
 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

Szanowny Pan 

Andrzej Nowak 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych  

w Białymstoku 

 
Szanowny Panie Dyrektorze, 

Szanowni Leśnicy, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystych Regionalnych 

Obchodach Dni Lasu, które odbywają się dzisiaj w Łomży. Żałuję, że ze względu na 

obowiązki rządowe i parlamentarne nie mogę w nich bezpośrednio uczestniczyć. Proszę więc  

o przyjęcie chociaż tą drogą kilku słów okolicznościowej refleksji. 

Polska znajduje się w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. 

Zajmują one blisko 30 % terytorium naszego kraju. To o 9 punktów procentowych więcej niż 

w roku 1945. Jest to w głównej mierze zasługa wieloletniej pracy leśników – odpowiedzialnej 

i dobrze zorganizowanej społeczności, która z wielkim zaangażowaniem dba o to jedno                        

z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje nasza Ojczyzna. Efekty tej pracy widać szczególnie 

tutaj, w województwie podlaskim będącym częścią Zielonych Płuc Polski. 

Wyrażam głębokie uznanie dla polskich leśników za racjonalnie prowadzoną 

gospodarkę leśną, która przyczynia się nie tylko do zwiększania lesistości, ale także 

wzmacnia naszą gospodarkę, zapewnia ochronę przyrody i stwarza dogodne warunki do 

wypoczynku tysiącom Polaków. Wzbudza podziw, że rocznie na terenie całego kraju sadzicie 

ok. 500 mln nowych drzew. To ogromna praca, która zasługuje na szacunek. 

Leśnicy są grupą, której szczególnie bliskie są wartości patriotyczne. Brali czynny 

udział w walkach o wolność naszej Ojczyzny podczas II wojny światowej, ponosili ofiary     

w powojennych zmaganiach o prawdziwą niepodległość z narzuconym siłą sowieckim 

systemem komunistycznym. Wśród pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje              

i innych obozach kaźni znajdowało się wielu leśników. W obecnych, również niełatwych 

czasach pokoju kultywujecie pamięć o naszych narodowych bohaterach. Jednym z ostatnich 

tego dowodów jest budowa pomnika poświęconego Danucie Siedzikównie „Ince”, którego
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odsłonięcia dokonaliśmy wspólnie 11 czerwca 2017 roku w Gruszkach w Nadleśnictwie 

Browsk. Nie pierwszy raz dzięki Waszym staraniom nasi bohaterowie wracają do zbiorowej 

pamięci polskiego społeczeństwa. Mam w świeżej pamięci nasze niedawne spotkanie przy 

pomniku upamiętniającym poległych leśników w Studzienicznej koło Augustowa i modlitwę 

w Ich intencji. Podejmowane przez Was inicjatywy stanowią inspirację do dawania 

aktywnego świadectwa i pracy na rzecz Ojczyzny dla wszystkich polskich obywateli. 

Przykład Puszczy Białowieskiej pokazuje, że niestety musicie dziś przeciwstawiać się 

szkodliwym działaniom ludzi, którym w rzeczywistości nie zależy na ochronie przyrody. 

Ekoterroryzm i ekoszantaż stosowany przez lewackie środowiska utrudnia realizację planu 

naprawczego Puszczy, prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej i  jej prawdziwą ochronę.   

Pragnę Wam podziękować za Waszą aktywność i postawę oraz pogratulować  

osiąganych sukcesów. Życzę wszystkim leśnikom zadowolenia ze służby oraz akceptacji dla 

Waszej misji ze strony całego polskiego społeczeństwa.  

Niech wstawiennictwo Waszego Patrona św. Jana Gwalberta towarzyszy Wam  

w codziennej pracy. Szczęść Wam Boże. Darzbór. 

  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

                                                                            

   Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

 

  Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

  i Administracji 

 

 

 

 

 

      

                

                Jarosław Zieliński 
 

 

 
 

Warszawa, 22 czerwca 2017 roku 
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