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Leśnicy w czasie covidowego kryzysu
Ostatnie miesiące to wyjątkowo trudny okres w życiu leśników i naszych rodzin. Życie prywatne, zawodowe i społeczne uległo niespodziewanej i radykalnej zmianie. Sprawcą tych zmian jest
koronawirus, który wywołał zachorowania, czasem nawet śmierć, kryzys gospodarczy i zburzył
dotychczasowy ład wokół nas. Zamknięci w domach, zasypani lawiną sprzecznych informacji
i przestraszeni nieznaną dotąd chorobą łatwo ulegamy depresji, jesteśmy rozdrażnieni i nerwowi.
Brak spotkań i bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi wynikający z ograniczeń życia społecznego dodatkowo potęguje narastające uczucie frustracji i niepewności. Wszyscy martwimy się o zdrowie nasze i bliskich, pracę, płace, przyszłość własną i członków rodziny. Uśmiechy mamy schowane
pod maseczkami, głowy pełne problemów i brakuje nam zwykłych spotkań z innymi ludźmi. Starsi
z nas, po przepracowaniu wielu lat na rzecz lasów i Lasów Państwowych, doświadczyli i bywa,
że nadal doświadczają, niemiłych emocji i trudnych chwil związanych z przejściem na emeryturę.
A przecież to nie tak miało być! Przez lata wytężonej pracy uczciwie zapracowali sobie na to, aby
odejść wtedy, kiedy chcą, w dobrej atmosferze i miło, godnie pożegnani przez swoich następców.
Ten dziwny czas przyniósł jednak inne warunki. Z kolei młodsi, często nasze dzieci, a nawet wnuki,
z zawodem przyjęli zakaz zatrudniania i zamknięcie drogi do kontynuowania rodzinnej tradycji
bycia leśnikiem. Tworzy się kadrowa luka pokoleniowa i to nie wróży nic dobrego. Wszyscy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, jesteśmy przeciążeni pracą wykonywaną często w innych,
zupełnie zmienionych warunkach, wciąż niepewni o swoją przyszłość. Do tego wiele dzieje się
w świecie polityki. Dokonuje się właśnie rekonstrukcja naszego rządu i w jej wyniku prawdopodobnie będziemy w resorcie rolnictwa. To wielka niewiadoma… Polityka jest jednak dla polityków,
a my dbajmy o siebie nawzajem i o swoje zdrowie. Nasza działalność to przede wszystkim troska
o ludzi lasu. Wszyscy z nadzieją wypatrujemy dni, gdy już trwale zdejmiemy maski czy przyłbice i spotkamy się jak dawniej. Leśnicy i wszyscy ludzie lasu mają w sobie wiele dobrej energii.
Nieustanny kontakt z przyrodą ładuje w nas pozytywne wrażenia, dobre emocje, uczy cierpliwości
i pokory. „Zarażajmy się” nimi nawzajem i zamiast wirusów i złych wieści przekazujmy sobie
uśmiechy oraz dobre słowa. To dziś deficytowy i jakże cenny „towar”, którym możemy dzielić się
z otaczającym nas światem i na przekór niepewności oraz złu, pozdrawiać z uśmiechem leśnym:
Darz Bór!
Jarosław Szałata

Uzwiązkowienie – stan na 30 czerwca 2020 r.
Zgodnie z informacjami złożonymi przez Przewodniczących Regionów stan osobowy ZLP w RP na dzień 30
czerwca 2020 r. wynosił 11811 członków (w tym 10086
pracowników i 1725 emerytów) zrzeszonych w 399 jednostkach. W ciągu ostatniego półrocza przybyły 2 nowe
jednostki organizacyjne oraz 181 członków. Natomiast
w ciągu ostatniego roku przybyło łącznie 6 jednostek
i 247 członków.

Podziękowania dla wszystkich Przewodniczących,
a zwłaszcza Przewodniczących Organizacji Zakładowych za wkład w rozwój ZLP w RP.
Przewodniczący Jarosław Szałata złożył pismo do
Dyrektora Generalnego LP Andrzeja Koniecznego z informacją o stanie liczebnym ZLP w RP oraz o stwierdzeniu w dniu 23 października 2019 r. przez Sąd Okręgowy
reprezentatywności Związku.
Lena Kacperczyk

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy
do członków ZLP w RP
W dniu 17 września br. do Biura ZLP w RP wpłynął
list skierowany do nas w imieniu Prezydenta Andrzeja
Dudy przez Krzysztofa Szczerskiego – Szefa Gabinetu
Prezydenta RP:
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Była to odpowiedź na wysłane w imieniu wszystkich
członków ZLP w RP życzenia i gratulacje dla Pana
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Jarosław Szałata

Monografia i kamień
– 100 lat polskiej administracji leśnej w Międzychodzie
Nadleśnictwo Międzychód (RDLP w Szczecinie) w 2020 roku świętuje jubileusz 100-lecia istnienia
na ziemiach polskiej administracji leśnej.
Z tej okazji już w styczniu miała miejsce uroczystość
nadania i poświęcenia sztandaru dla leśników.
Międzychodzcy leśnicy zadbali także o inne sposoby
upamiętnienia jubileuszu. W czwartek, 30 lipca br. w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie odbyła się promocja książki poświęconej
międzychodzkim lasom i leśnikom. Publikacja, której
opracowanie trwało kilka lat nosi tytuł: „Nadleśnictwo
Międzychód. 100 lat polskiej administracji leśnej 19202020”.
Dzieło leśników, które zostało wydane pod redakcją
znanego krajoznawcy i regionalisty Pawła Andersa, liczy aż 560 stron. Materiałów historycznych zgromadzono jednak jeszcze więcej, co budzi nadzieje na dalsze
tomy i kontynuację monografii. Książka jest pięknie
wydana, w limitowanej edycji i zawiera wiele unikalnych fotografii, map i dokumentów. Autorami poszczególnych części monografii są pracownicy Nadleśnictwa
Międzychód, którzy poza normalnymi obowiązkami
włożyli mnóstwo czasu i serca w to fantastyczne dzieło.
Są to: Lech Jankowiak, Małgorzata Winkler-Jankowiak,
Agnieszka Winkler, Sylwester Morawiak, Piotr Mleczak
i Marek Nowak. Szczególnie ten ostatni, pasjonat leśnej
historii, autor profilu FB „Historia lasem pisana – dzieje leśnictwa w Polsce – Muzeum historii” miał wielki
wkład w poszukiwanie i opracowanie materiałów oraz
wydanie publikacji. Marek Nowak przez blisko 5 lat
włożył ogrom trud w stworzenie tej cennej publikacji.
Słowo wstępne do monografii napisał Andrzej Szelążek
– dyrektor RDLP w Szczecinie, w skład której wchodzi
położone historycznie w Wielkopolsce Nadleśnictwo
Międzychód.
Nad wszystkim od początku czuwał motor wydawniczej inicjatywy – nadleśniczy Piotr Bielanowski, który oprócz innych tekstów, napisał niezwykle ciekawy
rozdział „Gajowy – niedoceniane, ważne stanowisko

w służbie leśnej”. Autorem innej, również jakże unikalnej części książki, dotyczącej nieistniejącej dziś w Puszczy Noteckiej wsi Radusz, jest Artur Paczesny – historyk
z Muzeum Regionalnego w Międzychodzie. Owoc pracy międzychodzkich leśników (piękną okładkę zaprojektowała Hanna Perzanowska) oraz ich przyjaciół został wydany w bogatej szacie edytorskiej przez Bogucki
Wydawnictwo Naukowe w Poznaniu.
Promocja książki poświęconej międzychodzkim leśnikom została połączona z odsłonięciem Kamienia Pamiątkowego przed siedzibą Nadleśnictwa Międzychód.

Kamień to trwały ślad pracy leśników i wkładu nie
tylko w gospodarczy, ale także społeczny oraz kulturalny rozwój regionu. W obu pamiętnych uroczystościach
uczestniczył Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata oraz Przewodniczący ZOZ ZLP w RP w Nadleśnictwie Międzychód Jarosław Szlachetka.
Szczegóły wydarzenia oraz fotoreportaże można
znaleźć na stronie międzychodzkiego Nadleśnictwa oraz
np. na stronie www.miedzychod.naszemiasto.pl
Tekst i foto: Jarosław Szałata
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40 lat temu…
Minęło właśnie 40 lat od niesłychanie ważnej dla
wszystkich Polaków, a szczególnie dla członków
związków zawodowych, daty. Podpisanie porozumień
w sierpniu i wrześniu 1980 roku w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu Zdroju i Dąbrowie Górniczej otworzyło nowy rozdział życia społecznego. To pamiętna data
dla wszystkich związków zawodowych w naszym kraju. W pierwszym punkcie porozumień gdańskich stwierdzono bowiem, że działalność związków zawodowych
nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników. Dlatego
też w dalszych punktach Porozumień Sierpniowych zapisano, że uznaje się za celowe powołanie nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Na podstawie tego punktu dopuszczono do zarejestrowania NSZZ
„Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych,
niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.
Serdecznie gratulujemy, szczególnie członkom i sympatykom właśnie tego Związku Zawodowego, tej ważnej
dla naszego kraju Rocznicy. Powstał wtedy ogólnopolski Związek Zawodowy, który dał jedność, siłę i nadzieję wszystkim Polakom w oporze i sprzeciwie wobec rządów PRL. Wszyscy chętni mogli z tej okazji obejrzeć
w Warszawie szczególną, rysunkową Kronikę 40-lecia
„Solidarności”, którą przygotował znany leśnik i karykaturzysta, Jacek Frankowski. Wystawę można było
podziwiać w galerii przy schodach ruchomych trasy
W-Z w dniach 24 sierpnia – 13 września br.
Jacek Frankowski jest dobrze znany członkom
Związku Leśniów Polskich w RP, ponieważ zilustrował
karykaturami kierownictwa Związku publikację wydaną
przez nas w 2009 roku, w ramach obchodów 90-lecia
działalności ZLP w RP:

Mamy w szeregach Związku Leśników Polskich
także działaczy, którzy są ściśle związani z jubileuszem
40-lecia oraz czasami oporu lat 80 minionego wieku.
Dobrym przykładem jest tu odznaczony m.in. Krzyżem
Wolności i Solidarności Olgierd Popiel. Niesłychanie
skromny, sam siebie nazywa „Polakiem – szarakiem”
lub „leśnym żuczkiem” i nie lubi rozmów na swój temat.
Olgierd Popiel jest strażnikiem leśnym w Nadleśnictwie Bogdaniec (RDLP w Szczecinie) i aktywnym członkiem ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie.
Nasz Kolega oprócz aktywnej działalności w Związku
Leśników Polskich w RP i pasji przyrodniczej oraz fotograficznej jest czynnym członkiem Koła Leśnej Komisji
Kombatanckiej przy RDLP w Szczecinie oraz wchodzi
w poczet członków Leśnej Komisji Kombatanckiej przy
Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych. W 2012
roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju wolnych mediów audiowizualnych.

Nie jest to jedyne odznaczenie Olgierda, który razem z bratem-bliźniakiem Ryszardem (kierownik Stacji IMGW w Gorzowie, były Dyrektor Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Lubuskiego) aktywnie
działał w podziemnym radio „Solidarność” i prowadził
działalność nadawczą podziemnego radia „RMN” (Ruch
Młodzieży Niezależnej).
Ryszard i Olgierd mają też „na koncie” Odznaki Honorowe „Za Zasługi Dla Miasta Gorzowa”.
W dniu 11 grudnia 2018 r. w szczecińskim hotelu
Vulcan odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń
„Krzyż Wolności i Solidarności” zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989.
Odznaczeni tego dnia przez Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej dr Jarosława Szarka, który działał z upoważnienia Prezydenta RP, zostali Olgierd i Ryszard Popiel.
Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony
przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów
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35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż
nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem
uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż
Niepodległości z II RP.
Nasz zacny i skromny Kolega Olgierd jest dla nas wzorem aktywności i pracy na rzecz poszanowania praw człowie-

ka. Pewnie rzadko ma okazję przypiąć do leśnego munduru
tak ważne odznaczenia. Warto zatem przypominać o takich
ludziach przy różnych okazjach, a Jubileusz 40-lecia Porozumień Sierpniowych jest z pewnością dobrym momentem.
Więcej o braciach Olgierdzie i Ryszardzie Popielu
pisze w Tygodniku Solidarność nr 19/2020 z dnia
11 maja 2020 r. (www.tysol.pl) Mateusz Wyrwich w cyklu „Ludzie Wolności i Solidarności”.
Tekst i foto: Jarosław Szałata

Kamienie pamięci
Odwiedzający człopiańskie lasy turyści, poszukiwacze przygód, amatorzy grzybów, myśliwi czy
nawet tylko tzw. przejeżdżający mogą natknąć się na tajemnicze kamienie. W takich sytuacjach
zdarza się, że kontaktują się z miejscowymi leśnikami, by uzyskać o nich więcej informacji na ich
temat. Są to kamienie pamięci.

W Nadleśnictwie Człopa od dłuższego czas upamiętniamy nieżyjących leśników, którzy pracowali na tym terenie. Pomysł stawiania kamieni pamięci powstał po pogrzebie zmarłego kilka lat temu zastępcy nadleśniczego.
Pamięć i tożsamość to słowa, które są motywem naszych działań. Pracujemy na spuściźnie przekazanej nam
przez poprzednie pokolenia, a jednocześnie sami pozostawiamy następnym pokoleniom efekty naszej pracy.
Upamiętniamy zwyczajnych leśników: leśniczych,
podleśniczych i gajowych, którzy pracowali w naszych
lasach, nie rzadko kilkadziesiąt lat i odeszli na zasłużony
odpoczynek. Nie zajmujemy się oceną ich zawodowych
sukcesów i porażek. Chcemy tylko zwrócić uwagę naszych rodaków, głównie lokalnej społeczności, na ich
wysiłek włożony w rozwój lasu, z którego jesteśmy
dumni i z którego w pełni korzystamy.
Kamień pamięci usytuowany w lesie stanowi także
symbol pracy i stylu życia leśnika, a my stawiający go
mamy nadzieję, że każdy kto natknie się na niego zastanowi się choć przez chwilę nad postacią, której nazwisko jest na nim wyryte.

Do tej pory postawiliśmy 11 kamieni w miejscach
związanych z pracą naszych starszych kolegów. Można je spotkać obok przydrożnych parkingów leśnych, na
rozstajach dróg i w głębokiej leśnej dziczy – sercu lasu.
Pierwszy kamień upamiętnia Henryka Turowskiego,
a następne: Stanisława Wojtczaka, Antoniego Sałachuba, Edwarda Dziemianko, Mikołaja Wolniewicza, Jerzego Szczypińskiego, Henryka Mikołajczyka, Stanisława
Bońko, Czesława Redosza, Andrzeja Węzika i Jana Korsaka.
Kamienie fundowane są ze składek kolegów zmarłych, pracowników Nadleśnictwa Człopa oraz członków
ZLP w RP. Odsłanianie kamieni odbywa się w towarzystwie członków rodzin upamiętnianych i pracowników Nadleśnictwa Człopa, a podczas wspólnej biesiady
wspominamy ciekawe zdarzenia związane z pracą naszych wspaniałych poprzedników i oczywiście podziwiamy nasze piękne lasy.
Tekst: Krzysztof Kasperek, Włodzimierz Wojtczak
Foto: Jarosław Szałata
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Pamiętamy o 1 września 1939 roku
My, leśnicy, zajmujemy się nie tylko sprawami polskiej przyrody i prowadzeniem gospodarki leśnej,
lecz jesteśmy związani z otaczającym nas środowiskiem wieloma innymi zagadnieniami. Jesteśmy
bardzo zaangażowani w życie lokalnych społeczności i regionu oraz mocno związani z Ojczyzną.
Staramy się pamiętać o wydarzeniach historycznych i ludziach, którzy je tworzyli oraz przypominać
innym o losach Polaków na przestrzeni dziejów.
Właśnie minęła 81 rocznica wybuchu II wojny światowej. Wcześniej w sierpniu uroczyście obchodziliśmy
100-lecie Bitwy Warszawskiej i miałem zaszczyt reprezentować ZLP w RP m.in. podczas uroczystości na
Cmentarzu Bitwy Warszawskiej oraz podczas wieczornego Apelu Poległych przy Krzyżu Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie.
W wielu miejscach kraju podczas wydarzeń związanych z Rocznicą Wojny Polsko-Bolszewickiej oraz napadu na Polskę 1 września 1939 roku widać było leśne
mundury i logo Związku Leśników Polskich w RP.
31 sierpnia br., jak stało się już tradycją, wspólnie
z leśnikami z Nadleśnictwa Bolewice (RDLP w Szczecinie) wspominaliśmy rocznicę wybuchu wojny w ciekawym miejscu historycznym, na leśnym parkingu „Na
dawnej granicy Państwa Polskiego” w Leśnictwie Silna.

Foto: Jolanta Gaczyńska – Nadleśnictwo Bolewice

Pisaliśmy o tym miejscu w artykule Pamiętamy
– 80 rocznica II wojny światowej (Leśnik nr 199).
Wspólnie z duchownymi z Parafii św. Marii Magdaleny z Pszczewa i św. Józefa Oblubieńca z Silnej,
przedstawicielami lokalnej społeczności, wójtem
i sołtysem, w przededniu rocznicy wybuchu II wojny
światowej uczciliśmy pamięć o uczestnikach wydarzeń
z września 1939 roku. Gości przywitał Nadleśniczy
Grzegorz Gaczyński, a o potrzebie pamięci o wydarzeniach historycznych mówiłem osobiście. W imieniu
uczestników uroczystości złożono wiązankę kwiatów
i zapalono znicze.
Jak co roku wspólnie wspomnieliśmy historię strażnika granicznego Antoniego Palucha z Silnej. Najpierw
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służył w niemieckiej armii podczas I wojny światowej,
potem walczył o Polskę w Powstaniu Wielkopolskim,
gonił bolszewików w wojnie 1920 roku, aż wreszcie po
odzyskaniu niepodległości przez Polskę został strażnikiem w Komisariacie Granicznym Silna. Jest jednym
z pierwszych poległych we wrześniu 1939 r. obrońców
granicy. Zginął broniąc posterunku granicznego na najbardziej wysuniętym na zachód fragmencie ówczesnej
Rzeczypospolitej. Spoczywa na cmentarzu w Silnej.
Jego mogiłę i pochowanego obok niemieckiego strzelca Richarda Schrappa, który zginął od kuli Antoniego
Palucha, badali niedawno pracownicy poznańskiego
Stowarzyszenia „Pomost” - Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Tomasz Czabański bardzo pozytywnie wypowiadał się o współpracy i zaangażowaniu leśników przy
pracach prowadzonych prze stowarzyszenie w lasach
i ich sąsiedztwie.
W uroczystym, patriotycznym spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Nadleśnictwa Międzychód,
które w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia działalności polskiej administracji leśnej na tym terenie.
Udział w uroczystości wzięli: sołtys Silnej Franciszek
Waliński, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód Lech Jankowiak i leśnik z tego Nadleśnictwa, pasjonat historii Marek Nowak, który wystąpił
w dawnym, leśnym mundurze z lat 30 XX wieku.
Marek Nowak po uroczystości na dawnej granicy
wygłosił bardzo ciekawy referat zilustrowany dokumentami, mapami i fotografiami o współpracy i działalności
leśników oraz pograniczników w latach 1920-1939.
W przyszłym roku spotkamy się po raz kolejny na
dawnej zachodniej granicy Rzeczypospolitej, aby upamiętnić rocznicę wydarzeń z września 1939 roku. Być
może odbędzie się wtedy uroczystość ponownego, opatrzonego wojskowym ceremoniałem, pogrzebu strażnika
granicznego Antoniego Palucha z Silnej. Z pewnością
takich uroczystości jak ta, o której jest ta krótka relacja,
było w Polsce wiele. Przecież to łatwo zauważyć, że my,
leśnicy, wbrew głoszonym przez niektórych poglądom,
że jesteśmy zamkniętą grupą działającą wyłącznie dla
zysku, podejmujemy wiele pożytecznych działań społecznych, choć nie jest to w katalogu naszych podstawowych obowiązków. Znamy jednak wszyscy i chętnie stosujemy w praktyce norwidowskie powiedzenie:
„Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”.
Jarosław Szałata

Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników
i najtrudniejsza sytuacja od co najmniej 20 lat
Tradycyjnie w trzecią sobotę września każdego roku
odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę. Tegoroczne, XXIV, spotkanie leśników, pracowników parków narodowych, przemysłu drzewnego,
przedsiębiorców leśnych, przedstawicieli szkół i uczelni leśnych odbyło się pod hasłem Leśnicy wdzięczni za
„Cud nad Wisłą” 1920-2020 i było zupełnie inne niż
zwykle. Nie było tysięcy ludzi w zielonych mundurach
i ich rodzin. Ze względu na pandemię COVID-19 liczba pielgrzymów została w tym roku ograniczona. Msza
święta została odprawiona w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, a wokół wizerunku Jasnogórskiej Pani
ustawiły się wyjątkowo tylko cztery poczty sztandarowe, w tym poczet ze sztandarem Związku Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Nasz Związek podczas Pielgrzymki Leśników reprezentowali: Przewodniczący Jarosław Szałata, Wiceprze-

wodniczący Paweł Kania oraz członkowie Rady Krajowej – Jerzy Derlicki i Janusz Ruda.
Przy okazji pielgrzymki odbyła się Krajowa Narada
Leśników. W jej trakcie Andrzej Konieczny – Dyrektor
Generalny LP powiedział:
To najtrudniejsza sytuacja od co najmniej 20 lat, ale
dzięki podjętym działaniom antykryzysowym Lasy Państwowe zachowają stabilność i zdolność do skutecznego
działania. Zachowaliśmy płynność finansową realizując
jednocześnie wszystkie najważniejsze zadania na rzecz
lasów.
Dyrektor Generalny ocenił, że najgorsze dla LP były
wiosenne miesiące podczas tzw. lockdownu.
W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników i Krajowej
Naradzie uczestniczył również Minister Środowiska Michał Woś.
Jarosław Szałata

Stypendia dla przyszłych leśników wręczone
Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej podjęła w 2020 roku po
raz kolejny, już szósty, decyzję o ufundowaniu stypendiów naukowych dla wyróżniających się
uczniów średnich szkół leśnych. Zgodnie z przyjętym przez nas regulaminem stypendium naukowe
obejmuje uczniów jedenastu szkół podległych pod Ministra Środowiska oraz szkoły w Tułowicach
i Rucianem-Nidzie, a fundowane jest za najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych za
okres czterech lat kształcenia.

Foto: Technikum Leśne w Starościnie

Łącznie na ten cel przeznaczono 19500 zł czyli każda ze szkół otrzymała 1500 zł. Jest to szczególny i wymierny wyraz troski o jakość kształcenia przyszłych leśników finansowany ze składek naszych członków.
W związku ze szczególnymi warunkami, w jakich
nam przyszło obecnie funkcjonować nie mieliśmy możliwości organizacji tradycyjnej, wspólnej ze Szkołami
Leśnymi uroczystości przekazania stypendiów uczniom.
Szkoły w różny sposób przekazały stypendia wyróżnionym uczniom. W Technikum Leśnym w Starościnie stypendia na przykład wręczono absolwentom 1 września
br., podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
2020/2021.
Co roku stypendia oraz towarzyszący im pamiątkowy dyplom są wręczane w szkołach z udziałem
przedstawicieli Rady Krajowej ZLP w RP. Ściśle

współpracujemy ze szkołami leśnymi również na
innych polach i utrzymujemy stały kontakt za pośrednictwem naszych przedstawicieli oddelegowanych do poszczególnych placówek. Uczestniczymy
w życiu szkół i skupionych wokół nich społeczności
oraz wspieramy w różnych formach ich działalność.
Jednak w tym szczególnym roku i w związku z niezależnymi od nas ograniczeniami musimy, niestety,
pozostać tylko w kontakcie elektronicznym. Mamy
nadzieję, że stypendia ufundowane przez Związek
Leśników Polskich w RP będą nie tylko miłą nagrodą
za najlepsze wyniki w nauce, ale przede wszystkim
motywacją do pogłębiania wiedzy z zakresu leśnictwa
i wyboru właśnie tej profesji jako życiowego celu dla
młodych adeptów polskiego leśnictwa.
Jarosław Szałata
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Region Pomorski ZLP w RP,
pomaga w walce z COVID-19
29 maja 2020 r. przy Szpitalu Powiatowym w Brodnicy odbyło się przekazanie 2800 nitrylowych
rękawiczek ochronnych dla personelu medycznego tego Szpitala i podległych mu placówek
leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Potrzebne właśnie w tym momencie rękawiczki przekazano na ręce Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy Dariusza Szczepańskiego. W imieniu leśników z 28 jednostek, wchodzących w skład Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przekazania
dokonali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica Grzegorz
Karolak oraz Przewodniczący Regionu Pomorskiego
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Jasieniecki.
Zbiórkę pieniędzy na ten cel, od pracowników i organizacji współpracujących, jeszcze do końca czerwca br.,
prowadził Komitet Społeczny „Leśnicy Pomorza i Kujaw”, pod hasłem „Pomaganie mamy w naturze”. Prowadzącymi akcję zbiórki są Nadleśniczowie Nadleśnictw:
Szubin – Grzegorz Gust i Ronowo – Kamil Walenciuk,
oraz Dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi – Piotr
Marciniak. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest
Z-ca Dyrektora RDLP w Toruniu – Ireneusz Jałoza.
Taka forma pomocy w walce z wirusem SARS CoV2 i chorobą COVID-19 została zaproponowana Dyrekcji
RDLP przez Region Pomorski ZLP w RP w Toruniu.
Regionalny Związek Leśników Polskich przekazał
na ten cel środki z rezerwy budżetu Regionu oraz zaapelował do wszystkich swoich członków o wsparcie tej
pożytecznej akcji.
Wielką zaletą zbiórki jest możliwość wskazywania
przez samych darczyńców adresatów pomocy. Któż bowiem lepiej zna potrzeby lokalnych placówek, jak nie
mieszkańcy poszczególnych powiatów, stanowiących
teren działania leśników podległych RDLP w Toruniu.
Dzięki tej inicjatywie udało się już pomóc wielu placówkom, między innymi w Golubiu-Dobrzyniu, Więc-

borku, Tucholi, Brodnicy i innych miejscowościach. Są
to nie tylko szpitale, lecz także pogotowia ratunkowe,
domy pomocy społecznej, domy dziecka, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze itp.
Wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w akcję
„Pomaganie mamy w naturze”, chcę tą drogą bardzo gorąco podziękować za okazaną wrażliwość na
potrzeby innych i za okazaną prawdziwą solidarność
w tej chwili próby dla nas wszystkich.
Zachęcam do pomocy!
Tekst: Krzysztof Jasieniecki
Foto: Przemysław Jakubowski

VIII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
w Badmintonie
W dniach 12-13 września br. odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie Suchedniów 2020 z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. 80 zawodników reprezentowało m.in. Wojsko, Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską, Służby Więzienne. W mistrzostwach wzięło udział również dwóch leśników. Jednym z nich był Piotr Chrzęszczyk – Przewodniczący ZLP w RP Regionu Górnośląskiego.
Piotr zdobył dwa złote medale oraz jednocześnie dwa
tytuły Mistrza Polski. Mundur Leśnika zagościł dwa
razy na najwyższym podium. Serdecznie gratulujemy!
Tekst: Lena Kacperczyk
Foto: archiwum prywatne Piotra Chrzęszczyka
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XXIII Regionalne Zawody Strzeleckie Leśników
Pomimo panującej pandemii koronawirusa 5 września br. udało się zorganizować w Olsztynie XXIII
Regionalne Zawody Strzeleckie Leśników. Wszystko odbyło się z zachowaniem rygorów sanitarnoepidemiologicznych. Organizatorem zawodów tradycyjnie był Klub Strzelectwa Myśliwskiego
„Leśnik” razem ze Związkiem Leśniów Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego – Radą Regionu.
Główny trofeum był Puchar Przechodni Dyrektora RDLP w Olsztynie.
Zebranych gości, sędziów oraz zawodników przywitali:
Prezes KSM „Leśnik” kol. Paweł Artych oraz Przewodniczący Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP kol. Andrzej Borkowski.
Życzyli wszystkim bezpiecznej, sportowej rywalizacji.
Prezes KSM poinformował zebranych o nadaniu trzem
osobom zasłużonym dla Klubu Strzelectwa Myśliwskiego „Leśnik” honorowych Złotych Odznak KSM. Wyróżnionym kolegom: Andrzejowi Borkowskiemu, Janowi
Neugebauer oraz Adamowi Powązce odznaki wręczyli
Prezes KSM i z-ca Dyrektora RDLP Wojciech Matuszak.

Andrzej Borkowski – Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego odznaczany honorową Złotą Odznaką KSM „Leśnik”

Pan Dyrektor przywitał również zgromadzonych,
a następnie dokonał otwarcia zawodów.     
W tegorocznym turnieju wystartowało 83 uczestników:
19 drużyn oraz 4 zawodników indywidualnych. Reprezentowane były: 16 nadleśnictw, biuro RDLP w Olsztynie,
Klub Strzelectwa Myśliwskiego „Leśnik” oraz   BULiGL
w Olsztynie. Zawody odbyły się w pełnym wieloboju myśliwskim. Pogoda do strzelania dopisała. Nawet krótkotrwały deszcz nie zakłócił przebiegu konkurencji.
Po zakończeniu strzelania w ramach zawodów, odbył się POKER Strzelecki. Strzelano w konkurencji Oś
z utrudnieniami. Zebrało się sporo chętnych by wspomóc szczytny cel. Zebrana kwota ponad 1800 zł, została
przekazana na pomoc dziecku pracownika współpracującej z leśnikami firmy.

Mistrzowską drużyną w klasie open, zdobywcą Pucharu Przechodniego Dyrektora RDLP w Olsztynie okazała się reprezentacja Nadleśnictwa Miłomłyn, którzy
zdobyli puchar trzeci raz z rzędu przejął go na własność.
Drugie miejsce zajęła drużyna Nadleśnictwa Dwukoły.
Trzecie miejsce drużyna Nadleśnictwa Kudypy.
W klasie powszechnej zwyciężyła drużyna Nadleśnictwa Myszyniec przed Dwukołami oraz Górowem.
W klasyfikacji indywidualnej mistrzowskiej zwyciężył
Grzegorz Jankowski (N-ctwo Miłomłyn) przed Andrzejem
Kurzyńskim (N-ctwo Zaporowo) i Jerzym Neugebauerem
(N-two Miłomłyn).
Indywidualnie w klasie powszechnej wygrał Zdzisław
Kobus (N-ctwo Myszyniec) przed Rafałem Grzybowskim
(N–ctwo Orneta) oraz Maciejem Gałązka (N-ctwo Strzałowo).
W klasyfikacji „Szefów” najlepszym okazał się Waldemar Ostrowski i (Nadleśniczy N-ctwa Górowo) przed Pawłem Artychem (Nadleśniczy N-ctwa Olsztyn) oraz Sebastianem Trapikiem (z-ca Nadleśniczego N-ctwa Srokowo).
Odział SITLiD w Ostrołęce ufundował Puchar dla
najlepszej drużyny i najlepszego strzelca Kurpiowszczyzny. Zdobyli je odpowiednio drużyna N-ctwa Myszynie, a indywidualnie Zdzisław Kobus.
Zwycięzców wszystkich klasyfikacjach udekorowano medalami. Otrzymali również pamiątkowe puchary
i dyplomy. Fundatorem była Rada Regionu Związku Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego.
Aktu dekoracji dokonali: Z-ca Dyrektora RDLP
w Olsztynie Wojciech Matuszak, Prezes KSM „Leśnik”
Paweł Artych oraz Przewodniczący ZLP w RP Regionu
Olsztyńskiego Andrzej Borkowski.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali drobne upominki ufundowane przez sponsorów. Zostało wykonane
pamiątkowe zbiorowe zdjęcie uczestników.
Uroczystego zamknięcia zawodów z życzeniem spotkania się za rok dokonał Z-ca Dyrektora RDLP w Olsztynie Wojciech Matuszak.
Szczegółowa punktacja na stronie www.zlpwrp.pl
Tekst: Andrzej Borkowski
Foto: Rafał Ptaszkiewicz, Paweł Szczepański
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Komunikat Rajdowy z dnia 21.07.2020 r.
– zmiana terminu na 27–29 maja 2021 r.
W ostatnim Komunikacie Rajdowym
z 17.06.2020 r. pisaliśmy tak:
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 1993 roku jest wspólnie
z poszczególnymi dyrekcjami regionalnymi
LP organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu
Leśnika. Jednak chyba nigdy dotąd nie zdarzyło się tyle przeciwności losu i trudnych do
rozwiązania problemów, jak podczas organizacji XXXII
Rajdu. Gwałtownie zmienione zasady funkcjonowania
nas wszystkich, związane z światową pandemią wirusa
COVID-19, zaskoczyły nas w kluczowym dla organizacji
Rajdu momencie. Jako zespół organizacyjny stanęliśmy
przed wielkim wyzwaniem i bardzo trudną decyzją, niezbędną jednak do podjęcia…
W tym właśnie cytowanym Komunikacie przekazaliśmy Wam informację, że organizujemy XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników w Międzyzdrojach w dniach
3–5 września 2020 roku!
W dniu 15 lipca 2020 roku w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odbyło się
spotkanie Zespołu Organizacyjnego wielofunkcyjnej
imprezy pracowniczej „XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników 2020” z udziałem Andrzeja Szelążka – Dyrektora RDLP w Szczecinie, Jarosława Szałaty – Przewodniczącego ZLP w RP oraz dr n. med. Małgorzaty Domagała-Dobrzyckiej – specjalisty zdrowia publicznego
Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Głównym tematem spotkania była ocena wpływu bieżącej sytuacji epidemicznej COVID-19 na bezpieczeństwo uczestników,
obsługi oraz osób współdziałających przy przeprowadzeniu tego, jakże ważnego, wydarzenia i podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie terminu Rajdu.
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, po
zapoznaniu się z założeniami organizacyjnymi i charakterem Rajdu oraz uwzględniając bieżącą sytuację w województwie zachodniopomorskim, mając na względzie
obecny stan wiedzy na temat wirusa, a także dynamiczną sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19
i obowiązujące uregulowania prawne, rekomendowała
uczestnikom spotkania zmianę terminu imprezy pracowniczej, przesuwając ją na termin znacznie późniejszy, najlepiej na rok następny.
Pan Andrzej Szelążek – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, jako współdziałający przy organizacji Rajdu na terenie szczecińskiej
dyrekcji, na mocy Decyzji nr 118 Dyrektora Generalne10

go Lasów Państwowych z dn. 17 lipca 2019
r., kierując się poczuciem odpowiedzialności
za zdrowie, zarówno uczestników Rajdu jak
i pracowników jednostek szczecińskiej dyrekcji zaangażowanych m.in. w przygotowanie i obsługę tras rajdowych, mając na uwadze profesjonalne, a tym samym bezpieczne
przygotowanie wydarzenia – zdecydowanie
również opowiedział się za zmianą terminu Rajdu
i organizowanie go w przyszłym roku. Jednocześnie
podtrzymał, wspólnie z Zespołem Organizacyjnym, dotychczasowe wszelkie ustalenia organizacyjne przekazywane Państwu we wcześniejszych komunikatach.
W związku z powyższym Zespół Organizacyjny
XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników po uwzględnieniu przedłożonych rekomendacji i opinii sanitarnej,
mając na uwadze:
nieprzewidywalny rozwój sytuacji w najbliższych
 
miesiącach w zakresie zagrożenia pandemią COVID-19,
potrzebę wypoczynku pracowników Lasów Państwo 
wych i ich rodzin po długotrwałym stresie związanym
z okresem samotności, z koniecznością izolowania się
od ludzi, w poczuciu zagrożenia i niepewności,
z całą odpowiedzialnością ocenił sytuacje i stwierdził,
że brak jest możliwości zapewnienia przez Organizatorów pełnego bezpieczeństwa podczas Rajdu, zorganizowanego w terminie 3-5 września 2020 r.
W związku z tą decyzją Komitet Organizacyjny
XXXII Rajdu Leśników w Międzyzdrojach, który odbędzie się pod hasłem: „Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was!” komunikuje i apeluje do
wszystkich związanym z tą tradycyjną imprezą leśników i przyjaciół lasu:
XXXII Ogólnopolski Rajd Leśnika w Międzyz 
drojach nie zostaje odwołany, lecz odbędzie się
w dniach 27-29 maja 2021 roku, przy założeniu braku zagrożenia ze strony epidemiologicznej,
wszelkie, dotychczasowe ustalenia i decyzje rajdowe
 
pozostają w mocy z realizacją w dniach 27-29 maja
2021 r. Stan organizacyjny wydarzenia (trasy, noclegi,
atrakcje, program itp.) zostaje z takim scenariuszem
jaki był pierwotnie zaplanowany,
zakłada się, iż koszt uczestnictwa w Rajdzie w nowym
 
terminie pozostanie na niezmienionym poziomie,
dokonane zostanie dostosowanie dotychczas zawar 
tych umów, porozumień, patronatów, itd. do aktualnych ustaleń,

Komitet
 

Organizacyjny Rajdu, powołany w 2019
roku, będzie w stałym kontakcie z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie i będzie korzystał z jego konsultacji oraz rekomendacji, aby w pełni sprostać wymogom bezpieczeństwa epidemicznego Rajdu,
osobom, które zrezygnują z udziału w majowym Raj 
dzie zostaną zwrócone wpłaty. Zwracamy się jednak
z gorącym apelem o podtrzymanie dotychczasowych
decyzji i deklaracji uczestnictwa. W związku z poniesionymi dotąd kosztami organizacyjnymi rezygnacja
na tym etapie będzie wiązała się ze skreśleniem z listy
uczestników i być może nie będzie już kolejnej szansy
powrotu na wybraną trasę,
na wszystkie wątpliwości i pytania dotyczące or 
ganizacji XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników postara się odpowiedzieć Komandor Rajdu
– Maciej Gerber tel: 609 800 808, e-mail: maciej.
gerber@szczecin.lasy.gov.pl,
kolejne spotkanie członków Zespołu odbędzie się je 
sienią 2020 r. i przekazany zostanie kolejny komunikat organizacyjny.

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy Leśnicy:
Podjęliśmy te trudne decyzje przede wszystkim
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich leśników oraz przyjaciół lasu związanych z naszą wspólną,
jedyną w swoim rodzaju imprezą pracowniczą.
Prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i zweryfikowanie po raz kolejny swoich planów. Nie poddawajmy
się i nie rezygnujmy z tradycyjnego, rajdowego ogólnopolskiego spotkania. Tylko dzięki takiej postawie zrozumienia i współpracy nasze wspólne, doroczne spotkanie,
na przekór wszelkim przeciwnościom losu, jednak odbędzie się w Międzyzdrojach i będzie przez nas wyjątkowo dobrze zapamiętane.
Kiedy już spotkamy się w gronie Rajdowej Rodziny
nad Bałtykiem, w otoczeniu zachodniopomorskich lasów, po tak długim czasie wyczekiwania, izolacji i niepewności, kiedy zaśpiewamy wspólnie rajdową piosenkę i spotkamy dawno nie widzianych przyjaciół, z całą
pewnością będziemy przekonani, że warto było tak długo czekać.
Komitet Organizacyjny
XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników

Apel o pomoc dla Olusia
Olek - syn jednego z naszych członków z Nadleśnictwa
Kaliska (RDLP w Gdańsku) ma poważną chorobę – SMA.
Lek, który może mu pomóc kosztuje ponad 9 mln zł i nie
jest refundowany. Na podanie leku zostało niewiele czasu.
Prosimy zatem Brać Leśną o pomoc w tej trudnej sytuacji
i dobrowolne wpłaty.
Szczegóły nt. choroby chłopca i informacje o zbiórce na
stronie www.siepomaga.pl/olus-sma

Apel o pomoc dla Lenki
Lenka – wnuczka jednego z naszych
członków z Nadleśnictwa Wielbark (RDLP
w Olsztynie) ma poważną chorobę – SMA.
Lek, który może jej pomóc kosztuje ponad
9 mln zł i nie jest refundowany. Na podanie
leku zostało niewiele czasu. Prosimy zatem
Brać Leśną o pomoc w tej trudnej sytuacji
i dobrowolne wpłaty.
Szczegóły nt. dziewczynki i informacje
o zbiórce na stronie www.siepomaga.pl/lenka
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Rodzinie i Bliskim
SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI

WIESŁAWA KOSTRZEWY
jednego z założycieli ZLP w RP
na terenie RDLP w Szczecinku,
przewodniczącego Rady Okręgu
oraz członka Rady Krajowej ZLP w RP
w latach 1993-1998
składają Koleżanki i Koledzy
ze Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzinie i Bliskim
SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU TRAGICZNEJ ŚMIERCI

KRZYSZTOFA OLEJNIKA
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno
(RDLP w Szczecinku),
przyjaciela leśników,
wieloletniego członka ZLP w RP
składają Koleżanki i Koledzy
ze Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
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