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Rajd Leśników na Pomorzu Zachodnim
 – szumiał Bałtyk, szumiał las

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 1993 roku wspólnie z poszczególnymi dyrekcjami re-
gionalnymi Lasów Państwowych jest organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Leśników. 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. Mieliśmy jednak świadomość jak środowisko 
leśników, cała Brać Leśna, szczególnie w takim czasie, potrzebuje integracji, spotkania, wypoczynku i wspólnej 
zabawy.  Po raz pierwszy w historii rajdów ta niepowtarzalna impreza pracownicza była przygotowywana na 
przestrzeni 3 lat: od 2019 do 2021 roku. Jednak pomimo wielu trudności, przekładania terminów i niepewności 
związanej ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną,  XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników pod hasłem „Szumi 
Bałtyk, szumi las - Pomorze Zachodnie woła Was!” odbył się w dniach 9-11 września br. w Międzyzdrojach.
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Organizatorem wydarzenia był Region Zachodni 
Związku Leśników Polskich w RP wraz z Regionalną 
Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie. Wsparcia 
udzieliły Lasy Państwowe, ale także Grupa Kapitałowa 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Spółka Men-
tor S.A., Zakład Obsługi Leśnictwa – TAGART w Tarno-
brzegu – właściciel marki, ENERGY ECO CK Sp. z o.o., 
Zakład Usług Leśnych Grzegorz Gąsiorowski oraz Sto-
warzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzew-
nictwa oddział w Szczecinie. Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych oraz Burmistrz miasta Międzyzdroje ob-
jęli to wydarzenie swoim patronatem i wsparciem. An-
drzej Szelążek - Dyrektor RDLP w Szczecinie, powołał 
w 2019 roku Komitet Organizacyjny, który pracował 
nad organizacją Rajdu w składzie:
1. Krzysztof Sielecki – Przewodniczący Zespołu,
2. Maciej Gerber – Komandor rajdu,
3. Sławomir Kucal – zastępca Komandora rajdu,
4. Jolanta Sojka – rzecznik prasowy rajdu,
5. Katarzyna Michaliszyn -Tatul – sekretarz i skarbnik 

rajdu,
6. Kazimierz Mendak – kwatermistrz rajdu,
7. Edyta Nazarczuk – sprawy zakwaterowania i wyży-

wienia,
8. Anna Bauer – koordynacja tras rajdowych, 
9. Tomasz Mańkowski – zabezpieczenie informatyczne 

rajdu, 
10. Jacek Osiński - zabezpieczenie informatyczne rajdu. 

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie wszyst-
kich 38 jednostek organizacyjnych z terenu RDLP 
w Szczecinie, a szczególnie Nadleśniczych i pracow-
ników Nadleśnictw, którzy przygotowali bardzo uroz-
maicone trasy rajdowe: piesze, autokarowe, kajako-
we, motocyklowe, konne.  Na 17 rajdowych trasach 
uczestniczyło łącznie 1020 osób. Wszystkie trasy były 
bardzo atrakcyjne, ale hitem Rajdu okazała się trasa 
wędkarska, choć pozytywne emocje wzbudziły trasy: 
konna, motocyklowa oraz golfowa.

Finał Rajdu rozpoczął się na plaży, gdzie tuż przy wo-
dach Bałtyku ustawiono scenę, a następnie przeniósł 
się na teren Ośrodka Wczasowego „Darz Bór” w Mię-
dzyzdrojach. Rajdowiczów i gości rozlokowanych na 
plaży przywitał ze sceny prowadzący zakończenie Piotr 
Piórkowski z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
oraz Komandor Rajdu Maciej Gerber - Zastępca Nad-
leśniczego Nadleśnictwa Skwierzyna. Słowa do uczest-
ników Rajdu i gości skierowali także: Andrzej Szelążek 

- Dyrektor RDLP w Szczecinie, Jarosław Szałata - Prze-
wodniczący Związku Leśników Polskich w RP i Mateusz 
Bobek - Burmistrz Miasta Międzyzdroje.

Za trud i ogrom pracy podziękowano całemu Ko-
mitetowi Organizacyjnemu, szczególnie gorąco  koor-
dynatorom tras oraz wszystkim, bez wyjątku, całym 
sercem zaangażowanym w organizację tego szczegól-
nego Rajdu.

Przemawia Mateusz Bobek – Burmistrz Miasta Międzyzdroje

Przemawia Andrzej Szelążek – Dyrektor RDLP w Szczecinie

Przemawia Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP

Zespół organizacyjny oraz koordynatorzy tras rajdowych
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List intencyjny przekazał Minister Edward Siarka 
- Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa. Od-
czytał go Andrzej Szelążek - Dyrektor RDLP w Szcze-
cinie, który wspólnie z Jarosławem Szałatą przekazał 
również pozdrowienia od Józefa Kubicy - p.o. Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych.

Przewodniczący ZLP w RP poinformował, że następ-
ny, XXXIII Ogólnopolski Rajd Leśników zostanie zorga-
nizowany na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Olsztynie.

Andrzej Szelążek przyznał i wręczył na scenie statu-
etki Przyjaciel Szczecińskich Leśników:
1. Grupie Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubez-

pieczeń S.A, 
2. Zakładowi Obsługi Leśnictwa - TAGART,
3. Firmie ENERGY ECO CK Sp. z o.o. oferującej  bezbut-

lowe dystrybutory wody pitnej Dreamwater®,
4. Spółce Mentor S.A -wiodącemu brokerowi ubezpie-

czeniowemu w Polsce,
5. Urzędowi Miejskiemu w Międzyzdrojach,
6. Urzędowi Morskiemu w Szczecinie.

Są to przyznawane przez Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wyróżnie-
nia za szerzenie wiedzy leśnej i promowanie walorów 
przyrodniczych terenów tejże Dyrekcji.
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Na koniec części oficjalnej „przyszedł czas na bal”, bo-
wiem wystąpił Karol Kus z zespołem Taraka, który wy-
konał na początek hymn XXXII Rajdu - „Być leśnikiem”. 

Po tym niezwykle energetycznym występie uczest-
nicy finału przenieśli się na teren OW „Darz Bór”, gdzie 
znajdowały się m.in. stanowiska promocyjne – Lasów 
Państwowych, firmy Mentor, Dreamwater®, i przygo-
towana dla rajdowiczów część gastronomiczna oraz 
artystyczna.

Uczestnicy Rajdu po posiłku znakomicie bawili się przy 
sprzyjającej, podobnie jak przez cały Rajd, aurze. Tylko na 
moment pokropił lekki deszczyk, który nie ochłodził wiel-
kich i pozytywnych emocji. Tradycyjnie odbyło się szereg 
konkursów rajdowych, których laureatami zostali:
1. Najmłodszy uczestnik Rajdu - Aleksandrer Wlazło, 

Nadleśnictwo Oława;
2. Najstarszy uczestnik Rajdu - Władysław Małż, Nad-

leśnictwo Maskulińskie;
3. Bywalec rajdowy - Marek Twardziak, Nadleśnictwo 

Korpele (31 Rajdów);
4. Motocyklista rajdowy, który przyjechał z najdalsze-

go zakątka Polski - Michał Ostrowski, Nadleśnictwo 
Lidzbark;

5. Najliczniejsza drużyna - Nadleśnictwo Pułtusk, 35 
osób;

6. Piosenka rajdowa - Nadleśnictwo Kolbudy;
7. Totem rajdowy - Nadleśnictwo Elbląg;
8. Przystojny Gryf - Zygmunt Tomaszewski, Nadleśni-

ctwo Lubniewice;
9. Piękna Syrenka - Katarzyna Sojka, Nadleśnictwo Elbląg.

Po części konkursowej nagrodą dla wszystkich był 
występ zespołu BREVKI, a następnie  impreza tanecz-
na pod drzewami boru Nadleśnictwa Międzyzdroje.

XXXII Ogólnopolski Rajd Leśnika dobiegł końca, lecz 
pozostawił wiele niesamowitych wspomnień i nowych, 
sympatycznych znajomości. Pozostaje oczekiwać z nie-
cierpliwością kolejnego Rajdu, który tym razem odbę-
dzie się na malowniczym terenie wielkich jezior i pięk-
nych lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Olsztynie.

Wszystkim uczestnikom i przyjaciołom Rajdu Leś-
ników oraz wszystkim zaangażowanym w organizację 
i przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia bar-
dzo, bardzo, bardzo dziękujemy. 

Tekst:  Jarosław Szałata
Foto: Biuro ZLP w RP
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Najmłodszy uczestnik Rajdu

Bywalec rajdowy Motocyklista rajdowy, który przyjechał
 z najdalszego zakątka Polski 

Najliczniejsza drużyna 

Najstarszy uczestnik Rajdu 
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Totem rajdowy 

Piosenka rajdowa 

Przystojny Gryf Piękna Syrenka 
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Posiedzenie Rady Krajowej Związku 
Leśników Polskich w RP

9 września 2021 r. w Międzyzdrojach, podczas XXXII 
Ogólnopolskiego Rajdu Leśników, odbyło się posiedzenie 
Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. W spot-
kaniu uczestniczył Andrzej Szelążek – Dyrektor Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Sławo-
mir Kucal – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP 
w Szczecinie oraz Jarosław Szlachetka i Kazimierz Men-
dak – członkowie Rady Regionu Zachodniego ZLP w RP.

Posiedzenie otworzył Jarosław Szałata – Przewod-
niczący Związku, który przywitał wszystkich obecnych. 
Poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć 
członków ZLP w RP, którzy odeszli w ostatnim czasie.

Poinformował, że pomimo trudnych czasów, przejść 
na emeryturę stan osobowy Związku tylko nieznacznie 
się zmniejszył (o 30 osób). Mamy już ponad 400 Orga-
nizacji Zakładowych. Czeka na rejestrację również nowa 
organizacja z Regionu Dolnośląskiego. 

Dodał również, że wielu członków ZLP w RP w ostat-
nim czasie awansowało, co świadczy o tym jak cenni, 
mądrzy i wartościowi ludzie są w naszych szeregach. 
Pogratulował członkom Rady Krajowej, którzy otrzymali 
nobilitacje w ostatnim czasie.

Maciej Gerber – Komandor Rajdu przedstawił pre-
zentację na temat organizacji XXXII Ogólnopolskiego 
Rajdu Leśników pod nazwą „Szumi Bałtyk szumi las – 
Pomorze Zachodnie Woła Was!” 

Następnie Jarosław Szałata poinformował o zmia-
nach osobowych w składzie Rady Krajowej, które 
są następstwem wyborów w Regionie Olsztyńskim. 
Przewodniczącym Regionu na kadencję 2021-2026 
został Mirosław Choroś, a przedstawicielem Regionu 
w Radzie Krajowej Bogdan Cybulski. Jarosław Szałata 
przekazał również informację o nowopowstałych orga-
nizacjach zakładowych w Regionach. W związku z po-
wyższymi zmianami podjęte zostały uchwały.

Przewodniczący oddał następnie głos Tomaszowi Ja-
błońskiemu – Przewodniczącemu ZLP w RP w Instytucie 
Badawczym Leśnictwa, który przedstawił prezentację 
o bieżącej sytuacji IBL. Omówił działania organizacji za-
kładowej, sytuację finansową IBL, przedstawił wartość 
usług badawczych zleconych przez DGLP dla IBL w la-
tach 2013-2021, poziom wynagrodzeń w IBL, dynamikę 
zatrudnienia w IBL oraz dorobek naukowy pracowni-
ków IBL w latach 2017-2021.

W kolejnej części spotkania głos zabrali goście z Re-
gionalnej Dyrekcja LP w Szczecinie. Andrzej Szelążek 

- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinie opowiedział o trudnościach w organizacji 
Rajdu. Wyraził ogromne podziękowania dla wszystkich 
osób, które były zaangażowane w organizację tego 
wydarzenia. Odczytał list Ministra Edwarda Siarki skie-
rowany do wszystkich uczestników Rajdu. Przekazał 
również pozdrowienia od p.o. Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych Józefa Kubicy. Odniósł się do prob-
lemów w LP, Strategii Leśnej UE, Zielonego Ładu Europy. 
Podkreślił, że jako leśnicy mamy ogromne osiągnięcia 
na tle Europy i Świata. Omówił różnicę i specyfikę leśni-
ctwa w krajach Unii Europejskiej. 

Sławomir Kucal – Naczelnik Wydziału Organizacji 
i Kadr RDLP w Szczecinie poruszył temat spójnej polity-
ki kadrowej oraz standaryzacji w jednostkach. 

Po wystąpieniach gości Jarosław Szałata podjął te-
mat terminów Zjazdów w Regionach. Sytuacja epide-
miologiczna w kraju nadal jest niewyjaśniona. Obecne 

Tomasz Jabłoński podczas prezentacji

Maciej Gerber podczas prezentacji

Od lewej: Włodzimierz Wolny – Przewodniczący 
Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP, Paweł Kania 

– Wiceprzewodniczący ZLP w RP, Jarosław Szałata – 
Przewodniczący ZLP w RP, Andrzej Szelążek – Dyrektor RDLP w 
Szczecinie, Sławomir Kucal – Naczelnik Wydziału Organizacji i 

Kadr RDLP w Szczecinie
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przepisy prawa umożliwiają przedłużenie kadencji do 
zakończenia pandemii. Decyzję co do organizacji Zjaz-
dów zostawia w gestii każdego Regionu. Przewodniczą-
cy poinformował również, że kolejne spotkanie Rady 
Krajowej odbędzie się między 20 a 30 listopada 2021 r. 
w Hotelu Groman w Sękocinie. Natomiast Krajowy Zjazd  
Sprawozdawczy - Wyborczy, w związku z mijającą kaden-
cją, odbędzie się w terminie 23-25 marca 2022 r. także 
w Hotelu Groman w Sękocinie.

Rada Krajowa rozpatrzyła wnioski o zapomogi, które 
zostały przyznane. Zgodnie z zapisami Statutu ZLP w RP  
Rada Krajowa uchwaliła również Wzór Ordynacji Wybor-

czej przydatny podczas Zjazdów wyborczych w Regionach.
Na zakończenie obrad podjęto temat organizacji 

kolejnego Rajdu Leśników. Ustalono, że odbędzie się 
on na terenie RDLP w Olsztynie najprawdopodobniej 
w czerwcu 2022 roku. Więcej informacji przekaże Prze-
wodniczący Regionu Olsztyńskiego Mirosław Choroś 
podczas kolejnego posiedzenia RK.

Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym za 
przybycie i zamknął obrady.

Tekst: Lena Kacperczyk
Foto: Biuro ZLP w RP

Paweł Kowalski wnosi sztandar Związku 
Od lewej: Piotr Juszczyk, Adam Roczniak, Mirosław Choroś, 

Bogdan Cybulski

Uzwiązkowienie – stan na 30 czerwca 2021 r.

Informacja na temat V Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP w RP 

Regionu Olsztyńskiego odbytego w dniu 
02.07.2021 r. oraz Posiedzenia RR ZLP w RP 
Regionu Olsztyńskiego z dnia 16.07.2021 r.

Zgodnie z informacjami złożonymi przez Przewodniczą-
cych Regionów stan osobowy ZLP w RP na dzień 30 czerw-
ca 2021 r. wynosił 11781 członków (w tym 9828 pracow-
ników i 1953 emerytów) zrzeszonych w 399 jednostkach. 

Pomimo wciąż spadającego zatrudnienia w LP  utrzy-
mujemy wysoką liczebność oraz jakość działań naszego 

Związku. W imieniu Rady Krajowej składam wyrazy uzna-
nia i podziękowania dla wszystkich naszych członków 
i Przewodniczących, a zwłaszcza Przewodniczących Or-
ganizacji Zakładowych, za wkład w rozwój ZLP w RP.

Jarosław Szałata

W dniu 2 lipca 2021 r. w dużej sali konferencyjnej Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie odbył 
się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu 
Olsztyńskiego. Rozpoczęty został o g. 9.00 wprowadze-
niem sztandaru Związku i przywitaniem przez kol. Wice-
przewodniczącego Mirosława Chorosia gości przybyłych 
na Zjazd w osobach: Pani Doroty Borkowskiej - żony śp. 
kol. Andrzeja Borkowskiego oraz Pana Adama Roczniaka 

- Dyrektora RDLP w Olsztynie i Pana Piotra Juszczyka - Na-
czelnika Kadr RDLP w Olsztynie.

Zjazd, na wniosek prowadzącego, uczcił pamięć swo-
jego zmarłego w grudniu 2020 roku Przewodniczącego 
śp. kol. Andrzeja Borkowskiego minutą ciszy.

Następnie Pan Dyrektor Adam Roczniak oraz Wice-
przewodniczący Mirosław Choroś wręczyli Pani Dorocie 
Borkowskiej przyznany pośmiertnie śp. kol. Andrzejowi 
Borkowskiemu przez Pana Dyrektora RDLP, na wniosek 
Związku, kordelas leśnika.
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Pan Dyrektor Adam Roczniak w imieniu wszystkich 
pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
podziękował Pani Dorocie za długoletnią pracę męża na 
rzecz LP i Związków Zawodowych.

Dyrektor na prośbę kol. Mirosława Chorosia do-
konał również wspólnie z nim wręczenia odznaczeń 
związkowych.

Odznaczeni zostali:
Złotą odznaką związkową „Zasłużony dla leśników 

polskich”
• kol. Alfred Borowski - Nadleśnictwo Spychowo,
• kol. Waldemar Burandt – Nadleśnictwo Olsztynek.

Srebrną odznaką związkową „Zasłużony dla leśni-
ków polskich”
• kol. Jacek Petrykowski – Nadleśnictwo Ciechanów,
• kol. Krzysztof Jabłoński – Nadleśnictwo Spychowo,
• kol. Mieczysław Kalinowski – Nadleśnictwo Spychowo,
• kol. Zenon Lewandowski – Nadleśnictwo Wipsowo.

Brązową odznaką związkową „Zasłużony dla leśni-
ków polskich”
• kol. Jarosław Płuciennik – Nadleśnictwo Nidzica.

Po zakończeniu ceremonii odznaczeń Zjazd przystąpił 
do obrad i realizacji przyjętego porządku narady.

Po przeprowadzeniu wyborów Przewodniczącego 
Zjazdu i Komisji Zjazdowych stwierdzono, na podstawie 
listy obecności, prawomocność Zjazdu do dokonywania 
wyborów i podejmowania uchwał. Obecnych na Zjeź-
dzie było 76 delegatów na 98 uprawnionych.

Następnie przeprowadzono procedurę przedstawie-
nia sprawozdań Rady Regionu oraz Komisji Rewizyjnej za 
okres sprawozdawczy, a Zjazd, na wniosek Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej, udzielił Radzie Regionu absolutorium.

Po zakończeniu części dotyczącej poprzedniej kadencji 
2016-2021 Zjazd, zgodnie z porządkiem obrad jak i ze sta-
tutem Związku, dokonał wyboru na kadencję 2021-2026:
1. Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP 

Regionu Olsztyńskiego, którym został wybrany kol. 
Mirosław Choroś - ZOZ Nadleśnictwa Ciechanów  
liczbą 75 głosów za na 76 uprawnionych.

Od lewej: Mirosław Choroś, Adam Roczniak , Dorota Borkowska Od lewej: Mirosław Choroś , Jarosław Płuciennik, Adam Roczniak

Od lewej: Mirosław Choroś, Jacek Petrykowski, Krzysztof Jabłoński, 
Mieczysław Kalinowski, Zenon Lewandowski, Adam Roczniak

Od lewej: Adam Roczniak, Alfred Borowski, Waldemar Burandt, 
Mirosław Choroś

Bogdan Cybulski podczas przedstawiania sprawozdań
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Od lewej: Marlena Sikorska, Mirosław Choroś, Zbigniew 
Ulatowski, Bogdan Cybulski, Gerard Sulej

2. Przedstawiciela Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP do 
Rady Krajowej Związku, którym został wybrany kol. 
Bogdan Cybulski – ZOZ Nadleśnictwa Przasnysz,

3. Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej, 
którym został wybrany kol. Zbigniew Ulatowski – 
ZOZ Nadleśnictwa Przasnysz,

4. Członkami Regionalnej Komisji Rewizyjnej zostali 
wybrani:
• kol. Kinga Sulej – ZOZ Nadleśnictwa Iława,
• kol. Tomasz Jarczyk – ZOZ RDLP w Olsztynie.

5. Wybrano też sześciu delegatów na Zjazdy Krajowe 
ZLP w RP:
• kol. Marlenę Sikorską – ZOZ RDLP w Olsztynie,
• kol. Kingę Sulej – ZOZ Nadleśnictwa Iława,
• kol. Alfreda Borowskiego – ZOZ Nadleśnictwa 

Wipsowo,
• kol. Mariusza Sękowskiego – ZOZ Nadleśnictwa 

Lidzbark,
• kol. Gerarda Suleja - ZOZ Nadleśnictwa Iława,
• kol. Zbigniewa Ulatowskiego - ZOZ Nadleśnictwa 

Przasnysz.
Po zakończeniu procedury wyborczej nowo wybra-

ny Przewodniczący Związku podziękował delegatom za 
wybór. Zjazd po przerwie przystąpił do podjęcia uchwał 
i wniosków sformułowanych przez Komisję Uchwał 
i Wniosków oraz omówionych przez delegatów. V Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Regionu Olsztyńskiego ZLP 
w RP uchwalił 3 uchwały i 6 wniosków dotyczących 
m.in: mieszkań i tzw. kilometrówki.

W ostatniej części Zjazd poświęcił wolnym wnioskom 
i dyskusji delegatów.

Na zakończenie Zjazdu kol. Przewodniczący Mirosław 
Choroś podsumował obrady, podziękował za przybycie 

w tak trudnym okresie delegatom i po wyprowadzeniu 
Sztandaru Związku zakończył obrady.

W dniu 16 lipca 2021 r. odbyła się również narada 
Rady Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP, podczas której 
wybrano Prezydium Rady Regionu w składzie:
• Mirosław Choroś – Przewodniczący Rady Regionu,
• Marlena Sikorska – Wiceprzewodnicząca Rady Re-

gionu,
• Waldemar Burandt - Wiceprzewodniczący,
• Sławomir Brzostek – Członek Prezydium,
• Grzegorz Baniak – Członek Prezydium.

Nowo wybrane Prezydium RR zajęło się bieżącymi 
sprawami organizacyjnymi i podjęło decyzje dotyczące 
podziału funkcji, upoważnienia członków RR do dyspo-
nowania majątkiem Związku i załatwieniem odpowied-
nich zmian w KRS i w Banku.

Tekst: Mirosław Choroś
Foto: Archiwum ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego

Posiedzenie Rady Regionu Radomskiego 
Związku Leśników Polskich w RP

29 czerwca 2021 roku, po długiej przerwie spowodo-
wanej pandemią, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Radomiu odbyło się posiedzenie 
Rady Regionu Radomskiego Związku Leśników Polskich 
w Rzeczpospolitej Polskiej.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Związku Leś-
ników Polskich w RP Regionu Radomskiego Jolanta Bo-
chenek, która przedstawiła program spotkania.

Omawiane były sprawy związane z bieżącą działal-
nością związku na szczeblu regionalnym i krajowym 
oraz sprawy pracownicze. Członkowie Rady w dyskusji 
poruszali wiele tematów dotyczących codziennej pra-
cy leśników zarówno pracujących w terenie jak i w biu-
rach jednostek organizacyjnych.

Wszczęto dyskusję w temacie przeprowadzenia wy-
borów w ZOZ oraz zbliżającego się terminu wyborów 
do Regionu w świetle panującej pandemii.

Po krótkiej przerwie do zebranych dołączył zaproszo-
ny na posiedzenie Rady Regionu Dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Ma-
tysiak wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Kadr 
Iwoną Saludą.

Dyrektor przedstawił sytuację ekonomiczną RDLP 
oraz podzielił się z zebranymi swoją wiedzą na temat 
Unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030, Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu i Unijnej Strategii Leśnej. 
Przedstawił również czekające nas wyzwania związane 
z procedurą przetargową na prace leśne w kontekście 
nowego katalogu pracochłonności.

Wszyscy zgodnie uznali, że przyszłość Lasów Pań-
stwowych wymaga ciągłego monitorowania unijnych 
działań, gdyż na horyzoncie pojawia się zbyt wiele za-
grożeń dla lasów wynikających z nieodpowiedzialnych 
decyzji.
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Od lewej: Iwona Sałuda, Andrzej Matysiak, Jolanta Bochenek, 
Wojciech Grad, Daniel Bogacki

Pani Naczelnik omówiła sprawy organizacyjne oraz 
odpowiadała na pytania zebranych dotyczące spraw 
pracowniczych.

Poruszono również tematykę związaną z aplikacją 
Leśnik+ oraz dedykowanymi jej urządzeniami. Dyrek-
tor ustosunkował się do poruszanych przez zebranych 
problemów i obiecał ustosunkować się do nich po do-
kładnym zapoznaniu się z tematem.

Ostatnim punktem zebrania był temat Rajdu Leśni-
ków i udział w nim Drużyny Radomskiej, która od lat 
jest stałym, licznym i wiernym uczestnikiem tego spot-
kania Braci Leśnej.

Przewodnicząca omówiła sprawy organizacyjne Raj-
du po czym nastąpiło zamknięcie posiedzenia Rady 
Regionu z nadzieją na kolejne owocne spotkanie w nie-
długim czasie, co będzie głównie zależało od sytuacji 
epidemicznej.

Tekst: Wojciech Grad –
 Wiceprzewodniczący ZLP w RP

 Regionu Radomskiego

Foto: Archiwum ZLP w RP Regionu Radomskiego

Członkowie Rady Regionu Radomskiego ZLP w RP podczas obrad

Leśnicy po raz 25 na Jasnej Górze
Przyroda to najpiękniejszy uniwer-

sytet - tak powiedział ks. Kardynał 
Stefan Wyszyński i te słowa stały się 
motywem przewodnim dorocznego 
spotkania pracowników leśnictwa, 
zakładów usług leśnych, przemysłu 
drzewnego, gospodarki wodnej, par-
ków narodowych, ochrony środowi-
ska, wyższych i średnich szkół leśnych 
oraz organizacji pozarządowych na 
Jasnej Górze, które odbyło się 18 
września 2021 roku. W pielgrzymce 
uczestniczyło wielu członków i sym-
patyków Związku Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
gronie znaleźli się także członkowie 
Rady Krajowej. Nasi koledzy z Regio-
nu Górnośląskiego wystawili poczet 
sztandarowy i sztandar ZLP w RP, któ-
ry w towarzystwie czterdziestu innych, 
uświetnił tę wyjątkową uroczystość. 
Oficjalną delegację ZLP w RP, której 
członkowie wzięli też  udział w Krajo-
wej Naradzie Leśników, stanowili: Ja-
rosław Szałata – Przewodniczący ZLP 

w RP, Paweł Kania - Wiceprzewodni-
czący Związku oraz Włodzimierz Wol-
ny - Przewodniczący Krajowej Komisji 
Rewizyjnej. Szczegółowe informacje 
i relacje z XXV Jubileuszowej Piel-

grzymki Leśników m.in. na stronach 
internetowych Lasów Państwowych, 
Radia Maryja, Silesia24.

Jarosław Szałata
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Jubileusz strażników leśnych
Historia Straży, zajmującej się 

ochroną lasu, zwierzyny, pożytków 
leśnych i całej przyrody sięga począt-
ków naszej państwowości. W dzie-
jach Państwa Polskiego znajdziemy 
wiadomości o tym, że do ochrony 
lasu zatrudniano strażników, strzel-
ców i innych funkcjonariuszy leśnych.

Najstarszym polskim dokumen-
tem dotyczącym gospodarowania 
zasobami leśnymi jest Statut Wiślicki  
z 1347 roku.  Wprowadził on kary za 
wyrąb dębów oraz drzew owocowych 
w cudzych lasach. Za panowania Wła-
dysława Jagiełły wprowadzono też 
ograniczenia w wyrębie i eksporcie 
drewna cisowego oraz ustanowiono 
okres ochronny dla zwierzyny łow-
nej trwający od 23 kwietnia do koń-
ca żniw. Natomiast Zygmunt Stary 
w roku 1529 w „I Statucie litewskim” 
ustanawia ochronę: żubra, bobra 
oraz tura, nad którym w owych cza-
sach roztoczono szczególną opiekę. 
Dowodem na związki ochrony przy-
rody z państwowością jest nieprzy-
chylny dla lasów i ich ochrony okres 
XVIII wieku. Państwem rządzili wtedy 
królowie Polski  głównie obcego po-
chodzenia i zupełnie nie interesowali 
się dobrem państwowym jakim był 
i jest las. Dopiero w końcu tamte-
go wieku, bo w 1795 roku, sytuację 
zmieniła wydana wtedy  „Ordynacja 
służby Strażnikowskiej”, w której zo-
stały określone cele i zadania służb 
leśnych. Nawet w czasach zaborów, 
gdy Polski nie było na mapach świata, 
administratorzy poszczególnych tery-
toriów naszej Ojczyzny utrzymywali 
służby, które chroniły las. Ponad 200 
lat temu, w okresie zaborów Polskiej 
Służbie Leśnej nadano mundur, za-
tem i wtedy lasów strzegły już służby 
umundurowane z oznakami strażnika.

Różne miano w poszczególnych 
etapach dziejów nosili ludzie pełniący 
służebną rolę dozoru w lasach i strze-
gący tam zwierzyny, ale też przyrod-
niczego majątku. Sprawy administra-
cji leśnej w dzisiejszym rozumieniu 
zawiera ustawa z czasów  króla Zyg-
munta III Augusta, która uregulowała 

sprawy eksploatacji lasów, bartnictwa, 
łowiectwa, rybołówstwa i innych po-
żytków leśnych. Precyzowała także 
prawa i obowiązki leśniczych puszcz 
królewskich. Wiele lat później, bo w  
1880 roku została wydana ustawa la-
sowa, która m.in. zawierała zarządze-
nie o składaniu przysięgi, co świadczy 
o wielkiej wadze jaką przykładano do 
postawy moralnej służby leśnej. Oso-
ba powołana na strażnika, według tej 
ustawy, winna być „postępowania 
nieskazitelnego”.

Po zakończeniu II wojny świato-
wej została powołana Straż Leśna 
dekretem z 1946 roku. Został on 
anulowany i zastąpiony niezwy-
kle ważną dla wszystkich Polaków 
ustawą o lasach z dnia 28 września 
1991 roku.  Z kolei Straż Parków Na-
rodowych została powołana ustawą 
o ochronie przyrody z dnia 16 paź-
dziernika 1991 roku. Obie te służby 
strzegą polskich lasów i przyrody 
i obchodzą w tym roku jubileuszowe 
święta swojej działalności.

Ustawy, choćby jak najlepiej przy-
gotowane, są bardzo ogólne, a życie 
stawia strażników w różnych sytu-
acjach, z którymi muszą sobie zna-
komicie i odpowiedzialnie radzić. 
Ochrona lasu przed szkodnictwem 
leśnym zawiera w sobie wiele zadań 
i działań, a wyspecjalizowana i uzbro-
jona formacja jaką jest Straż Leśna 
zajmuje się szeroko pojętą ochroną 
lasu, także przeciwpożarową, edu-
kacją, profilaktyką, ale również zwal-
czaniem przestępstw i wykroczeń. To 

trudna i niebezpieczna służba.
Szkodnictwo leśne obejmuje prze-

cież obszerną grupę czynów zabro-
nionych, które są przestępstwami 
lub wykroczeniami. Dlatego strażnicy 
leśni  muszą wyróżniać się sprawnoś-
cią i wiedzą, ale też kulturą osobistą, 
znajomością prawa, procedur i zasad 
interwencji, specjalistycznym wypo-
sażeniem osobistym oraz umundu-
rowaniem z odznaką strażnika. Więk-
szość uprawnień, które mają strażnicy 
przysługuje też innym pracownikom 
Służby Leśnej, a mianowicie nadleś-
niczemu, jego zastępcy, inżynierowi 
nadzoru, leśniczemu i podleśniczemu.

4 października 2021 roku, w dniu 
wspomnienia Św. Franciszka - patro-
na przyrody i ekologii, w Poznaniu 
odbyły się obchody Jubileuszu 75 lat 
Straży Leśnej, w których uczestniczył 
Przewodniczący Związku Leśników 
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkim strażnikom leśnym, 
strażnikom Parków Narodowych, 
wszystkim ludziom lasu, którzy 
stoją na straży naszych lasów i pol-
skiej przyrody składam najserdecz-
niejsze życzenia z okazji Jubileuszu 
pożytecznej działalności. Życzę 
wszelkiej pomyślności i zadowole-
nia z pełnienia trudnej oraz odpo-
wiedzialnej służby na rzecz polskich 
lasów i ojczystej przyrody.

Darz Bór!

Jarosław Szałata
Przewodniczący ZLP w RP 

Foto: Jarosław Szałata
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100 lat „Lasu Polskiego”
Czasopismo „Las Polski”, które po-

wstało w 1921 roku jako organ prasowy 
Związku Zawodowego Leśników świę-
tuje swój piękny jubileusz. 22 września 
2021 r. w Warszawie odbywa się uroczy-
sta konferencja z okazji 100-lecia czaso-
pisma. Uczestniczył w niej w naszym 
imieniu Paweł Kania - Wiceprzewodni-
czący ZLP w RP, a do zacnego Jubilata 
skierowaliśmy list (zamieszczony obok).

Jakie były początki czasopisma, po 
które chętnie sięgają leśnicy?

Związek Zawodowy Leśników 
w 1921 roku powołał do życia „Las 
Polski” jako swój organ prasowy. To 
pismo owocnie wspomagało działal-
ność związkową także wówczas, gdy 
po czternastu latach zmieniło wy-
dawcę. Misję tę podjęło w nowych 
realiach, kiedy to w 1992 roku został 
reaktywowany nasz związek – mówi 
Honorowy Przewodniczący ZLP w RP 

– Jerzy Przybylski.
Cała rozmowa Jerzego Przybylskie-

go z Emilianem Szczerbickim z czaso-
pisma „Las Polski” została opublikowa-
na pod tytułem „Razem przez wiek” .

Serdecznie gratulujemy Wydaw-
cy, Redakcji i wszystkim związanym 
z tym leśnym czasopismem.

Jarosław Szałata

Jan Gwalbert patronuje leśnikom 
w Nadleśnictwie Gryfice (RDLP w Szczecinie)
Leśnicy to ludzie, w których profesję i zamiłowanie wpi-

sane są drzewa oraz drewno. Dbamy o drzewa, które są jak-
że ważnym elementem przyrody i od wątłej siewki rosną 
latami w potężny pień. Właśnie ten pień drzewa, oprócz 
wielu innych pożytków, daje nam cenne i potrzebne drew-
no. Niektórzy z nas wierzą, że dusza drzewa, ale też dusze 
opiekujących się drzewami i całym lasem ludzi, zamknięte 
są w drewnie. Dlatego drewniane rzeźby obdarzają wielkim 
sentymentem. Sprawy wiary oraz sfery sacrum są trudne, 
czasem drażliwe, z całą pewnością złożone. Nie każdy za-
tem tak patrzy na drewniane rzeźby, ceni świętych lub wie-
rzy w opiekę patronów. Choć przecież wielu z nas zdarza się 
prosić o ich wstawiennictwo w ważnych dla nas sprawach. 
Chyba jednak każdy z nas  najczęściej wzdycha do Św. Anto-
niego, szczególnie w chwili, gdy bardzo śpiesznie i nerwo-
wo szuka zagubionych dokumentów lub kluczy do auta…

Patronem leśników, strażników leśnych i wszystkich lu-
dzi pracujących w lesie jest opat Jan Gwalbert. Papież Pius 

XII w 1951 roku ogłosił właśnie Św. Jana Gwalberta oficjal-
nym patronem ludzi lasu. W języku hebrajskim to imię zna-
czy „Bóg jest litościwy”, a jego dzień przypada na 12 lipca. 
W tym roku właśnie tego dnia po raz pierwszy obchodzili-
śmy Dzień Leśnika.  

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 Św. Hubert, który choć patronuje myśliwym, często 
bywa kojarzony z leśnikami. Zmienia się to jednak coraz 
bardziej i Jan Gwalbert pojawia się na elementach archi-
tektury, leśnych sztandarach oraz kapliczkach ustawianych 
w różnych zakamarkach lasu lub w pobliżu ludzkich siedzib.

14 września 2021 roku w pobliżu siedziby Nadleśni-
ctwa Gryfice miała miejsce wyjątkowa uroczystość po-
święcenia kapliczki ku czci Św. Jana Gwalberta. Dwa lata 
wcześniej, również 14 września, ale 2019 roku, gdy Nad-
leśnictwo obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia, odbyło 
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się poświęcenie i nadanie sztandaru dla Nadleśnictwa 
Gryfice. Na tym sztandarze również zobaczymy postać 
Jana Gwalberta.

Aktu poświęcenia Kapliczki Jana Gwalberta dokonał 
Ksiądz kanonik dr Kazimierz Półtorak. W uroczystości 
wziął udział Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek, byli obecni 
Nadleśniczowie sąsiednich Nadleśnictw, Wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Ko-
mendanci Służb Mundurowych, Radni Powiatowi, przed-

stawiciele Komandorii Północnej, Związku Sybiraków oraz 
obecni i emerytowani pracownicy Nadleśnictwa Gryfice. 
W uroczystości oraz w spotkaniu z pracownikami Nad-
leśnictwa Gryfice uczestniczył również Jarosław Szałata - 
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP. 

Zadaszona kapliczka została wykonana w pniu drewna 
lipowego. Wewnątrz  znajduje się rzeźba przedstawiają-
ca postać Św. Jana Gwalberta, pięknie stworzona rów-
nież z pnia lipowego przez obdarzonego artystycznym 
talentem jednego z pracowników Nadleśnictwa Gryfice. 
Obok została umieszczona tablica z krótką historią opo-
wiadającą o żywocie świętego.

Po przemówieniach i poświęceniu kapliczki zaproszeni 
goście razem z Nadleśniczym Wojciechem Pietrzakiem 
posadzili przy kapliczce drzewko buka purpurowego. 
Drzewo z pewnością otoczy z kolei swoją opieką kaplicz-
kę z wizerunkiem patrona leśników. Pracownicy Nadleś-
nictwa Gryfice i wszyscy odwiedzający to piękne miejsce 
wierzą, że patron  leśników będzie ich wspierał duchowo 
w trudnych chwilach, bo przecież każdy z nas takie ma.

Tekst:  Jarosław Szałata
Foto: Archiwum prywatne 

Jarosława Szałaty
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Wieści z Ośrodka Kultury Leśnej
 w Gołuchowie

27 lipca 2021 r. podczas spotkania w Ośrodku Kultury 
Leśnej w Gołuchowie, w imieniu Związku Leśników Pol-
skich  w Rzeczypospolitej Polskiej,  przekazałem Dyrekto-
rowi OKL Benedyktowi Roźmiarkowi wygrawerowany na 
blaszce i oprawiony w drewno list gratulacyjny:

Dyrektor Benedykt Roźmiarek po 47 latach służby w La-
sach Państwowych, którą pełnił na różnych stanowiskach 

– w tym  także Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz, przecho-
dzi z końcem lipca 2021 r. na emeryturę.

Przez ostatnie 20 lat pracy na stanowisku Dyrektora 
OKL Gołuchów zbudował ogromny dorobek zasług na 
rzecz polskiego leśnictwa, jego historii, promocji kultury 

leśnej oraz szeroko pojętego muzealnictwa i kultury na-
rodowej. Jego wieloletnią pracę, ogromną wiedzę i kul-
turę osobistą oraz zasługi dla polskiego leśnictwa docenił 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, 
wręczając w dniu 23 lipca br. najwyższe leśne odznacze-
nie – Złoty Kordelas Leśnika Polskiego. Informacja o tym 
wydarzeniu znajduje się na stronie Ośrodka Kultury Leś-
nej w Gołuchowie.

Dla nas, członków ZLP w RP Ośrodek Kultury Leśnej 
i osoba jego Dyrektora – Benedykta Roźmiarka niezwykle 
miło kojarzy się z organizowanymi właśnie tam w paździer-
niku 2018 roku obchodami Jubileuszu 100-lecia ZLP w RP.

Podczas spotkania wspólnie odwiedziliśmy posadzony 
wtedy, na pamiątkę wydarzenia, Dąb Papieski. Drzewko 
jest piękne, zdrowe i energicznie rozwija się, zupełnie tak 
jak nasz Związek.

Panu Dyrektorowi życzymy jak najlepszego zdrowia, 
wszelkich, dalszych sukcesów oraz pełnej realizacji licznych 
pasji i zainteresowań.

Tekst: Jarosław Szałata
Foto: Archiwum ZLP w RP

Od lewej: Jarosław Szałata, Benedykt Roźmiarek
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Piotr Chrzęszczyk podwójnym 
Wicemistrzem Polski w badmintonie

W dniach 17-19 września 2021 r. w Hali GOSiR w Za-
gnańsku miały miejsce IX Mistrzostwa Polski Służb Mun-
durowych w Badmintonie. W zawodach udział wzięli 
policjanci, żołnierze, strażacy, funkcjonariusze straży 
granicznej, straży ochrony kolei, służby leśnej, służby 
więziennej i służb specjalnych. 

Do rywalizacji o tytuły mistrzowskie w hali sportowej 
w Zagnańsku przystąpiło blisko 100 zawodniczek i za-
wodników z całego kraju. Celem rozgrywek była przede 
wszystkim promocja i popularyzacja badmintona, za-
równo w środowisku służb mundurowych, jak i w śro-
dowisku lokalnym oraz na terenie kraju. 

Piotr Chrzęszczyk reprezentujący Nadleśnictwo Ko-

biór – Przewodniczący ZLP w RP Regionu Górnoślą-
skiego w Katowicach - wywalczył dwa srebrne medale 
Mistrzostw Polski: w grze deblowej w parze z Pawłem 
Melą z Piotrkowa Trybunalskiego oraz w grze mieszanej 
z Anną Walasek z Warszawy.

Z roku na rok mistrzostwa te przyciągają coraz więk-
szą ilość zawodników. Zdecydowana większość  z uczest-
ników ma za sobą przeszłość jako zawodnicy ligowi co 
powoduje, że rywalizacja jest niezwykle zacięta, a roz-
grywane mecze stoją na bardzo wysokim poziomie. 

Tekst: Piotr Chrzęszczyk
Foto: Archiwum prywatne Piotra Chrzęszczyka
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Uroczystości upamiętniające Rocznicę śmierci 
Danuty Siedzikówny pseudonim „INKA”

28.08.2021 r. w Nadleśnictwie Miłomłyn RDLP Ol-
sztyn, odbyły się uroczystości związane z 75 rocznicą 
śmierci D. Siedzikówny. W uroczystościach wzięli udział 
delegaci Regionu Olsztyńskiego ZLPwRP wraz z pocztem 
sztandarowym Regionu.

Sanitariuszka oddziału Zygmunta Szendzielarza ps. 
„Łupaszka”, pracownica Lasów Państwowych - Nadleśni-
ctwo Narewka, aresztowana w lipcu 1946 r. po brutal-
nym i długotrwałym śledztwie, rozstrzelana w piwnicach 
więzienia karno-śledczego UB w Gdańsku, do końca po-
została wierna ideałom wpojonym przez rodziców: „za-
chowała się jak trzeba...”.

Obchody zainaugurowała Msza Święta odprawiona w koś-
ciele Św. Bartłomieja w Miłomłynie z udziałem przedstawi-

cieli władz państwowych, samorządowych, służb munduro-
wych, harcerzy i mieszkańców Miłomłyna. Po mszy nastąpił 
przemarsz ulicami miasta, okolicznościowe przemówienia 
oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Danuty Siedzikówny. 
Pomnik ufundowany został w roku 2016 przez społeczeń-
stwo Miłomłyna i leśników Nadleśnictwa Miłomłyn.

W uroczystości delegacjom leśników przewodniczył Dy-
rektor RDLP w Olsztynie Adam Roczniak, który w swym wy-
stąpieniu podziękował obecnym na uroczystości osobom, 
a szczególnie leśnikom za uczczenie pamięci „INKI” dziew-
czyny z lasu, pochodzącej z rodziny o leśnych tradycjach.

Tekst: Mirosław Choroś
Foto: Rafał Ptaszkiewicz
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Z żałobnej karty

rodzinie 
Witolda Dziadosza

Przyjaciela i Skarbnika Regionu Krośnieńskiego ZLP w RP,
pracownika Nadleśnictwa Lubaczów
składa Rada Regionu Krośnieńskiego

oraz cała społeczność
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Witku, będziesz w naszych sercach.

SERDECZNE WYRAZY 
WSPÓŁCZUCIA

Nie płacz w liście
nie pisz, że los Ciebie kopnął

nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno

(…)
ks. Jan Twardowski



20

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


