Góra. Po krótkiej przerwie 
wyruszyliśmy do Centrum Japońskich Sportów i Sztuk 
Walki „Dojo” w Starej Wsi. O centrum opowiedział nam 
opiekun, z którym zwiedziliśmy to magiczne miejsce. Zo-
baczyliśmy salę treningową, w której ćwiczy min. repre-
zentacja Polski karate tradycyjnego. Mogliśmy podziwiać 
budynki zbudowane w stylu architektury japońskiej oraz 
ich piękne otoczenie. Przewodnik dużo czasu poświęcił 
na omówienie panujących w tym miejscu reguł. Poko-
ra, szacunek dla ludzi, stabilne emocje, stawianie sobie 
nowych wyzwań, samodyscyplina i ciężki trening są 
ważnymi zasadami dla osób ćwiczących na terenie tego 
obiektu. W czasie naszego spaceru spotkaliśmy Panią 
Annę Lewandowską, która prowadziła na terenie obiektu 
letni obóz. Uczestnicy takich edycji pracują nad kondy-
cją, biorą udział w wykładach, uczą się zdrowo gotować 
i korzystają z atrakcji tego miejsca. Po oddaniu rowerów, 
autokarem wróciliśmy do bazy.
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Ostatni wieczór zdominowały sportowe emocje. 
W zawodach w przeciąganiu liny reprezentacja naszej, 
kluczborskiej drużyny doszła do półfinału. Przeprowa-
dziliśmy wśród poznanych załóg ankietę na temat raj-
dowych pomysłów. Cenne uwagi, którymi podzielili się 
z nami biesiadnicy wykorzystamy w czasie organizacji 
rajdu w przyszłym roku. 

W sobotnie przedpołudnie ruszyliśmy w kierunku 
Spały robiąc sobie przerwę we wsi Konewka, w której 
zwiedziliśmy schron kolejowy z czasów II wojny świa-
towej. 

I tak dotarliśmy na teren Centralnego Ośrodka Spor-
tu w Spale, gdzie mogliśmy zjeść coś dobrego, odpo-
cząć, posłuchać koncertów zaproszonych gości oraz 
pokibicować załogom biorącym udział w rajdowych 
konkursach.

Rajd Leśnika był wspaniałą okazją do poznania wa-
lorów przyrodniczych i turystycznych centralnej części 
kraju. W czasie wielu spotkań mogliśmy wymienić mię-
dzy sobą doświadczenia zawodowe, związkowe i zwy-
kłe, codzienne. Poznaliśmy nowych ludzi, a teraz tylko 
od nas zależy czy zostaną z nami na dłużej niż na jeden 
sezon. 

Na zakończenie pozwolę sobie serdecznie podzięko-
wać naszym gospodarzom, pracownikom Nadleśnic-
twa Przedbórz za rodzinne przyjęcie i troskliwą opiekę 
w czasie rajdowych dni. Natomiast członkom drużyn 
z Nadleśnictw: Elbląg, Grodziec, Kluczbork, Miękinia 
i Myszyniec za stworzenie miłej atmosfery, wspólnych 
rozmów i dobrej zabawy. 

Sekretarz Związku Leśników Polskich
Regionu Górnośląskiego

Maria Bajsarowicz
Foto: Jarosław Ramucki
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XIII TURNIEJ KRĘGLARSKI LEŚNIKÓW 
O PUCHAR DYREKTORA RDLP W PILE 

WRONKI 2018
W dniu 12.05.2018 r. odbył się we Wronkach trzy-

nasty z kolei Turniej Kręglarski Leśników Pilskich. Or-
ganizatorem zawodów był Związek Leśników Polskich 
w RP przy Nadleśnictwie Wronki.

Na wroniecką kręgielnię dotarły drużyny z Nadle-
śnictw RDLP Piła oraz Nadleśnictwa Oborniki, Pnie-
wy (RDLP Poznań), Połczyn (RDLP Szczecinek) oraz 
zawodniczka z Nadleśnictwa Oława (RDLP Wrocław). 
Jak widać impreza przybiera coraz wyraźniej charakter 
ponadregionalny.

Otwarcia zawodów dokonał Przewodniczący ZLP 
w RP przy Nadleśnictwie Wronki Wiesław Grzywa-
czewski w asyście Z-cy Nadleśniczego Wronki Jerzego 
Wojciechowskiego. Zawody przebiegały w koleżeńskiej 
i serdecznej atmosferze nie pozbawionej jednak sporto-
wej rywalizacji. Równolegle w pobliskiej sali sportowej 
odbywały się zawody tenisa stołowego, konkurencje 
rzutów do kosza oraz rzutów lotką.

Organizatorzy chcąc uczcić przypadającą w tym roku 
setną rocznicę powstania ZLP w RP ufundowali tort ju-
bileuszowy, co spotkało się z dużym aplauzem wśród 
uczestników.

Podsumowania XIII Turnieju Kręglarskiego oraz towa-
rzyszących mu konkurencji sportowych dokonał Przewod-
niczący ZLP w RP przy Nadleśnictwie Wronki Wiesław 
Grzywaczewski. Puchary i medale wręczyli: Przedstawi-
cielka RDLP Piła Magdalena Lubińska, Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Połczyn Michał Argasiński, Z-ca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Wronki Jerzy Wojciechowski, Przewodni-
czący Regionu Pilskiego ZLP w RP Włodzimierz Wojtczak 
oraz Przewodniczący Rady Zakładowej ZLP w RP przy 
Nadleśnictwie Wronki Wiesław Grzywaczewski.

Zawodnicy wyjechali z Wronek z atrakcyjnymi nagro-
dami, które zostały przewidziane dla tych, którzy uplaso-

wali się w zawodach kręglarskich w pierwszej dziesiątce 
wśród pań oraz w pierwszej dwudziestce wśród panów. 
Ponadto nagrodzeni zostali Król i Królowa Pudlarzy oraz 
osoby, które strąciły najwięcej „dziewiątek”.

Nagrodą główną XIII Turnieju Kręglarskiego we 
Wronkach była bieżnia elektryczna, którą po zaciętej 
walce wygrał Rafał Witczyk z Nadleśnictwa Okonek.

Dodatkowo w konkurencjach: tenisa stołowego, 
rzutów do kosza oraz rzutów lotką zostały nagrodzone 
pierwsze trzy osoby.

Zawody kręglarskie miały nie tylko charakter sportowy. 
Służyły integracji środowiska leśników, nawiązaniu nowych 
znajomości oraz spotkaniu starych znajomych ze szkół.

Oto wyniki XIII Turnieju Kręglarskiego:

I KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

1 miejsce – Nadleśnictwo Wronki – 721 pkt.
2 miejsce – Nadleśnictwo Krucz – 680 pkt.
3 miejsce – Nadleśnictwo Durowo – 654 pkt.

Zawodnicy w akcji

Najlepsza drużyna
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II KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

PANIE

1 miejsce –  Dorna Małgorzata (Nadleśnictwo Wronki) 
– 243 pkt.

2 miejsce –  Gębala Beata (Nadleśnictwo Krucz)  
– 229 pkt.

3 miejsce –  Westerska Paulina (Nadleśnictwo Oława)  
– 222 pkt.

PANOWIE

1 miejsce –  Lewicki Dawid (Nadleśnictwo Wronki)  
– 240 pkt.

2 miejsce –  Przybył Dariusz (Nadleśnictwo Wronki)  
– 238 pkt.

3 miejsce –  Augustyniak Roman (Nadleśnictwo Krucz) 
– 238 pkt.

Wyniki pozostałych konkurencji:

I TENIS STOŁOWY

1 miejsce – Malicki Edward (Nadleśnictwo Płytnica)
2 miejsce –  Butkiewicz Paweł (Nadleśnictwo Mirosła-

wiec)
3 miejsce – Tkacz Tomasz (Nadleśnictwo Okonek)

II RZUT DO KOSZA

1 miejsce – Argasiński Michał (Nadleśnictwo Połczyn)
2 miejsce – Bielecki Mariusz (Nadleśnictwo Podanin)
3 miejsce – Lewczuk Piotr (Nadleśnictwo Jastrowie)

III RZUT LOTKĄ

1 miejsce –  Furman Łukasz (Nadleśnictwo Potrzebowice)
2 miejsce – Misiak Andrzej (Nadleśnictwo Człopa)
3 miejsce – Kaczmarek Jakub (Nadleśnictwo Durowo)

Najlepsze panie

Najlepsi panowie 
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Zawodnicy w akcji

Tekst: Wiesław Grzywaczewski
Fotogaleria: Marek Nowak
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III Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego  
Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego

W dniu 13 października 2018 roku na terenie Nad-
leśnictwa Świdnik odbyły się III Zawody Wędkarskie 
o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Pol-
skich Okręgu Lubelskiego, które przeprowadzono na 
stawach w miejscowości Mełgiew k/ Świdnika.

Tegoroczne zawody odbyły się w nieco skromniej-
szej obsadzie niż dwie wcześniejsze edycje, tym nie-
mniej na równie wysokim poziomie współzawodnictwa 
i emocji. W zawodach wzięło udział 8 drużyn reprezen-
tujących nadleśnictwa: Chełm, Krasnystaw, Lubartów, 
Puławy, Sobibór, Strzelce, Świdnik i Włodawa.

Zawody przeprowadzone zostały w konkurencji 
indywidualnej i drużynowej oraz specjalnej „na naj-
większą złowioną rybę” pod czujnym okiem sędziego 
Kazimierza Puławskiego z Polskiego Związku Węd-
karskiego. 

Po godzinach zmagań, wyławianiu odpływających 
wędek, zerwanych zestawach i triumfalnych wygranych 
z okazami ryb wyłoniono zwycięzców.

W kategorii drużynowej podium przedstawia się na-
stępująco:
1. Nadleśnictwo Chełm (Wojciech Iżycki, Cezary Ko-

towski, Artur Zawiślak),
2. Nadleśnictwo Świdnik (Jacek Pawlak, Dariusz Tchórz, 

Marcin Wadowski),
3. Nadleśnictwo Lubartów (Artur Chmielewski, Rafał 

Kostalecki, Łukasz Pytka).
W kategorii indywidualnej bezkonkurencyjni okazali 

się:
1. Artur Zawiślak (Nadleśnictwo Chełm),
2. Marcin Wadowski (Nadleśnictwo Świdnik), 
3. Łukasz Pytka (Nadleśnictwo Lubartów).

Odprawa o świcie

Zaraz, zaraz… miały być łowione ryby! Oczekiwanie
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Artur Zawiślak z taaaaaaaką rybą! Dekoracji dokonuje Adam Kot Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnik

Zwycięska drużyna z Chełma, stoją od lewej Artur Zawiślak, Wojciech 
Iżycki, Urban Kolman Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego, 
Cezary Kotowski

Zwycięzcy indywidualni, stoją od lewej Marcin Wadowski – 2 miejsce, 
Artur Zawiślak – 1 miejsce, Urban Kolman, Łukasz Pytka – 3 miejsce

W konkurencji na największą złowioną rybę zwy-
cięzcą został Artur Zawiślak z Nadleśnictwa Chełm, 
który złowił karpia o wadze 3,2 kg, dł. 55 cm.

Zwycięzcy uhonorowani zostali okazałymi puchara-
mi i dyplomami. 

Słowa podziękowania przekazuję kolegom, którzy 
zajęli się organizacją zawodów, a są to: Dariusz Tchórz 
i Adam Horecki ze Świdnika, a także Artur Chmielew-
ski z Lubartowa. Serdecznie dziękujemy Panu Adamowi 

Kotowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świdnik, dzięki 
którego wsparciu możliwe było zorganizowanie impre-
zy. Słowa podziękowania kieruję również pod adresem 
Pana Kazimierza Puławskiego – sędziego zawodów.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim 
dziękujemy za wspólne spotkanie i sportową rywaliza-
cję.

Tekst: Urban Kolman
Foto: Adam Horecki i Urban Kolman
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Leśnicy świętują stulecia!    
II Turniej Tenisa Stołowego

W dniach od 14 do 16 listopada 2018 r. w ZSL w Le-
sku odbył się II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Związku Leśników Polskich w RP w Roku Jubileuszu 
100- lecia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospo-
litej Polskiej i 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

Pomysłodawcami imprezy byli członkowie SKS 
Interlas Lesko – klubu działającego na terenie Szkoły 
w latach 70-tych i 80-tych oraz ówcześni szkoleniowcy 
tego klubu – mgr Marian Kaczmarski i mgr Jerzy Ha-
łas. Natomiast organizacją Turnieju zajęli się: Zespół 
Szkół Leśnych w Lesku i Stowarzyszenie Absolwentów 
i Przyjaciół ZSL w Lesku. 

W tym roku drużynę klubu „Interlas” reprezento-
wali: Mieczysław Jeweczko – emerytowany oficer Sił 
Powietrznych, członek KŚ AZS Politechniki Śląskiej 
Gliwice; Stanisław Dąbroś – sędzia międzynarodo-
wy zrzeszony w Polskim Związku Tenisa Stołowego; 
Renata Biłanicz – nauczyciel w Szkole Podstawowej 

w Berezce. Uroczystego otwarcia turnieju poprzez 
oddanie symbolicznego serwu dokonała Pani Dyrek-
tor Jadwiga Szylak w obecności całej społeczności 
Szkoły.

W II edycji Turnieju, włączającego Brać Leśną ZSL 
w Lesku w obchody podwójnego Jubileuszu, wzięły 
udział następujące drużyny:
1. Absolwenci Technikum Leśnego i byli zawodnicy 

„SKS Interlas”: Renata Biłanicz, Stanisław Dąbroś, 
Mieczysław Jeweczko;

2. Związek Leśników Polskich przy Nadleśnictwie Le-
sko: Waldemar Latusek, Edward Malec, Janusz Bobik

3. Emeryci: Nauczyciele i Pracownicy Nadleśnictw: Ma-
rian Brzezowski, Józef Kosiba;

4. Zespół Szkół Leśnych „Nauczyciele”: Damian Sta-
nisz, Bogdan Paszkiewicz, Robert Benewiat;

5. Uczniowie „ZSL I” : Maciej Stasik, Maciej Lorenz; 
6. Uczniowie „ZSL II”: Jakub Franos, Łukasz Kowal.

Zdobywcy II miejsca w turnieju deblowym: Pan Marian Brzezowski 
i Pan Józef Kosiba z Panem Mieczysławem Jeweczko

Mecz o I miejsce w turnieju indywidualnym pomiędzy Panem Mie-
czysławem Jeweczko i Panią Renatą Biłanicz

Uczniowie Zespołu Szkół leśnych w Lesku Łukasz Kowal i Jakub 
Franos

Mecz o I miejsce w grach podwójnych. Przy stole emerytowany 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko – Józef Kosiba, Kierownik Internatu 
ZSL w Lesku na emeryturze – Marian Brzezowski oraz Nauczyciele 
ZSL: Robert Benewiat, Damian Stanisz
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Sponsorami tegorocznej edycji byli: Związek Leśników 
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Leśników 
Polskich w RP Regionu Krośnieńskiego oraz Związek Le-
śników Polskich Organizacja Zakładowa Pracowników 
ZSL w Lesku. Serdeczne podziękowania należą się rów-
nież Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół ZSL w Le-
sku, które ufundowało dwa profesjonalne stoły do tenisa. 

W ramach turnieju rozegrano gry drużynowe, po-
dwójne, pojedyncze oraz mecz drużynowy o Puchar 
Dyrektora ZSL w Lesku. Funkcję Sędziego Głównego 
pełnił Pan Stanisław Dąbroś, a Sekretarza Pani Marta 
Michalska. 

Wyniki II Turnieju Tenisa Stołowego przedstawiają 
się następująco:

Wyniki turnieju drużynowego:
1 miejsce i główne trofeum zawodów – Puchar 

Związku Leśników Polskich w RP wygrała drużyna 
– „SKS Interlas” 

2 miejsce – Uczniowie „ ZSL II” 
3 miejsce – Związek Leśników Polskich w RP przy 

Nadleśnictwie Lesko 
Wyniki turnieju gier podwójnych:
1 miejsce – Robert Benewiat / Damian Stanisz
2 miejsce – Józef Kosiba / Marian Brzezowski
3 miejsce – Waldemar Latusek / Janusz Bobik 
Wyniki gier pojedynczych:
1 miejsce – Mieczysław Jeweczko (SKS Interlas)
2 miejsce – Renata Biłanicz (SKS Interlas)
3 miejsce – Jakub Franos (Uczeń ZSL)

Uroczystego wręczenia nagród dokonała Pani Dyrek-
tor Jadwiga Szylak w asyście zaproszonych Gości: Wi-
ceprzewodniczącego ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego 
Pana Stanisława Przytulskiego oraz Przewodniczącego 
ZLP Organizacji Zakładowej Pracowników ZSL w Le-
sku Pana Krystiana Wójcika. Pani Dyrektor, dziękując 
Absolwentom, Organizatorom i Sponsorom, wyraziła 
nadzieję, że Turniej na stałe wpisze się w historię Szko-
ły. Pan Mieczysław Jeweczko natomiast, zwycięzca 
Turnieju w grach pojedynczych i drużynowych, stwier-
dził, że podczas tego Turnieju miał zaszczyt walczyć 

Gratulacje za zajęcie I miejsca w grze podwójnej dla Nauczycieli 
Roberta Benewiata i Damiana Stanisza od Wiceprzewodniczącego 
Związku Leśników Polskich w RP Okręgu Krośnieńskiego Pana 
Stanisława  Przytulskiego

Zakończenie Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Związku Leśników Polskich w RP
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o jeden z najpiękniejszych pucharów w swoim życiu. 
W imieniu całej drużyny przekazał okolicznościowy 
puchar na ręce Pani Dyrektor, obiecując, że Absolwen-
ci zawsze będą wracać do swej macierzystej szkoły, 
by z dumą wspominać swoje sukcesy i lata spędzone  
w TL. 

Zarówno Absolwenci, Goście jak i inni Uczestnicy 
podkreślali wyjątkowy charakter tego wydarzenia. Tur-
niej wpisał się bowiem w 100-lecie ZLP w RP i 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości. Sędzia główny – absolwent 
TL w Lesku, zwrócił uwagę na miłą, serdeczną atmos-
ferę i profesjonalizm przygotowań ze strony Organiza-
torów. „Zawsze chętnie tu wracam, z tą Szkołą wiążą 

się najlepsze wspomnienia z czasów mojej młodości”. 
Sportowa pasja, jak widać, łączy pokolenia, integruje 
środowisko leśne, wyzwala pozytywną energię. Turnie-
jowe zmagania symbolicznie spięły klamrą przeszłość 
z teraźniejszością i zapisały się na kartach historii szkoły 
jako nowoczesna forma radosnego i sportowego święto-
wania Jubileuszy.

Dziękujemy Sponsorom nagród, Organizatorom, 
Uczestnikom konkursu. I już symbolicznie odbijamy pi-
łeczkę do następnego roku.

 Tekst: Beata Brajewska
i Marta Michalska

Foto: ZSL w Leszku

Gratulacje za zajęcie III miejsca w grze drużynowej dla Pana Edwar-
da Malca i  Waldemara Latuska od Przewodniczącego ZLP Organi-
zacji Zakładowej Pracowników ZSL w Lesku Pana Krystiana Wójcika

Zdobywcy I miejsca oraz Pucharu Związku Leśników Polskich w RP. 
Na zdjęciu od lewej: Krystian Wójcik – Przewodniczący ZLP Or-
ganizacji Zakładowej Pracowników ZSL w Lesku, Renata Biłanicz 
– członek drużyny „Interlas”, Jadwiga Szylak – Dyrektor Szkoły, 
Mieczysław Jeweczko – członek drużyny „Interlas”, Stanisław  
Przytulski – Wiceprzewodniczący Związku Leśników Polskich w RP 
Okręgu Krośnieńskiego

Zwycięzcy Turnieju Indywidualnego od lewej: III miejsce – Ja-
kub Franos, II miejsce – Renata Biłanicz, I miejsce – Mieczysław  
Jeweczko

Puchar Związku Leśników Polskich w RP na ręce Pana Mieczysława 
Jeweczko wręcza Stanisław Przytulski
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VII Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w Szachach 
 pod honorowym patronatem Związku Leśników Polskich w RP

W dniach 19-21 listopada 2018 r. Zespół Szkół Le-
śnych w Lesku był organizatorem VII Szachowych 
Mistrzostw Polski Szkół Leśnych. Od trzech lat zmaga-
niom młodych szachistów honorowo patronuje Związek 
Leśników Polskich w RP. 

Zawody otworzyli Dyrektor Szkoły Pani Jadwiga 
Szylak oraz Wiceprzewodniczący Związku Leśników 
Polskich w RP Okręgu Krośnieńskiego Pan Stanisław 
Przytulski. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwali sędziowie Pan Włodzimierz Hackiewicz i  Pani 
Marta Michalska.

W turnieju drużynowym udział wzięło sześć Szkół 
Leśnych: z Białowieży, Milicza, Starościna ,Warcina, 
Zagnańska i Leska. 

Wyniki rywalizacji w turnieju drużynowym Szkół 
Leśnych przedstawiają się następująco:

I miejsce i tytuł Mistrza Polski – Zespół Szkół Le-
śnych w Lesku pod opieką Pani Marty Michalskiej

(skład drużyny: Hubert Dyndur, Tomasz Marcinik, 
Wojciech Dzięgiel)

II miejsce – Technikum Leśne w Warcinie pod opieką 
Pana Pawła Górawskiego

(skład drużyny: Julia Wasilewska, Adam Jurkowski, 
Łukasz Kaszubowski)

III miejsce – Technikum Leśne w Starościnie pod 
opieką Pani Małgorzaty Misztak

(skład drużyny: Kacper Bielawski, Jarosław Gajda, 
Kacper Łapeta)

IV miejsce – Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku pod 
opieką Pana Zbigniewa Załawy

(skład drużyny: Patryk Kołodziejski, Michał Longa, 
Wiktor Niewadzi)

V miejsce Technikum Leśne w Białowieży pod opie-
ką Pani Joanny Charkiewicz

(skład drużyny: Anna Milewska, Adrian Kurowski, 
Mateusz Żuk)

VI miejsce – Technikum Leśne w Miliczu pod opieką 
Pana Patryka Kowaluka 

(skład drużyny: Martyna Duchniak, Maksymilian To-
mala, Dominik Jendrasik )

Po zakończeniu turnieju drużynowego rozpoczął się 
turniej indywidualny rozgrywany systemem szwajcar-
skim na dystansie 9 rund po 30 minut na zawodnika. 

Wyniki rywalizacji w turnieju indywidualnym:
I miejsce – Hubert Dyndur z Zespołu Szkół Le-

śnych w Lesku – 8 pkt
II miejsce –Wojciech Dzięgiel z Zespołu Szkół Le-

śnych w Lesku – 6,5 pkt
III miejsce – Adrian Kurowski z Technikum Leśnego 

w Białowieży – 6 pkt
Szczegółowe wyniki turnieju indywidualnego można 

zobaczyć w serwisie www.chessarbiter.com
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7179/
Ostatniego dnia zmagań wszyscy chętni mogli wziąć 

udział w zawodach w grze błyskawicznej, rozgrywa-
nych systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 
5 minut na zawodnika. Turniej ten wygrała Pani Marta 
Michalska.

Czas poza rozgrywkami szachowymi wypełniony był 
atrakcjami turystyczno-rekreacyjnymi. Uczestnicy mieli 
okazję wędrować ścieżką przyrodniczo-edukacyjną, po-
łożoną na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku 
Krajobrazowego. Łączy ona dwie największe atrakcje 
Pogórza Dynowskiego: rezerwat przyrody „Prządki 
im. prof. Henryka Świdzińskiego” i zamek Kamieniec. 

Rozpoczęcie VII Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w Szachach pod Honorowym Patronatem Związku Leśników Polskich w RP 
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Rozgrywki szachowe:  na pierwszym planie grający białymi uczeń 
Technikum Leśnego w Starościnie – Kacper Łapeta i grający czar-
nymi uczeń Technikum Leśnego w Warcinie – Łukasz Kaszubowski

Dekoracja zwycięzców Turnieju Indywidualnego VII Mistrzostw Polski Szkół 
Leśnych w Szachach. Od lewej: sędzia Włodzimierz Hackiewicz, Adrian Kurowski 
– III miejsce, Wojciech Dzięgiel – II miejsce, Hubert Dyndur – I miejsce, Stanisław 
Przytulski – ZLPwRP

Mecz Technikum Leśnego w Białowieży z Technikum Leśnym w Mi-
liczu: na pierwszym planie Anna Milewska i Maksymilian Tomala

Mecz Zespołu Szkół Leśnych w Lesku z Zespołem Szkół Leśnych w Za-
gnańsku: na pierwszym planie Hubert Dyndur i Patryk Kołodziejski

Rozgrywki szachowe: na pierwszym planie Wojciech Dzięgiel z Le-
ska i Mateusz Żuk z Białowieży oraz sędziowie Marta Michalska 
i Włodzimierz Hackiewicz

Rozgrywki szachowe: na pierwszym planie Wojciech Dzięgiel z Leska 
i Mateusz Żuk z Białowieży

Medal za drugie miejsce w Turnieju Indywidualnym dla Wojciecha 
Dzięgiel wręcza Wiceprzewodniczący Związku Leśników Polskich 
w RP Okręgu Krośnieńskiego Pan Stanisław Przytulski
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I miejsce dla Zespołu Szkół Leśnych w Lesku od lewe: Dyrektor 
Szkoły Jadwiga Szylak, Wojciech Dzięgiel, Tomasz Marcinik, Hubert 
Dyndur, Nauczyciel Marta Michalska, sędzia Włodzimierz Hackie-
wicz, Wiceprzewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Okręgu 
Krośnieńskiego Stanisław Przytulski

Wręczenie pucharu za II miejsce w Turnieju Drużynowym dla 
Technikum Leśnego w Warcinie. Puchar odbiera uczennica Julia 
Wasilewska

Uczestnicy VII Mistrzostw Szkół Leśnych w Szachach pod Honorowym Patronatem Związku Leśników Polskich w RP

W Rezerwacie podziwialiśmy ponaddwudziestome-
trowe ostańce skalne, zbudowane z gruboziarnistego 
piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji 
przybrał oryginalne kształty. Prządki, jedyny rezerwat 
skalny w południowo-wschodniej Polsce, dostarczyły 
nam wielu wrażeń.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Cen-
trum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz warsztaty, pod-
czas których uczestnicy mogli sprawdzić się jako hutni-
cy oraz artyści, tworząc własne dzieła sztuki na bombce 
choinkowej. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania: 
Związkowi Leśników Polskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej za wsparcie finansowe, Stowarzyszeniu Absol-
wentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku za 

sfinansowanie wycieczki oraz Panom Tomaszowi Ma-
zurkiewiczowi i Jackowi Dziubanowi z firmy Apteka 
„Omega” z Sanoka za ufundowanie nagród rzeczowych 
dla uczestników turnieju. 

Serdeczne podziękowania składamy również sędzie-
mu Panu Włodzimierzowi Hackiewiczowi za pomoc 
w sędziowaniu wszystkich rozgrywanych turniejów. 

Uczestnikom gratulujemy sportowej rywalizacji 
w duchu fair-play oraz życzymy dalszych sukcesów. 
I pamiętajcie – nie odkładajcie szachownic na półki  
– planujcie, dokonujcie wyborów, korzystajcie z szansy 
– i wtedy: „szach mat”!:)) Jak w życiu.

Tekst: Marta Michalska
Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Foto: ZSL w Lesku
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Węgierscy leśnicy poznali Bartka, jodły i bizony
W czasie, kiedy kraje Europy otworzyły swoje gra-

nice i zachęcają do wszelkich kontaktów, istotną sprawą 
jest także współpraca pomiędzy leśnikami z poszcze-
gólnych zakątków Europy. Związek Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej przykłada wagę do takich 
kontaktów, stąd jego członkowie od lat spotykają się 
przy różnych okazjach z leśnikami ze Słowacji, Czech, 
Rumuni czy Chorwacji. Zgodnie jednak z popularnym 
powiedzeniem:

„Polak, Węgier – dwa bratanki,
i do szabli, i do szklanki,
oba zuchy, oba żwawi,
niech im Pan Bóg błogosławi”.
które po węgiersku brzmi tak:
„Lengyel, magyar – két jó barát,
Együtt harcol s issza borát,
Vitéz s bátor mindkettője,
Áldás szálljon mindkettőre”.

najbardziej żywa jest współpraca pomiędzy nami, a ko-
legami z madziarskich lasów. Dlatego, kiedy to Prze-
wodniczący Węgierskiego Związku Zawodowego Pra-
cowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Peter 
Dudas zwrócił się do Przewodniczącego ZLP w RP Ja-
rosława Szałaty z inicjatywą organizacji konferencji na-

ukowej leśników węgierskich oraz polskich, propozycja 
została natychmiast przyjęta. Koszt konferencji pokryły 
środki z dotacji węgierskiego ministerstwa. 

Konferencja odbyła się na terenie Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Radomiu w dniach  
14-17 listopada 2018 roku. Program spotkania zakłóci-
ła nieco pechowa awaria autokaru, ale węgierscy leśni-
cy przyjęli ją z charakterystycznym dla naszej profesji 
dystansem i spokojem, a  swój pobyt w Polsce rozpo-
częli od wizyty w Nadleśnictwie Staszów. Goście obej-
rzeli siedzibę Nadleśnictwa, a następnie udali się do 
Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, gdzie czekali na 
nich: Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam Lube-
ra, Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP 
Jarosław Szałata, Przewodnicząca ZLP w RP Regionu 
Radomskiego Jolanta Bochenek oraz przedstawicie-
le Organizacji Zakładowej ZLP przy Nadleśnictwie  
Staszów.

Nadleśniczy Adam Lubera wobec tego, że nie udało 
się podczas wyjazdu terenowego przedstawić specyfiki 
gospodarki leśnej w Polsce oraz w Nadleśnictwie Sta-
szów przedstawił ją w formie prezentacji multimedial-
nej. Z racji tego, że wizyta naszych węgierskich bratan-
ków wypadła w roku Jubileuszu Niepodległej uczestnicy 
konferencji razem odśpiewali hymn Polski, a potem 
Węgier. Podczas rozmów leśnicy obu krajów wymienili 
poglądy oraz porównali charakter pracy na wielu płasz-

Teren Nadleśnictwa Staszów, Zespół Pałacowy w Kurozwękach
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czyznach gospodarki leśnej. Kwaterując w Zespole Pa-
łacowym w Kurozwękach goście zwiedzili pałac, jego 
otoczenie. Dyskutując o gospodarce populacjami zwie-
rzyny leśnej zobaczyli, podczas wyjątkowego „safari”, 
jedyną w Polsce hodowlę bizona amerykańskiego.

Drugi dzień wizyty węgierskich leśników był bar-
dzo intensywny. Na terenie Nadleśnictwa Daleszyce 
wspólnie z Nadleśniczym Tomaszem Guzem zwiedzali 
Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie w Sukowie-Pa-
pierni. Szkółka zajmuje powierzchnię 6 ha i budowana 
od podstaw jest jedną z najnowocześniejszych szkółek 
w Polsce. Produkowane są tu głównie sadzonki gatun-
ków lasotwórczych. Grupa z podziwem, zachwytem 
i niedowierzaniem przyglądała się nowoczesnej produk-
cji szkółkarskiej.

Kolejnym punktem tego dnia było zwiedzanie Tar-
taku Olczyk w Krasocinie – polskiego lidera w branży 
drzewnej. Węgierscy leśnicy mogli obejrzeć cykl pro-
dukcyjny związany z przerobem surowca drzewnego. Po 
zakładzie grupę oprowadzała Pani Anna Lasota. Wspar-
ciem merytorycznym oraz organizacyjnym służył tego 
dnia Leszek Jaszczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Drewnem w RDLP w Radomiu.

Następnie goście z Węgier przejechali na teren Nad-
leśnictwa Włoszczowa do Leśnictwa Motyczno, gdzie 
znajduje się plac submisyjny cennego surowca drzewne-
go z terenu RDLP w Radomiu. Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Włoszczowa Artur Ratusznik wraz z pracownikami 
zapoznał grupę z zasadami sprzedaży submisyjnej oraz 
odpowiadał na licznie zadawane pytania. Po ciepłym po-
siłku na terenie szkółki udali się do Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”, gdzie w Le-
śnictwie Bartków (Nadleśnictwo Zagnańsk) poznali 
bliżej jednego z najstarszych dębów w Polsce, zwanego 
Królem Puszczy Świętokrzyskiej, pomnikowego dęba 
„Bartek”. Historię oraz dane z materiałów badawczych 
pomnika przekazała Katarzyna Dudek – Specjalista SL 
w Nadleśnictwie Zagnańsk.

Na zakończenie lekko mroźnego dnia węgierscy le-
śnicy przejechali do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego 
w Jedlni-Letnisko, gdzie wieczorem odbyło się spotka-
nie z leśnikami radomskimi oraz przedstawicielami ZLP 
w RP Regionu Radomskiego. Regionalną Dyrekcję La-
sów Państwowych w Radomiu reprezentował Zastępca 
Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Piotr Kacprzak, który 
przedstawił w formie ciekawej prezentacji charakte-
rystykę gospodarki leśnej RDLP w Radomiu oraz jej 
historię na tle 100-lecia Niepodległej. Następnie Prze-
wodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław 
Szałata przedstawił prezentację, w której omówił stan 
i strukturę, zasady i cele działania oraz 100-letnią histo-
rię ZLP w RP. 

Głos zabrał również Przewodniczący Węgierskiego 
Związku Zawodowego Pracowników Leśnictwa i Prze-
mysłu Drzewnego Peter Dudas, który dziękował za 
pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce, za ciekawy 
program ich wizyty, za polską gościnność o jakiej dotąd 
tylko słyszeli oraz zaprosił polskich leśników na węgier-
ską ziemię. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją, 
podczas której odbył się konkurs leśnych piosenek pol-
skich oraz węgierskich.

Teren Nadleśnictwa Daleszyce, Gospodarstwo Nasienno-Szkółkar-
skie w Sukowie

Zwiedzania Tartaku Olczyk

Od lewej: Piotr Kacprzak – Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu, 
Tadeusz Dyga – tłumacz-leśnik, Jarosław Szałata – Przewodniczący 
ZLP w RP, Peter Dudas – Przewodniczący EFDSZ, Urban Kolman 
– Wiceprzewodniczący ZLP w RP
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Kolejny dzień rozpoczął się wizytą w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko, która kształ-
ci przyszłych leśników oraz drzewiarzy. Gości przywitał 
i oprowadził po szkole Dyrektor Mirosław Dziedzic-
ki, któremu towarzyszył zespół sygnalistów – uczniów 
szkoły. Goście obejrzeli wspaniałe prace wykonane 
w naturalnych rozmiarach przez uczniów szkoły oraz 
Salę Tradycji Łowieckiej im. Andrzeja Jana Kumora.

Potem był czas na poznanie Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”, gdzie uczestni-
cy przeszli przez leśną ścieżkę edukacyjną „Królewskie 
Źródła”. Z tarasu widokowego i pomostów podziwiali 
malowniczo meandrującą rzekę Zagożdżonkę, zapozna-
li się i dyskutowali wokół problematyki udostępniania 
społeczeństwu terenów leśnych dla potrzeb turystyki 
i rekreacji. Z dyskusji wynikało, że w obu krajach mamy 
bardzo podobne problemy do rozwiązania. 

Wizyta zakończyła się w biurze Nadleśnictwa Ko-
zienice, gdzie Nadleśniczy Tomasz Sot przyjął gości 
opowiadając im o walorach Nadleśnictwa, odpowiada-
jąc na liczne pytania oraz częstując ciepłym posiłkiem. 
Podczas tej wizyty nieocenioną pomoc nieśli Lidia Za-
czyńska – Specjalistka. ds. edukacji oraz Artur Mazur 
– Zastępca Nadleśniczego. 

Uczestnicy konferencji odwiedzili też biuro RDLP 
w Radomiu, w którym na węgierskich gości czekali Za-
stępca Dyrektora Piotr Kacprzak oraz rzecznik prasowy 
Edyta Nowicka. Opowiadając jego ciekawą i burzliwą 
historię wspólnie oprowadzili leśników po biurze RDLP, 
zaglądając również do Izby Pamięci. Wizytę węgier-
skich leśników w dyrekcji radomskiej zakończył spacer 
z przewodnikiem po Radomiu. 

Wracając do swoich naddunajskich lasów koleżanki 
i koledzy z Węgier po drodze zwiedzili Kraków. Pełni 
dobrych wrażeń i wiedzy o Polsce i pracy polskich leśni-
ków w naszych wspaniałych lasach szczęśliwie wrócili 
do domów.

Wycieczka naukowa węgierskich leśników i drze-
wiarzy była doskonałą okazją do poznania i porówna-
nia warunków naszego gospodarowania w lasach, troski 
o ojczystą przyrodę oraz sposobów zagospodarowania 
drewna podczas branżowych spotkań. Była też świetną 
okazją do poznania się nawzajem, wymiany doświad-
czeń pomiędzy leśnikami obu krajów, a szczególnie 
bliższego przedstawienia dorobku zawodowego radom-
skich leśników.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi RDLP w Ra-
domiu Andrzejowi Matysiakowi za pomoc, życzliwość 
oraz wsparcie w organizacji tego przedsięwzięcia. Po-
dziękowania składamy również Zastępcy Dyrektora 
RDLP w Radomiu Piotrowi Kacprzakowi za przekazaną 
wiedzę oraz czynne uczestnictwo w konferencji. Ser-
decznie dziękujemy Nadleśniczym Nadleśnictw: Sta-
szów, Daleszyce, Włoszczowa, Kozienice za serdeczne 
przyjęcie węgierskich koleżanek i kolegów. 

Tekst: Jolanta Bochenek, Jarosław Szałata
Foto: ZLP w RP Regionu Radomskiego

Peter Dudas, Jarosław Szałata

Wizyta w ZSP w Garbatce Letnisko
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Teren Nadleśnictwa Kozienice, LKP „Puszcza Kozienicka”
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Wyrazy współczucia
Rodzinie, 

wszystkim bliskim
z powodu śmierci 

Ryszarda Jackowiaka
wieloletniego wiceprzewodniczącego 

Związku Leśników Polskich biura RDLP w Białymstoku 
składają koleżanki i koledzy

z Regionu Białostockiego ZLP w RP

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
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