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Uwaga! 10 lipca mija termin składania informacji  
do pracodawcy o liczbie członków organizacji

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o związkach zawodowych zakładowe 
i międzyzakładowe organizacje związkowe mają obowiązek poinformować 
pracodawcę o liczbie swoich członków w terminie do 10 stycznia (stan na  
31 grudnia) oraz do 10 lipca (stan na 30 czerwca). Złożenie rzetelnej 
informacji pracodawcy to ważny obowiązek każdej organizacji zakładowej, 
niezależnie od jej liczebności i bardzo proszę o jego terminową realizację. 
Złożoną informację proszę przesłać do wiadomości Przewodniczącego 
Regionu, który przygotuje ankietę zbiorczą dla całego Regionu.

Jarosław Szałata

Leśnicy w związkach zawodowych – zapraszamy do nas
Związki zawodowe to organizacje ludzi pracy działające na podstawie ustawy o  związkach 
zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku. Jednolity, aktualny tekst ustawy znajdziemy na stronie 
Sejmu RP.

Zgodnie z zapisem artykułu 1 tej ustawy:
1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną or-

ganizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania 
i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjal-
nych.

2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działal-
ności statutowej od pracodawców, administracji pań-
stwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych 
organizacji.

3. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pra-
codawcy obowiązani są traktować jednakowo wszyst-
kie związki zawodowe.
Główny Urząd Statystyczny opublikował w sierpniu 

2019 roku wyniki badań, które pozwalają uzyskać odpo-
wiedź na pytanie: ilu pracowników należy do związków 
zawodowych w Polsce?

Z danych zebranych w roku 2018 wynika, że do 
około  12,5  tysiąca  związków zawodowych   należało 

łącznie 1,5 miliona osób. Nie jest to imponująca licz-
ba, ponieważ liczba osób pracujących w gospodarce 
narodowej została oszacowana w tym czasie na 16 mln 
pracowników. W porównaniu z badaniem z roku 2014 
zanotowano spadek liczebności związkowców, których 
jest obecnie mniej o 1,1%.

W ramach związków zawodowych najczęściej dzia-
łają zakładowe i ponadzakładowe organizacje związko-
we, które stanowią ponad 78% wszystkich aktywnych 
ZZ. Niecałe 20% to międzyzakładowe organizacje 
związkowe. Federacje, konfederacje związkowe oraz 
jednolite ZZ to nieco ponad 2%. Z kolei pozostałe 0,1% 
stanowią ZZ rolników indywidualnych.

Jak wygląda aktywność związkowa w poszczegól-
nych branżach? 

Według dostępnych danych statystycznych można 
ocenić, że działalność związkowa jest najbardziej po-
pularna w takich branżach jak: oświata, administracja 



publiczna i obrona narodowa. Dużą część pracowników 
– związkowców dostrzeżemy również w przetwórstwie 
przemysłowym, opiece zdrowotnej oraz pomocy spo-
łecznej.

Jak wygląda zainteresowanie działalnością związ-
kową w Lasach Państwowych?

Na początku maja 2020 roku Dyrekcja Generalna La-
sów Państwowych wystąpiła do kierowników jednostek 
organizacyjnych LP z pismem dotyczącym informacji 
o liczbie członków związków zawodowych. Informacja 
ta, która miała zostać przekazana do Dyrekcji General-
nej LP w terminie do 8 maja 2020 roku, powinna okre-
ślać ustaloną przez pracodawców objętych działaniem 
danej organizacji związkowej liczbę członków związ-
ków zawodowych, będących pracownikami jednostek 
organizacyjnych LP według stanu na dzień 31 grudnia 
2019 roku.

Dane zebrane z wszystkich jednostek organizacyj-
nych Lasów Państwowych zestawiono w poniższych 
tabelach i w ten sposób wiadomo, że leśnicy w przeci-
wieństwie do statystycznych wyników dla całego kraju 
oraz wyników innych  branż, bardzo aktywnie działają 
w związkach zawodowych.

Wyniki przekazane przez jednostki organizacyjne La-
sów Państwowych przedstawił Dyrektor Generalny LP 
Andrzej Konieczny podczas spotkania z przedstawiciela-
mi związków zawodowych w dniu 25 maja 2020 roku.

Z podanych informacji wynika, że spośród pra-
cowników PGL Lasy  Państwowe aż 52% należy do 
związków zawodowych, a przynależność do poszcze-
gólnych związków zawodowych przedstawia się nastę-
pująco:  

Ilość członków ogółem (pracownicy+emeryci)  
oraz pracowników należących do poszczególnych 

Związków Zawodowych działających w LP

LP. Związek Zawodowy
Członkowie 

ogółem 
w LP

Pracownicy 
LP

1 Związek Leśników Polskich 
w RP 10944 9598

2
KSPL NSZZ „Solidarność” 
/ KSZNOŚiL NSZZ 
„Solidarność”

4113 3642

3 KSBDiOŚ NSZZ 
„Solidarność”-80 41 40

4 KSPLiOŚZZ „Budowlani” 166 163

5
Związek Zawodowy 
Pracowników Technicznych 
Leśnictwa

134 134

6 Inne związki zawodowe 
działające w LP 77 77

Związki zawodowe w LP – informacja DGLP z dnia 25.05.2020 r.

Spośród pracowników Dyrekcji Generalnej LP 27% 
należy do związków zawodowych, natomiast przynależ-
ność do związków zawodowych w poszczególnych dy-
rekcjach regionalnych kształtuje się następująco:

% pracowników zrzeszonych we wszystkich Związkach 
Zawodowych działających w LP

LP. Region % wszystkich pracowników 
1 Białystok 45%
2 Gdańsk 48%
3 Katowice 67%
4 Kraków 45%
5 Krosno 58%
6 Lublin 61%
7 Łódź 60%
8 Olsztyn 45%
9 Piła 48%

10 Poznań 48%
11 Radom 66%
12 Szczecin 59%
13 Szczecinek 54%
14 Toruń 46%
15 Warszawa 47%
16 Wrocław 53%
17 Zielona Góra 41%
 Ogółem w LP 52%

Związki zawodowe w LP – informacja DGLP z dnia 25.05.2020 r.

Wyniki jednoznacznie wskazują, że leśnicy z Lasów 
Państwowych zdecydowanie najliczniej i najchętniej 
aktywnie działają pod znakiem Związku Leśników Pol-
skich w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to dobrowolna, 
apolityczna i prężnie działająca organizacja związkowa 
o ponad 100-letniej tradycji. Nasz Związek działa tak-
że w Parkach Narodowych, szkołach leśnych, Instytu-
cie Badawczym Leśnictwa, Biurach Urządzania Lasu.  
Według stanu na 31 grudnia 2019 r. ZLP w RP zrzesza-
ło 11630 członków w 398 organizacjach zakładowych. 
W ostatnim czasie powstały kolejne 2 organizacje na te-
renie RDLP w Szczecinku i Olsztynie.

Zachęcamy do dalszej aktywności i zapraszamy 
wszystkich chętnych do wstępowania do organizacji 
związkowych. Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.zlpwrp.pl i do lektury biuletynu Leśnik. Deklara-
cja członkowska do wybranej organizacji zakładowej 
ZLP w RP do pobrania na stronie www ZLP w RP.

Jesteśmy sprawdzonym partnerem społecznym 
wszystkich jednostek organizacyjnych, w których pra-
cują leśnicy i zapraszamy do czynnej współpracy.

Darz Bór!
Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP
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Spotkanie Ministra Środowiska z kierownictwem Lasów 
Państwowych oraz związkami zawodowymi

W  dniu 2 czerwca br. w  siedzibie Ministerstwa Środowiska w  Warszawie odbyło się spotkanie, 
w którym uczestniczyli: Michał Woś – Minister Środowiska, Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych wraz z  zastępcami – Bogusławem Piątkiem i  Krzysztofem Janeczko oraz 
przedstawiciele związków zawodowych – ZLP w RP, KSPLiOŚ ZZ „Budowlani” oraz KSDiOŚ NSZZ 
„Solidarność”-80 i  ZZ PTL. Związek Leśników Polskich w  RP reprezentowali Jarosław Szałata 
i Krzysztof Górski. Przedstawiciele KSPL NSZZ „Solidarność” i KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” nie 
pojawili się na spotkaniu.

Przed spotkaniem Przewodniczący ZLP w RP, 
KSPLiOŚ ZZ „Budowlani” oraz KSDiOŚ NSZZ „So-
lidarność”-80 podpisali i następnie w trakcie spotkania 
przekazali Ministrowi Środowiska Michałowi Wosiowi 
stanowisko, tychże związków, odnośnie pisma KSPL 

NSZZ „Solidarność” z dnia 17 maja 2020 r. podpisanego 
przez Jacka Cichockiego i KSZNOŚiL NSZZ „Solidar-
ność” z dnia 22 maja 2020 r. podpisanego przez Zbignie-
wa Kuszlewicza:

Podczas spotkania Minister Michał Woś przekazał 
informacje:
1. Sytuacja gospodarcza Lasów Państwowych jest coraz 

lepsza i stabilizuje się, lecz od lat nie była tak „kiep-
ska”. Sytuacja ekonomiczna jest niepewna.

2. Procedowana jest bardzo ważna i potrzebna ustawa 
o odnawialnych źródłach energii, w której będzie 
zawarta, długo oczekiwana przez leśników, definicja 
drewna energetycznego. Umożliwi ona Lasom Pań-
stwowym sprzedaż tegoż drewna, co niewątpliwie 
wpłynie na stabilizację gospodarki leśnej. Rada Mini-

strów przyjęła tę ustawę i została ona skierowana do 
Sejmu. Został złożony również wniosek do Komisji 
Europejskiej o notyfikację tej ustawy. Minister Środo-
wiska jest dobrej myśli. Uważa, że ustawa trafi pod 
obrady Sejmu jeszcze w czerwcu br. i zostanie uchwa-
lona. Minister Środowiska uważa, że jest to bardzo 
ważna sprawa dla gospodarki Lasów Państwowych 
i kraju.

3. Minister Środowiska Michał Woś jednoznacznie okre-
ślił się, że w pełni ufa Dyrektorowi Generalnemu 
Lasów Państwowych Andrzejowi Koniecznemu. Nie 
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ma akceptacji do działań KSPL NSZZ „Solidarność” 
i KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”  w temacie wotum 
nieufności dla Dyrektora Generalnego LP. Minister 
Środowiska  Michał Woś stwierdził, że  „nie moją rolą 
są układanki polityczne i partyjniactwo, ale troska 
o polską przyrodę, Lasy Państwowe i leśników”. Za-
pewniał, że nie będzie roszad kadrowych związanych 
z polityką. Natomiast liczą się kompetencje i przygo-
towanie do pełnienia różnych stanowisk w LP. 

4. Michał Woś potwierdził uruchomienie awansów dla 
1/3 załogi od lipca br.
Przewodniczący Jarosław Szałata omówił obecną 

sytuację leśników i złożył wniosek do Ministra Środo-
wiska Michała Wosia o uruchomienie nagrody z okazji 

Dnia Lasu dla wszystkich pracowników Lasów Pań-
stwowych w równym wymiarze. Minister określił się, 
że w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym LP  roz-
waży sprawę i w zależności od możliwości ustosunkuje 
się do wniosku.

Na zakończenie Minister Michał Woś podziękował 
za zaangażowanie w prace na rzecz pracowników przed-
stawicielom wszystkim związków zawodowych obec-
nych na spotkaniu. Liczy na owocną współpracę i dekla-
rował wolę cyklicznych spotkań oraz wspólnych działań 
na linii Ministerstwo Środowiska – Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych – strona społeczna.

Lena Kacperczyk

Leśnicy pomagają

Stan pandemii wywołanej koronawirusem spowodo-
wał szczególną potrzebę łączenia wszystkich sił i możli-
wości w pomocy w zwalczaniu i łagodzeniu jej skutków.  
W działalność związkową oraz w nasze  leśne serca wpi-
sane jest wspieranie i pomoc potrzebującym. Członko-
wie Związku Leśników Polskich w RP z  wielkim zaan-
gażowaniem włączyli się w akcję zbierania funduszy na 
wsparcie służb walczących z pandemią. 

Dokonano wielu indywidualnych wpłat, ale również 
organizacje zakładowe ze swoich składowych funduszy 
przekazały na pomoc konkretne kwoty. Na wsparcie 
działalności szpitala w Szczecinku przekazano: 
• Rada Regionu ZLP w RP przy RDLP w Szczecinku 

– 1500 zł,

Organizacje Zakładowe ZLP przy Nadleśnictwach:
• Czaplinek – 500 zł,
• Czarne – 500 zł,
• Manowo – 500 zł,
• Połczyn – 1000 zł,
• Polanów – 500 zł,
• Sławno – 500 zł,
• Świdwin – 500 zł,
• Warcino – 500 zł

oraz Białogard wsparł kwotą 500 zł PSP w Białogar-
dzie, a Borne Sulinowo przekazało zakupione za kwotę 
500 zł środki ochrony dla Przychodni Zdrowia w Bor-
nym Sulinowie. Nadleśnictwo Czarne wsparło również 
kwotą 500 zł szpital w Człuchowie.

Jest to zapewne tylko część pomocy, którą przedsta-
wiam, bo jest wielu bezimiennych darczyńców i wspar-
cie nadal trwa. 

W ludzkiej naturze istnieją dwie potężne siły, wła-
sny interes oraz troska i pomoc innym. Każdy decydu-
je, która siła u niego zwycięża.  Pomagajmy nie myśląc 
o swoich korzyściach, a dla uczucia radości,  spełnienia 
i zainteresowania drugim człowiekiem,  któremu można 
choć na chwilę ulżyć w cierpieniu.  

Krzysztof Górski
Przewodniczący

ZLP w RP Regionu Szczecineckiego

Źródło: istotne.pl wyd. 253 z 9 kwietnia 2020 r.
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Kiedy mamy leśne święto?
Las jest niesłychanie mocno związany z  naszą kulturą, pewnie tak samo jak z  gospodarką. 
Kulturotwórcza rola lasu jest tak ogromna, że napisano na ten temat wiele tomów. Słowo „las” 
i pochodne od niego znajdziemy w nazwach miejscowości, nazwiskach ludzi i w wielu wyrazach 
ze słownika języka polskiego. Wszyscy w najrozmaitszych formach korzystamy z lasu, który ma 
wiele funkcji. A co ludzie robią dla lasu? Czy znają go, chronią i należycie rozumieją? Jak media 
przedstawiają las i złożone mechanizmy przyrody, które tam od wieków funkcjonują? Tak pisał 
Stefan Żeromski w „Dziejach grzechu”: Drzewa żyją wraz z człowiekiem. Tylko drzewa żyją życiem 
powszechnym, w którym i nasze życie się mieści. Kiedy po latach witać się ze znajomymi drzewami, 
znajduje się w nich zmiany niemal takie jak w sobie.

