Wielka strata dla Roztoczańskiego Parku
Narodowego
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Jan Smoła urodził się 8 listopada 1950 r. w Zwierzyńcu. Edukację leśną rozpoczął w Technikum Leśnym
w Krasiczynie, które ukończył w 1969 r. W 1988 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uzyskał tytuł
magistra inżyniera leśnictwa. W trakcie pracy odbył studia podyplomowe w zakresie ochrony parków
narodowych. Pracę zawodową rozpoczął w październiku 1969 r. w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych
w Lublinie, w Nadleśnictwie Zwierzyniec, w którym pracował do końca czerwca 1974 r. na stanowisku
leśniczego. Z Roztoczańskim Parkiem Narodowym związany był od momentu jego powstania w 1974 r.
Zajmował kolejno stanowiska: podleśniczego, leśniczego, nadleśniczego, a od 2002 r. zastępcy Dyrektora
Roztoczańskiego Parku Narodowego ds. ochrony przyrody. Od 1978 r. należał do Polskiego Towarzystwa
Leśnego.
Do szczególnych osiągnięć Jana Smoły należy m.in.
Konsekwentne prowadzenie programu przebudowy drzewostanów w Parku.
Nadzór i realizacja programu ochrony płazów.
Uczestnictwo w opracowaniu i wykonaniu programu renaturalizacji stosunków wodnych w południowej
części Parku.
Udział w opracowaniu programów ochrony środowiska oraz prawidłowego funkcjonowania gospodarki
leśnej w otulinie Parku.
Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, w zakresie ras zwierząt objętych programem
ochrony zasobów genetycznych w ramach hodowli zachowawczej konika polskiego, owcy uhruskiej,
bydła białogrzbietego i rasy czerwonej polskiej,
Współpraca z Zespołem Ochrony Lasu w Radomiu, w zakresie ochrony lasów przed skutkami czynników
biotycznych i abiotycznych w drzewostanach Parku.
Za wzorową służbę otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz szereg odznak i wyróżnień społecznych i branżowych.
W osobie Dyrektora Jana Smoły Roztoczański Park Narodowy traci niezwykle oddanego przyrodzie pracownika. Jego wytrwałość, sumienność, zdyscyplinowanie przez ponad 40 lat pracy
w Parku może być wzorem do naśladowania w skutecznym działaniu na rzecz ochrony przyrody.
W imieniu Dyrekcji o pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przekazujemy wyrazy współczucia dla Rodziny, przyjaciół, bliskich i współpracowników Pana
Dyrektora.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 14 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu

