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Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz tylko dobrych dni w nadchodzącym Nowym 2023 roku.

Wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności
zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym 

życzy 

Jarosław Szałata
Przewodniczący 

Związku Leśników Polskich w RP
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Uwaga! 10 stycznia mija termin 
składania informacji do pracodawcy 

o liczbie członków organizacji
Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych zakładowe i międzyzakładowe or-

ganizacje związkowe mają obowiązek poinformować pracodawcę o liczbie swo-
ich członków w terminie do 10 stycznia (stan na 31 grudnia) oraz do 10 lipca 
(stan na 30 czerwca). Złożenie rzetelnej informacji pracodawcy to ważny obowią-
zek każdej organizacji zakładowej, niezależnie od jej liczebności.

Jarosław Szałata

Posiedzenie Rady Krajowej
W dniach 20-21 października 2022 r. w Sanato-

rium Uzdrowiskowym „Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy-
-Zdroju odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związ-
ku Leśników Polskich w RP. W spotkaniu uczestniczył 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krakowie – Paweł Szczygieł, Nadleśniczy Nadleśni-
ctwa Piwniczna – Stanisław Michalik, Prezes Sanato-
rium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy-

-Zdroju – Paweł Macur, Prezes Ośrodka Wczasowego 
„Jantar” – Robert Wiatrak, przedstawiciele firmy 
Mentor – Maciej Barcik i Jacek Zbróg oraz Honorowy 
Przewodniczący ZLP w RP – Bronisław Sasin i Hono-
rowy Przewodniczący Regionu Krośnieńskiego ZLP 
w RP – Jerzy Miliszewski.

Spotkanie otworzył Przewodniczący ZLP w RP – Ja-
rosław Szałata. Poinformował, że w wyniku wyborów 
przeprowadzonych w Okręgu Lubelskim Urban Kolman 
został wybrany Przewodniczącym na kolejną kadencję, 
a nowym członkiem Rady Krajowej został Marek Aftyka. 
Zastąpił on Piotra Cebulę.

Odbył się także Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
w ZLP w RP Parków Narodowych – ponownie zostali 
wybrani na kolejną kadencję: Przewodniczący Marek 
Słowikowski i członek Rady Krajowej Janusz Kuszewski. 
Region Gdański na Zjeździe Sprawozdawczo-Wybor-
czym ponownie wybrał na stanowisko Przewodniczące-
go Dariusza Kowalewskiego oraz członka Rady Krajowej 
Andrzeja Tomanę.

Prezesi Paweł Macur i Robert Wiatrak przedstawili 
specyfikę Ośrodków, które prowadzą. Omówili zrealizo-
wane inwestycje oraz plany na przyszłość.

Dyrektor Paweł Szczygieł i Nadleśniczy Stanisław 
Michalik rozmawiali z członkami Rady Krajowej o go-
spodarce leśnej, problemach z jakimi mierzą się leśnicy, 
realizacji postanowień PUZP oraz o „kilometrówce”.

Od lewej: Urban Kolman, Ireneusz Żelazny, Jarosław Szałata, 
Krzysztof Górski, Jolanta Bochenek

Marek Aftyka
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Mirosław Choroś – Komandor tegorocznego Rajdu 
Leśników przedstawił podsumowanie wydarzenia, a To-
masz Kasperowicz – Komandor przyszłorocznej edycji 
imprezy opowiedział o przygotowaniach do kolejnej 
sztandarowej imprezy ludzi lasu. XXXIV Ogólnopolski 
Rajd Leśników odbędzie się na terenie RDLP w Zielonej 
Górze w dniach 15-17 czerwca 2023 r.

Przedstawiciele firmy Mentor omówili program opie-
ki medycznej dla pracowników Lasów Państwowych, 

Pakiet Medicover Sport oraz program ubezpieczenia 
Leśnik 2021.

Odbyło się również autorskie spotkanie z Jerzym Mi-
liszewskim, który wydał książkę „Darów. Moje leśne żyd-
cie. Wspomnienia Beskidzkiego leśnika”.

Członkowie Rady Krajowej poruszyli wiele istotnych 
tematów dotyczących pracowników LP, Parków Naro-
dowych i szkół leśnych. Głównymi tematami była niepo-
kojąca sytuacja dotycząca spraw pracowniczych w RDLP 
we Wrocławiu oraz projekt rozporządzenia w sprawie 

„kilometrówki”. Podjęto decyzję w sprawie negatywnej 
opinii ZLP w RP dotyczącej tego projektu. Ustalono kie-
runki działania na najbliższy czas.

Kolejne posiedzenie Rady Krajowej zaplanowano 
w dniach 8-9 lutego 2023 r., a Zjazd Krajowy w dniach 
22-24 marca 2023 r.

Tekst: Lena Kacperczyk
Foto: Biuro ZLP w RP

Od lewej: Stanisław Michalik, Jarosław Szałata, Paweł Szczygieł

Informacja z VI Sprawozdawczo – Wyborczego 
Zjazdu Delegatów Związku Leśników Polskich 

w Rzeczypospolitej Polskiej 
Regionu Gdańskiego

Zebranie rozpoczął Przewodniczący ZLP w RP Re-
gionu Gdańskiego Pan Dariusz Kowalewski witając na 
początku zaproszonych Gości i dziękując gospodarzowi 
Nadleśnictwa Lębork za gościnność i miłe przyjęcie De-
legatów Związku.

Następnie głos zabrał Nadleśniczy Jan Domienie-
cki, który przywitał wszystkich serdecznie, przedstawił 
krótką charakterystykę Nadleśnictwa Lębork oraz życzył 
gościom owocnych obrad.

Kolejny głos przedstawił Wiceprzewodniczący ZLP 
w RP Pan Krzysztof Górski, który podziękował za zapro-
szenie na Zjazd, przywitał wszystkich Delegatów biorą-
cych w nim udział oraz przedstawił tematy, które będzie 
omawiał w toku dalszych obrad.

W dalszej części spotkania Przewodniczący Regio-
nu Gdańskiego przedstawił sprawozdanie z działalno-

ści ZLP w RP Regionu Gdańskiego za okres kadencji 
2017 – 2022 r. Następnie Pan Mariusz Pałys przedstawił 
sprawozdanie z kontroli działalności ZLP w RP Regionu 
Gdańskiego i zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium 
za miniony okres dla Prezydium Rady.

Po udzieleniu absolutorium przystąpiono do rea-
lizacji dalszej części porządku Zjazdu to jest wyborów 
władz ZLP w RP Regionu Gdańskiego.

W wyniku przeprowadzonych  wyborów Przewodni-
czącym Związku Leśników Polskich w RP Regionu Gdań-
skiego na okres Kadencji 2022 – 2027 roku został Pan 
Dariusz Kowalewski (Nadleśnictwo Starogard). Człon-
kiem Rady Krajowej Związku został Pan Andrzej Tomana  
(Nadleśnictwo Kaliska). 

W trakcie spotkania miejsce miała obszerna dyskusja na 
temat połączenia Nadleśnictwa Cewice i Lębork, podczas 
którego zgłoszono wniosek o uchwałę wyrażającą sprzeciw 
dla połączenia ww. jednostek, którą przyjęto jednogłośnie.

Na zakończenie Zjazdu Wiceprzewodniczący ZLP w RP 
Krzysztof Górski, omówił bieżące sprawy dotyczące m. in. 
zmian w polityce mieszkaniowej, zaakceptowane przez 
KE warunki zielonego ładu oraz wraz z Nadleśniczym Ja-
nem Domienieckim złożyli gratulacje wybranym władzom 
związku, życząc sukcesów w działalności związkowej.

Tekst: Dariusz Kowalewski
Foto: Archiwum Regionu Gdańskiego ZLP w RP

Od lewej: Mariusz Pałys, Mirosław Caban, Edyta Gryckiewicz, 
Krzysztof Górski,  Jan Klaus, Jan Domieniecki, Dariusz Kowalewski.

http://zlpwrp.pl/blog/2022/02/07/darow-moje-lesne-zycie-wspomnienia-beskidzkiego-lesnika/
http://zlpwrp.pl/blog/2022/02/07/darow-moje-lesne-zycie-wspomnienia-beskidzkiego-lesnika/
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Drogie Koleżanki, Koledzy, 
Przyjaciele Leśnicy,

Z dniem 27 sierpnia 2022 r. zakończyłem służbę w La-
sach Państwowych. Dlatego też korzystając z okazji 
chciałbym tą drogą serdecznie podziękować, Wam Leś-
nikom spotkanym na mojej drodze zawodowej, za lata 
współpracy, przekazywane wyrazy sympatii i pomoc 
w realizacji zadań na rzecz Lasów Państwowych. 

Po ponad 23 letniej służbie w Wojsku Polskim i po-
nad 9 latach pracy w energetyce warszawskiej (STOEN 
S.A., RWE S.A.) 01 sierpnia 2005 r. rozpocząłem pracę 
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Zatrudnił 
mnie Dyrektor dr inż. Janusz Dawidziuk, a na naczelnika 
awansował Dyrektor dr inż. Konrad Tomaszewski. 

Trafiłem na bardzo trudny okres w działaniu Dyrekcji: 
porządkowanie spraw związanych z osiedlem EKO-Sę-
kocin (przebudowa na biura, meblowanie), opuszcze-
nie gmachu Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawel-
skiej, nowa siedziba przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 
r. w nieruchomości Instytutu Badawczego Leśnictwa 
i w końcu zakup siedziby przy ul. Grójeckiej 127.   

W międzyczasie stworzenie  Archiwum Zakładowego, 
Sali tradycji LP (późniejsza Izba Pamięci) w siedzibach 
DGLP oraz posadowienie pomnika pierwszego dyrek-
tora Lasów Państwowych Adama Loreta, powstałego 
z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego 
rzeźba spędziła prawie 10 lat w magazynach Wyko-
nawcy. W trakcie remontu nowej siedziby powstał mię-
dzy innymi system centralnego zarządzania ewidencją 
kluczy do wszystkich pomieszczeń technicznych i służ-
bowych  zarządzana poprzez system MASTER KEY. Nie 

mogę tutaj nie wspomnieć o wybudowaniu niezależ-
nego węzła cieplnego i o trudnym okresie związanym 
z walką z pandemią koronawirusa.   

Nie sposób również zapomnieć o przeżyciach związa-
nych z okresem działalności w zarządzie  Związku Leśni-
ków Polskich w RP przy DGLP oraz o współorganizowa-
niu Mistrzostw Polski Leśników w Piłce Siatkowej. Były 
również uciążliwe i stresujące kontrole w trakcie zmia-
ny miejsca pierwszej siedziby (remonty) i po zakupie 
nowej. To wszystko (i wiele więcej) działo się w okresie 
mojej służby w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych.

To wszystko można nazwać kamieniami milowymi 
mojej służby w Dyrekcji Generalnej  Lasów Państwo-
wych chociaż kilka projektów zostało do zrealizowania. 

Okres pracy w Lasach Państwowych pokazał, że Leś-
nicy stanowią wyjątkową grupę zawodową, wyróżniają-
cą się na tle innych. Gdyby nie zawirowania polityczne, 
niestety wpływające na naszą służbę, moglibyśmy sta-
nowić znacząca siłę zarówno moralną, jak i niezależną 
w działaniach na rzecz naszego środowiska naturalnego. 
Życie niestety pokazuje co innego.

Drodzy Przyjaciele po co te wstępy i wspomnienia? 
Wiemy doskonale, że bez wsparcia zespołu współ-

pracowników i współpracujących komórek organiza-
cyjnych jednoosobowo nie jesteśmy w stanie osiągnąć 
jakiegokolwiek sukcesu czy celu. To co udało mi się zre-
alizować w czasie mojej pracy w Dyrekcji Generalnej 
Lasach Państwowych, zawdzięczam wszystkim przyja-
znym Pracownikom i Leśnikom dobrej woli spotkanym 
na mojej drodze zawodowej, którym serdecznie dzięku-
ję za lata współpracy.

W szczególności serdecznie dziękuję pracownikom 
Wydziału raz Administracji, a innym razem Logistyki 
nazywanym.

Miałem to szczęście, że Lasach Państwowych pozna-
łem Leśników, ludzi życzliwych, kompetentnych i dążą-
cych do realizacji celów dla dobra Lasów Państwowych 
i środowiska naturalnego.

Nie mówię żegnaj lecz do zobaczenia. Dlatego też 
pozostawiam swoje kontakty do wykorzystania przez 
tych, którzy będą chcieli z nich skorzystać zarówno 
w sprawach zawodowych jak i prywatnych – tel. nr +48 
600 010 619, e-mail: walerian.zyndul@vp.pl. Miesz-
kam pod Warszawą w miejscowości Klaudyn (otulina 
Kampinoskiego parku Narodowego), gdzie serdecznie 
zapraszam.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim pracowni-
kom Lasów Państwowych za efektywne i owocne wyniki 
współpracy, a jeżeli kogokolwiek nawet nieświadomie 
uraziłem, nie spełniłem jego oczekiwań - serdecznie 
przepraszam.