Skoro jesteśmy przekonani, że las jest kolebką na-
szej kultury powinniśmy go szanować tak, jak dziec-
ko szanuje rodzica. Z pewnością warto go także wciąż 
poznawać, wykorzystując różne okazje, a pomagać  
w tym powinny współczesne media. Jednak natknąć 
się na temat lasu w mediach, pomijając różne katastro-
fy, klęski czy tanie sensacje, jest niesłychanie trudno. 
Podobnie jak na „media” w lesie. Dziennikarze zwykle 
boją się lasu i nie kwapią się, aby go bliżej poznać. Dla-
tego mamy niewiele okazji czytać, słuchać czy oglądać 
rzetelne materiały dziennikarskie o leśnych sprawach. 
A przecież lasy zajmują blisko 30% powierzchni kraju 
i ich areał wciąż wzrasta. Warto też przypomnieć, że 
I Rzeczypospolita, która z powodzeniem wywiązała 
się z  trudnego zadania scalenia w jedno państwo ziem 
i porządków prawnych trzech byłych zaborów, była 
jeszcze bardziej bogata w lasy. Pokrywały one wte-
dy około 40% kraju, a nasze leśnictwo, a szczególnie 
przemysł drzewny szybko stały się wzorem dla Europy. 
W latach 30 XX wieku i po zakończeniu II wojny świa-
towej pozostało ich niewiele ponad 21% powierzchni 
kraju. Pomimo to szybko zostały odbudowane wysił-
kiem całego narodu, który jest ich właścicielem i są  
teraz naszym cennym dobrem. Jest to jednak dobro 
wciąż mało poznane, stąd istotna jest tu rola mediów. 

Świetną okazją szerokiego nagłośnienia leśnych 
spraw jest Święto Lasu. Nie znajdziecie w kalendarzu 
konkretnego dnia, w którym jest Dzień Leśnika. Leśni-
cy są bowiem tą grupą zawodową, która nie świętuje 
Dnia Leśnika tylko Święto Lasu czy Dzień Lasu. Co 
więcej, realnie wygląda to tak, że podczas obchodów 
Dni Lasu lub innego, podobnego święta, leśnicy za-
wsze pracują i służą ludziom, a nie świętują. Taka to 
służba… Jednak od lat krąży pośród nas pytanie: po-
winno przecież być wyznaczone na konkretny dzień 
Święto Lasu i Święto Leśnika. 

Może za mało i za rzadko o tym mówimy? Pewnie 
dlatego jest ta sprawa pomijana, ponieważ w różnych 
kalendarzach znajdziemy to leśne święto cichaczem 
poprzyklejane gdzie tylko się da: są bowiem Dni Lasu 
i Zadrzewień, Święto Leśników i Drzewiarzy, Dzień 
Ziemi, Święto Drzewa, Dzień Środowiska Naturalnego 

itd. W każdym kalendarzu inaczej. W marcu, kwietniu, 
maju, czerwcu, wrześniu… Dodam też, że w naszej, 
polskiej rzeczywistości istnieje takie potoczne okre-
ślenie, jak „święto lasu” – rozumiane nie jako świę-
to w jakikolwiek sposób umieszczone w kalendarzu, 
a oznaczające po prostu dzień, w którym zdarza się coś 
wyjątkowego, pozytywnego. Dla ucznia to dzień bez 
klasówki, dla pracownika – dodatkowe pieniądze, a dla 
każdego z nas to dzień, kiedy ktoś jest dla nas wyjątko-
wo życzliwy, uprzejmy, pomocny. To podobnie jak mó-
wimy „dzień dziecka” na dzień, kiedy nie chce się nam 
myć i rzucamy się do łóżka z pominięciem łazienko-
wej toalety. Takie potoczne rozumienie „święta lasu” 
obniża znaczenie święta, które przecież ma solidne, 
historyczne korzenie w tradycji naszego kraju. Święto 
Lasu obchodzone dorocznie powinno być ważną datą 
w kalendarzu każdego Polaka. 

Święto Lasu obchodzono w Polsce po raz pierw-
szy 29 kwietnia 1933 roku. Jego termin przypadający 
w ostatniej dekadzie kwietnia został dobrze wybra-
ny, bo to wtedy zazwyczaj dobiega końca coroczna 
kampania odnowieniowo-zalesieniowa i wszyscy, nie 
tylko leśnicy, mamy prawo się cieszyć z nowo posa-
dzonych lasów. Leśnicy co roku sadzą około 500 mln 
drzew, które służą nam wszystkim. Choćby dlatego, 
ale nie tylko, to święto ważne dla wszystkich Polaków. 
W 1933 roku urzędujący wówczas prezydent Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, 
objął honorowym protektoratem krajowe obchody tego 
święta. Wziął wtedy udział w sadzeniu prezydenckie-
go dębu oraz młodych drzewek w towarzystwie mło-
dzieży. Obchody Święta Lasu z udziałem Prezydenta 
RP od pierwszego święta stały się tradycją. Podobnie 
jak zwyczaj sadzenia drzewek w ten dzień, gdy w całej 
Polsce od pierwszego Święta Lasu w sadzeniu uczest-
niczyły dziesiątki tysięcy osób. Jaka była geneza tego 
święta?

Z formalną inicjatywą zorganizowania na terenie 
całego kraju stałego święta lasu wystąpiło w roku 1933 
Prezydium Zarządu Głównego Związku Leśników Pol-
skich, w którego szeregach skupili się przede wszyst-
kim leśnicy polskich Lasów Państwowych. Ustalono, 
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że święto, nazywane pierwotnie Świętem Lasu, będzie 
organizowane co roku w ostatnią sobotę kwietnia. Po-
mysł urządzania dorocznego Święta Lasu narodził się 
w 1932 roku w głowie inż. Leonarda Chociłowskiego, 
redaktora popularnego wśród pracowników leśnictwa 
czasopisma „Echa Leśne”. Doprowadził on do powsta-
nia komitetu organizacyjnego Święta Lasu, w które-
go skład weszło wielu wybitnych polskich leśników. 
Utworzyli oni potem Główny Komitet „Święta Lasu”, 
który przejął inicjatywę, ale nadal działał pod patrona-
tem Związku Leśników Polskich. Komitet ten zmienił 
1 lipca 1935 roku dotychczasową nazwę Święta Lasu 
na Dzień Lasu. Redaktor L. Chociłowski w 1938 roku 
napisał i wydał wspólnie z głównym komitetem oraz 
członkami ZLP specjalny poradnik „Jak urządzić ob-
chód Dnia Lasu”. Organizacja leśnego święta od po-
czątku była dobrze przyjmowana. Uzyskano wsparcie 
władz państwowych, prasy i radia. Związek Leśników 
Polskich rozsyłał corocznie w okolicach tego świę-
ta ulotki, broszury, urządzał też odczyty na tematy 
związane z popularyzacją lasu i leśnictwa. Głównym 
założeniem Święta Lasu było uświadomienie społe-
czeństwu jak wszechstronne znaczenie ma dla niego 
las i jakie potrzeby zaspokaja. Ten szczególny dzień 
miał posłużyć obudzeniu i szerzeniu wśród narodu 
polskiego, a szczególnie wśród młodzieży szkolnej, 
kultu lasu i drzew. Zachęcano w ten dzień do obsadza-
nia dróg i osiedli drzewami, uświadamiano szerokie 
wartości lasu dla dobra ogółu, podkreślano znaczenie 
lasu dla kultury duchowej, fizycznej oraz material-
nej. Centralne obchody miały miejsce w Warszawie. 
Jednak Święto Lasu bardzo uroczyście obchodzono 
w miastach i wsiach na terenie całego kraju, nawet na 
zagubionych w leśnych głuszach leśniczówkach. Ko-
mitety organizacyjne złożone z leśników w poszcze-
gólnych regionach Polski skupiały w swoich szeregach 
także przedstawicieli miejscowych władz i wojska oraz 
bliskich zainteresowaniami stowarzyszeń i organizacji 
jak Polskie Towarzystwo Leśne, Liga Ochrony Przyro-
dy, stowarzyszenia łowieckie i inne. Jak donosiły ów-
czesne czasopisma, obchody Pierwszego Święta Lasu 
wypadły imponująco, a jego głównym akcentem było 
symboliczne sadzenie drzew i wysłuchiwanie okolicz-

