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Wyróżnienia za pracę dla leśnictwa 
i ochrony Środowiska 

Награды за работы для лесного хозяйства и защиты среды 

Awards for work for forestry 

and environment protection 

O bywatel szwedzki inż. Czesław Waluszewski, Szef Działu 
Techniczno-Handlowego w spółce akcyjnej Svenska Cellulosa Aktie- 

bolaget w Sundsvall został wyróżmiony srebrną odznaką Orderu Zasługi 
PRL. Aktu dekoracji dokonał w dniu 9 grudnia 1976 r. Ambasador Pol- 
ski w Sztokholmie Stefan Staniszewski. 

Inż. Waluszewski często przyjeżdża służbowo do Polski. Od wielu lat 
współpracuje z Zarządem Głównym PTL. Dzięki jego pomocy otrzyma- 
liśmy materiały i publikacje dotyczące plantacji Pinus contorta i Abies 
grandis w Szwecji oraz dokumentację fotograficzną dotyczącą stosowa- 
nych w leśnictwie procesów technologicznych. Przy jego pomocy organi- 
zowano praktyki studenckie oraz staże dla polskich pracowników z dzie- 
dziny drzewnictwa w zakładach przemysłowych SCA w Szwecji. W Sund- 
svall jest zawsze życzliwym opiekunem leśników i pracowników drzewni- 
ctwa z Polski. 

W dniu 20 listopada 1976 r. wręczono prof. Stefanowi Myczkow- 
skiemu! nagrodę naukową im. Włodzimierza Pietrzaka za wybitną 
działalność na polu ochrony środowiska prowadzoną pod hasłem „„Ochro- 
na przyrody — Ochroną człowieka”. Obszerny artykuł na ten temat opu- 
blikował tygodnik „Kierunki” nr 51 z dnia 19.XII.1976 r. pod tytułem 
„Chronić przyrodę — to znaczy chronić człowieka”. Prof. dr hab. S. Mycz- 
kowski kierował od 1967 r. Katedrą Botaniki Leśnej na Wydziale Leś- 
nym Akademii Rolniczej w Krakowie, był zastępcą dyrektora Instytutu 
Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym oraz kierownikiem jedynego w Pol- 
sce międzywydziałowego Studium Podyplomowego Ochrony Przyrody, za- 
stępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych PAN. 

Z nazwiskiem prof. Myczkowskiego wiążą się w 1976 r. trzy duże 
osiągnięcia: przyznanie w kwietniu nagrody Fundacji im. J. W. Goethego 
w Bazylei za wybitną działalność na polu ochrony środowiska przyrod- 
niczego, wydanie dzieła „Człowiek — Przyroda — Cywilizacja” (Pań- 
stwowe Wydawnictwo Naukowe 1976) oraz przyznanie nagrody im. Pie- 
trzaka. 
ae zp 

1 W wyniku katastrofy samochodowej prof. Stefan Myczkowski zmarł 2 czerw- 

ca 1977 r. (Red.)
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Prof. S. Myczkowski był przewodniczącym Komisji Ochrony Przyrody 

i Turystyki w Zarządzie Głównym PTL. 
Wyróżnionemu — inż. Czesławowi Waluszewskiemu — przekazujemy 

wyrazy uznania i życzenia dalszej, bogatej w efekty współpracy z PIL. 

W dniu 14 stycznia 1977 r. na plenarnym zebraniu Koła ZBoWiD przy 

inisterstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wręczono przedstawi- 

cielom ZG PTL dyplom uznania, którego reprodukcję podajemy tutaj. 

Nadanie tego dyplomu wiąże się głównie z wydaniem przez Towarzystwo 

w 1967 roku opracowania zbiorowego pt. „Leśnictwo polskie w okresie 

drugiej wojny światowej” oraz systematycznie prowadzoną akcję zbie- 

rania dalszych materiałów, które mają stanowić podstawę do opracowa- 

nia szerzej ujętego drugiego wydania. Prace związane z realizacją tego 

zadania weszły w stadium końcowe. o 
Franciszek Krzysik


