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Zapraszamy we wrześniu do Międzyzdrojów!
Pomimo wielu kłopotów, które przyniósł nam czas pandemii, serdecznie zapraszamy we wrześniu 

nad Bałtyk i do lasów RDLP w Szczecinie na rajdowe spotkanie leśników oraz przyjaciół lasu.

W dniach 9-11 września 2021 r. odbędzie się XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników pod hasłem „Szumi Bałtyk, 
szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was!”. Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Dyrektor Generalny 

Lasów Państwowych oraz Burmistrz Miasta Międzyzdroje. Organizatorem Rajdu jest Związek Leśników Pol-
skich w RP przy współudziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz Związku Leśników 

Polskich w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo 

na stronie zlpwrp.pl w zakładce Rajd Leśnika.

Do zobaczenia na rajdowych trasach.
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Uwaga! 10 lipca mija termin składania 
informacji do pracodawcy o liczbie 

członków organizacji

Posiedzenie Rady Regionu Wielkopolskiego 

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych zakładowe i międzyzakładowe organiza-
cje związkowe mają obowiązek poinformować pracodawcę o liczbie swoich członków 
w terminie do 10 lipca (stan na 30 czerwca) oraz do 10 stycznia (stan na 31 grudnia). 
Złożenie rzetelnej informacji pracodawcy to ważny obowiązek każdej organizacji zakła-
dowej, niezależnie od jej liczebności.

Jarosław Szałata

25 czerwca 2021 roku w Leśnym 
Ośrodku Szkoleniowym w Puszczy-
kowie odbyło się posiedzenie Rady 
Regionu Wielkopolskiego Związku 
Leśników Polskich w Rzeczypospo-
litej Polskiej. W spotkaniu oprócz 

członków Rady reprezentujących 25 
organizacji zakładowych na terenie 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Poznaniu oraz Komisji 
Rewizyjnej Regionu udział wzięli 
zaproszeni goście: Dyrektor RDLP 

w Poznaniu Jan Banacki i Przewod-
niczący ZLP w RP Jarosław Szałata.

Posiedzenie otworzył Przewod-
niczący Rady Regionu Janusz Ruda, 
który po oficjalnym powitaniu po-
prosił Dyrektora Jana Banackiego 
o przedstawienie aktualnej sytuacji 
w Lasach Państwowych. Po wystą-
pieniu Dyrektora był czas na zada-
wanie pytań i zgłaszanie wniosków. 

Następnie głos zabrał Przewod-
niczący ZLP w RP Jarosław Szałata, 
który również nawiązał do proble-
matyki poruszanej w poprzednich 
wypowiedziach.

Obszarem zainteresowań podczas 
zebrania był tak zwany „Europejski 
Zielony Ład”  i jego proces konsulta-
cji w Unii Europejskiej. Jest to strate-
gia rozwoju, która ma przekształcić 
Unię Europejską w obszar neutralny 
klimatycznie do 2050 roku. Jednym 
z jego elementów jest ochrona i od-
budowa ekosystemów oraz bioróż-
norodności, co może mieć wpływ na 
gospodarkę leśną w Polsce. 

Poruszono również sprawy związa-
ne z polityką mieszkaniową w Lasach 
Państwowych, zwrotem kosztów za 
przejazdy służbowe, komunikacją 
społeczną, Rajdem Leśnika,  Szacho-
wymi Mistrzostwami Polski Leśników 
oraz innymi sprawami pracowniczy-
mi. Termin kolejnego posiedzenia 
Rady będzie uzależniony od sytuacji 
epidemiologicznej w kraju.

Tekst i foto: Michał MatłokaRada Regionu Wielkopolskiego ZLP w RP

Od lewej: Janusz Ruda – Przewodniczący ZLP w RP Regionu Wielkopolskiego,  
Jan Banacki – Dyrektor RDLP w Poznaniu,  

Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP
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Dzień Leśnika został ustanowiony 
Zarządzeniem nr 39 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych
W dniu 31 maja przekazałem Józe-

fowi Kubicy - pełniącemu obowiązki 
Dyrektorowi Generalnemu Lasów 
Państwowych - pisemny wniosek 
o ustanowienia Dnia Leśnika. Prze-
kazałem w nim m.in. informację, że 
w dniu 2 czerwca 2020 roku ówczes-
ny Minister Środowiska Michał Woś 
zaprosił na spotkanie do siedziby mi-
nisterstwa  kierownictwo Lasów Pań-
stwowych i przedstawicieli central 
związkowych działających w LP. Pod-
czas tego posiedzenia jako Przewod-
niczący Związku Leśników Polskich 
w RP wystąpiłem z wnioskiem o wy-
znaczenie jednego, konkretnego dnia 
w kalendarzu, w którym byłoby ob-
chodzone Święto Leśnika. W związku 
ze zbliżającym się stuleciem działal-
ności Lasów Państwowych w obecnej 
formule organizacyjnej wystąpiłem 
również z inicjatywą uhonorowania 
jubileuszu leśników w formie pomni-
ka polskiego leśnika, który mógłby 
stanąć w otoczeniu  warszawskiego 
budynku Ministerstwa Środowiska 
przy ul. Wawelskiej 52/54. 

W naszym piśmie z dnia 31 maja 
czytamy:

Święto Lasu ma długoletnią tra-
dycję, bo obchodzono je w naszym 
kraju po raz pierwszy 29.04.1933 
roku. Z formalną inicjatywą zorga-
nizowania na terenie całego kraju 
stałego święta lasu wystąpiło Pre-
zydium Zarządu Głównego Związ-
ku Leśników Polskich. Ustalono, że 
święto, nazywane pierwotnie Świę-
tem Lasu, będzie organizowane co 
roku w ostatnią sobotę kwietnia. Po-
mysł urządzania dorocznego Święta 
Lasu narodził się w 1932 roku w gło-
wie inż. Leonarda Chociłowskiego, 
redaktora popularnego wśród pra-
cowników leśnictwa, istniejącego 
do dziś, czasopisma „Echa Leśne”. 
Doprowadził on do powstania ko-
mitetu organizacyjnego Święta Lasu, 
w którego skład weszło wielu wybit-

nych polskich leśników. Utworzyli 
oni potem Główny Komitet „Świę-
ta Lasu”, który przejął inicjatywę, 
ale nadal działał pod patronatem 
Związku Leśników Polskich. Komitet 
ten zmienił 1 lipca 1935 roku do-
tychczasową nazwę Święta Lasu na 
Dzień Lasu. Głównym założeniem 
Dnia Lasu było uświadomienie spo-
łeczeństwu jak wszechstronne zna-
czenie ma dla niego las i jakie po-
trzeby zaspokaja. Zachęcano w to 
święto do obsadzania dróg i osiedli 
drzewami, uświadamiano szerokie 
wartości lasu dla dobra ogółu, pod-
kreślano znaczenie lasu dla kultury 
duchowej, fizycznej oraz material-
nej. Leśnicy co roku sadzą około 500 
mln drzew, które służą nam wszyst-

kim. Choćby dlatego, ale nie tyl-
ko, to święto ważne dla wszystkich 
Polaków. W 1933 roku urzędujący 
wówczas prezydent Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy 
Mościcki objął honorowym protek-
toratem krajowe obchody tego świę-
ta. Wziął wtedy udział w sadzeniu 
prezydenckiego dębu oraz młodych 
drzewek w towarzystwie młodzieży. 
Powrócono do tradycji tego święta 
dopiero w 1993 roku, kiedy to po 
raz pierwszy po wojnie świętowano 
ogólnopolskie Dni Lasu w Gołucho-
wie. Dni lasu to świetna okazja do 
nagłośnienia spraw leśnictwa, bio-
różnorodności i ochrony przyrody. 
Nadal jednak nie znajdziemy w ka-
lendarzu konkretnego dnia, w któ-
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rym jest Dzień Leśnika. To święto, 
jeśli zostanie ustanowione, będzie 
znakomitą okazją do poznania i pro-
mocji naszego zawodu i pasji, której 
poświęcamy życie  dla lasu i dla lu-
dzi. Bardzo prosimy Pana Dyrektora 

o pozytywne rozpatrzenie naszych 
propozycji.

Z wyrazami szacunku, 
Darz Bór!

Jarosław Szałata

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało 
wydane Zarządzenie nr 39 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwo-
wych w sprawie ustanowienia 
w PGL LP „Dnia Leśnika”.

Dlaczego 12 lipca jest Dzień Leśnika?
Oficjalnym patronem leśników, strażników leśnych 

i wszystkich ludzi pracujących w lesie jest opat Jan 
Gwalbert. W języku hebrajskim to imię znaczy „Bóg 
jest litościwy”, a jego dzień przypada na 12 lipca. 
W 1951 roku papież Pius XII ogłosił św. Jana Gwalber-
ta oficjalnym patronem leśników, strażników leśnych 
i wszystkich ludzi lasu. Jan Paweł II w homilii wygło-
szonej do leśników i strażników leśnych podczas mszy 
św. wotywnej odprawionej w Dolomitach, w lipcu 
1987 roku w miejscowości Val Visdende przed koś-
ciółkiem Matki Boskiej Śnieżnej przypomniał życiorys 
św. Jana Gwalberta. Papież powiedział m.in.: „Od-
dając się tej pracy, uczniowie św. Jana Gwalberta 
poznawali prawa rządzące życiem i wzrostem lasu. 
W czasach, kiedy nie istniała jeszcze żadna norma 
dotycząca leśnictwa, zakonnicy z Vallombrosa, pra-
cując cierpliwie i wytrwale, odnajdywali właściwe 

metody pomnażania leśnych bogactw” („L’Osserv. 
Romano” 8, 1987). 

Atrybutem patrona leśników jest krzyż w dłoni, czasem 
trzyma w ręku sadzonkę drzewa liściastego.  Jednak jego 
wizerunek nie jest tak często spotykany w naszych lasach 
jak Hubert. Niewiele jest dotąd kapliczek czy innych form 
kultu Św. Jana Gwalberta. Chyba najbardziej znana jest 
niewielka kapliczka autorstwa Piotra Chwalińskiego, we-
dług projektu Rafała Walendowskiego, którą zobaczymy  
na potężnym dębie w otoczeniu zamku w Ośrodku Kultu-
ry Leśnej w Gołuchowie.

Powieszono ją tam w 2005 roku, ale nie na gwoździu 
czy haku, lecz na sprężynującej taśmie stalowej, nie ra-
niącej drzewa. Skromna i nieduża, pewnie nie przez każ-
dego bywa dostrzeżona. Zupełnie jak nasz Patron… Może 
warto częściej mówić o świętych związanych z leśnikami 
i o patronie Janie Gwalbercie? 

Wiele informacji można wyczytać w pięknej publikacji 
„Kulturotwórcza rola lasu”, a jeden z jej autorów - leśnik, 
dawny wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu Jerzy Wiśniewski od wielu już lat apeluje i do leśni-
ków i do Episkopatu o godne uczczenie tego właściwego 
patrona ludzi lasu. Całym sercem jestem za apelem zac-
nego profesora i dlatego  przytoczę jego słowa: „Warto 
by na rozstajach dróg, w rodzimych borach i lasach sta-
wiano nie tylko kapliczki poświęcone patronowi myśli-
wych, ale także nieznanemu patronowi leśników. Będą 
to miejsca należnego kultu, a także podziękowania za 
pracę w lesie, który jest boskim dziełem stworzenia. 
A kiedy nadejdą ciemne chmury związane z pracą co-
dzienną, reorganizacjami, bezrobociem, będzie można 
zawsze prosić o pomoc i wsparcie św. Jana Gwalberta, 
któremu losy leśników nie są obce”. Dlatego mam swój 
własny, skromny udział w promowaniu naszego Patrona.

Warto zatem oddawać cześć nie tylko Św. Huberto-
wi, którego bardzo poważam, ale i innym patronom, bo 
mamy ich wielu. Aby ich poznać najlepiej wybrać się do 

Kapliczka Św. Jana Gwalberta w OKL w Gołuchowie
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Tabliczka przed kapliczką w Silnej Kapliczka Św. Jana Gwalberta w Silnej

Dąb posadzony podczas 100lecia ZLP w RP. Od lewej: Jerzy Przybylski – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Bronisław Sasin – 
Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Andrzej Konieczny - ówczesny Dyrektor Generalny LP, Jarosław Szałata – Przewodniczący 

ZLP w RP, Benedykt Roźmiarek – Dyrektor OKL w Gołuchowie, ks. kanonik Wiktor Ojrzyński
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Posłuchajcie nas, zanim zapadną decyzje  
o Unijnej Strategii Leśnej,  

Unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności  
i Europejskim Zielonym Ładzie

W ostatnim czasie praktycznie każdego dnia natrafia-
my na medialne informacje o lesie i polskich leśnikach. 
To głównie doniesienia o „wycinkach”, „niszczeniu 
przyrody”, „wyrzynaniu puszczy” itp. Manipulowanie, 
zakłamywanie, oczernianie i przedstawianie nas w jak 
najgorszym świetle. To zmasowana i zaplanowana ak-
cja, która ma zniszczyć pracę naszą i naszych przodków, 
która ma zbrukać nasz dobry wizerunek, honor i god-
ność. Choć formalnie nie jesteśmy służbą mundurową 
i nie korzystamy z należnych służbom przywilejów, to 
z wielką dumą nosimy zielone mundury z państwo-
wym godłem na guzikach i czapce. Jesteśmy służbą 
państwową, ale nie tylko, dlatego jesteśmy patriotami 
i wiernie służymy Ojczyźnie. Świadczą o tym jedno-
znacznie fakty z historii naszego kraju.

Od blisko stu lat jako pracownicy Lasów Państwo-
wych jak najlepiej dbamy i nieustannie powiększa-
my zielone bogactwo lasów, które należą do całego 
narodu. Skutecznie i czynnie chronimy całą przyrodę 
i poszczególne gatunki, wspieramy działalność Parków 
Narodowych i badania naukowe dla dobra polskiej 
przyrody. Angażujemy się z całych sił, często nie tylko 
jako pracownicy, ale zupełnie prywatnie w wiele dzie-
dzin życia społecznego, działalność różnych stowarzy-
szeń i organizacji, samorządów, uczestniczymy w wielu 
projektach, zajmujemy się edukacją przyrodniczą. Co 
roku jako państwowe, samofinansujące się przedsię-
biorstwo wydajemy wiele środków na ochronę prze-
ciwpożarową i sprzątamy lasy oraz ich okolice ze śmie-
ci, co rocznie kosztuje około 20 milionów złotych.  

W naszej ocenie nie musimy ciągle dowodzić swo-
jego zaangażowania i profesjonalizmu oraz tego, że 
dbamy o przyrodę i znamy się na jej ochronie. Znamy 
bowiem i stosujemy myśl Sokratesa: Natura dała nam 
dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, 
abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. Od lat 
stosujemy zasadę polegającą na tym, że trzeba dzia-
łać, a nie gadać, że trzeba za wszelką cenę czynić do-
bro, które zawsze zwycięży. Dlatego pracujemy z pasją 
i głęboko wierzymy w prawdziwą i sprawiedliwą oce-
nę naszej pracy.

My, polscy leśnicy, pracownicy Lasów Państwowych, 
Parków Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, 
szkół leśnych, Biur Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej 
oraz innych jednostek organizacyjnych opiekujących się 
polskimi lasami i rodzimą przyrodą; zrzeszeni w Związ-
ku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej wyra-
żamy swoje oburzenie wobec tego, że stajemy się coraz 
częściej przedmiotem hejtu, mowy nienawiści, niczym 
nieuzasadnionych ataków i  zmanipulowanych „fake 
news” w przestrzeni publicznej, szczególnie obecnych 
w tzw. „mediach społecznościowych”.

Apelujemy też do wszystkich, których podczas swo-
ich działań na rzecz ojczystej przyrody spotkaliśmy na 
swojej drodze, aby nie dawali milczącego przyzwole-
nia na  niszczenie nas i polskiej przyrody.

Jesteśmy doskonale przygotowani teoretycznie i prak-
tycznie do odpowiedzialnej pracy jaką jest ochrona przy-
rody i klimatu oraz zarządzanie lasami państwowymi.  Czy 
musimy udowadniać, że jesteśmy fachowcami znającymi 

pięknie położonego Gołuchowa w okolicach Kalisza, gdzie 
jest wspomniany Ośrodek Kultury Leśnej. Oprócz zwie-
dzenia Muzeum Leśnictwa i pięknego parku, gdzie rośnie 
dąb posadzony podczas obchodów 100 lecia ZLP w RP 
z pewnością warto poznać także wyeksponowaną tam 
twórczość artystyczną leśników. Wtedy da się zauważyć 
zainteresowanie różnymi patronami, których nawet nie 
podejrzewaliście o związki z leśnikami. Bo oto Św. Jerzy 
jest uważany za patrona leśników i myśliwych, szczegól-
nie tych, którzy mają związek z hodowlą koni. Św. Józef 

- stolarz i cieśla jest także patronem drwali i inżynierów. 
Za patrona drwali uważa się także Św. Wincentego z Sa-
ragossy. Leśnicy hodujący psy zwracają się do Św. Rocha. 
Ci, co wołają „Chwal ćwik!” (pozdrowienie sokolników) 
czyli hodowcy sokołów czy jastrzębi wołają na pomoc Św. 
Symforiana lub Św. Tryfona, gdy ptak nie wraca na ręka-

wicę. Jest jeszcze Św. Eustachy - patron leśników i myśli-
wych, rzymski centurion z czasów cesarza Hadriana, Św. 
Idzi i wielu innych. Naszym ważnym patronem jest także 
Św. Franciszek - patron ekologów i przyrodników, czyli 
także leśników.  

 Jednak wszyscy członkowie Braci Leśnej i przyjaciele 
lasu powinni sławić imię Św. Jana Gwalberta - patrona 
ludzi lasu, raczej słabo nam znanego i mało popularnego. 
Z całą pewnością ustanowiony na 12 lipca Dzień Leśnika 
będzie do tego znakomitą okazją.

Z okazji Dnia Leśnika życzę wszystkiego najlepszego 
wszystkim leśnikom, ich rodzinom i sympatykom oraz 
polecam opiece naszego Patrona - Jana Gwalberta.

Tekst: Jarosław Szałata
Foto: archiwum prywatne Jarosława Szałaty
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Stanowisko Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie Unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030

Jako leśnicy i przyrodnicy doceniamy wysiłki Komisji Europejskiej zmierzające do należytej ochrony bioróż-
norodności w krajach europejskich oraz do realnego przeciwdziałania zmianom klimatycznym całej Ziemi.

Z uwagi jednak na to, że wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu jako nowej strategii rozwoju gospodar-
czego UE opiera się na założeniu wydzielenia z obszaru wszystkich krajów Unii Europejskiej przynajmniej 30% 
terenów, które będą objęte ochroną bioróżnorodności oraz 10%  terenów wszystkich krajów członkowskich, 
które będą objęte ochroną ścisłą budzi to nasze wielkie zaniepokojenie i sprzeciw.

Nasz sprzeciw dla takiej transformacji wynika z tego, że założenia i cele strategii przyjmowanej dla krajów UE 
muszą być nie tylko ambitne, ale przede wszystkim realistyczne, akceptowalne społecznie i realizowane z po-
żytkiem zarówno dla przyrody jak i ludzi. Przyroda i klimat to pojęcia, które są oczywiście wspólne dla Europy 
i świata oraz nie mają dla nich znaczenia granice czy sposoby gospodarki poszczególnych państw. Jednak unij-
na strategia pomimo, że z założenia ma stanowić podstawę spójnego i całościowego podejścia do lasów w Unii 
Europejskiej, z całą pewnością nie będzie jednakowo realizowana w poszczególnych państwach.  To oczywiste, 
że kraje, które są bogate w lasy, tak jak np. Polska, generalnie zostaną obciążone działaniami związanymi ze 
strategią.

Gdyby obecne założenia planowanej strategii leśnej UE weszły w życie obszar lasów objętych ścisłą ochroną 
w Polsce zwiększyłby się z obecnych 0,5 mln hektarów do 3 mln hektarów. Już tylko to założenie zupełnie de-
stabilizuje gospodarkę leśną, drzewną, a także turystyczną w Polsce i budzi nasz sprzeciw. Polska ma unikalny, 
wielofunkcyjny i samofinansujący się model zarządzania lasami w oparciu o podstawy przyrodnicze. Polska 
ochrona przyrody oparta o istnienie wielu form ochrony przyrody oraz o równolegle realizowaną  zrównowa-
żoną gospodarkę leśną, której celem również jest ochrona lasów, gleby i wody, pozwoliła nam zachować znane 
w całym świecie bogactwo lasów i gatunków.

Jako Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej nie dajemy zatem przyzwolenia na 
eksperymenty na żywym organizmie polskiej przyrody i wprowadzanie w życie strategii, która zgodnie z wiedzą 
naukową służyć będzie nie ochronie, lecz będzie stanowić zagrożenie dla obecnego stanu bioróżnorodności.

Nasze obawy wynikają z braku dostępnych odpowiedzi na niżej postawione pytania:
1. Czy Komisja Europejska przygotowała analizę ocen ryzyka wystąpienia negatywnych skutków wprowadzenia 

tej strategii w obszarze przyrodniczym, klimatycznym, gospodarczym, społecznym?
2. Czy zdefiniowano na czym ma polegać ochrona ścisła? W naszym rozumieniu ochrona ścisła według obec-

się na przyrodzie, skoro od lat  realizujemy wielomilio-
nowe projekty w skali całego kraju? Oto niektóre z nich: 

„Mała Retencja Nizinna i Górska” (Kompleksowy projekt 
adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała re-
tencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 
nizinnych – Planowany całkowity koszt realizacji projektu 
tylko w latach 2016-2022 wynosi ponad 234 mln zł; Kom-
pleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wod-
nej na terenach górskich – Planowany całkowity koszt re-
alizacji projektu  tylko w latach 2016-2022 wynosi ponad 
265 mln zł), czy OPL – Projekt Ochrony Przyrody w Lasach 
(„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przy-
rodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy 
Państwowe” – Całkowity koszt realizacji projektu tylko 
w latach 2016-2022 wynosi około 33 mln zł).

Nieustannie podpatrujemy przyrodę, jesteśmy apoli-
tyczni i mamy w Statucie ZLP w RP takie zapisy:

Związek jest samorządny i niezależny od pracodaw-
ców, organów administracji państwowej, samorządu 
terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych 
organizacji.

Związek realizuje cele w szczególności poprzez ko-
ordynowanie współdziałania jego członków w wypeł-

nianiu zadań przewidzianych Statutem oraz wyrażanie 
wspólnego stanowiska wobec pracodawców, organów 
władzy, administracji: państwowej i samorządowej, 
organizacji społecznych i politycznych.

Dlatego jesteśmy ze swoją wiedzą i doświadczeniem 
zawsze gotowi do współpracy i stawiamy się do dyspo-
zycji polityków, samorządów, wszelkich władz, instytucji 
i ich organów podejmujących ważne społeczne decyzje. 
W szczególności jeśli te decyzje dotyczą przyrody i lasów. 
Znamy też i stosujemy zasadę, którą sformułował Hera-
klit z Efezu: Być rozumnym to największa cnota, a mą-
drość polega na tym, by mówić prawdę i postępować 
zgodnie z naturą, słuchając jej głosu.

W ostatnim czasie, obok medialnych prób depre-
cjonowania dorobku polskiego leśnictwa, na forum 
naszego kraju i całej Europy dzieje się wiele spraw 
związanych z przyrodą, bioróżnorodnością i ochroną 
klimatu, bardzo istotnych dla naszej wspólnej przy-
szłości. Dlatego poniżej prezentujemy stanowisko 
Rady Krajowej ZLP w RP, które przekazaliśmy najważ-
niejszym osobom w naszym państwie oraz Andrzejo-
wi Koniecznemu – Dyrektorowi Generalnemu Lasów 
Państwowych i wszystkim Dyrektorom Regionalnych 
Dyrekcji Lasów Państwowych:
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nych propozycji zawartych w dokumentach unijnych polega na całkowitym wyłączeniu tych terenów nie 
tylko z pozyskiwania drewna, z gospodarki leśnej, łowieckiej, wędkarstwa, zbierania ziół, owoców, ale też 
turystyki, rolnictwa oraz pozbawia nas i naszych rodaków możliwości jakiegokolwiek  korzystania z 3 mln 
hektarów lasów, które są naszym majątkiem narodowym.

3. Czy dokonano analizy jak, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, 
rozpoczęcie wprowadzenia tej strategii już w 2021 roku wpłynie na cały sektor leśno-drzewny, istotny spa-
dek pozyskania drewna, likwidację miejsc pracy? To sprawa dotycząca setek tysięcy Polaków i milionów 
Europejczyków, realnego zagrożenia dla bytu około pół miliona polskich oraz wielokrotnie większej liczby 
rodzin w całej Europie. Spadek pozyskania drewna wygeneruje ogromny problem dla całej Europy. Mniej-
sza ilość dostępnego drewna – jedynego odnawialnego i w pełni ekologicznego surowca – spowoduje ko-
nieczność zastępowania go niechcianym przez nas plastikiem, szkłem, metalem, betonem itp. materiałami 
energochłonnymi i nieprzyjaznymi środowisku. Spowoduje to także konieczność importu drewna spoza Unii 
Europejskiej, także z krajów świata, gdzie prowadzone są niecertyfikowane i rabunkowe gospodarki drew-
nem. Problem pokazuje jednoznacznie przygotowana przez Deloitte na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych Analiza scenariuszowa wpływu ograniczenia możliwości pozyskania surowca drzewnego przez 
Lasy Państwowe na sytuację społeczno-ekonomiczną w Polsce.

4. Wobec nasilających się zmian klimatu i występowaniu ekstremalnych zjawisk przyrodniczych pozostawienie 
lasów bez ingerencji człowieka i wprowadzenie biernej ochrony przyrody doprowadzi do wielkopowierzch-
niowego zamierania obszarów leśnych. Czy Komisja Europejska dokonała takiej analizy? Zagrożenia jedno-
znacznie obrazuje przygotowana na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych analiza prof. Bogdana 
Brzezieckiego Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą znacznych obszarów leśnych Polski (wdrożenie jednego 
z celów unijnej Strategii na rzecz Bioróżnorodności do 2030 roku – objęcie ścisłą ochroną 10% obszarów 
lądowych, w tym wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów), ze szczególnym uwzględ-
nieniem zagrożenia spowodowanego zmianami klimatycznymi oraz niekorzystnymi zmianami sukcesyjnymi 
zbiorowisk leśnych.

5. W 2018 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły przepisy, na których mocy w latach 2021-2030 
muszą zapewnić pochłanianie CO2 z atmosfery na poziomie co najmniej równoważnym emisjom gazów cie-
plarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów lub leś-
nictwem. Większa absorbcją gazów m.in. poprzez lasy ma być jednym ze sposobów na walkę ze zmianami 
klimatycznymi. W ramach przepisów znajduje się również kwestia emisji gazów pochodzących z biomasy, 
gleb, drzew, roślin i drewna. Głównym źródłem biomasy do produkcji energii oraz drewna jest gospodarka 
leśna. Z tego powodu rzetelne zasady rozliczania i zarządzanie w gospodarce leśnej mają zapewnić dobrą 
podstawę dla europejskiej polityki odnawialnych źródeł energii po 2020 roku. Na podstawie tych przepisów 
będą ustalane limity pozyskania drewna na kolejne lata. Należy też pamiętać, że zdolność do pochłaniania 
CO2 przez polskie lasy spada,   bo mamy coraz starsze lasy. Czy Komisja Europejska dokonała analizy w tym 
kontekście jaki wpływ na pochłanianie CO2 będzie miała ochrona „starodrzewia” i „lasów pierwotnych” 
oraz ochrona bierna?  W 2018 r. grunty leśne w Polsce pochłonęły rocznie  – 36 623,56 kt CO2 netto.  Na 
podstawie danych opublikowanych w Scenariuszu Polityki Energo-Klimatycznej (PEK) pochłanianie będzie 
się systematycznie zmniejszać nawet nie biorąc pod uwagę skutków proponowanej do wdrożenia Unijnej 
Strategii. W 2020 r. miało wynieść – 33 694,70 kt CO2, a przewidywane w 2040 r. – 15 815,90 kt CO2. Spadek 
pochłaniania spowodowany jest stałym podnoszeniem się średniego wieku drzewostanów w Polsce.

6. Ochrona bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest oczywiście działaniem właś-
ciwym i przez nas popieranym. Jednak wdrożenie programu obejmującego ochroną ścisłą 10% obszarów 
lądowych i zaprzestanie tam gospodarki leśnej i łowieckiej będzie miało skutek w postaci wielkopowierzch-
niowego zamierania lasów na wskutek gradacji owadów. To oczywiste, że wraz z coraz wyższym wiekiem 
lasu wzrasta potencjalne zagrożenie od owadów, potęgowane przez niekorzystne zjawiska przyrodnicze – 
susze, podtopienia, huragany. Czy Komisja Europejska wzięła pod uwagę to, że ochrona ścisła powodująca 
brak możliwości reakcji znacząco podnosi ryzyko gradacji i zamierania lasu na dużych obszarach? Martwy 
las powoduje zagrożenie pożarowe i zamiast wiązać CO2 staje się jego potężnym emitentem, traci też moż-
liwość ochrony i zatrzymywania wody, nawilżania powietrza czyli dobroczynnego wpływu na klimat, a staje 
się powodem przyspieszenia niekorzystnych zmian klimatycznych. Zagrożenia gradacjami owadów obrazuje 
wykonana na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ekspertyza prof. dr hab. Wojciecha Grodz-
kiego – Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą znacznych obszarów leśnych Polski (wdrożenie jednego z celów 
unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 roku – objęcie ścisłą ochroną 10% obszarów lądowych, 
w tym wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów), z uwzględnieniem następstw zmian 
klimatycznych, w szczególności w kontekście zagrożenia drzewostanów ze strony owadów (kambiofagów 
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i foliofagów), natomiast analizę możliwości sekwestracji węgla przez polskie lasy opisuje dokument przygo-
towany pod kierownictwem dr inż. Emilii Wysockej-Fijorek – Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą znacznych 
obszarów leśnych Polski (wdrożenie jednego z celów unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 
roku – objęcie ścisłą ochroną 10% obszarów lądowych, w tym wszystkich pozostałych w UE lasów pierwot-
nych i starodrzewów), na możliwość sekwestracji węgla (netto) przez polskie lasy oraz produkcję drewna 
z uwzględnieniem sortymentacji.

7. Czy Komisja Europejska wzięła pod uwagę, że objęcie tak dużych obszarów ochroną, w tym ochroną ścisłą, spo-
woduje powstanie kosztów ochrony przyrody, które musi ponieść podatnik, bo będą to zadania finansowane 
z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej? Zastąpienie na danym obszarze zrównoważonej gospodarki 
leśnej wyłącznie bierną ochroną przyrody, np. w formie Parku Narodowego, przeniosłoby, według założeń tej 
strategii, przeciwdziałania utracie przez te tereny bioróżnorodności na  podatników. Ochrona przyrody przynosi 
konieczność rozmaitych, brzemiennych w skutki ograniczeń, z którymi lokalna społeczność pozostaje przez 365 
dni w roku. To również istotne ograniczenia dla rozwoju budownictwa i wszelkich inwestycji, szczególnie linio-
wych: dróg i autostrad, linii kolejowych, gazociągów itp. Tymczasem nie dopracowaliśmy się dotąd konkretnych 
rozwiązań, które umożliwiałby rekompensatę tych ograniczeń dla lokalnych społeczności, samorządów, rolników, 
przedsiębiorców i innych w związku z już obowiązującymi ograniczeniami gospodarczymi w obszarach chronio-
nych. Obietnice w tym zakresie padały podczas wprowadzania sieci Natura 2000. Jest nam doskonale znany ten 
temat, ponieważ to leśnicy dokonali inwentaryzacji przyrodniczej, która stała się podstawą wyznaczenia sieci 
Natura 2000 w Polsce. Pamiętamy jak zapewniano społeczeństwo,  że nie będzie żadnych negatywnych dla ludzi 
skutków z tego powodu. Deklarowano wtedy, że jeśli nawet pojawią się jakieś ograniczenia to odszkodowania 
z tego tytułu i inne korzyści, jakie wynikną z objęcia obszaru ochroną, będą niewspółmierne z ewentualnymi 
stratami dla zamieszkałej tam ludności. Realia okazały się inne. Ochrona przyrody i realizacja rozmaitych funk-
cji w tym rekreacyjnej, społecznej, przyrodniczej, turystycznej i ogólnie gospodarka leśna prowadzona przez 
PGL Lasy Państwowe w Polsce jest samofinansująca się w oparciu o sprzedaż drewna. Jeśli pozyskanie drewna 
spadnie o np. 50% to ta zasada finasowania stanie się nierealna. Czy dokonano analizy kosztów, które dotkną 
społeczności lokalne naszego kraju oraz znacząco wpłyną na budżet naszego państwa?

Przez blisko 100 lat istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z sukcesami realizowali-
śmy działania, które najlepiej ilustruje znane hasło „Dla lasu, dla ludzi”. Godne podkreślenia jest to, że działamy 
na zasadzie samofinansowania się, praktycznie bez dofinansowania działalności przedsiębiorstwa z budżetu pań-
stwa, a wręcz przeciwnie – wspierając wiele dziedzin życia gospodarczego i społecznego kraju, realizując wiele 
społecznych projektów, wspierając samorządy i stowarzyszenia oraz płacąc podatki, opłaty i daniny. Przez ostatni 
rok pandemii COVID-19 przekazaliśmy jako Lasy Państwowe i leśnicy polskiej służbie zdrowia ponad 3 mln zło-
tych. Czynnie chronimy przyrodę nie tracąc z krajowej listy gatunków ptaków czy zwierząt typowych dla obsza-
rów leśnych. Wręcz przeciwnie, doprowadziliśmy do odbudowy populacji np. żubra, łosia, bobra, bielika, głuszca, 
sokoła wędrownego. Zwiększyła się znacznie populacja dużych drapieżników, które są wyznacznikiem dobrej 
gospodarki leśnej i łowieckiej – niedźwiedzia, rysia, wilka. Należy podkreślić, że to na terenie Lasów Państwo-
wych istnieje ogromna większość form i obszarów chronionych w Polsce. Nasze przedsiębiorstwo w dużej mierze 
finansuje, bądź samodzielnie realizuje już wymagane w obszarach chronionych działania ratujące występują-
ce tam przedmioty ochrony. Na podstawie kryteriów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych ustalonych 
przez organizacje zarządzające systemem certyfikacji polska gospodarka leśna jest certyfikowana w systemie 
FSC i PEFC. Zrównoważona gospodarka leśna to zatem gospodarowanie obszarami leśnymi oraz ich użytkowanie 
w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, 
zdrowotność i potencjał do spełniania wielu funkcji teraz i w przyszłości. Prowadzenie  gospodarki leśnej polega 
na łączeniu wyznaczonych w ustawie o lasach funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych na szczeblu lo-
kalnym, krajowym i ogólnoświatowym bez szkody dla innych ekosystemów. Jest ona prowadzona na podstawach 
ekologicznych, także w oparciu o ustawę o ochronie przyrody, na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej i tworzonych co 
10 lat Planów Urządzania Lasu, których integralną częścią są Programy Ochrony Przyrody.  Plan Urządzenia Lasu 
– szczegółowy leśny plan gospodarczy, podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów sta-
nowiących własność Skarbu Państwa – jest zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw leśnictwa. Należy 
mieć świadomość, że wprowadzenie założeń unijnej strategii leśnej i unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
spowoduje konieczność sporządzenia zmian, a być może konieczność sporządzenia na nowo kosztownych i pra-
cochłonnych PUL dla 430 Nadleśnictw w Polsce. Czy Komisja Europejska ma tego świadomość?

Lesistość naszego kraju nieustannie rośnie i została zwiększona z 20% w okresie powojennym do ponad 30% 
obecnie. Właśnie te 10% zalesionych po II Wojnie Światowej gruntów głównie rolnych, o niskiej bonitacji gleby 
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wymaga intensywnej gospodarki leśnej i uwagi leśników. Rosną zasoby drzewne naszego kraju, bo pozyskuje-
my z lasów zawsze mniej niż go przyrasta. Wzrasta udział gatunków liściastych w naszych lasach, rośnie średni 
wiek osiągając 60 lat, wzrasta ilość ponad 100-letnich lasów. Dobrze zajmujemy się polskimi lasami i nie jest 
nam potrzebna reforma bioróżnorodności oraz ochrony przyrody proponowana przez specjalistów z Unii Euro-
pejskiej. Każdy przyrodnik i leśnik, który nieustannie podpatruje przyrodę wie, że każdy las jest inny i wymaga 
innej, specjalistycznej wiedzy oraz działań opartych na wieloletniej praktyce i wiedzy naukowej. Pozostawienie 
lasu samemu sobie z pewnością nie jest dobrym działaniem dla rozwoju bioróżnorodności. Lasy są przecież 
także dla ludzi i spełniają wiele funkcji. Wymagają opieki i działań, a nie bierności. Osobnym tematem, ale tak-
że jakże ważnym, jest wpływ strategii na obszary rolne, na życie wsi i rolników, gospodarkę łowiecką i problem 
odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną. Obecnie szkody łowieckie nie obciążają budże-
tu państwa, a po  wyłączeniu obszarów w celu ochrony bioróżnorodności z gospodarki łowieckiej pojawi się 
problem finansowania szkód w uprawach rolnych i także leśnych. Troska o bioróżnorodność to nie tylko troska 
o duże obszary leśne, ale też, a może w szczególności, o zieleń w przestrzeni miejskiej, pasy drzew i krzewów 
przy szlakach komunikacyjnych, remizy śródpolne, rzeki  i zbiorniki wodne, parki miejskie i wiejskie. Każdy 
Polak wie, że nasza przyroda jest unikalna i niezwykle cenna dla nas, ale też dla całej Europy. Dlatego, choć 
bardzo nam zależy na ochronie bioróżnorodności, nie zgadzamy się na nieprzygotowane eksperymenty, które 
z pewnością będą miały istotny, negatywny wpływ na przyrodę i klimat nie tylko Polski i UE, ale całej planety 
oraz na jakość i poziom życia Europejczyków.

Wnioskujemy zatem, aby podjęcie decyzji o unijnej strategii leśnej, unijnej strategii na rzecz bioróżnorodno-
ści i europejskim zielonym ładzie poprzedzone zostało rozwianiem wszelkich wątpliwości mieszkańców nasze-
go kraju i całej Europy, było zgodne ze zdaniem społeczeństwa, w imię wartości Unii Europejskiej o samostano-
wieniu jej obywateli, a co najważniejsze opierało się o rzetelną i sprawdzoną wiedzę naukową.

Jarosław Szałata

Stanowisko 
Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP

w sprawie poselskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o lasach 
- druk sejmowy nr 1098

Z uwagi na troskę o zasoby przyrodnicze naszego kraju i w poczuciu obowiązku odpowiedzialności za państwowe 
zasoby leśne oraz pełną realizację zadań nałożonych na Lasy Państwowe przez wszelkiego rodzaju akty prawne nega-
tywnie oceniamy poselski projekt zmian w ustawie o lasach w kształcie przygotowanym na druku sejmowym nr 1098.  

Projekt zawiera szereg mało precyzyjnych zapisów i w sposób bardzo ogólny wskazuje cel oraz powód zmiany 
brzmienia nowych zapisów w art. 38e w tak ważnym i fundamentalnym dla polskich lasów akcie prawnym jakim 
jest ustawa o lasach. 

W pełni rozumiemy potrzeby rozwoju naszego kraju i konieczność powstawania nowych inwestycji. Potrzeba do 
tego nowych terenów i gruntów. Skarb Państwa przekazał jednak w zarząd Lasom Państwowym cenny zasób przy-
rodniczy i polecił opiekę nad jego trwałością, zrównoważonym rozwojem i nieustannym powiększaniem zasobów 
z zachowaniem troski o bioróżnorodność. Proponowana zmiana ustawy o lasach w świetle realizacji statutowych 
zadań Lasów Państwowych, troski o środowisko przyrodnicze i programów istotnych dla Polski i Unii Europejskiej, 
proponowanych przez tworzone właśnie Strategię Leśną UE oraz Strategię Na Rzecz Bioróżnorodności 2030, nie 
może być oceniona pozytywnie przez polskich leśników.   

W imieniu Rady Krajowej
Jarosław Szałata

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP
Warszawa, 12.05.2021 r.
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Oświadczenie
w związku z nieprawdziwymi informacjami  

zawartymi w publikacjach Gazety Wyborczej

Stypendia ZLP w RP 
dla absolwentów Szkół Leśnych

Rada Krajowa Związku Leśni-
ków Polskich w RP sfinansowała 
po raz kolejny stypendia dla ucz-
niów ostatnich klas Szkół Leśnych. 
Przedstawiciele ZLP w RP z poszcze-
gólnych regionów mieli przekazać 
osobiście dyplomy stypendystom 
podczas zakończenia roku szkol-
nego planowanego na 26 kwietnia 
2021 r. Niestety nie wszędzie było 

to możliwe ze względu na sytuację 
epidemiologiczną w kraju. Niemniej 
jednak stypendia zostały przyznane, 
a ich przekazania następują w ter-
minach indywidualnie ustalonych 
przez szkoły.

Stypendia Naukowe Rady Krajowej 
Związku Leśników Polskich w Rzeczy-
pospolitej Polskiej otrzymują ucznio-
wie klas czwartych 11 Szkół Leśnych, 

których organem prowadzącym jest  
Minister Środowiska oraz Zespołu 
Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie 
i Zespołu Szkół w Tułowicach. W tym 
roku dołączył również Zespół Szkół 
im ks. prof. Józefa Tischnera w Sta-
rym Sączu.  O grant mogą się ubie-
gać uczniowie, którzy osiągnęli naj-
wyższą średnią ocen z przedmiotów 
zawodowych za cztery lata nauki. 

W dniu 10 kwietnia 2021 r. na ła-
mach Gazety Wyborczej ukazała się 
nieprawdziwa informacja na temat 
nowego Dyrektora Lasów Państwo-
wych oraz rzekomych wypowiedzi 
członków związku zawodowego na 
ten temat: Ziobrysta na czele Lasów 
Państwowych. Związkowcy: „Łamią 
Prawo w świetle reflektorów”. 1

W dniu 21 kwietnia 2021 roku 
w Gazecie Wyborczej ponownie 
ukazała się nieprawdziwa informa-
cja na ten temat: Chce „dawać opór 
obcym ideologiom” i chronić lasy 
przed „ekologicznym zniszczeniem”. 
Kim jest Józef Kubica, p.o. dyrekto-
ra Lasów Państwowych?2

W tekstach tych zawarto infor-
macje, że jakoby członkowie związ-
ku zawodowego wyrazili oburzenie 
odnośnie powołania nowego Dy-
rektora Generalnego Lasów Pań-
stwowych, w tym m.in. następujące 
stwierdzenie: mówili w rozmowie 
z „Wyborczą” związkowcy z Lasów 
Państwowych, którzy nominacją Ku-
bicy są oburzeni.

Rada Krajowa Związku Leśników 
Polskich w RP stanowczo podkreśla, 
iż nigdy nie zajmowała stanowiska 
w powyższej sprawie i nie jest auto-
rem  ww.  słów. 

Co istotne, nieprawdziwe infor-
macje związane zarówno z odwoła-

niem poprzedniego Dyrektora Ge-
neralnego Lasów Państwowych, jak 
i powołaniem nowego Dyrektora 
pojawiły się na łamach Gazety Wy-
borczej, mimo iż Minister Edward 
Siarka we wpisie na Twitterze w dniu 
9 kwietnia 2021 r. wprost wskazał, że 
zakup lokalu mieszkalnego przez by-
łego Dyrektora Generalnego odbył 
się w sposób zgodny z prawem:

W związku z nieprawdziwymi 
informacjami nt. odwołania Dyrek-
tora Generalnego  @LPanstwowe 
Andrzeja Koniecznego, informuję, 
że decyzja ta nie była powiązana 
ze sprawą zakupu nieruchomości 
od Lasów Państwowych z bonifika-
tą. Dyrektor nabył nieruchomość 
zgodnie z prawem. 3

Mając na uwadze powyższe, 
w imieniu Rady Krajowej Związku 
Leśników Polskich w Rzeczypospo-
litej Polskiej oświadczam, że nie 
wypowiadaliśmy się, nie oceniali-
śmy w  jakiejkolwiek formie i nie 
udzielaliśmy żadnych komentarzy 
mediom w sprawie powołania 
Pana Józefa Kubicy na stanowisko 
pełniącego obowiązki Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych.

Zwracamy też uwagę, że komu-
nikat w tej sprawie wydała Krajo-
wa Sekcja Pracowników Leśnictwa 
NSZZ „Solidarność”, która oświad-

czyła, że również nie wypowiadała 
się w tej kwestii.

Związek Leśników Polskich w Rze-
czypospolitej Polskiej, który jako 
ponadzakładowa, reprezentatywna 
organizacja związkowa zrzesza bli-
sko 12 tysięcy członków, stanowczo 
protestuje przeciwko próbom mani-
pulacji i wikłania go w nieprawdzi-
we i nieoparte na rzetelnej informa-
cji doniesienia medialne.

Domagamy się zatem od redak-
tora naczelnego Gazety Wyborczej 
publikowania prawdziwych, rze-
telnych i sprawdzonych informacji 
zgodnie z ustawą Prawo Prasowe, 
a także nieprzypisywania członkom 
związku zawodowego słów, których 
nie są autorami. 

Z poważaniem,

Jarosław Szałata 
Przewodniczący

Związku Leśników Polskich w RP
Warszawa, 22.04.2021 r.

1 https://poznan.wyborcza.pl/poznan/
7,36001,26966353,ziobrysta-pelniacym-

-obowiazki-dyrektora-lasow-panstwowych-
-to.html

2 https://wyborcza.
pl/7,177851,26995103,chce-dawac-odpor-

-obcym-ideologiom-i-chronic-lasy-przed-
-ekologicznym.html

3 https://twitter.com/ESiarka/sta-
tus/1380437981266391048
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Stypendia zostały przyznane po raz 
siódmy. Dotychczas wyróżnionych 
zostało 197 absolwentów.

Inicjatywa Związku Leśników 
Polskich w RP jest doceniana przez 
uczniów, ich rodziców, nauczycie-
li, a szczególnie Dyrektorów Szkół 
Leśnych. Przewodniczący ZLP w RP 
otrzymuje wiele listów z podzięko-
waniami za docenienie wyróżniają-
cych się uczniów.

Serdecznie dziękuję za tę inicja-
tywę i wyrażam przekonanie, że 
stypendium naukowe stanie się im-
pulsem dla uczniów do aktywnego 
zdobywania wiadomości i kształto-
wania umiejętności zawodowych. - 
Grzegorz Skalski – dyrektor Zespo-
łu Szkół w Starym Sączu.

Składam serdeczne podzięko-
wania za utrzymanie pięknej tra-
dycji i przekazanie środków na 
stypendium dla najlepszego pod 
względem zawodowym absolwen-

ta technikum. – Barbara Serafin 
– dyrektor Zespołu Szkół Leśnych 
w Biłgoraju.

W imieniu Dyrekcji, Rady peda-
gogicznej, Rady Rodziców i Uczniów 
Zespołu Szkół Leśnych im. Romana 
Gesinga w Zagnańsku składamy (…) 
podziękowanie za wsparcie okazane 
naszym uczniom przy okazji zakoń-
czenia nauki klas IV.

To właśnie dzięki Państwu – lu-
dziom dobrej woli, Nasza szkoła 
może uroczyście i z należytą rangą 
zorganizować i pożegnać tegorocz-
nych absolwentów.

Dziękujemy za pomoc, którą Pań-
stwo nam zaoferowali. – Jacek Wol-
ski – dyrektor Zespołu Szkół Leś-
nych w Zagnańsku.

W imieniu społeczności szkolnej 
składam (…) serdeczne podziękowa-
nie za docenienie roli szkół leśnych 
oraz uhonorowanie wysiłku mło-
dzieży w leśną edukację zawodową. 

– Albert Tabaka – dyrektor Zespołu 
Szkół Leśnych w Goraju.

W imieniu Rady Krajowej ZLP w RP 
składam gratulacje wszystkim abitu-
rientom i uczniom techników i zespo-
łów szkół leśnych, za starania w po-
głębianiu swojej wiedzy. Szczególne 
gratulacje składamy Stypendystom 
Prezesa Rady Ministrów za Ich osiąg-
nięcia i wyniki w nauce. - Krystian 
Wójcik – Przewodniczący ZLP w RP 
Organizacji Zakładowej Pracowni-
ków Szkół Leśnych w Lesku, który ze 
strony ZLP w RP koordynuje współ-
pracę ze szkołami leśnymi.

Przewodniczący ZLP w RP Jaro-
sław Szałata uczestniczył w apelu na 
zakończenie roku szkolnego w Tech-
nikum Leśnym w Starościnie. 

Zamieszczone materiały zostały 
przekazane przez wymienione w ar-
tykule Szkoły Leśne.

Lena Kacperczyk

Stypendystki z ZSL w Rucianem-Nidzie

Stypendystka z TL w Warcinie
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Stypendyści z TL w Białowieży

Stypendysta z ZS w Starym Sączu
z Dyrektorem Szkoły

Stypendysta z ZSL w Biłgoraju

Stypendyści z ZS w Tułowicach z Dyrektorem Szkoły

Stypendyści z ZSLiE w Brynku otrzymują wyróżnienie z rąk przedstawicieli ZLP w RP 
w obecności Dyrektora Szkoły

Stypendyści z TL w Starościnie z Dyrektorem RDLP w Szczecinie  
oraz Przewodniczącym ZLP w RP



14

Stypendyści z ZSLiE w Brynku

Stypendyści z ZSL w Goraju

Stypendysta z TL w Miliczu

Stypendysta z ZSL w Zagnańsku  
z Dyrektorem Szkoły  

oraz przedstawicielem ZLP w RP 

Stypendystka z TL w Miliczu

Stypendystka z ZSL w Zagnańsku  
z Dyrektorem Szkoły  

oraz przedstawicielem ZLP w RP 

Stypendystka z ZS w Starym Sączu
z Dyrektorem Szkoły

Stypendyści z ZSL w LeskuStypendysta z TL w Warcinie
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Vexilla virtuum micant 
– o restytucji patrona szkoły w milickim 

Technikum Leśnym słów kilka…
Bywają takie mo-

menty, na które cze-
ka się latami, a które 
już w chwili spełnia-
nia się, stają się trud-
no uchwytne w języ-
ku. Jeden z nich stał 
się udziałem społecz-
ności Technikum Leś-
nego w Miliczu, któ-
ra 24 czerwca 2021 r. 

zgromadziła się na dziedzińcu pałacu Maltzanów, w któ-
rym mieści się szkoła, by wraz z zaproszonymi gośćmi 
świętować przywrócenie szkole patrona – prof. Władysła-
wa Jedlińskiego – i nadanie jej sztandaru, odzwierciedla-
jącego to nowo odzyskane oblicze milickiego technikum.

Uroczystość rozpoczęła się od zgłoszenia szkoły do 
apelu – starszy szkoły Tomasz Biernat złożył Pani dyrek-
tor Justynie Żarczyńskiej raport. Po nim po raz ostatni, 
niezwykle uroczyście przy dźwiękach zespołu szkolnych 
sygnalistów, przygotowanych przez Pana Marka Olejnika, 
wprowadzono stary sztandar szkoły i w jego obecności 
odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej. W ten tra-
dycyjny sposób zawiązała się wśród uczestników pewna 
wspólnota – wśród gości obecni byli wszakże i absolwen-
ci Technikum Leśnego, którzy zapewne nie raz w szkolnej 
karierze taki raport składali. Tuż po nim nastąpiło powita-
nie zaproszonych gości. 

Swoją obecnością wydarzenie uświetnili: Pan Maciej 
Szmit - Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa 
i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pan 
Sławomir Strzelecki  – Starosta Powiatu Milickiego, Pan 
Piotr Lech – Burmistrz Miasta i Gminy Milicz, Ks. kan. Zbi-
gniew Słobodecki – Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli, Pan Marcin Calów – Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Milicz, Pan Zbigniew Czeryba – Przewodniczący Związku 
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu 
Dolnośląskiego, Pan Mariusz Zieliński – Przewodniczący 
Międzyregionalnej Sekcji  Pracowników Leśnictwa NSZZ 
Solidarność przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych we Wrocławiu, Pan Zbigniew Nahajowski – Pre-
zes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum 
Leśnego w Miliczu, Pan Czesław Sadrakuła – wieloletni 
dyrektor milickiej szkoły, Pan Grzegorz Borensztajn – 
Przewodniczący Rady Rodziców przy Technikum Leśnym 
w Miliczu w roku szkolnym 2021/2021, Pani Ewelina Fa-
biańczyk-Kustosz – Przewodnicząca Rady Rodziców w la-
tach 2017-2020, Pan Witold Grzeszczuk – dawny uczeń 
i prezes firmy Brökelmann Polska, przedstawiciele I rocz-

nika absolwentów szkoły, zgromadzeni pracownicy szkoły, 
uczniowie i ich rodzice. 

Następnie sylwetkę patrona szkoły przedstawiła Pani 
Joanna Ungurian wicedyrektor Technikum Leśnego. 
W swoim wystąpieniu przypomniała podstawowe fakty 
biograficzne, ale wskazała także na znaczenie całokształ-
tu dorobku naukowo-dydaktycznego profesora Władysła-
wa Jedlińskiego – jego zdobyty w Hochschule für Boden-
kultur w wieku 20 lat doktorat na podstawie rozprawy 
Modrzew polski, szerokie zainteresowania badawcze 
konfrontowane nieustannie z praktyką leśną, a od 1919 
także uniwersytecką (Jedliński objął Katedrę Urządza-
nia Lasu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zaś 
w 1924 r. został profesorem zwyczajnym).

Prelegentka wskazała także na rozległość zaintereso-
wań patrona szkoły oraz na nieustanną aktualność za-
proponowanych przez niego rozwiązań i poczynionych 
obserwacji, zwróciła uwagę, że taka postawa przyniosła 
profesorowi uznanie nie tylko w kraju, ale także poza 
granicami, czego wyrazem były nie tylko liczne publika-
cje, (których na tych łamach przywoływać nie będziemy, 
odsyłając zainteresowanych do stosownej bibliografii), 
ale i jego członkostwo w licznych komitetach nauko-
wych i stowarzyszeniach – by przywołać najważniejsze: 
w 1929 r. został on wybrany do Komitetu Wykonawczego 
Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych 
(IUFRO) oraz zaproszony do składu Komisji Bibliograficz-
nej IUFRO; był także członkiem Rady Naukowej przy Mię-
dzynarodowym Instytucie Rolnictwa w Rzymie; człon-
kiem honorowym  Fińskiego Towarzystwa Leśnego; przez 
cztery lata był przewodniczącym Oddziału Warszaw-
skiego Związku Zawodowego Leśników oraz wchodził 
w skład władz naczelnych Związku Wszechsłowiańskiego 
w Polsce, będąc przewodniczącym Sekcji Leśnictwa. Był 
inicjatorem Komitetu Polskiej Terminologii Leśnej, a na-
stępnie kierował redakcją „Słownika Leśnego”. W uzna-
niu zasług został odznaczony Złotym Krzyżem zasługi.

Kończąc prezentację sylwetki, przemawiająca po-
prosiła o odczytanie zarządzenia z dn. 12 maja 2021 r. 
w sprawie nadania Technikum Leśnemu w Miliczu imie-
nia prof. Władysława Jedlińskiego. W imieniu Pana Mi-
chała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska – uczynił 
to Pan Maciej Szmit - Zastępca Dyrektora Departamentu 
Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środo-
wiska, po czym nastąpił podniosły moment pożegnania 
dotychczasowego sztandaru i odprowadzenia go do 
szkolnej Izby Pamięci. 

Następnie plac apelowy stał się miejscem poświęce-
nia nowego sztandaru. Poczet sztandarowy Fundato-
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rów w składzie: Panowie Zbigniew Czeryba, Zbigniew 
Nahajowski i Mariusz Zieliński wprowadził nowy sztan-
dar Technikum Leśnego. Dowódca pocztu zwrócił się do 
Księdza kanonika Zbigniewa Słobodeckiego, proboszcza 
parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu z prośbą o po-
święcenie sztandaru. Ksiądz kanonik wykorzystał formu-
larz poświęcenia sztandaru wojskowego, podkreślając 
tym samym znaczenie szkolnego weksylium. Następnie 
po stosownej komendzie defiladowym krokiem wmasze-
rował poczet sztandarowy nauczycieli w składzie: Bartło-
miej Pudłowski, Krzysztof Salata i Maciej Ewertowski i na-
stąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkole. 

Tuż po nim strony podpisały Akt przekazania sztandaru 
szkole i nastąpiło przekazanie sztandaru pocztowi sztan-
darowemu uczniów, po nim zaś – ślubowanie na nowy 
sztandar. Rotę w imieniu nauczycieli i pracowników zło-
żyły: Anna Szynkiewicz-Wronek, Anna Stachurska i Ewa 
Chyła, w imieniu uczniów zaś ślubowali: E. Bałaga. B. Żyto 
i K. Lubryka. 

Następnie sztandar zebranym przedstawiła Weronika 
Koziarska. Uczennica opisując chorągiew szkolną, przypo-
mniała, że zdobiące ją godło zostało wyłonione w szkol-
nym konkursie i jego autorem jest Pan Janusz Stachowiak, 
zaś koniecznego przearanżowania do współczesnych wy-
magań dokonał mgr inż. Rafał Rogowski. 

Nastąpiła uroczysta prezentacja nowego sztandaru, 
po niej zaś uhonorowano tych, którzy swoimi działa-
niami przyczynili się do przywrócenia obecnej w latach 
1978-2012 tradycji, odnajdującej swój wyraz w licznych 
pamiątkach po profesorze Władysławie Jedlińskim, zgro-
madzonych w szkolnej Izbie Pamięci. Ich postawa, zgod-
nie z łacińskim źródłosłowem pojęcia fundator, stała się 
podwaliną restytucji najpiękniejszych tradycji Technikum 
Leśnego w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego, wy-
rażonych materią sztandaru. 

Gwoździe honorowe wbili: w imieniu I rocznika absol-
wentów Technikum Leśnego w Miliczu – Pan Grzegorz 
Kopytek, w imieniu Pana Michała Kurtyki, Ministra Klima-
tu i Środowiska – Pan Maciej Szmit – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska, w imieniu Pana Arkadiusza Woj-
ciechowicza – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych we Wrocławiu – Pan Marcin Calów, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Milicz, w imieniu Pana Zbigniewa Kuszlewi-
cza Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa NSZZ Solidarność Pan Marcin 
Zieliński, Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pra-
cowników Leśnictwa NSZZ Solidarność przy Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, następnie 
także: Pan Sławomir Strzelecki – Starosta Powiatu Mi-
lickiego, Pan Piotr Lech – Burmistrz Miasta i Gminy Mi-
licz, Pan Marcin Calów - Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz, 
Ks. kan. Zbigniew Słobodecki – Proboszcz Parafii pw. św. 
Andrzeja Boboli w Miliczu, Pan Zbigniew Czeryba – Prze-
wodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Dolnoślą-
skiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mariusz Zieliński 

– Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 
Leśnictwa NSZZ Solidarność przy Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych we Wrocławiu, Pan Zbigniew Naha-
jowski – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 
TL w Miliczu, Pan Grzegorz Borensztajn – Przewodniczą-
cy Rady Rodziców Technikum Leśnego w roku szkolnym 
2020/2021, Pani Ewelina Fabiańczyk-Kustosz – Przewod-
nicząca Rady Rodziców Technikum Leśnego w latach 
2017/2020, Pan Witold Grzeszczuk – prezes firmy Brökel-
mann Polska, Pani Justyna Żarczyńska - Dyrektor Techni-
kum Leśnego w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego.

Przy tak uroczystej okazji nie mogło zabraknąć słów 
wdzięczności i podsumowania. Okolicznościowy listu 
Pana Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska, odczytał Pan Maciej Szmit, Zastęp-
ca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Mi-
nisterstwie Klimatu i Środowiska. Następnie w imieniu 
Pana Arkadiusza Wojciechowicza zabrał głos Pan Marcin 
Calów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz. Kilka słów histo-
rycznego podsumowania formalnych przeobrażeń Tech-
nikum Leśnego przedstawili we wspólnym wystąpieniu 
Pan Sławomir Strzelecki – Starosta Powiatu Milickiego 
oraz Pan Piotr Lech – Burmistrz Gminy i Miasta Milicz.

Następnie głos zabrali fundatorzy sztandaru: Pan Zbi-
gniew Czeryba – Przewodniczący Związku Leśników Pol-
skich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego, 
Pan Mariusz Zieliński, Przewodniczący Międzyregional-
nej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność przy 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu 
i Pan Zbigniew Nahajowski, Prezes Stowarzyszenia Absol-
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wentów i Przyjaciół TL w Miliczu. W swoich wystąpieniach 
zwrócili oni uwagę zgromadzonych na znaczenie i żywot-
ność w leśnym środowisku tradycji związanych ze służbą 
Rzeczypospolitej, wyrażonych bezwzględnymi liczbami 
złożonej Polsce najwyższej ofiary życia leśniczych, ale tak-
że przywołali pogodniejsze wspomnienia ze szkolnych mu-
rów, wskazując, jak czas szkolnej formacji wpłynął na ich 
życie zawodowe, a niekiedy nawet i osobiste. W imieniu 
Rady Rodziców wystąpił jej przewodniczący - Pan Grzegorz 
Borensztajn, zaś w imieniu gospodarza zabrała głos Pani 
Justyna Żarczyńska, dyrektor szkoły, wskazując, że osoba 
patrona i otrzymany sztandar z jednej strony zamykają 
okres restytucji tradycji, wywołany przeobrażeniami struk-
tur szkolnictwa leśnego w Polsce, z drugiej zaś stają się 
zobowiązaniem do godnego kultywowania przekazanych 
wartości i mądrego ich przeniesienia w przyszłość przez 
kształconych w tej szkole przyszłych leśników. Wśród pre-
legentów nie zabrakło też głosu absolwentów, w imieniu 
których wystąpił Pan Grzegorz Kopytko – barwnie i z hu-
morem podsumowując żywot ucznia Technikum Leśnego. 

Uroczystość stała się także okazją, by wieloletni trud na 
rzecz szkoły uhonorować, przyznając statuetki Przyjaciela 
Szkoły. Decyzją kapituły otrzymali je: Pan Mirosław Brzo-
zowski, absolwent Technikum Leśnego w Miliczu, a jed-
nocześnie nadal z nim związany pracownik Nadleśnictwa 
Milicz i instruktor praktycznej nauki zawodu oraz Pani 
Ewelina Fabiańczyk-Kustosz, przewodnicząca Rady Rodzi-
ców, aktywnie współdziałająca dla dobra szkoły nie tylko 
podczas swojej kadencyjnej działalności. Za otwartość 
i gotowość odpowiadania na potrzeby szkolnej społeczno-
ści Księdzu Kanonikowi Zbigniewowi Słobodeckiemu wrę-
czono stułę przygotowaną w poznańskiej pracowni Anny 
i Małgorzaty Grzelak, z której pochodzi sztandar szkoły.

Po kilku słowach podziękowań i informacji porządko-

wych zakończono część formalną apelu. Na zgromadzo-
nych gości czekał poczęstunek w galeryjce, chętni mogli 
też zwiedzić szkołę – w pracowniach czekali uczniowie, 
którzy chętnie przedstawiali historię gabinetów. 

Na tym zakończyła się już mniej oficjalna część tego 
niezwykłego święta. Do jego obchodów – jak wierzę – sta-
nęli nie tylko zgromadzeni goście, ale ci wszyscy, którzy 
przez lata budowali tradycje Technikum Leśnego w Mi-
liczu. Niech uroczyste nadanie imienia szkole i przyjęcie 
nowego sztandaru przyczyni się do zjednoczenia młodzie-
ży w jej wytrwałej pracy na rzecz dobra Ojczyzny, lasów 
i szkoły, a dla nas wszystkich uczestniczących stanie się 
źródłem dumy, bowiem jak w odpowiedzi na VII Epodę 
Horacego podkreślił św. Ambroży – vexilla virtuum micant 

– co w swobodnym przekładzie można by oddać słowami: 
„Sztandar migocze cnotą tych, których gromadzi”.

Tekst: Dorota Kuśmirek-Wrzos
Foto: archiwum TL w Miliczu

Przemawia Zbigniew Czeryba – Przewodniczący ZLP w RP 
Regionu Dolnośląskiego
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Turnusy NFZ po COVID-19

Szkolny konkurs wiedzy o zasadach 
bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie

Wróć do zdrowia po ciężkiej 
chorobie COVID-19.

Świadczenie z zakresu rehabilitacji 
pocovidowej w warunkach oddziału 
stacjonarnego przeznaczone jest dla 
pacjentów po przebytej chorobie CO-
VID-19 w terminie do 6 miesięcy od 
zakończenia leczenia, których stan 
zdrowia nie pozwala na rehabilitację 
w warunkach ambulatoryjnych i ze 
względu na kontynuację leczenia wy-
magają stosowania kompleksowych 
świadczeń rehabilitacyjnych oraz cało-
dobowego nadzoru pielęgniarskiego.

Zakończenie leczenia w kierunku 
COVID – 19 określa się jako:
a. datę zakończenia izolacji domowej, 

lub

b. datę wypisu ze szpitala, lub
c. datę wypisu z izolatorium.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia 
pacjenta na Rehabilitację pocovidową:
a. skierowanie – na druku skierowa-

nia (zarówno na e-skierowaniu jak 
i na druku skierowania wystawio-
nego ręcznie) musi widnieć zapis: 
Skierowanie na leczenie szpitalne 

- Oddział uzdrowiskowy sanatoryj-
ny (kod 6500). W rozpoznaniu pro-
simy o umieszczenie kodu UO7.1 
(dopuszczalne są inne kody lecz tyl-
ko te związane z zarażeniem wiru-
sem SarS-Cov-2). W uzasadnieniu 
prosimy umieścić zapis: wskazana 
REHABILITACJA STACJONARNA PO 
PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19,

b. Wypełniona ankieta kwalifikacyjna 
dla pacjentów skierowanych na po-
byt rehabilitacyjny po COVID-19 (do 
pobrania na stronie Sanatorium),

c. skan dokumentacji medycznej 
związanej z zachorowaniem na Co-
vid-19.

Skompletowane powyższe doku-
menty należy przesłać na adres mai-
lowy: lecznictwo@lesnik-drzewiarz.pl

Po weryfikacji dokumentów infor-
macja o kwalifikacji lub jej braku zo-
stanie przekazana drogą mailową.

Plan zabiegów w ramach rehabili-
tacji po COVID-19 zawiera 4 zabiegi 
dziennie dla jednego pacjenta wg. 
wskazań lekarskich.

Pobyt w sanatorium na turnu-
sie rehabilitacyjnym po COVID-19 
uwzględnia:
• konsultację lekarską,
• zlecenie zabiegów fizjoterapeu-

tycznych,
• zabiegi zgodne z podpisaną umo-

wą z NFZ,
• zakwaterowanie,
• całodobowe wyżywienie, całodobo-

wą opiekę lekarską i pielęgniarską.
Dodatkowe informacje o zasadach 

przyjęcia dostępne są na stronie sa-
natorium www.lesnik-drzewiarz.pl 
w zakładce Oferta.

29 października 2020 roku w Ze-
spole Szkół Leśnych w Goraju odbył 
się szkolny konkurs wiedzy o zasa-
dach bezpieczeństwa i higieny pracy 
w leśnictwie. Celem Konkursu jest 
popularyzowanie wiedzy wśród mło-
dzieży. Organizatorami Konkursu oraz 
fundatorami nagród są: Region Pilski 
Związku Leśników Polskich w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Okręgowy Inspek-

torat Pracy w Poznaniu Oddział w Pile 
oraz Zespół Szkół Leśnych w Goraju. 
W konkursie wzięło udział 21 uczest-
ników z klas II, III i IV. Uroczyste wrę-
czenie nagród ze względu na regulacje 
Covid-19 odbyło się w dwóch termi-
nach:  zdobywca I miejsca (uczeń kla-
sy maturalnej) 5 maja 2021 roku po 
zakończeniu egzaminu maturalnego, 
a pozostali w trakcie uroczystości za-

kończenia roku szkolnego 25 czerwca 
2021 roku. 
Laureatami zostali: 
I miejsce  ex aequo Pokrywczyński Je-
remi IVa oraz Kubiś Igor IIb , 
III miejsce  Sznajder Jakub IIIa.

organizator konkursu
Piotr Mądrzak

Foto: archiwum ZSL w Goraju

Stypendysta i laureat konkursu BHP Laureaci konkursu BHP
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Jako społeczność szkoły z głę-
bokim smutkiem przyjęliśmy do 
wiadomości, że 17 kwietnia 2021 
roku do Krainy Wiecznych Łowów 
odszedł Pan Mariusz Mikołajczyk, 
nasz serdeczny przyjaciel, wielo-
letni, zasłużony nauczyciel Tech-
nikum Leśnego w Miliczu, wycho-
wawca wielu pokoleń leśników 
i myśliwych. Człowiek, którego 
życzliwość i serdeczna obecność 
wśród nas była dla wielu wzorem 
życia w każdej dziedzinie, który 
z oddaniem służył pomocą i radą 
młodszym kolegom. Przypada 
nam zatem zadanie, którego po-
dejmujemy się z bólem serca 
i świadomością, że żadne słowa 
nie ukoją smutku, który sprawił 
Jego odejście, ale też w nadziei, 
że święty Hubert wprowadzi Go 
na niebiańskie łowiska.

Mariusz Mikołajczyk urodził 
się 21 kwietnia 1962 roku i nie-
mal całe swoje życie był związany 
z Technikum Leśnym w Miliczu – 
w latach 1977 – 1982 jako uczeń 
w klasie mgr. inż. Ryszarda Osu-
cha, a od 1 września 1986 roku 
jako pracownik. Już w szkolnej 
ławie dał się poznać jako człowiek 
niezwykłej skromności, co uwi-
daczniało się zwłaszcza, gdy jako 
reprezentant szkoły wielokrotnie 
stawał na sportowym podium – 
wspominany przez kolegów jako 

Pinio: serdeczny, „zawsze, za-
wsze uśmiechnięty” i „którego 
uśmiech był dla każdego”, „który 
zwycięstwa przyjmował z niezwy-
kłą skromnością”, „surowy, ale 
sprawiedliwy”, po prostu „dobry 
człowiek”.

Również jako współpracownik, 
a od 1 września 2016 roku jako 
przełożony w internacie, dał się 
poznać jako „dobry kierownik, 
a jednocześnie ciepły, uczynny 
kolega, który oferował swoją po-
moc w przeróżnych sytuacjach ży-
ciowych, który nie rzucał słów na 
wiatr i serdecznie, lecz konkretnie 
odpowiadał na dostrzegane nie 
tylko w pracy potrzeby innych”.

Mariusz Mikołajczyk był zasłu-
żonym nauczycielem Technikum 
Leśnego w Miliczu, wychowawcą 
wielu pokoleń młodzieży, wie-
lokrotnie dostrzegano jego wie-
dzę i zaangażowanie, co znalazło 
swój wyraz w licznych nagrodach. 
Jako absolwent Studium Pedago-
gicznego we Wrocławiu (1987 r.) 
i studiów magisterskich w spe-
cjalności Pedagogika ogólna na 
Wydziale Historyczno-Pedago-
gicznym Uniwersytetu Opolskiego 
(2002 r.) w pełni realizował ideały 
wychowania wyrażone przez Gre-
ków terminem paideia. Dbał o po-
wierzonych swej opiece uczniów, 
zapisując się w ich pamięci jako 

„najlepszy wychowawca w inter-
nacie”, „jedyny w swoim rodza-
ju: oryginalny i niepowtarzalny”, 

„który wielu z nas w Technikum 
Leśnym ukształtował na całe ży-
cie”, „człowiek-wzór do naślado-
wania”. Ten niezwykle humani-
styczny w swej istocie przejaw 
troski o całościowe kształtowanie 
mieszkańców internatu znalazł 
swój wyraz nie tylko w zawodowej 

działalności Mariusza – wielu dał 
się poznać jako zapalony sporto-
wiec, który z czasem salę gimna-
styczną zamienił na leśne łowiska, 
dlatego tak trudno jednoznacznie 
wymienić wszystkie aktywności 
Zmarłego. Przywołajmy więc nie-
które z nich: od chwili jego powo-
łania wiceprezes Stowarzyszenia 
Absolwentów i Przyjaciół Techni-
kum Leśnego w Miliczu, opiekun 
Koła Turystycznego i szkolnego 
Klubu Łowieckiego, dobry duch 
Sekcji Łuczniczej, organizator co-
rocznych wyjazdów na targi łowie-
ckie, wreszcie promotor wielu ini-
cjatyw, który chętnie uczestniczył 
w organizacji leśnych wydarzeń, 
często jako ich niezauważalny spi-
ritus movens.

Był jednym z tych, którzy 
w stopniu doskonałym posied-
li umiejętność obdarowywania 
innych szczodrymi darami – i to 
nie tylko dosłownie, troszcząc się 
o powierzonych sobie uczniów 
i współpracowników, zawsze na 
nich otwarty, ciepły i gotów słu-
żyć radą w prostych słowach i po-
mocą w niezauważalnych gestach. 
Do najważniejszych, jakimi zosta-
liśmy przez Mariusza obdarzeni, 
możemy zaliczyć Jego: mądrość, 
rozumianą jako zdolność kiero-
wania wiedzy ku dobrym celom, 
dar niezwykłej przyjaźni – ciepłej, 
serdecznej, opartej o wzajemny 
szacunek i tworzącej wyjątkową 
więź z tymi, którzy zostali nią ob-
darowani; przynależną ludziom 
dojrzałym, a obdarzonym rysem 
przywództwa umiejętność wydo-
bywania z innych ich najlepszych 
myśli i cech osobowości, odwagę 
podejmowania wyzwań i konse-
kwencję w ich realizacji, wreszcie 
zdolność ukazywania bogactwa 

Z żałobnej karty

In memoriae Mariusza 
Mikołajczyka  
(1962- 2021)
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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: Drukarnia Standruk, 20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25

Barbarze Wielgan
Z POWODU ŚMIERCI

MATKI
składa Rada Regionu Dolnośląskiego

oraz cała społeczność
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

SERDECZNE WYRAZY 
WSPÓŁCZUCIA

Rodzinie
WIESŁAWA MARONA

członka ZLP w RP
w Nadleśnictwie Pieńsk

składa Rada Regionu Dolnośląskiego
oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

SERDECZNE WYRAZY 
WSPÓŁCZUCIA

Rodzinie i współpracownikom
ROMANA NICPONIA

pracownika Nadleśnictwa Wołów
składa Rada Regionu Dolnośląskiego

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

SERDECZNE WYRAZY 
WSPÓŁCZUCIARodzinie i współpracownikom

CZESŁAWA CHOLEWY
współzałożyciela i wieloletniego Przewodniczącego 

ZLP w RP w Nadleśnictwie Bolesławiec,
odznaczonego Złotą Odznaką 

„Zasłużony dla Leśników Polskich”
składa Rada Regionu Dolnośląskiego

oraz cała społeczność
Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

SERDECZNE WYRAZY 
WSPÓŁCZUCIA

życia i umiejętności cieszenia się 
jego pełnią w drobnych, codzien-
nych przejawach takich jak smak 
szparagów czy ciasta do przedpo-
łudniowej kawy w pracy.

Nasz Kolega Mariusz umiał zna-
leźć ów horacjański punkt rów-
nowagi pomiędzy właściwym dla 
środowiska, którego był częścią, 
szacunkiem dla specyfiki i życia 
lasu, a koniecznościami wynika-
jącymi z umiejętnego jego użyt-
kowania, z troską dla przyszłych 
pokoleń, która dla Niego była tak-
że przejawem głębokiego patrio-
tyzmu, ujawniającego się w dzia-

łaniu na rzecz wspólnego dobra 
podejmowanym jako przewod-
niczący organizacji zakładowej 
przy Technikum Leśnym w Miliczu 
Związku Leśników Polskich w Rze-
czypospolitej Polskiej czy jako pre-
zes Koła Łowieckiego Mewa.

Nie dziwią zatem przyznawane 
Mu liczne wyróżnienia i nagro-
dy, wśród których przywołamy 
te najważniejsze, czyniąc za dość 
Jego skromności w przyjmowaniu 
pochwał: udzielono Mu najwyż-
szego odznaczenia leśnego, przy-
znając Kordelas Leśnika Polskiego 
(2013 r.), uhonorowano Meda-

lem Komisji Edukacji Narodowej 
(2017 r.), wreszcie w uznaniu 
osiągnięć pedagogicznych przy-
znano Mu Nagrodę Ministra Śro-
dowiska (2019 r.).

Straciliśmy człowieka szlachet-
nego, wielkiej dobroci i serca. 
Niech Mu knieja wiecznie szumi! 

Darz Bór!
Dyrekcja,  

grono pedagogiczne,  
pracownicy, uczniowie  

i absolwenci 
Technikum Leśnego 

w Miliczu