nościowych przemówień czy odczytów. Odprawiano 
msze święte, często w plenerze, organizowano także 
marsze w miastach i wycieczki do lasu. Jak donosiły 
„Echa Leśne” w numerze nr 12 z roku 1935 w Gru-
dziądzu uroczystości Dni Lasu uświetniły przedsta-
wienie i koncert w teatrze, na rynku grała orkiestra 55. 
Pułku Piechoty. Młodzież posadziła wtedy ok. 2000 
drzewek, a w centrum miasta odbył się zorganizowany 
przez leśników pokaz produktów leśnych. W imprezie 
wzięły udział tysiące mieszkańców. Z kolei podczas 
obchodów Dni Lasu w Poznaniu w 1939 roku wyświe-
tlano w kinach filmy przyrodnicze, młodzież szkolna 
miała wolny wstęp do palmiarni oraz zorganizowa-
no wycieczkę dwoma pociągami do Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. W obchodach brały udział władze 
państwowe, kościelne i wojskowe, różne stowarzy-
szenia i miejscowa ludność z przewagą dzieci i mło-
dzieży. Niebawem wybuch drugiej wojny światowej 
i przemiany społeczno-polityczne po jej zakończeniu 
na wiele lat przerwały tradycję organizowania Świę-
ta Lasu. Po wojnie od czasu do czasu podejmowano 
próby organizowania Dni Lasu, często połączonych 
z modnymi wtedy czynami społecznymi i przeniesiono 
ich organizowanie na początek czerwca. Było wtedy 
za późno na sadzenie drzew, a święto miało niewiele 
wspólnego z dotychczasową tradycją promującą leśni-
ków, las i jego wielorakie funkcje. Powrócono do niej 
dopiero po ponad półwieczu, w roku 1993, kiedy to po 
raz pierwszy po wojnie świętowano ogólnopolskie Dni 
Lasu w Gołuchowie.

Mimo to w kalendarzu nadal nie znajdziemy do-
tychczas konkretnej daty związanej z Dniem Leśnika 
i w zasadzie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na 
pytanie: kiedy mamy leśne święto? Jednak z wielką 
satysfakcją możemy spoglądać na sadzone wcześniej 
podczas obchodów Święta Lasu drzewa i historyczne 
już, pamiątkowe kamienie. Są one najlepszą pamiątką 
i dowodem na pożyteczną oraz odpowiedzialną pracę 
leśników. Może jednak właśnie dlatego, szczególnie 
w jubileuszowym roku 100 lat istnienia Lasów Pań-
stwowych, powinno w każdym kalendarzu, pod kon-
kretną datą, pojawić się  Święto Leśnika?

Jarosław Szałata
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Wawelska 52/54 i polscy leśnicy
W październiku 2019 r. po rekonstrukcji Rządu RP powstał pomysł utworzenia nowego Ministerstwa, 
które byłoby połączeniem dotychczasowego Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Energii. 
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata wystąpił wówczas z pismem 
ZLP-01.69.2019 z dnia 23.10.2019 r. do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, 
w  którym wyraził swoje zaniepokojenie co do powyższej idei.   Dokument został skierowany 
również do wiadomości ówczesnego Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz do Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego.

W dniu 15 listopada 2019 r. powstało Ministerstwo 
Klimatu kierowane przez Ministra właściwego do spraw 
środowiska i ochrony klimatu. Z zadań tegoż Minister-
stwa miały zostać wydzielone sprawy dotyczące środo-
wiska, którymi miało zając się na nowo utworzone Mi-
nisterstwo Środowiska. Siedzibą resortu Klimatu został 
historycznie związany z leśnikami budynek przy ulicy 
Wawelskiej 52/54 w Warszawie, dotychczas zajmowany 
przez Ministerstwo Środowiska. Z gmachu została zdję-
ta tablica z nazwą Ministerstwa Środowiska. Powstała 
więc obawa, że po odtworzeniu Ministerstwa Środowi-
ska gmach, zbudowany z inicjatywy i starań polskich 
leśników, z ich dobrowolnych składek zbieranych przy 
wielkim zaangażowaniu Związku Leśników Polskich 
w RP, przestanie służyć ludziom lasu.  

W związku z powyższym w dniu 23.01.2020 r. Prze-
wodniczący Jarosław Szałata wystąpił z pismem ZLP-
01.6.2020 kierowanym do Prezydenta Andrzeja Dudy, 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz 
Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskie-
go. W dokumencie wyraził swój niepokój w kwestii ode-
brania dotychczasowej siedziby Ministerstwu Środowi-
ska. Przybliżył historię gmachu oraz wystąpił z apelem, 
aby warszawski budynek przy ulicy Wawelskiej 52/54 
nadal pozostał siedzibą Ministerstwa Środowiska, a tym 
samym nadal służył polskim leśnikom. KPRM pismem 
z dnia 30.01.2020 r. przekazała dokument wg kompeten-
cji do Ministra Klimatu.

W dniu 5 marca 2020 r. Ministerstwo Środowiska zo-
stało odtworzone, a na jego czele stanął Minister Michał 
Woś. Funkcję Sekretarza Stanu i Głównego Konserwa-
tora Przyrody ponownie objęła Małgorzata Golińska. 
Siedziba naszego resortu oraz Departamentu Leśnictwa 
i Łowiectwa  nie została zmieniona. Gmach przy ulicy 
Wawelskiej 52/54 w Warszawie współdzielą dwa Mini-
sterstwa – Środowiska i Klimatu. 

Wystąpienia  ZLP w RP zostały  zatem uwzględnione 
i potraktowane poważnie.  Warto nam było zaangażo-

wać się i występować do najważniejszych osób w pań-
stwie w słusznej jak widać sprawie.  

2 czerwca br. Minister Michał Woś zaprosił na spo-
tkanie do siedziby Ministerstwa kierownictwo Lasów 
Państwowych i przedstawicieli central związkowych 
działających w LP. Przewodniczący ZLP w RP Jaro-
sław Szałata podczas posiedzenia, wystąpił z wnio-
skiem o wyznaczenie jednego, konkretnego dnia w ka-
lendarzu, w którym byłoby obchodzone Święto Leśnika 
(więcej w tekście Kiedy mamy leśne święto?). Złożył 
także wniosek, poparty przez przedstawicieli innych 
związków zawodowych, o  uruchomienie jednorazowej, 
równej dla wszystkich nagrody z okazji zbliżających 
się Dni Lasu. Wystąpił  również, w związku ze zbliża-
jącym się stuleciem działalności Lasów Państwowych 
w obecnej formule organizacyjnej, z inicjatywą uho-
norowania jubileuszu leśników w formie pomnika pol-
skiego leśnika, który miałby stanąć w otoczeniu war-
szawskiego budynku przy ul. Wawelskiej 52/54. Mister 
przyjął pomysł z aprobatą i między innymi z tego po-
wodu dwa dni później, podczas skromnych obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, odbyło 
się uroczyste sadzenie Dębu – Pomnika Leśników Pol-
skich na dziedzińcu Ministerstwa Środowiska. Dąb jest 
symbolem leśnej siły, potęgi i trwałości. Od dzisiaj jest 
również symbolem polskich leśników – powiedział Mi-
nister Środowiska Michał Woś podczas uroczystości. 
Podczas tego wydarzenia Związek Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował członek 
Rady Krajowej Jerzy Derlicki. Relacja z uroczystości 
znajduje się m.in. na stronie Ministerstwa Środowiska 
i Lasów Państwowych.

Jarosław Szałata

Treść wspomnianych w artykule pism znajduje się na 
stronie www.zlpwrp.pl w tekście „Wawelska 52/54 i pol-
scy leśnicy” z dnia 10 czerwca br.
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30 lat samorządności w Polsce
Corocznie w dniu 27 

maja, na pamiątkę pierw-
szych demokratycznych wy-

borów samorządowych z 1990 r. przypada Dzień Samo-
rządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecy-
dował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 
10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. 
W bieżącym, 2020 roku świętujemy zatem już 30 lat ist-
nienia samorządności w naszym kraju. W uchwale Sejm 
podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokal-
nych więzi i budowy silnego państwa. Zasada samorząd-
ności należy również do naczelnych zasad ustrojowych 
państwa polskiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej usta-
nawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uzna-
nie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do jego powstania i działalności. W tym zacnym gronie 
jest wielu leśników, którzy aktywnie działają na rzecz 
lokalnych społeczności i jednocześnie reprezentują Lasy 

Państwowe, Parki Narodowe i inne jednostki organizacyj-
ne ze środowiska leśnego i jego otoczenia.

Wszystkim członkom i sympatykom Związku Leśni-
ków Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej związanym 
z samorządnością lokalną, wszystkim leśnikom i przy-
rodnikom, przedsiębiorcom leśnym i drzewnym wspie-
rającym ideę samorządności, która od 30 lat rozwija 
i umacnia „małe Ojczyzny”  składam  wyrazy ogromne-
go uznania. Aktywność ludzi lasu i związanych z lasem 
na poziomie sołectwa, gminy, powiatu czy wojewódz-
twa ma ogromne znaczenie dla rozwoju naszego kraju, 
jest ściśle powiązana z czynną troską o ojczystą przyro-
dę i środowisko naturalne oraz nieustannie buduje jakże 
ważne więzi społeczne. 

Darz Bór!
W imieniu całej społeczności 

Związku Leśników Polskich w RP:
Jarosław Szałata 

Pamiątka z JUBILEUSZU 100-LECIA REGIONALNEJ 
DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU

W dniu 31 stycznia 1920 r. minister Władysław Sey-
da podpisał rozporządzenie, które powołało do życia 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. 
Uroczystość z okazji 100-lecia aktywnej działalności tej 
dyrekcji LP odbyła się w dniu 1 lutego 2020 r. w Auli 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprze-
dziła ją msza w Bazylice Archikatedralnej św. Aposto-
łów Piotra i Pawła, podczas której arcybiskup Stanisław 
Gądecki apelował o troskę o środowisko i przyrodę: 
Dzisiejszy kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głę-
bokiego wewnętrznego nawrócenia. Potrzebujemy na-
wrócenia ekologicznego, bo bycie obrońcami dzieła 
Bożego stanowi istotną część uczciwego życia.  

Jakże dziś, w obliczy epidemii, po tak niedługim cza-
sie, te mądre słowa nabrały jeszcze innego wyrazu…

W uroczystości 100-lecia uczestniczyło wielu znako-
mitych gości oraz leśników z Wielkopolski i całego kra-
ju. Byli obecni m.in. Minister Środowiska Michał Woś, 
Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska, 
Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
Krzysztof Janeczko, posłowie, wojewoda wielkopolski 
oraz wielu zacnych zaproszonych gości. 

Wszyscy zebrani mieli możliwość złożenia jubile-
uszowych życzeń Tomaszowi Markiewiczowi – Dy-
rektorowi RDLP w Poznaniu, który wraz ze swoimi za-

stępcami: Ireneuszem Niemcem i Jackiem Kokocińskim 
przyjmował je w imieniu wielkopolskich leśników przy 
pięknie przygotowanej „ściance”.

W imieniu całej społeczności ZLP w RP życzenia 
w tym szczególnym miejscu złożyli Przewodniczący 
Jarosław Szałata oraz Janusz Ruda – Przewodniczący 
Regionu Wielkopolskiego.

Każdy z gości został uwieńczony na takiej pamiątko-
wej fotografii. Otrzymaliśmy specjalnie przygotowany 
przez poznańskich leśników plakat, składający się z tych 
właśnie zdjęć.

Foto: RDLP w Poznaniu
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Wielkopolscy leśnicy przygotowali bogaty program 
obchodów 100-lecia, rozpisany do końca 2020 roku, 
jednak obecna sytuacja częściowo przeszkodziła w jego 
realizacji.

Szczegóły dostępne na stronie RDLP w Poznaniu.
Jarosław Szałata

Stypendia ZLP w RP dla absolwentów Szkół Leśnych
Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała po raz kolejny stypendia dla uczniów 
ostatnich klas Szkół Leśnych. Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych regionów mieli przekazać 
osobiście dyplomy stypendystom podczas zakończenia roku szkolnego planowanego na 24 
kwietnia 2020 r. Niestety nie było to możliwe ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. 
Niemniej jednak stypendia zostały przyznane, a ich przekazanie nastąpi w terminach indywidualnie 
ustalonych przez szkoły. 

Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśni-
ków Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują 
uczniowie klas czwartych 11 Szkół Leśnych, których 
organem prowadzącym jest  Minister Środowiska oraz 
Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie i Zespołu 
Szkół w Tułowicach. O grant mogą się ubiegać ucznio-
wie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen z przed-
miotów zawodowych za cztery lata nauki. Stypendia 
zostały przyznane po raz szósty. Dotychczas wyróżnio-
nych zostało 169 absolwentów.

Inicjatywa Związku Leśników Polskich w RP jest 
doceniana przez uczniów, ich rodziców, nauczycieli, 
a szczególnie Dyrektorów Szkół Leśnych. Przewodni-
czący ZLP w RP otrzymuje wiele listów z podziękowa-
niami za docenienie wyróżniających się uczniów. 

Wszystkim gratulujemy i jesteśmy wdzięczni, że Zwią-
zek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej wspie-
ra młodzież i motywuje ich do pogłębiania wiedzy leśnej 
i osiągania coraz lepszych wyników w nauce. – Anna Kul-
backa, Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży.

Foto: Jarosław Szałata
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Stanowisko Rady Krajowej Związku Leśników Pol-
skich w RP o ufundowaniu stypendiów naukowych dla 
wyróżniających się uczniów jest wspaniałym gestem 
wskazującym na solidarność zawodową i dbałość o jak 
najlepsze przygotowanie młodych kadr dla leśnictwa. 
W imieniu własnym oraz nagrodzonych serdecznie dzię-
kuję za wspaniałą inicjatywę. – Barbara Serafin, Dy-
rektor Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

W imieniu stypendystów i Zespołu Szkół Leśnych 
w Rucianem-Nidzie dziękujemy za wyróżnienie najlep-
szych, tegorocznych absolwentów – leśników. Szkoda, że 
nie mogliśmy zorganizować uroczystości z przedstawi-
cielem ZLP w RP. Zapraszamy do naszej szkoły i jesz-
cze raz serdecznie dziękujemy za przyznane stypendia. – 
Halina Pańkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych 
w Rucianem-Nidzie.

Wyrażam wyrazy wdzięczności za konsekwentne 
przekazywanie stypendiów. Są one doskonała motywacja 
dla uczniów do podnoszenia swojej wiedzy odnajdującej 
odzwierciedlenie w ocenach. Zgodnie z założeniami, sty-

pendium, w sposób rzeczywisty jest również znakomitą 
motywacją do podnoszenia wiedzy leśnej. W imieniu 
całej społeczności szkolnej dziękuję bardzo za systema-
tyczne wsparcie jakie ZLP w RP, a w szczególności Pan 
Przewodniczący i Rada Krajowa udziela naszej szkole. 
– Przemysław Jarosik, Dyrektor Technikum Leśnego 
w Starościnie.

Wyrażamy nasze wielkie uznanie i głęboką wdzięcz-
ność za wieloletnie – tak piękne i hojne – wspieranie 
uzdolnionej młodzieży szkół leśnych prowadzonych 
przez Ministra Środowiska. – Anna Stybaniewicz-Pik, 
Wicedyrektor Technikum Leśnego im. Adama Lore-
ta w Tucholi.

Ze strony ZLP w RP, współpracę ze szkołami leśny-
mi koordynuje Krystian  Wójcik  –  Przewodniczący 
ZLP  w  RP  Organizacji  Zakładowej  Pracowników 
Szkół Leśnych w Lesku.

Zamieszczone materiały zostały przekazane przez 
wymienione w artykule Szkoły Leśne.

Lena Kacperczyk

Klaudia Makowska odbiera dyplom z rąk Tomasza Kabulskiego, p.o. 
Dyrektora TL w Warcinie

Konrad Pytel odbiera dyplom z rąk Tomasza Kabulskiego, p.o.  
Dyrektora TL w Warcinie
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XII Mistrzostwa Szachowe Leśników w RDLP w Radomiu
W dniach 5–6 marca 2020 roku odbyły się XII Mistrzostwa Szachowe Leśników z terenu Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w  Radomiu o  Puchar Dyrektora. Uroczystego otwarcia dokonał 
Andrzej Matysiak –  Dyrektor RDLP w Radomiu. 

Organizatorem była Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Radomiu, a współorganizatorami: 
Związek Leśników Polskich w RP Regionu Radom-
skiego, MSPL NSZZ „Solidarność” Regionu Święto-
krzyskiego i Ziemi Radomskiej, PTL Świętokrzysko-
-Radomski oraz SITLID w Radomiu, którzy ufundowali 
nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Pan Jacek Sieczkowski, sędzia klasy państwowej 
dzielnie czuwał nad prawidłowym przebiegiem zawo-
dów i spełnieniem norm turnieju klasyfikacyjnego.

W tegorocznej edycji Mistrzostw rywalizowało  
20 uczestników z Nadleśnictw RDLP w Radomiu, 
uczniowie ze szkół leśnych oraz członkowie rodzin pra-
cowników – Filip Kowalczyk oraz Krzysztof Paluch.

Najmłodszym zawodnikiem mistrzostw był dziesię-
cioletni Krzyś Paluch, którego rodzice pracują w Nadle-
śnictwie Stąporków.

W  klasyfikacji  indywidualnej  tytuł Szachowego 
Mistrza Leśników oraz Puchar Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wywalczył 
Sebastian Rodkiewicz z Nadleśnictwa Łagów. Drugie 
miejsce w klasyfikacji indywidualnej zajął Michał Lon-
ga z ZSL w Zagnańsku, trzecie miejsce Sebastian Nowa-
kowski z Nadleśnictwa Stąporków.

W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęło 
Nadleśnictwo Łagów, drugie Nadleśnictwo Stąporków, 
trzecie Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku.

Najlepszym zawodnikiem spośród uczniów, po raz 
kolejny został Michał Longa z ZSL w Zagnańsku. Naj-
młodszy zawodnik, Krzysiu Paluch ostatecznie został 
zaklasyfikowany na 8 miejscu, ale jako jedyny zawod-
nik zwyciężył z tegorocznym mistrzem. 

ZLP w RP Regionu Radomskiego ufundował nagro-
dy rzeczowe dla najlepszego zawodnika wśród startują-
cych w Mistrzostwach uczniów oraz dla najmłodszego 
uczestnika turnieju. 

Puchary oraz nagrody dla tegorocznych zwycięzców 
wręczyli Piotr Kacprzak – Zastępca Dyrektora RDLP 
w Radomiu, Jolanta Bochenek – Przewodnicząca ZLP 
w RP Regionu Radomskiego oraz Grzegorz Jóźwiak – 
NSZZ „Solidarność”.

Gra w szachy zwana jest również „królewską grą” – od 
wieków grali królowie i władcy ćwicząc w ten sposób prak-
tyczne umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika. 
Doskonali ona pamięć, uwagę, rozwija zdolność koncentracji 
i logicznego myślenia. Tym bardziej cieszy udział w mistrzo-
stwach dzieci i młodzieży. Bardzo ważna jest też integracja 
grających w szachy leśników oraz wymiana doświadczeń.

Tekst: Jolanta Bochenek
Foto: Alicja Krasa

Uczestnicy mistrzostw podczas rozgrywek

Andrzej Matysiak Dyrektor RDLP w Radomiu otwiera Mistrzostwa

Grupowe zdjęcie uczestników Mistrzostw z Piotrem Kacprzakiem 
Zastępcą Dyrektora RDLP w Radomiu oraz ze współorganizatorami 
zawodów
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Medicover we współpracy z Centrum Damiana  
w temacie testów na COVID-19 dla kuracjuszy Sanatorium 

„Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy-Zdroju
Koszt to 450  zł  test PCR/osoba wykonywany  sa-

modzielnie  w  domu. W takiej sytuacji nie jesteśmy 
ograniczani w żaden sposób ilością placówek, miejscem 
zamieszkania! 

Dlaczego uważamy, że ta oferta jest dobra:
• obecnie testy komercyjne PCR są możliwe do wyko-

nania głównie w Diagnostyce za 493 zł – ale to są 
wyłącznie największe miasta tzw. drive through,

• jest możliwość zamówienia zestawów do samodziel-
nego pobrania w Gdańsku i Warszawie – ale to znów 
jedynie te 2 miasta,

• w mniejszych ośrodkach jest to niemożliwe,
• lista laboratoriów z załącznika przedstawionego to 

w większości placówki publiczne, które nie wykonu-
ją badań na życzenie – tylko na podstawie skierowań 
przez Sanepid.
Tym samym rozwiązanie Medicover jest:

• najtańsze,
• jedyne dostępne ogólnopolskie,

• najwygodniejsze dla pracownika/pacjenta (nie musi 
nigdzie jechać, nie musi w skomplikowany sposób 
dzwonić i załatwiać).
To co trzeba robić to:

• zamówić pakiet do samodzielnego wymazu podając 
wszystkie dane na specjalnej stronie internetowej 
(forma płatności do uzgodnienia),

• następnego dnia do domu kurier przywozi przesyłkę,
• następnego dnia pobrać wymaz i kurier zabierze go 

z domu do laboratorium,
• kolejnego dnia przychodzi wynik.

Kurier jest w ramach opłaty.
Wszystko trwa 3-4 dni i jest proste i łatwe w obsłu-

dze.
Aplikacja umożliwiająca zamówienie testu będzie 

dostępna od 8 lipca br. Szczegółowe informacje zostaną 
opublikowane na stronie zlpwrp.pl

W razie pytań bądź wątpliwości proszę kontaktować 
się z biurem ZLP w RP.

Sanatorium Leśnik-Drzewiarz w Krynicy Zdroju  
wznawia przyjmowanie kuracjuszy

Informujemy, iż Sanatorium Uzdro-
wiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o. 
w Krynicy-Zdroju od 01.07.2020 r. wzna-
wia przyjmowanie kuracjuszy zgodnie 
z aktualnym skierowaniem od Związku 
Leśników Polskich w RP. 

Skierowania, które nie mogły być zrealizowane 
z uwagi na obligatoryjne zawieszenie działalności Sana-
torium, w związku z ogłoszonym stanem pandemii będą 
realizowane w późniejszym, uzgodnionym indywidual-
nie terminie.

Ważne!
Warunkiem  przyjęcia  do  Sanatorium  jest  ne-

gatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2. Jest to wymóg wynikający z podstawy 
prawnej  podanej  poniżej. W przypadku zmian doty-
czących trybu przyjęcia do Sanatorium, będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco.

Przed przyjazdem należy przesłać na adres e-ma-
ilowy: recepcja@lesnik-drzewiarz.pl, skan aktualnego 

(wykonanego nie wcześniej niż 6 dni 
od daty przyjazdu) wyniku testu. Test 
należy wykonać metodą molekularną 
(genetyczną) RT-PCR. 

Testy kasetkowe i serologiczne nie 
służą do rozpoznania COVID-19 i tym 

samym nie będą honorowane. 
Koszt  testu  pokrywa Kuracjusz.  ZLP w  RP  ani 

Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. 
z o.o. w Krynicy-Zdroju nie finansuje testów dla Ku-
racjuszy.

Szczegóły informacji można uzyskać na stronie Sana-
torium lub pod numerem telefonu ośrodka 18 471 28 61.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epi-
demii (Dz.U. poz. 964).

Elżbieta Kowalik
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Komunikat Rajdowy
Związek Leśników Pol-

skich w Rzeczypospolitej 
Polskiej od 1993 roku jest 
wspólnie z poszczególnymi 
dyrekcjami regionalnymi LP 
organizatorem Ogólnopolskie-
go Rajdu Leśnika. Jednak chy-
ba nigdy dotąd nie zdarzyło się 
tyle przeciwności losu i trud-

nych do rozwiązania problemów, jak podczas orga-
nizacji XXXII Rajdu. Gwałtownie zmienione zasady 
funkcjonowania nas wszystkich związane z pandemią 
wirusa COVID-19, zaskoczyły nas w kluczowym dla 
organizacji Rajdu momencie. Jako zespół organiza-
cyjny stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem i bardzo 
trudną decyzją, niezbędną jednak do podjęcia. Od-
wołać Rajd Leśnika? Tak byłoby najprościej… Taka 
decyzja mogła jednak oznaczać nawet koniec, tej jak-
że ważnej dla leśników, tradycji rajdowych spotkań. 
Obserwowaliśmy z niepokojem sytuację w kraju i na 
świecie i po wielu konsultacjach oraz dyskusjach 
podjęliśmy decyzję:  organizujemy  XXXII  Rajd 
Leśnika w Międzyzdrojach w dniach 3-5 września 
2020 roku!

Naturalnie nawet dziś nie jesteśmy w stanie prze-
widzieć, co będzie działo się wokół nas w lipcu, 
sierpniu, wrześniu, co nas jeszcze może spotkać, ale 
nie poddajemy się – przecież leśnicy są mistrzami 
w planowaniu i przewidywaniu. Pełni zatem pozy-
tywnej energii i optymizmu  zakładamy, że we wrze-
śniu, w zdrowiu i spokoju, spotkamy się na terenie 
RDLP w Szczecinie, w nadmorskich Międzyzdrojach  
zgodnie z hasłem: 

„Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie 
woła Was!”

W dniu 26 maja 2020 roku odbyło się spotkanie 
wąskiego grona zespołu organizacyjnego, któremu 
przewodniczył jego szef – Krzysztof Sielecki – Za-
stępcaca Dyrektora RDLP w Szczecinie, wspólnie 
z Jarosławem Szałatą – Przewodniczącym ZLP w RP. 
Na spotkaniu po długich rozważaniach zostały podję-
te odważne, ale przemyślane i wszechstronnie prze-
analizowane decyzje: 
• zakładamy, że XXXII Rajd Leśników odbędzie się 

w dniach 3-5 września 2020 roku, ale tylko w sytu-
acji braku zagrożenia ze strony epidemiologicznej,

• wszelkie dotychczasowe ustalenia rajdowe pozo-
stają w mocy z realizacją we wrześniowym termi-
nie, 

• w sytuacji utrzymania stanu pandemii i obostrzeń 
w sferze życia publicznego ewentualna decyzja 
o rezygnacji z imprezy pracowniczej w powyż-
szym terminie zapadnie w lipcu i nie będzie już 
rozważany inny termin w tym roku,

• w odpowiedzi na sygnały koleżanek i kolegów le-
śników, jeszcze w czerwcu zostanie ponownie uru-
chomiona aplikacja rejestrująca uczestników Raj-
du w celu weryfikacji uczestnictwa i uzupełnienia 
wolnych miejsc na trasach z racji zmiany terminu 
imprezy (termin uruchomienia aplikacji podamy 
w odrębnym komunikacie).
Decyzję o organizacji Rajdu podejmujemy także 

z uwagi na to, że jest to forma wsparcia przez leśni-
ków polskiej gospodarki, a szczególnie branży tury-
stycznej. Blisko 1,5 tysiąca uczestników Rajdu stanie 
się konsumentem usług turystycznych i zapełni ho-
tele, restauracje nadmorskiego kurortu. To również 
świetna oferta wypoczynku dla naszych pracowni-
ków i ich rodzin po długotrwałym stresie związanym 
z okresem samotności, z koniecznością izolowania 
się od ludzi, w poczuciu zagrożenia i niepewności. 

Tak sprawę uczestnictwa w Rajdzie Leśników 
ocenia psycholog Monika Świątek ze szczecińskiej 
RDLP :

Wielu z nas ostatnie tygodnie spędziło w 4 ścia-
nach swoich domów, kontaktując się z innymi ludźmi 
przez telefon czy ekran monitora. Pomimo tego, że 
mogliśmy spowolnić tempo życia, u wielu osób poja-
wił się brak energii, pogorszenie nastroju, drażliwość 
i czegoś zaczęło nam brakować. 

Jak z tego wyjść? Gdzie poszukać dobrej energii 
do działania i powodów do uśmiechu, zamiast stra-
chu? Gdzie zaplanować sobie wyjazd, na który bę-
dziemy czekać?

XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników może być 
taką alternatywą!

Jak pokazują badania – kontakt z NATURĄ po-
maga zachować dobrą kondycję psychiczną oraz siły 
witalne. Już Hipokrates był przekonany, że przyroda 
jest lekarstwem w każdej chorobie.

W trakcie Rajdu będziemy mogli:
• doświadczyć realnego, a nie wirtualnego kontaktu 

z drugim człowiekiem, z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa i obowiązujących wytycznych,

• zarażać się wyłącznie dobrą atmosferą,  życzliwo-
ścią, uśmiechem,

• poruszać się na świeżym powietrzu – to pozwoli 
wyzwolić w naszych głowach ogromne ilości en-
dorfin (hormonów szczęścia) i pozytywnie wpłynie 
na nasz nastrój i kondycje psychiczną,

• dobrze się bawić na trasach rajdowych (pieszych, 
rowerowych, kajakowych i konnych), spalając przy 
tym kalorie – pamiętajmy, że najlepszym sposobem, 
żeby dać odpocząć głowie – jest zmęczyć swoje cia-
ło, poza tym trzeba się pozbyć nadprogramowo wy-
hodowanych kilogramów,  

• naładować baterie do życia – nic nie działa rów-
nie relaksująco i kojąco, jak spacer brzegiem mo-
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Ryszardowi Rolce – Przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej ZLP w RP przy Nadleśnictwie Czaplinek, 
serdeczne gratulacje z okazji narodzin syna, naszego 
przyszłego związkowca – Aleksandra Rolki, składają 
pracownicy i byli pracownicy Nadleśnictwa Czaplinek. 
Gratulacje i życzenia zdrowia przekazujemy również 
matce – Elżbiecie. Obojgu rodzicom życzymy satysfak-
cji z wychowania syna i spokojnie przespanych nocy.

Rada Zakładowa Związku Leśników Polskich w RP 
działająca w Nadleśnictwie Kliniska (RDLP w Szcze-
cinie) składa serdeczne gratulacje członkom ZLP w RP 
Małgorzacie i Hubertowi z okazji narodzin bliźniąt – 
Magdaleny i Michała. Wszystkiego najlepszego!

Gratulacje

rza, słuchanie odgłosu fal oraz wdychanie zapachu 
morskiej bryzy. To wszystko działa uspokajająco 
na nasz umysł i koi naszą psychikę. Kiedy umysł 
jest spokojny – podejmujemy trafniejsze decyzje, 
potrafimy się skupić na tym, co robimy oraz mamy 
więcej cierpliwości dla innych ludzi – co się bardzo 
przyda w kolejnych miesiącach.
Ruch na świeżym powietrzu wzmacnia nasz układ 

odpornościowy, reguluje ciśnienie krwi i tętno. Prze-
bywanie z uśmiechniętymi ludźmi korzystnie wpływa 
na nasz układ nerwowy, obniżając wydzielanie kor-
tyzolu (hormonu stresu). Warto zadbać o siebie. Sy-
tuacja, którą postawiło przed nami życie, wymaga 

przeorganizowania planów. Jednak możemy szukać 
alternatyw, które pomimo trudnego okresu – pozwo-
lą nam zadbać o siebie, dodać energii i uśmiechu na 
twarzy.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału 
w XXXII Rajdzie Leśników. Z pewnością warto zwe-
ryfikować swoje urlopowe plany, wyciągnąć rajdowe 
buty, plecaki i wszelkie turystyczne akcesoria oraz 
zanucić razem z Karolem Kusem i zespołem „Tara-
ka” rajdową piosenkę. 

Do zobaczenia w Międzyzdrojach!
Komitet Organizacyjny XXXII Rajdu Leśników
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Żegnamy Januarego Szajdę

W piątek 26 czerwca 2020 roku w wieku 66 lat odszedł nasz Kolega January Szajda – Wielki Leśnik, 
Wielki Człowiek…

Jego charakterystyczna postać zapadała natychmiast w pamięć każ-
dego, kogo Bóg i los zetknął z Januarym. Ale nie tylko ze względu na 
wyjątkowy wzrost i posturę zasłużył na miano Wielkiego Człowieka. 
Ukochał las i przyrodę, ale także ludzi. Znakomity leśnik, przyrodnik 
i myśliwy. Służył ludziom dobrą radą, ogromnym doświadczeniem ży-
ciowym i zawodowym oraz wszelką pomocą. Wieloletni leśniczy Le-
śnictwa Aleksandrowiec w Nadleśnictwie Różanna, ogromnie zaanga-
żowany w działania i wszelkie inicjatywy społeczne. Już w 1982 roku 
znalazł się w gronie założycieli Federacji Związków Zawodowych Pra-
cowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Latem 1991 roku, gdy 
powstał Komitet Założycielski Związku Leśników Polskich w Rzeczpo-
spolitej Polskiej Regionu Pomorskiego aktywnie w nim działał, obok 
śp. Zbigniewa Grugela. Budował pośród toruńskich leśników struktury 
regionalne, a od 1996 roku znakomicie reprezentował Region Pomor-
ski w Radzie Krajowej ZLP w RP. Od 18.10.2002 roku do 23.02.2018 
roku był Przewodniczącym Regionu Pomorskiego ZLP w RP w Toruniu. 
Z wielką odpowiedzialnością i mądrością znakomicie wywiązywał się 

z obowiązków partnera społecznego kolejnych Dyrektorów Generalnych i Regionalnych Lasów Państwowych 
oraz Nadleśniczych z terenu RDLP w Toruniu. Dzięki Jego aktywności i wielkiemu zaangażowaniu w czerwcu 
2006 roku Regionowi Pomorskiemu ZLP w RP został nadany i poświęcony sztandar. 

W 2007 roku został  powołany do Kapituły Złotego Znaku Związku opiniującej nadanie leśnikom tego naj-
wyższego w ZLP w RP odznaczenia.

Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami związkowymi, resortowymi, łowieckimi i państwowymi. Odzna-
czony miedzy innymi w 2005 roku przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Za wielkie i szczególne 
zasługi dla polskiego leśnictwa został odznaczony przez Dyrektora RDLP w Toruniu Kordelasem Leśnika 
Polskiego – najwyższym i najcenniejszym wyróżnieniem dla leśnika.

W marcu 2019 roku uchwałą Zjazdu Krajowego ZLP w RP otrzymał godność Honorowego Członka nasze-
go Związku.

W 2010 roku świetnie wywiązał się z roli Komandora XXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników „Na Boro-
wym Szlaku”, który skupił 1700 uczestników. Nasz Wielki Kolega nie pojawi się jednak na kolejnym Rajdzie, 
spotkaniu czy Zjeździe. Został wezwany przed oblicze Boga Najwyższego, bo tam także są potrzebni ludzie tak 
dobrzy i wielcy, a takim był nasz znakomity Kolega January Szajda. Cześć Jego Pamięci!      

Jako społeczność Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej żonie Marii, córce Joannie 
w raz z mężem Bartoszem i synem Hubertem oraz całej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współ-
czucia. 

Jarosław Szałata
Przewodniczący ZLP w RP
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Wydawca: Związek Leśników Polskich w RP, 02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127, tel. (0-22) 589-83-80
e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl
Realizacja: OMIKRON, Sp. z o.o., www.omikron.net.pl

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Żegnamy Ludwika Prędkiewicza 

Z wielkim smutkiem odebrałem  wieczorem 20 kwietnia br. wiadomość o odejściu Ludwika Prędkie-
wicza. Jeszcze kilkanaście dni wcześniej rozmawialiśmy długo przez telefon i Ludwik opowiadał mi ze 

swadą i właściwym sobie poczuciem humoru anegdoty ze swojego barw-
nego, aktywnego życia leśnika, działacza związkowego, społecznika…

Długoletni leśniczy w Nadleśnictwie Goleniów (RDLP w Szczeci-
nie), działacz społeczny, powszechnie znany i zasłużony aktywny czło-
nek naszego Związku – Delegat na Zjazdy Krajowe, gdzie z pasją poru-
szał codzienne sprawy ludzi lasu. Posiadał wiele odznaczeń i wyróżnień, 
w tym w 2018 roku, wspólnie z Honorowym Przewodniczącym ZLP 
w RP Markiem Sasinem, odznaczaliśmy Go, w imieniu całej społeczno-
ści naszego Związku, Złotym Znakiem ZLP w RP.

Przeżył 82 lata i niedawno, we wrześniu 2019 roku, uczestniczył 
w akcji „Przerwany marsz” i podczas spotkania z młodzieżą szkolną 
opowiadał o 1 września 1939 roku… 

Ludwiku – odpoczywaj w pokoju!
Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP


