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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki oraz do dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych Konrada Tomaszewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze! 

Działając w imieniu społeczności lokalnych sołectw (…) i (…) w gminie (…), woj. zachodniopomorskie, 

zwracam się z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją służbową dotyczącą zwolnienia dyscyplinarnego J. 

O., leśniczego Leśnictwa (…), i skorzystanie z prawa złagodzenia kary, która w odczuciu społecznym jest 

nieadekwatna do czynu, jakiego dopuścił się leśniczy. Czyn ten polegał na pozyskaniu drewna z powszechnie 

znanym zamiarem wykorzystania na dwa krzyże przydrożne, o wymianę których od dawna prosili mieszkań-

cy wsi. Z tego powodu list do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (w załączeniu) podpisali miesz-

kańcy obu wsi. 

Pan J. O. nie kwestionuje zarzutu, sam przyznał się do winy i wskazał miejsce, w którym pozyskał drew-

no, nie sądził jednak, że czyn ten zostanie potraktowany jako pospolita kradzież, a wymierzający karę nie 

znajdą nic na obronę pracownika, który w środowisku cieszy się nieposzlakowaną opinią i znany jest jako 

zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności pracownik Lasów Państwowych i obywatel. 

Jesteśmy przekonani, że Pan Minister i Pan Dyrektor docenią wieloletnią działalność społeczną pana O. na 

rzecz edukacji przyrodniczej, za którą został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także 

odznaczeniami resortowymi za wzorową pracę i zasługi dla łowiectwa. Działania w obronie leśniczego pod-

jęte przez sołtysów wsi (…) i (…), a także proboszcza parafii w (…), poparte ponad stu podpisami mieszkań-

ców, świadczą o uznaniu dla jego działalności społecznej i obywatelskiego zaangażowania. 

Mając na uwadze odczucie społeczne w przedmiotowej sprawie, w pełni popieram prośbę mieszkańców 

skierowaną do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego. Proszę o ponowne 

rozpatrzenie sprawy z uwzględnieniem intencji czynu i dotychczasowej opinii na temat działalności pana J. 

O. 

Z wyrazami szacunku 

Grażyna Sztark 