Gdybym był cokolwiek i komukolwiek coś winien pro-
szę o bezpośredni kontakt na podany wyżej e-mail  lub 
telefon.

Darz Bór 
Walerian Żyndul

Klaudyn 26 sierpnia 2022 r.

mailto:walerian.zyndul@vp.pl
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ZLP w RP pielgrzymuje na Jasną Górę czyli: 
Już po raz 26 zazieleniło się w Częstochowie

Hasłem XXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników, 
Pracowników Ochrony Środowiska i wszystkich ludzi 
lasu,  która odbyła się 17 września 2022 r., w pamięt-
ną rocznicę radzieckiej napaści na naszą Ojczyznę, było 

„Zawierzamy Maryi Rodzinę polskich leśników”. 
Pod wałami Jasnej Góry zgromadzili się pracownicy 

leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewne-
go, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leś-
nych, ich rodziny i znajomi, sympatycy lasu oraz myśliwi 
i przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.

Ważnym wydarzeniem  towarzyszącym pielgrzymce 
środowisk leśnych była Krajowa Narada Leśników zorga-
nizowana w Wyższym Seminarium Duchownym Archi-
diecezji Częstochowskiej. W naradzie, oprócz kierowni-
ctwa Lasów Państwowych, uczestniczyło wielu gości na 

czele z Edwardem Siarką – pełnomocnikiem Rządu ds. Leśnictwa i Łowie-
ctwa i Podsekretarzem Stanu  w Ministerstwie Klimatu i  Środowiska. 

W Pielgrzymce  Leśników uczestniczyło wielu członków i sympatyków 
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, a znaczki naszego 
ZLP w RP widać było na mundurach wielu osób. Na jasnogórskich błoniach 
obecni byli także Jolanta Bochenek i Ireneusz Żelazny - Wiceprzewodniczą-
cy ZLP w RP.

 Zgodnie z ustaloną tradycją delegacja ZLP w RP w składzie:
• Jarosław Szałata - Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczy-

pospolitej Polskiej,
• Grzegorz Cekus - członek Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rze-

czypospolitej Polskiej,
• Wojciech Kubica - Przedstawiciel Regionu Górnośląskiego Związku Leśni-

ków Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, 
przekazała w imieniu całej społeczności naszego Związku, jako dar ołtarza  

okazały i barwny kosz z darami pochodzącymi z górnośląskich lasów.

 Tekst: Jarosław Szałata
Foto: Archiwum ZLP w RP Grzegorz Cekus i Jarosław Szałata
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„PINUS, MIODUS, WINUS czyli pieszo, konno, 
autobusem za Bachusem” 

– XXXIV Ogólnopolski Rajd Leśników

O związkach zawodowych...

Pod takim hasłem spotkamy się już po raz 34 na rajdowych trasach w dniach 15-17 czerwca 2023 r. w najbardziej 
zalesionej części naszego kraju, położonej w województwie lubuskim i w obszarze działania RDLP w Zielonej Górze 
oraz Regionu Zielonogórskiego ZLP w RP.

7 października 2022 roku, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na organizację oraz Patronatu  Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, zostało podpisane porozumienie związane z organizacją kolejnego Ogólnopolskiego 
Rajdu Leśników. Spotkaliśmy się w tej sprawie z Wojciechem Grochalą – Dyrektorem  Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Zielonej Górze i wspólnie z Przewodniczącym ZLP w RP Jarosławem Szałatą podpisaliśmy porozu-
mienie w sprawie współdziałania w organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pt. „ XXXIV OGÓLNOPOLSKI 
RAJD LEŚNIKÓW w 2023 roku pod patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych”.

Czyli możemy powiedzieć: MAMY TO !!!

Pracuje już intensywnie Zespół Organizacyjny Rajdu 
pod przewodnictwem Arkadiusza Kapały – Zastępcy Dy-
rektora RDLP w Zielonej Górze ds. Ekonomicznych oraz 
Tomasza Kasperowicza – Komandora Rajdu.  Przygoto-
wujemy dla Was około 1500 miejsc w 3 lokalizacjach 
(Zielona Góra, Łagów i Sława) oraz wiele ciekawych tras, 
o których dowiecie się niebawem.

Tekst: Tomasz Kasperowicz
Foto: ZLP w RP Regionu Zielonogórskiego

30 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Leśnych im. inż. 
Jana Kloski w Goraju odbyło się spotkanie uczniów kla-
sy IVb z przedstawicielami Związku Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem prelekcji była or-
ganizacja, funkcjonowanie i znaczenie związków zawo-
dowych w jednostkach organizacyjnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na przykładzie 
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Spotkania z maturzystami organizowane są cyklicznie 
od 2018 r. w celu przybliżenia przyszłym pracownikom 
Lasów Państwowych między innymi tego, po co pra-
cownikom związki zawodowe, zasady funkcjonowania 
związków oraz ich historię. 

Uczniom przybliżono działalność jednego z najstarszych branżowych związków zawodowych jakim jest Związek 
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Prelekcję poprowadzili: Pan Włodzimierz Wojtczak – Przewodniczą-
cy Regionu Pilskiego ZLP w RP i leśniczy w Nadleśnictwie Człopa, Pan Mieczysław Rapta – Przewodniczący ZO ZLP 
w RP w Nadleśnictwie Okonek i sekretarz w Nadleśnictwie Okonek oraz Pan Paweł Dymek – Przewodniczący ZO ZLP 
w RP w Nadleśnictwie Krzyż i leśniczy w Nadleśnictwie Krzyż.

Tekst: Anna Matuszewska-Gumięga
Foto: ZSL w Goraju
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Urlop na poratowanie zdrowia 

Często trafiają do biura ZLP w RP zapytania i niejas-
ności związane z zapisami PUZP.  Dokument był two-
rzony już wiele lat temu i choćby był najdoskonalszy, 
zawsze powstają nowe pytania, problemy czy wąt-
pliwości interpretacyjne. W wielu sprawach pomaga 
naszym członkom kancelaria prawna, z którą od lat 
współpracujemy, dlatego sukcesywnie przesyłam do 
wiadomości komentarze prawników.

Ostatnio szczególnie często trafiały do nas, pomi-
mo wcześniejszych porad w tym zakresie, liczne pyta-
nia dotyczące urlopu na poratowanie zdrowia.

Skorzystanie z tego przywileju pracowniczego re-
gulują  zapisy art. 46 pkt. 1.3  ustawy o lasach oraz 
paragrafu 23 PUZP.

Zapisy są może lakoniczne, ale jednoznacznie przy-
znają nam prawo (jednorazowo od 1 do 6 miesię-
cy) do płatnego urlopu na poratowanie zdrowia na 
podstawie wniosku pracownika popartego zaświad-
czeniem lekarskim, naturalnie po spełnieniu warun-
ków jasno określonych w ustawie o lasach i PUZP.

Jakie należy spełnić warunki?
PUZP – § 23 ust. 1:
Pracownik może otrzymać urlop dodatkowy na 

leczenie sanatoryjne, a także urlop dla poratowania 
zdrowia, pomimo nie wykorzystania bieżącego urlo-
pu wypoczynkowego.   

W myśl § 23 ust. 2a PUZP:
urlopu na poratowanie zdrowia, o którym mowa 

w ust. 1, udziela się w wymiarze nieprzekraczającym 
jednorazowo sześciu miesięcy, pracownikowi, który 
przepracował, u pracodawców objętych Układem co 
najmniej 3 lata, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zwracam uwagę na istotny zapis, że:  urlopu udzie-
la się.

Przepis nie wskazuje czy uprawnienie do skorzy-
stania z urlopu na poratowanie zdrowia przysługuje 
jednorazowo czy wielokrotnie, nie wprowadza także 

żadnych ograniczeń odnośnie maksymalnego wymia-
ru urlopu w całym okresie zatrudnienia.

Należy także z pewnością pamiętać o wymogu 
wynikającym z § 23 ust. 3b PUZP, który przewiduje 
konieczność uzasadnienia wniosku przez pracowni-
ka i jego udokumentowania zaświadczeniem lekar-
skim stwierdzającym, że rodzaj schorzenia wymaga 
udzielenia urlopu, a jego wykorzystanie rokuje po-
wrót pracownika do pracy zawodowej.

Ten ostatni zapis jest szczególnie istotny dla osób 
zbliżających się do czasu odejścia na emeryturę i za-
chęcam do tego, aby dbać o swoje zdrowie jeszcze 
w trakcie pracy zawodowej, nie odkładając tego na 
miesiąc przed zmianą statusu pracowniczego.

Z kolei ani ustawa, ani układ zbiorowy nie naka-
zują, aby lekarz w treści zaświadczenia lekarskiego 
umieszczał informację o rodzaju schorzenia, z któ-
rym wiąże się wniosek pracownika. Ten zapis z § 23 
ust. 3b PUZP  dotyczący rodzaju schorzenia zaczął bu-
dzić wiele emocji po wejściu w życie przepisów RODO. 
Jak zwykle można go w różny sposób interpretować. 
Jakie jednak znaczenie ma dokładne zdefiniowanie 
i medyczne opisanie rodzaju schorzenia dla praco-
dawcy, który nie może kwestionować lekarza? Moż-
na przecież przyjąć, że rodzaj schorzenia jest taki, że 
wymaga udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia. 

Według obecnych interpretacji prawników rodzaj 
schorzenia jest istotny wyłącznie dla lekarza, który 
przecież  zaświadcza, że to właśnie rodzaj schorzenia 
wymaga udzielenia urlopu, a jego wykorzystanie ro-
kuje powrót pracownika do pracy zawodowej.

Niewątpliwie pracodawca nie ma swobody 
w udzielaniu urlopu na poratowanie zdrowia, gdyż 
spełnienie wszystkich przesłanek uprawnia pracow-
nika do jego żądania, a nawet dochodzenia na dro-
dze sądowej. Jesteśmy w posiadaniu takich wyroków 
sądowych. Pracodawca zasadniczo nie ma możliwo-
ści odmówienia pracownikowi, o ile zaświadczenie 
lekarskie (przepisy nie definiują wymagań i nie pre-
cyzują jaki lekarz ma prawo wystawić takie skierowa-
nie; czyli może być to specjalista, lekarz medycyny 
pracy, ale też lekarz POZ) zawiera elementy, o któ-
rych mowa powyżej.

Natomiast odmowa warunkowana np. tym, że pra-
cownik już korzystał w swojej karierze z urlopu na 
poratowanie zdrowia, albo że od ostatniego urlopu 
na poratowanie zdrowia nie upłynęło dużo czasu, czy 
podnoszenie problemu braku zastępstwa na czas ur-
lopu wydaje się stać w sprzeczności z brzmieniem art. 
46 ustawy o lasach.
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Art. 46. lasy
Ochrona i uprawnienia pracowników Służby Leśnej
1. Pracownicy Służby Leśnej przy wykonywaniu 

czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej, 
przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funk-
cjonariuszy publicznych, a ponadto mają prawo do:

1) otrzymywania bezpłatnego umundurowania 
i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia 
w czasie pełnienia obowiązków służbowych;

2) bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz 
charakter pracy związane są z koniecznością zamiesz-
kania w miejscu jej wykonywania;

3) płatnego urlopu dla poratowania zdrowia 
w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześ-
ciu miesięcy, jeżeli przepracowali w Lasach Pań-
stwowych w pełnym wymiarze czasu pracy przez 
okres nie krótszy niż trzy lata;

(…)
Zatem warto korzystać z urlopu na poratowanie 

zdrowia, jeśli posiadane schorzenie, potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim i skierowaniem na urlop 
tego wymaga. Dbajmy o swoje zdrowie, bo przecież 
nic cenniejszego, zarówno dla pracownika, jak i pra-
codawcy, ponad zdrowie.

Pracodawcy mają obowiązek udzielić tego urlopu 
i nie jest dobrą ani korzystną dla żadnej ze stron meto-
dą korzystanie z tego świadczenia pracowniczego do-
piero po wymianie stanowisk prawnych lub na mocy 
wyroku sądowego, co jednak, niestety zdarza się.

Warto zatem znać zapisy  PUZP i spojrzeć na re-
gulację urlopu dla poratowania zdrowia systemowo 
oraz pamiętać, że celem tej instytucji jest dopro-
wadzenie do odzyskania przez pracownika zdrowia 
i przywrócenia mu możliwości powrotu do pracy 
zawodowej.

W razie potrzeby zapewniamy dalszą pomoc praw-
ną w tym temacie oraz w innych sprawach pracow-
niczych.

Jarosław Szałata

12 lipca - Święto Leśników

Święto Lasu ma długoletnią tradycję, bo obchodzo-
no je w naszym kraju po raz pierwszy 29 kwietnia 1933 
roku. Z formalną inicjatywą zorganizowania na terenie 
całego kraju stałego święta lasu wystąpiło Prezydium 
Zarządu Głównego Związku Leśników Polskich. Ustalo-
no, że święto, nazywane pierwotnie Świętem Lasu, bę-
dzie organizowane co roku w ostatnią sobotę kwietnia. 
Pomysł urządzania dorocznego Święta Lasu narodził się 
w 1932 roku w głowie inż. Leonarda Chociłowskiego, 
redaktora popularnego wśród pracowników leśnictwa, 
istniejącego do dziś, czasopisma „Echa Leśne”. Do-
prowadził on do powstania komitetu organizacyjnego 
Święta Lasu, w którego skład weszło wielu wybitnych 
polskich leśników. Utworzyli oni potem Główny Komi-
tet „Święta Lasu”, który przejął inicjatywę, ale nadal 
działał pod patronatem Związku Leśników Polskich. Ko-
mitet ten zmienił 1 lipca 1935 roku dotychczasową na-
zwę Święta Lasu na Dzień Lasu. 

Głównym założeniem Dnia Lasu było uświadomienie 
społeczeństwu jak wszechstronne znaczenie ma dla nie-
go las i jakie potrzeby zaspokaja. Zachęcano w to święto 
do obsadzania dróg i osiedli drzewami, uświadamiano 
szerokie wartości lasu dla dobra ogółu, podkreślano 
znaczenie lasu dla kultury duchowej, fizycznej oraz ma-
terialnej. Leśnicy co roku sadzą około 500 mln drzew, 
które służą nam wszystkim. Choćby dlatego, ale nie tylko, 
to święto ważne dla wszystkich Polaków. W 1933 roku 
urzędujący wówczas Prezydent Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej Polskiej - Ignacy Mościcki, objął honorowym 
patronatem krajowe obchody tego święta. Wziął wtedy 
udział w towarzystwie leśników i młodzieży w sadzeniu 
prezydenckiego dębu oraz wielu młodych drzewek. 

Powrócono do tradycji tego święta dopiero w 1993 
roku, kiedy to po raz pierwszy po wojnie świętowa-
no ogólnopolskie Dni Lasu w Gołuchowie. Dni lasu to 
świetna okazja do nagłośnienia spraw leśnictwa, bioróż-
norodności i ochrony przyrody oraz do bliższego poka-
zania leśników. Jednak pomimo tego, że w kalendarzu 
znajdziemy różne święta związane z lasem:  Dzień Ziemi, 
Święto Drzewa, Dni Lasu i Zadrzewień, Dzień Środowi-
ska Naturalnego itp., wciąż nie było w nim konkretnego 
dnia, w którym jest Dzień Leśnika.

W dniu 31 maja 2021 roku wystąpiłem po raz kolej-
ny z prośbą, tym razem adresowaną do Józefa Kubicy 

- pełniącego obowiązki Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz z wnioskiem o wyznaczenie jedne-
go, konkretnego dnia w kalendarzu, w którym byłoby 
obchodzone Święto Leśnika pisząc:

To święto, jeśli zostanie ustanowione,  będzie znako-
mitą okazją do poznania i promocji naszego zawodu 
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i pasji, której poświęcamy życie  dla lasu i dla ludzi. Bar-
dzo prosimy Pana Dyrektora o pozytywne rozpatrzenie 
naszej propozycji.

Niebawem ukazało się Zarządzenie nr 39 Dyrektora 
Generalnego i było mi niezmiernie miło, że mogłem 
w imieniu ZLP w RP przygotować kolejne pismo o treści: 

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy Zarządzenie nr 39, 
którym ustanawia Pan dzień 12 lipca Dniem Leśnika. 
Wiele lat czekaliśmy na tę decyzję i składaliśmy liczne 
wnioski w tej jakże ważnej sprawie. To święto nas, leś-

ników, ustanowione Zarządzeniem Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych,  będzie znakomitą okazją do 
poznania i promocji naszego zawodu i pasji, której po-
święcamy życie dla lasu i dla ludzi. Dodatkowo przybliży 
postać naszego Patrona- Jana Gwalberta. Z całego ser-
ca dziękujemy za tę decyzję i ustanowienie Dnia Leśnika.

Tekst i foto: Jarosław Szałata 

Leśnicy pamiętają - obchody 83 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej

Silna to niewielka miejscowość w gminie Pszczew, 
w powiecie międzyrzeckim, w najbardziej zalesionym 
w Polsce województwie lubuskim. Po zakończeniu 
I wojny światowej i ustaleniach Traktatu Wersalskiego 
niedaleko tej wsi przebiegała granica ówczesnego pań-
stwa polskiego. Silna pozostała w Polsce, a oddalony 
o niespełna 5 km Pszczew był już po stronie niemieckiej 

– zgodnie z wolą większości mieszkańców wyrażoną 
w przeprowadzonym referendum. We wrześniu 1939 
roku był to najbardziej na zachód wysunięty fragment 
granicy II Rzeczypospolitej. Strzegła go Straż Graniczna, 
a wczesnym rankiem 1 września 1939 roku służbę peł-
nił tu starszy strażnik graniczny Antoni Paluch. Właśnie 
w tym miejscu padły pierwsze strzały na tym odcinku 
granicy i jedną z pierwszych ofiar II wojny został boha-
terski strażnik graniczny Antoni Paluch.

Leśnicy z Nadleśnictwa Bolewice (RDLP w Szczecinie) 
z inicjatywy Jarosława Szałaty - obecnego Przewodniczą-
cego ZLP w RP - upamiętnili w 2013 roku to miejsce bu-
dując tu leśny parking „Na dawnej granicy Państwa Pol-
skiego”. Tradycją stały się tu, organizowane przez leśników, 
obchody kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej 
z udziałem pracowników Nadleśnictwa Bolewice i gości.

W tym roku razem z leśnikami na parkingu pojawiła 
się liczna reprezentacja Straży Granicznej z ppłk Pio-
trem Wojtunikiem z Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz 

ppłk Krzysztofem Słowikiem - Komendantem Placówki 
SG w Gorzowie Wlkp. 

W obchodach uczestniczyli  także Wójt i Wicewójt 
Gminy Pszczew.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego wiązanki kwia-
tów i znicze złożyli: Jarosław Szałata - Przewodniczący 
ZLP w RP, Grzegorz Gaczyński - Nadleśniczy Nadleśni-
ctwa Bolewice i Grzegorz Roszkowiak - Zastępca Nad-
leśniczego Nadleśnictwa Bolewice oraz delegacja Orga-
nizacji Zakładowej ZLP w RP w Nadleśnictwie Bolewice 
z Grzegorzem Szyldem - Przewodniczącym OZ na czele.

Wiązankę złożyli także członkowie OSP Silna i w imie-
niu wszystkich potomków Antoniego Palucha – jego 
praprawnuk Marcin Berlik z Poznania - pracownik na-
ukowy Politechniki Poznańskiej, pilot i instruktor szy-
bowcowy, harcmistrz.

W uroczystości uczestniczyli członkowie rodziny bo-
haterskiego strażnika A. Palucha, mieszkańcy wsi Silna 
z sołtysem Franciszkiem Walińskim, Szymon Prochera 
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, 
Tomasz Schubert - RDOŚ Gorzów Wlkp.

Wiązankę złożyła także delegacja leśników z sąsied-
niego Nadleśnictwa Międzychód: Nadleśniczy Sylwe-
ster Morawiak, jego zastępca Lech Jankowiak oraz in-
żynier nadzoru Jarosław Szlachetka, który jest także 
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Międzyrzeckiego 
i członkiem Prezydium Regionu Zachodniego ZLP w RP.

Parking na dawnej granicy – 1 września 2022 roku
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Organizatorzy uroczystości - Nadleśniczy Grzegorz 
Gaczyński i Przewodniczący ZLP w RP  Jarosław Szałata 

- zadbali o wszelkie szczegóły.
Uzgodnili też, że w przyszłym roku, w 10 rocznicę 

istnienia parkingu leśnego na dawnej granicy, leśnicy 
ponownie zaproszą gości i okolicznych mieszkańców do 
obchodów kolejnej rocznicy wybuchu II wojny i uczcze-
nia pamięci jej ofiar, wspomnienia bohaterskich obroń-
ców granic, a szczególnie strażników granicznych z Ko-
misariatu SG Silna. Właśnie w takiej intencji odbyła się 
wieczorna msza św. w kościele w Silnej, sprawowana 
przez ks. Piotra Tomaszewskiego. 

Po uroczystości na parkingu leśnicy i goście wysłu-
chali w wiejskiej świetlicy wykładu Jarosława Szałaty 
o ciekawej historii Silnej i poznali kolejne wątki z boha-
terskiego życiorysu Antoniego Palucha. 

Jak widać leśnicy pamiętają i wiedzą, że historia jest 
nauczycielką życia, należy ją zatem znać i nieustannie 
dbać, aby zło, okrucieństwo wojny nie pojawiło się  ni-
gdy więcej u granic Rzeczypospolitej.

Tekst: Jarosław Szałata 
Foto: Nadleśnictwo Bolewice

104 rocznica wyboru 
pierwszych władz Związku

10 listopada 2022 roku obchodziliśmy 104 rocznicę 
wyboru pierwszych władz Związku Leśników Polskich 
w RP i uchwalenia Naszego Statutu.

Tego szczególnego dnia, gdy data układa się w cieka-
wy system numeryczny, w przeddzień Święta Niepod-
ległości Polski przypomnieliśmy sobie czasy tworzenia 
i organizowania Związku Leśników Polskich w RP. Do-
kładnie 104 lata temu uchwalono Statut Związku Leśni-
ków Polskich.

W październiku 2018 roku świętowaliśmy w OKL Go-
łuchów 100-lecie Związku Leśników Polskich w Rzeczy-
pospolitej Polskiej pod Patronatem Narodowym Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy.

Historię i teraźniejszość ZLP w RP w roku 100-le-
cia opisuje okolicznościowa, wydana wtedy publika-
cja. Przypomnijmy sobie historię początków naszego 
Związku: 

Już w 1913 r. w Gazecie Leśnej i Myśliwskiej ukazał 
się artykuł informujący o projekcie powołania organiza-
cji pod nazwą Związek Leśników.

Jednak dopiero odzyskanie niepodległości przez 
Polskę w listopadzie 1918 roku stanowiło impuls do 
odrodzenia się i zjednoczenia sił społecznych, w tym 
istniejących wówczas organizacji: Galicyjskiego Towa-
rzystwa Leśnego we Lwowie (działającego od 1882 r.), 
Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Rolnicze-
go w Warszawie (utworzonego w 1907 r.) i Towarzy-
stwa Leśnego w Wielkim Księstwie Poznańskim (po-
wstałego w 1886 r.).

Pierwszą organizacją, która jeszcze przed zakończe-
niem I wojny zaczęła proces zjednoczenia, było Stowa-
rzyszenie Leśników Polskich, przekształcone wkrótce 
w Związek Leśników Polskich.

W dniu 19 lutego 1918 roku na walnym zebraniu 
członków Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa 
Rolniczego podjęto uchwałę o powołaniu zrzeszenia za-
wodowego skupiającego wyłącznie leśników. Do wybo-
ru legalnych władz, na mocy przyjętego Statutu mogło 

dojść dopiero 10 listopada 1918 r., gdy w Warszawie 
trwało rozbrajanie Niemców. Wybrano wówczas 9 oso-
bowy Zarząd i 3 osobową Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącym Zarządu Głównego został Stani-
sław Kączkowski – autor Statutu Stowarzyszenia.

Tworzenie się nowego, jednolitego Związku było jed-
nak długotrwałe… 

Stanisław Kączkowski
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W zasobach Biblioteki Śląskiej w Katowicach znajdu-
je się egzemplarz Statutu ZLP z 1919 roku.

Może ktoś z naszych górnośląskich Koleżanek i Kole-
gów zajrzy do biblioteki i skopiuje ten egzemplarz Sta-
tutu do naszego związkowego archiwum?

W naszym archiwum posiadamy tylko egzemplarz 
z 1930 roku.

Pierwszym Prezesem Związku Leśników Polskich wy-
brany został przez Walne Zebranie członków w dniu 15 
sierpnia 1919 roku – Józef Zagórski. 

Był to wybitny leśnik, człowiek uczciwy i prawy. Był 
pierwszym redaktorem naczelnym Lasu Polskiego, który 
powstał jako organ prasowy Związku Leśników Polskich. 

J. Zagórski wygłosił na III Ogólnopolskim Zjeździe 
Leśników w Poznaniu (10-12 października 1921 roku) 
referat inauguracyjny. Przyjęto wówczas jednogłośnie 
następujący wniosek:

 „Leśnicy polscy zebrani na III Ogólnym Zjeździe w Po-
znaniu uznają konieczność zjednoczenia wszystkich leś-
ników polskich, do którego mieć mają dostęp:
a) zawodowi leśnicy,
b) ludzie dodatnio dla leśnictwa pracujący.

Tworzenie odrębnych stowarzyszeń poza Związkiem 
uznaje Zjazd za szkodliwe.”

W naszym obecnym Statucie ZLP w RP, uchwalo-
nym przez Zjazd Krajowy ZLP w RP w marcu 2019 roku, 
w preambule znajdziemy zapis:

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Pol-
skiej odwołuje się do wielowiekowej tradycji polskiego 
leśnictwa, kontynuuje działania i tradycje istniejącego 
w latach 1918-1939 Związku Leśników Polskich.

Statut wyznacza nam cele działalności związkowej, 
które już wcześniej podobnie określili nasi poprzednicy, 
a zapisy obecnego Statutu brzmią:

Celem Związku jest ochrona i reprezentowanie intere-
sów zawodowych i socjalnych jego członków, a w szcze-
gólności:
1) obrona praw, godności zawodowej i interesów pra-

cowniczych członków Związku i ich rodzin oraz dąże-
nie do stałej poprawy ich bytu materialnego, kultu-
ralnego i kwalifikacji zawodowych,

2) obrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego 
rozwój i trwałość gospodarki leśnej,

3) promowanie i działalność na rzecz podniesienia ran-
gi członków Związku.
Realizujmy te cele mądrze i zgodnie we wszystkich 

Regionach w kraju i ponad 400 Organizacjach Zakłado-
wych. Niech będą one jednakowo ważne także po 104 
latach dla całego, liczącego ponad 12 tysięcy członków 
Związku Leśników Polskich w RP.

Tekst: Jarosław Szałata
Foto: Archiwum ZLP w RP

Józef Zagórski

https://integro.bs.katowice.pl/33205927511/zwiazek-lesnikow-polskich/statut-zwiazku-lesnikow-polskich?bibFilter=3
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XX Regionalna Spartakiada Leśników  
Muszyna - Złockie 2022

Po kilkuletniej przerwie znów stanęli w szranki  leś-
nicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krakowie, aby rywalizować w XX Regionalnej Spartia-
kiadzie Leśników – Muszyna Złockie 2022. 

Wydarzenie odbyło się w  dniach  7-9 października 
2022 r., a jego organizatorem był Związek Leśników Pol-
skich w RP w Regionie Krakowskim. Do rywalizacji sta-
nęło 14 drużyn.

Leśnicy mieli okazję wykazać się sprawnością fizyczną 
i  refleksem w siatkówce 3-osobowej, w rzucie piłką do 
kosza, tenisie stołowym, rzutkach do tarczy, pchnięciu 
kulą, wbijaniu gwoździ, skakaniu w workach, rąbaniu 
drewna (na 8 części), a także  w przerzynaniu piłą ręczną 
kłody. Bardzo istotne było również celne oko w strzela-
niu do rzutków,  w strzelaniu z kbks i  z wiatrówki.

Po zaciętej i bardzo wyrównanej walce we wszyst-
kich konkurencjach zwycięstwo drużynowe wywalczy-
li po raz kolejny zawodnicy Nadleśnictwa Piwniczna, 
wyprzedzając ekipy z Nadleśnictw Łosie i Miechów. 
Na dalszych pozycjach uplasowały  się kolejno dru-
żyny z nadleśnictw: Niepołomice, Stary Sącz i Myśle-
nice. W spartakiadzie wzięły również udział drużyny 
z Nadleśnictw: Nawojowa, Gromnik, Gorlice, Krościen-
ko, Nowy Targ, Limanowa, Brzesko, a także drużyna  
z  RDLP w Krakowie.

W rzutkach do tarczy – konkurencji dla „szefów” - 
pierwsze miejsce zajął Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy 
Targ, drugie Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa nie-
wielką ilością punktów wyprzedzając Dyrektora RDLP 
w Krakowie.

Trzy najlepsze drużyny Spartakiady zostały uhonoro-
wane pamiątkowymi pucharami, które ufundował  Dy-
rektor RDLP w Krakowie Paweł Szczygieł. 

Sponsorami nagród dla trzech pierwszych miejsc 
w poszczególnych konkurencjach byli Nadleśniczowie 
Nadleśnictw: Gorlice, Gromnik, Limanowa, Niepołomi-
ce, Miechów, Myślenice, Nowy Targ, Piwniczna, Kroś-
cienko, Dąbrowa Tarnowska, Stary Sącz i Łosie. Nagrody 
w konkurencji - niespodziance dla „szefów i sponsorów” 
ufundował Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom.

Spartakiada przebiegała w miłej i serdecznej atmo-
sferze przy sprzyjającej pogodzie.

Mamy nadzieję, że duch sportowy wśród leśników 
nie zaginie i w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze 
szerszym gronie.

Do zobaczenia za rok!

Tekst: Krystyna Sowa
Foto: ZLP w RP w Regionie Krakowskim
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XXXIII Mistrzostwa Polski Leśników  
w Brydżu Sportowym w Solcu Kujawskim.

W dniach 11-14 października 2022 r. w Hotelu „Do-
bre z Lasu” w Solcu Kujawskim (RDLP Toruń), odbyły się  
XXXIII Mistrzostwa Polski Leśników w Brydżu Sporto-
wym. Impreza nie jest zamknięta tylko dla pracowników 
LP i umożliwia również udział zawodników związanych 
w inny sposób z branżą leśną.

Na terenie Dyrekcji Toruńskiej wcześniej zorganizo-
wano takie Mistrzostwa w 2015 roku. Podobnie jak 
wówczas Komitet Organizacyjny Mistrzostw zwrócił 
się do Związku Leśników Polskich w RP z prośbą o ich 
dofinansowanie. Rada Regionu Pomorskiego oraz 
Rada Krajowa ZLP w RP udzieliły wsparcia. Sala mi-
strzowskich rozgrywek przyozdobiona została symbo-
lami Związku.

W rozgrywkach uczestniczą również członkowie 
ZLP w RP między innymi: Przewodniczący Regionu 
Warszawskiego Wojciech Kała, delegatka na Zjazd 
Krajowy Maria Biedrzycka-Dąbek, koledzy z Regio-
nu Olsztyńskiego, Szczecineckiego, Zielonogórskiego 
i inni.

W rozegranych w Mistrzostwach turniejach zwyciężyli:
I. Turniej Par na Impy
1. Jerzy Gosiewski - Jerzy Gryzio
2. Jacek Kokociński - Tomasz Nowakowski
3. Sławomir Jamka - Wiesław Sirman

II. Turniej Par na Maxy
1. Jacek Kokociński / Tomasz Nowakowski
2. Jerzy Gosiewski / Jerzy Gryzio
3. Maria Biedrzycka-Dąbek / Paweł Dąbek

III. Turniej Indywidualny
1. Paweł Borowik
2. Wiesław Sirman
3. Jacek Kokociński  

IV. Turniej Teamów
1. Olsztyn
2. Szczecinek
3. Zielona Góra

Nagrodzono także zwycięzców punktacji długofalowej:
I. Punktacja Długofalowa Indywidualna
1. Jacek Kokociński
2. Jerzy Gosiewski
3. Jerzy Gryzio

II. Punktacja Długofalowa RDLP
1. RDLP Szczecinek
2. RDLP Olsztyn
3. RDLP Warszawa

Zwycięskie trofea w postaci przypominających 
„rozdanie kart” statuetek, wręczyli organizatorzy Mi-
strzostw wraz z  reprezentantem Związku Leśników 
Polskich w RP,  Przewodniczącym Regionu Pomorskie-
go Krzysztofem Jasienieckim, który pogratulował zwy-
cięzcom i przekazał życzenia  w imieniu całego Związ-
ku. Przybliżył także bieżące działania Rady Krajowej na 
rzecz pracowników LP.

Uczestnicy Mistrzostw określali całą imprezę jako 
bardzo udaną.

Wybrano organizatorów następnych Mistrzostw. Bę-
dzie to RDLP w Warszawie na czele z Przewodniczącym 
Regionu Warszawskiego ZLP w RP Wojciechem Kałą.

Tekst: Krzysztof Jasieniecki
Zdjęcia: Jan Fiderewicz

Od lewej: K.Jasieniecki, J.Gryzio, J.Gosiewski, J.Kokociński, 
T.Nowakowski, M.Biedrzycka-Dąbek, P.Dąbek ,I.Jałoza

Od lewej: K.Jasieniecki, S.SŁawiśki, L.Kowalke, J.Gosiewski, 
J.Gryzio, I.Jałoza, M.Wyżlic

Od lewej: W.Kała, Z.Hałaczkiewicz, A.Lenart, T.Józwiak, I.Jałoza, 
M.Wyżlic, L.Kowalke, K.Jasieniecki



IX Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych 
w Szachach

W dniach 15-17 listopada 2022r. w Zespo-
le Szkół Leśnych w Lesku odbyły się IX Mistrzo-
stwa Polski Szkół Leśnych w Szachach pod hono-
rowym patronatem Związku Leśników Polskich  
w Rzeczypospolitej Polskiej. W tych dniach leska 
szkoła gościła 27 zawodników z  Techników Leśnych  
z: Białowieży, Warcina, Starościna, Rucianego-Nidy 
i Zagnańska. Inauguracji zawodów dokonali Wicedy-
rektor Szkoły Pan Janusz Leszczyński oraz Pan Stanisław 
Przytulski przedstawiciel Związku Leśników Polskich 
w RP Okręgu Krośnieńskiego. O zasadach gry przypo-
mniała sędzia zawodów Pani Marta Michalska oraz Pan 
Włodzimierz Hackiewicz. Turniej główny rozgrywany 
był systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 30 
minut na zawodnika. W turnieju można było zdobyć 
V i IV kategorię szachową, udało się to 13 szachistom.  
Podczas uroczystego apelu w obecności całej społecz-
ności uczniowskiej odbyło się zakończenie Mistrzostw. 

Zdobywcy II miejsca- Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku  
z opiekunem Zbigniewem Załawą   

Zdobywcy I miejsca- Technikum Leśne w Starościnie  
z opiekunem Małgorzatą Misztak

Uczestnicy IX Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w Szachach 

Zwycięscy IX Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w Szachach w grze 
błyskawicznej od lewej:  Stanisław Kudlak, Mikołaj Wdowiak,  

Szymon Filistowicz, Paweł Weimer, Paweł Bojko, Patryk Śnieżek



Przy fanfarach odgrywanych przez zespół sygnalistów, 
nagrody wszystkim uczestnikom wręczyli:  Pani Dy-
rektor Jadwiga Szylak , Pan Stanisław Przytulski oraz 
Pan Dawid Gołębiowski Wiceprezes Stowarzyszenia 
Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Le-
sku. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zawodnik 
z Technikum Leśnego w Starościnie – Stanisław Kud-
lak , który zajął I miejsce we wszystkich rozgrywanych 
turniejach: drużynowym, indywidualnym i grze bły-
skawicznej.  

Wyniki rywalizacji w turnieju drużynowym: 
I miejsce - Technikum Leśne w Starościnie – 19,5 pkt. 
(Stanisław Kudlak, Patryk Nowak, Szymon Filistowicz)
II miejsce - Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku – 19 
pkt. (Mikołaj Wdowiak, Błażej Wąsiewicz, Maciej Leś-
niewski)
III miejsce - Zespół Szkół Leśnych w Lesku – 16 pkt.
(Paweł Weimer, Konrad Kamiński, Patryk Śnieżek) 

Wyniki rywalizacji w turnieju indywidualnym:
I miejsce - Stanisław Kudlak z Technikum Leśnego 
w Starościnie  –  9 pkt.
II miejsce - Mikołaj Wdowiak z Zespołu Szkół Leśnych 
w Zagnańsku  –  7,5 pkt.
III miejsce - Paweł Weimer z Zespołu Szkół Leśnych 
w Lesku  –  7 pkt.

Wyniki rywalizacji w turnieju gry błyskawicznej:
I miejsce - Stanisław Kudlak z Technikum Leśnego 
w Starościnie  –  8,5 pkt.
II miejsce - Mikołaj Wdowiak z Zespołu Szkół Leśnych 
w Zagnańsku  –  8 pkt.
III miejsce - Szymon Filistowicz z Technikum Leśnego 
w Starościnie  –  6,5 pkt.

Organizatorzy zawodów wyrażają wdzięczność Związ-
kowi Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej za 
objęcie honorowym patronatem IX Mistrzostw Polski 
Szkół Leśnych w Szachach oraz ufundowanie pucharów.

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy sukce-
sów w Mistrzostwach i życzymy powodzenia  
w kolejnych zawodach.

Tekst: Marta Michalska
Foto: Szymon Brodzicki

Stanisław Kudlak z Technikum Leśnego w Starościnie 
zdobywca złotych medali w turnieju indywidualnym,  

drużynowym i w grze błyskawicznej. 

Z żałobnej karty

KOLEDZE MIROSŁAWOWI CHOROSIOWI
Z POWODU ŚMIERCI OJCA

składa Rada Krajowa,
Rada Regionu Olsztyńskiego

oraz cała społeczność
Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

SERDECZNE WYRAZY 
WSPÓŁCZUCIA
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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
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