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Sprawozdanie z 59 Zjazdu
Oddziałów Polskiego Towarzystwa

Delegatów
Отчёт

—_

w

съезда

Kazimierzu

Dolnym,

делегатов

в Дольном

24 września

Отделов

Казимеже

Leśnego

1959 r.

Польского

24 сентября

Лесного

1959

Общества

г.

Report of the 59-th Session of Local Sections of the Polish Forest
Society Delegates held in Kazimierz, september 24. 1959

9 4 września
tów

1959 r. w Kazimierzu

Oddziałów

PTL.

Dolnym

Oprócz

delegatów

odbył się 59 Zjazd
w

zjeździe

członkowie Zarządu Głównego oraz zaproszeni goście.

niczyło

ogółem

97

wzięli

Delega-

udział

W zjeździe uczest-

osób.

Przewodniczył mgr Bolesław Kucharek przy udziale doc. dra
Z. Pohla i mgra inż. L. Kłosińskiego.
Sekretarzami zjazdu byli
mgr inż. T. Partyka i mgr inż. W. Kozłowski.
Przed przystąpieniem do obrad chwilą milczenia uczczono pamięć zmarłych w 1959 r. członków Towarzystwa
prof. dra Miecz ysława
Czaji
Sekretarza Wydziału V PAN i mgra inż. B. Benze
nadleśni-

czego nadl. Świeca.
Powołano

mgr

ski,

dwie

Komisje

inż. St. Sowiński

poseł na Sejm

mgr St. Ruśkiewicz,

oraz Komisję Regulaminową
mgr J. Gomółka,
mgr
mgr P. Brajbisz.

Sprawozdanie

sprawozdaniu

strukturę

PRL,

Wniosków

mgr

w

składzie:

K. Korzeniow-

mgr T. Gozdek

w skład której weszli, mgr T. Tekielski,
J. Wołoszczuk,
mgr S. Niwiński,

Towarzystwa

sekretarz Zarządu

omówiono

organizacyjną

Komisję

mgr St. Smólski,

z działalności

mgr IT. Partyka

W

zjazdowe:

w

Głównego.

ubiegłym

skład władz Towarzystwa

Zarządu

Głównego

oraz

skład

roku

odczytał

i zaszłe zmiany,

istniejących

przy

nim Komisji, stan liczebny członków oddziałów oraz wzrost liczby człon-

ków w oddziałach: warszawskim, łódzkim, siedleckim i krakowskim.
Działalność towarzystwa szła głównie w następujących kierunkach:
1) opracowanie wieloletniego programu prac,
2) rozszerzenie zakresu

działania, 3) starania o zwiększenie bazy finansowej.
Działalność ta ogniskowała się przede wszystkim na szczeblu Zarządu

Głównego,

Obecnie

udział

oddziałów

zamierzenia

był

zdążają

raczej

do

fragmentaryczny.

rozłożenia

ciężaru

prac

również

na

zarządy oddziałów, przez organizowanie konferencji terenowych uwzględ-
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niajacych lokalne i aktualne przy tym problemy. Organizowanie konferencji ogólnokrajowych pozostanie przy Zarządzie Głównym.
Program działalności był dyskutowany na poszerzonym zebraniu Za-

rządu Głównego w Zakopanem.
Rozszerzenie działalności Towarzystwa

łanie

nowych

komisji,

spodarowania

a mianowicie

lasu i łowiectwa.

osiągnięto

ekonomiki

głównie

i polityki

przez powo-

leśnej,

zago-

Zarząd Główny zabiegał o uruchomienie własnego przedsiębiorstwa,
jednakże zabiegi te nie przyniosły pożądanego efektu, wskutek czego
sytuacja finasowa PTL jest niekorzystna.
|
W okresie sprawozdawczym odbyło się : w Zakopanem rozszerzone zebranie Zarządu Głównego z udziałem przewodniczących oddziałów, 12 zebrań Zarządu Głównego, 42 zebrania Prezydium.
Do najważniejszych prac Zarządu Głównego należą: opracowanie memoriału w sprawie powołania Wydziału Leśnego w Krakowie, opracowanie regulaminów wewnętrznych organów Towarzystwa, nawiązanie kontaktów z ośrodkami akademickimi w Poznaniu i Warszawie, spowodo-

wanie

umieszczenia

Drzewnego

pisma

w

Biuletynie

zalecającego

Ministerstwa

prenumeratę

Leśnictwa

„Sylwana*

administracji lasów państwowych.
Prace Komisji Zarządu. Głównego.

w

i Przemysłu

jednostkach

Dzialność
odczytowa.
Odbyło się około 70 zebrań odczytowo
dyskusyjnych, z których 33 staraniem Komisji Studiów. Najwięcej zebrań
odbyło się w oddziałach w Szczecinku, Łodzi i Poznaniu.

Konferencje
naukowe.
Zorganizowano następujące konferencje: 1) ogólno-krajową w sprawie planu perspektywicznego leśnictwa
i drzewnictwa;
2) regionalną w sprawie zagospodarowania Parku Tatrzańskiego; lokalne w oddziałach krakowskim, opolskim, radomskim,
żarskim i warszawskim poświęcono zagadnieniom hodowlanym, ochrony
lasu, typologii, genetyki oraz technologii przemysłu przetwórczego.
Popularyzacja
leśnictwa.
Staraniem Zarządu Głównego

kontynuowano w ramach audycji przyrodniczo-technicznych Polskiego
Radia pogadanki prof. dra W. Grochowskiego
na temat produktów leśnych oraz w ramach tzw. skrzynki radiowej, prowadzonej przez
red. inż. L. Chociłowskiego,
aktualności leśne.
Akcja
szkoleniowa.
Przedyskutowano sprawę zorganizowania
przez PTL

Akcja

pedyczny

kursu z zakresu postępów wiedzy leśnej.

wydawnicza.

dla leśników,

W

druku

znajduje

drzewiarzy i myśliwych,

się słownik

encyklo-

który się ukaże w sprze-

dazy jeszcze w 1959 r. Podjęto z inicjatywy Komisji Studiów prace przygotowawcze z związku z projektowanym wydaniem biuletynu informacyjnego.
Konkursy
naukowe.
Ogłoszono konkurs na opracowanie monograficzne

z zakresu

historii

leśnictwa.

Nagrody

w

wysokości

łącznej

16 tys. zł. zostały ufundowane przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego, Polskie Towarzystwo Historyczne i Polskie Towarzystwo
Leśne.
Powołano Sąd Konkursowy oraz ogłoszono na łamach pięciu

czasopism leśnych
Biblioteka.

i 222

tomów.

PTL

warunki konkursu.
Biblioteka Towarzystwa

utrzymuje

kontakt

wysyłając rocznie 792 egz. „Sylwana'.
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z

składa

25

się z 192 periodyków

krajami

na

kontynencie

Otrzymujemy przeciętnie rocznie

269 zeszytow oraz 43 tomy.

Zarzad Glowny udostepnit w roku biezacym

na pewien czas 25 czasopism i 17 tomów Oddziałowi Poznańskiemu.
Kontakty
z zagranicą.
Czyniono wysiłki w celu nawiązania

kontaktów z towarzystwami naukowymi zagranicą. W wyniku tych starań odwiedzili Polskę: leśnicy bułgarscy (7 osób) i czterej profesorowie
niemieccy.
Gościem Towarzystwa był ponadto przebywający w kraju na zaproszeIUFRO prof. Leibundgut z Ziirichu. Nie zostały zrealizowane wy-

cieczki do Szwecji (ze względu na trudności dewizowe) i ĆSR (z powodu

braku reflektantów).
Doświadczenia roku ubiegłego dowiodły, że organizowanie wyjazdów
większych grup powoduje trudności techniczne. Stąd też Zarząd Główny
zamierza dobierać niewielkie grupy specjalistów złożone z członków PTL.
Współpraca
z
innymi
instytucjami. PTL utrzymuje
kontakt z Radą Naukowo-Techniczną przy Ministrze Leśnictwa, Zakładem

Planowania

Perspekt. przy Radzie Ministrów oraz Stowarzyszeniem

nierów i Techników

Leśnictwa

Działalność

Komisja

Komisji

i Drzewnictwa.

Problemowych.

Ekonomiki

utworzono w 1959 r.

i

Polityki

Leśnej.

Inży-

Komisję

Postawiła ona sobie za cel analizę głównych proble-

mów gospodarki leśnej i drzewnej w Polsce, jak również rozwijanie
myśli ekonomicznej wśród szerokich rzesz leśników i drzewiarzy.
Zorganizowano cztery zebrania, na których przedyskutowano aktualne
problemy polityki leśnej, a mianowicie: 1) zagadnienie bilansu drzewnego,
nienie

2) zagadnienie akumulacji i kierunków inwestowania,
3) zagadstanu lasu na tle rozmiaru użytkowania w planie perspektywicz-

nym.
Członkowie
Planowania

leśnego

w

Komisji

przy

wzięli udział w dyskusji prowadzonej

Radzie

planie

Ministrów

perspektywicznym.

rzutu planu perspektywicznego
Komisja
Gospodarki

nizowano

dwa

zebrania

Irzebieńskiej

nach

leśnych

rzystania

i

ścieków

pt. „Zagadnienie

rozwoju

Opracowano

z referatami:
ekspertyz

J. Wierzbickiego

komunalnych

tacjach topolowych”.
Ponadto komisja

sprawie

opinię

leśnictwa i drzewnictwa.
Wodnej.
Staraniem

dyskusyjne

2) prof.

w

pt. „Możliwości
w

lasach

prace zmierzające

do opublikowania

się w nadleśnictwach.

dokumentów

komisji

znajdujących

Komisja
Zadrzewień.
normy materiału zadrzewionego,

dokonali

Komisja
2) ustalić

Marii

na

tere-

wyko-

plan-

oraz projekt

umieszczenia
Henryka

dawnych

Członkowie

zorga-

oraz

zabiegała

polskiego' (z okazji

Polskiego).

II

w sprawie melio-

prawy pt. „Dzieje
lasu i leśnictwa

stwa

komisji

ustaliła program prac na lata 1959—1960

prowadzi

projektu

1) doc. mgra

organizacji w 1959 r. konferencji naukowo-technicznej
racji Puszczy Białowieskiej.
Komisja
Historii
Leśnictwa.
Komisja

Komisja

gospodarstwa

melioracyjnych

i przemysłowych

cowanie życiorysów wybitnych leśników, w celu
wanie'. W najbliższym czasie ukaże się życiorys
leckiego
z obszerną bibliografią jego prac.

w Komisji

wstępnej

o opra-

w „SylStrze-

obszernej

tysiąclecia

roz-

Pań-

inwentaryzacji

postanowiła:
1) opracować
dobór gatunków i odmian.
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3) prowadzić

coroczną

kwalifikację

szkółek

zadrzewieniowych,

4) opra-

cować ramowe zasady techniczno-gospodarcze prac zadrzewieniowych.
Zlecono przewodniczącemu komisji opracowanie zasad zakładania i prowadzenia szkółek zadrzewieniowych.
Członkowie komisji biorą udział
w pracach Komisji
Frontu Narodowego.

Zadrzewienia

Kraju

w

Ogólnopolskim

Komitecie

Komisja
Ochrony
Przyrody.
Działalność komisji ograniczała się do prac związanych z przygotowaniami do VII Kongresu Mię-

dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Towarzystwo
Kongres odbędzie się w Polsce w czerwcu 1960 r.
Jeszcze

w

1959

r. Komisja

zamierza

zorganizować

jest członkiem Unii.

konferencję

poświę-

coną zagadnieniom ochrony ekotypów drzew leśnych.
Komisja
Drzewnictwa.
Z inicjatywy
komisji
zaproszono
do Polski wybitnych specjalistów drzewiarzy z NRD, NRF i Anglii.
Przy współpracy z Radą Naukowo-Techniczną przy Ministrze Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego zorganizowano 2 konferencje problemowe o te-

matyce

z

zakresu

Z. Rozmeja

chemicznej

pt. „Zagadnienie

technologii

drewna

wykorzystania

z

strużki

referatami

prof.

poekstrakcyjnej

do produkcji mas półchemicznych” i mgra inż. A. Waligóry

pt. „Za-

gadnienie technologii przerobu żywicy balsamicznej oraz ekstrakcji karpiny .
W ramach akcji odczytowej zorganizowano odczyty: 1) mgra J. Kuleszy
pt. „Kierunki selektywizacji środków ochrony lasu',
2) dra

J. Ważnego

pt. „Wrażenia

z podróży naukowej

do NRF“.

Komisja
Łowiectwa.
Prace komisji obejmowały zagadnienia
organizacyjne i propagandowe. Przewodniczący komisji brał udział w posiedzeniach Sejmowej Komisji Leśnictwa i Drzewnictwa, związanych
z zagadnieniami łowiectwa.
Komisja opracowuje rejonizację najważniejszych gatunków zwierzyny łownej w kraju.
Komisja
Zagospodarowania
Lasu.
Z uwagi na nieobsadzenie stanowiska przewodniczącego problemy tej komisji uwzględniono w pracach Komisji Studiów.
Komisja

Typologiczna.

Komisja

ta o zmienionym

składzie

nie rozwinęła większej działalności.
Przewidywane jest zorganizowanie konferencji w sprawach typologii.
Działalność oddziałów jest ograniczona. Przyczyny takiego stanu są
następujące: specyficzne warunki pracy członków PTL, zmiany w administracji lasów państwowych, które spowodowały zerwanie więzi wśród
członków Towarzystwa.
Działalność oddziałów Towarzystwa:
Oddział
w
Białymstoku
zainicjował

pertyzy
nietod

w Puszczy

Białowieskiej

zagospodarowania.

mającej

na

przeprowadzenie

celu ustalenie

Oddział

w

Gdańsku

przeprowadza

badania

Oddział

w

Lublinie

zainicjował

współpracę

eks-

właściwych

nad zagospodaro-

waniem drzewostanów bukowych w Krainie Bałtyckiej.
Oddział
w
Katowicach
uczestniczył w przyjęciu gości zagranicznych ze Szwecji i Bułgarii, zapoznając ich z gospodarką leśną na
swoim terenie.
dzieckimi. Zorganizowano wycieczkę
uprawy wikliny i sumaka octowca.
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do Puław

z leśnikami

poświęconą

ra-

zagadnieniom

Oddział

wych

w Łodzi

współpracował

w zorganizowaniu kursu

z zarządem

lasów

w zakresie typologii leśnej.

państwo-

Oddział
w
Opolu
przeprowadził inwentaryzację parków oraz
rozwijał problematykę związaną z fitomelioracją.
Oddział
w
Poznaniu organizuje spotkania członków Towa-

rzystwa w ramach wieczorów klubowych, połączonych z dyskusją naukową.. Współpracuje z Zarządem LP i SITLiD w realizacji filmów krótkometrazowych o tematyce leśnej. Nawiązał kontakty z kołem studentów
leśników przy WSR.

Oddział

w

Radomiu

rozwija współpracę z Zakładem

Dendro-

logii i Pomologii PAN. oraz z Zarządem LP w Radomiu w zakresie
zakładania plantacji nasiennych modrzewia polskiego.
Członkowie od-

działu

biorą

udział

w

organizowaniu

Parku Narodowego.
Oddział
w
Siedlcach
lenia i uproduktywnienia wydm
w sprawie naturalnych stanowisk

wycieczek

do

Świętokrzyskiego

współpracuje z IBL
śródlądowych oraz
świerka i buka.

w zakresie ustarozpisał ankietę

Uddział
w
Szczecinie
współpracuje z Towarzystwem Rozwoju Ziem Zachodnich w zakresie planowania zadrzewień na terenie

województwa.

Oddział

Rozwija

w

z lowarzystwem
cych o polskości

akcję

referatową.

Szczecinku

—

członkowie

Historycznym w gromadzeniu
Pomorza Zachodniego.

oddziału

współpracują

materiałów,

świadcza-

Oddział
we
Wrocławiu
wymienia poglądy z leśnikami czeskimi na zagadnienia gospodarczo-leśne w pasie przygranicznym. Oddział

prowadzi

podręczną

biblioteczkę.

Oddział
w
Toruniu
współpracuje z Zakładem Dendrologii
i Pomologii PAŃ w zakresie wyboru drzew elitarnych.
Oddział
w
Warszawie
współpracuje z Zarządem Głównym
w organizowaniu konferencji problemowych. Staraniem oddziału nawiązano kontakt z młodzieżą akademicką SGGW.
Oddział
w Żarach
zorganizował konferencję poświęconą genetyce leśnej oraz kontynuował inwentaryzację egzotów w parku miejskim.

Oddział

w

Olsztynie

działalności nie wykazał.

Następny sprawozdawca mgr inż. J. Zelicho,
sekretarz odpowiedzialny Komitetu Redakcyjnego „Sylwana', złożył sprawozdanie w imieniu Redaktora Naczelnego, który przebywa na Międzynarodowej Konferencji Topolowej we Włoszech.
W sprawozdaniu ujęto 3-letni okres dotychczasowej działalności obecnego Komitetu Redakcyjnego, na tle sytuacji w jakiej znajdował się poprzedni Komitet Redakcyjny w okresie, gdy „Sylwan' był finansowany
przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Przejęcie finansowania „Sylwana'* począwszy о4 1. [. 1957 r. przez PAN
znacznie poprawiło warunki redagowania i wydawania czasopisma. W po-

łowie 1957 r. poprawiono jakość papieru z kl. V na III, od numeru
8/1958 wprowadzono odbitki autorskie, a od 1.I. 1959r. ilustracje podokładkowe.
Stosownie do uchwały Zjazdu Delegatów PTL z 24. VI. 1956r. w Kry-

nicy zlikwidowano od 1. I. 1957 r. dwuseryjność czasopisma.
Znacznej

poprawie

uległ

napływ

artykułów,

co umożliwia

racjonalną
11

ich selekcje.
Komitet Redakcyjny zwrócił się pisemnie do 125 osób
(leśników i drzewiarzy) z propozycją opracowania artykułów.
Nie zawsze jednak udaje się uzyskać artykuł na określony temat
.
W wyniku nawiązania kontaktów z autorami zagranicznymi drukowano
artykuły: Georgescu,
Waltera
Schmidta,
Pieriechoda,
Wasiliewa,
Sukaczewa,
Pejoskiego
i Benicza.

Nakład „Sylwana'* wnosi, 2400 egz. Z ilości tej PTL zakupuje dla
swych członków 1 320 egz., „Ruch* wysyła zagranicę 128 egz., prenumeraty krajowe zbiorowe — 275 egz., prenumeraty indywidualne — 227 egz.,
sprzedaż w kioskach — 149 egz., PAN 60 egz., sprzedaż drobna PWRiL
—
140 egz., pozostaje niesprzedanych 101 egz. Ze względu na to, że Zarzą
d

Główny PTL wysyła za granicę 82 egz., łącznie odbiorcy zagraniczni otrzymuja 210 egz.
Porównanie poszczególnych działów co do liczby stron roczników
1957—
—1959 z rocznikami 1953—1955 przedstawia się następując
o:
a) na tym samym poziomie utrzymały się działy:
kronika, zoologia
leśna, pozyskiwanie drewna wraz z transportem, inżynieria, admin
istracja;

b) wzrost wykazały:
przeglądy dokumentacyjne, czynniki siedliska,
botanika, typologia, hodowla lasu, ochrona, urządzanie lasu, historia
lasów
1 leśnictwa,

polityka

leśna,

lasy w różnych

regionach,

nauczanie, towarzystwa naukowe:
c) spadek liczby stron objął zagadnienia

ochrona

ogólno-leśne,

przyrody,

ekologię

roślin,

o objętości
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pomiar drzew i drzewostanów, ekonomikę, zbyt produktów leśnych, produkty leśne i ich użytkowanie, badania naukowe, międzynarodową politykę leśną.

W

latach

1953—1955

wydrukowano

231

artykułów

strony, przy przeciętnej 6,6 strony na 1 artykuł; w okresie 1957 do maja
1959 wydrukowano 300 artykułów w objętości 2 864 strony; przeciętna

objętość artykułu — 9,5 strony, co stanowi wzrost o 44%.
Komitet Redakcyjny apeluje do członków Towarzystwa nie tylko o nadsyłanie artykułów, lecz również rad i opinii dotyczących redagowania
czasopisma.

Zdaniem Komitetu „Sylwan' jest czasopismem naukowo-problemowym

1 nie może

Mgr

zejść do roli czasopisma

Śliwa

zreferował

stan

techniczno-instruktażowego.

zadłużenia

oddziałów

na

1.IX. 1959r.

(14018 zł — z tytułu zaległych składek oraz 29 786 zł za prenumeratę
'').
„Sylwana
Mgr Daszkiewicz,
z ramienia Głównej Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z działalności Komisji. Uchwały poprzedniego Zjazdu
Delegatów

następujące

1. Należy

nie

zostały

dezyderaty.

zobowiązać

w

pełni

wykonane,

zarządy oddziałów

w

PTL

związku

z czym

wysuwa

do bezwzględnego

zasto-

stowania się do uchwał Walnego Zjazdu Delegatów, powziętych 4 wrze-

śnia 1958 r. w Międzyzdrojach

i do niezwłocznego

kich zaległości z tytułu składek członkowskich

uregulowania

i prenumeraty

wszyst-

„Sylwana'.

Zobowiązać zarządy oddziałów PTL, aby w przyszłości należności te
były regulowane na bieżąco.
2. Zobowiązać Zarząd Główny, aby do końca bieżącego roku zakończył

inwentaryzację starych roczników „Sylwana'', odpowiednio je zagospodarował
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oraz

uporządkował

bibliotekę.

nej

3. Zobowiązać
w

celu

składników

jących

się w

Zarząd

przeprowadzenia

majątkowych
Zarządzie

4. Biorąc pod uwagę

stawia

Rewizyjna

misja

Główny

do powołania

szczegółowej

Głównym

Leonardowi

zimierzowi

oddziałach.

Odznaki

Chociłowskiemu,

mgrowi

Ka-

inż.

Stanisławowi

inż.

mgrowi

Honorowej

Żemisowi,

dyr. Stanisławowi

Iwanowskiemu,

Ko-

Zarządu

działalności

Złotej

o przyznanie

znajdu-

Główna

1958

w roku

o zaaprobowanie

wniosek

PTL za zasługi na polu leśnictwa:
inż.

jak też i w

wszystkich

r. zarówno

1959

grudnia

Inwentaryzacyj-

inwentaryzacji

całokształt pracy PTL

Głównego za ten rok.
Z kolei uchwalono wniosek

red.

31

na

PTL

Komisji

mgrowi
Kozerskiemu,
mgrowi inż. Stanisławowi
Jenke,
Henrykowi
inż.
mgrowi
Osińskiemu,
Feliksowi
inż.
dyr.
Pohlowi,
doc. drowi Zygmuntowi
Ostrowskiemu,
Franciszkowi

Szkiłłądziowi,

Wiercińskiemu.
W dyskusji pierwszy

projektu

zorganizowania

projektu

jest

zadrzewieniowych,

łów

oświetlając

zabrał głos prof. Krzysik
przez

zgodnie

z zaleceniem

wzorcowego

obiektu

stworzenie

produkcji

przedsiębiorstwa

PTL

Wacławowi

inż.

mgrowi

dla

materia-

Celem

Rządu.

Prezydium

sprawę

właści-

studiowania

wych metod produkcji oraz szkolenie w tym zakresie pracowników.
Prof. Krzysik podkreśla znaczenie współpracy PTL z Radą Naukowo-[echniczną przy Ministrze Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Omawiając sytuację na odcinku wydawniczym podkreśla osiągnięcia Komitetu
Redakcyjnego „Sylwana'. Konieczne jest jednak stworzenie w „Syl-

wanie' działu aktualności, dla notowania wydarzeń z życia
Zwraca się z apelem o pomoc w rozszerzeniu prenumeraty

w

jednostkach

administracji

prof. Kolmanna:

powiedź

lasów

państwowych,

cytując

być dumna

„Polska może

przy

fachowego.
„Sylwana
tym

wy-

leśnic-

ze swego

twa i „Sylwana — najstarszego czasopisma leśnego na Świecie''.
Poseł Sowiński porusza zagadnienia gospodarki wodnej, ustosunko-

wując się krytycznie do problematyki

Gospodarki

Komisji

Wodnej

PTL.

Podkreśla zbyt małą koordynację prac w tej dziedzinie na odcinku leśnictwa i drzewnictwa. Proponuje zorganizowanie konferencji w sprawie bu-

dowy zapór wodnych w powiecie żywieckim.
stwierdza, że przedmówca nie
W odpowiedzi mgr Frankiewicz
jest dostatecznie zorientowany w pracach komisji. Następnie przedstawia
zamierzenia Komisji na najbliższe lata. Komisja utrzymuje kontakt
z Komitetem Gospodarki Wodnej PAN, który częściowo subwencjonował
jej prace. Przedstawiciel Towarzystwa brał udział w konferencji w sprawie budowy zapory wodnej w Czorsztynie.
proponuje rozszerzenie zakresu działalności KoMgr Górzyński

misji Drzewnictwa.

jakie

blemów,
tego

świadczy

Głównego

w

problematyki

Mgr

stoją

Zainteresowania

przed

również

części

fakt

drzewnictwem
nie

dotyczącej

drzewnej.

Korzeniowski

misji Gospodarki Wodnej
również o uwzględnienie

Komisji

w

są niewspółmierne

zamieszczenia

Komitetu

wysuwa

Polsce.
w

O

propozycję

niedocenianiu

Regulaminie

Redakcyjnego

włączenia

do pro-

Zarządu

„Sylwana ' —

do prac

Ko-

Wnosi
sprawy granicy rolno-leśnej w górach.
w pracach Towarzystwa sprawy użytkowania

gleb rolniczo nieopłacalnych.
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Mgr Mastynski

porusza problemy gospodarki wodnej na terenach

W

Głównego

nizinnych. Uważa, że sprawę tę należy rozważyć na konferencji naukowej.
Prol. Linke zwraca się z apelem do Towarzystwa o podjęcie uchwały
w sprawie wprowadzenia na Wydziałach Rolnych szkół wyższych wykładów encyklopedii leśnictwa oraz łowiectwa.
Mgr Zelicho
uznaje potrzebę uaktualnienia kroniki w „Sylwanie'
i omawia wysiłki Komitetu Redakcyjnego w tym zakresie, które nie
odniosły skutku.
Przewodniczący Zjazdu mgr Kucharek
poddaje pod głosowanie
wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej.
imieniu

Zarządu

do

wniosków

ustosunkowuje

się

prof.

Krzysik dziękując za wytknięcie błędów i prosi na przyszłość o analizę
merytoryczną prac Zarządu Głównego i Komisji.
Mgr Górzyński wnosi o zaaprobowanie działalności Zarządu Głównego w 1958 r. z podziękowaniem.
Delegaci jednogłośnie przyjmują

wnioski

Głównej

Komisji

Rewizyj-

nej uzupełnione przez mgra Górzyńskiego.
Po przerwie obiadowej doc. Z. Wilusz wygłosił prelekcję na temat
nowoczesnych metod zwiększenia produkcyjności drzewostanów.
Mówca

zwraca

się do Zarządu

Głównego

zreferował

problematykę

z prośbą

o pomoc

w wydaniu

w Polsce pracy prof. Lindquista pt. „Genetyka w praktyce leśnej'.
Wysuwa propozycje współdziałania PTL w akcji wyboru drzew elitarnych.

Doc.

Krajski

prac

PTL

przewidzianą

na

lata 1960—1965, podając główne kierunki działalności związane z: 1) podniesieniem produkcyjności lasów.
2) rozszerzeniem bazy surowcowej,

3) zrównoważeniem bilansu drzewnego. 4) rozwojem i modernizacją przemysłu bazującego na drewnie.
Prace komisji powinny obejmować: 1) akcję odczytową, 2) konferencje
naukowe,
3) popularyzację
nauki,
4) poradnictwo
naukowe,
5) współpracę

Przewiduje
1960—1965:

z zagranicą.

się następującą

problematykę

Komisji

PTL

w

okresie

lat

I Komisja
Ekonomiki
i Polityki
Leśnej.
1. Polityka leśna ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznego
planu rozwoju leśnictwa i drzewnictwa. 2. Analizy ekonomiczne lesnictwa i przemysłów leśno-drzewnych z podkreśleniem ich związku gospodarczego. 3. Organizacja i metody zarządzania państwowym gospodarstwem leśnym i przemysłów przetwórczych.
II. Komisja
Gospodarki
Wodnej.
1. Melioracje wodne gruntów leśnych. 2. Zabudowa potoków górskich.

3. Zbiorniki

wodne.

4. Gospodarka

rybacka

na

wodach

śródlądowych.

5. Zagospodarowanie lasów pod kątem widzenia realizacji perspektywicznego planu gospodarstwa wodnego. 7. Erozja wodna gleb.
Ш. Komisja
Historii
Leśnictwa.
1. Opracowane życiorysów wybitnych leśników. 2. Inicjowanie badań

nad rozmieszczeniem poszczególnych gatunków

historycznym.
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3. Współpraca

nad

atląsem

drzew w Polsce w ujęciu

leśno-historycznym

w

Polsce.

IV.

Komisja

1. Ochrona

V.

Ochrony

ekotypów.

Komisja

2. Rezerwaty

Zadrzewień.

1. Współpraca

z resortem

nych planów zadrzewień.

VI.

Przyrody..

Komisja

leśnictwa

leśne

i ich

w zakresie

znaczenie

naukowe.

opracowania

regional-

2. Dobór drzew leśnych do zadrzewienia

kraju.

Drzewnictwa.

1. Problemy oraz perspektywy rozwoju wyższego szkolnictwa techniczno-leśnego w Polsce z uwzględnieniem postępów zagranicą. 2. Aktu-

alny stan przemysłu drzewnego w świecie, jego tendencje rozwojowe
perspektywy rozbudowy przemysłu w Polsce.

2.

VII. Komisja
Łowiectwa.
1. Poglądy i wyniki badań z dziedziny łowiectwa

Ustawodawstwo

4. Opracowanie

map

łowieckie.

łowieckich

3.

Ocena

Polski.

polityki

VIII. Komisja
Typologiczna.
1. Kontrolowanie przydatności krajowych

oraz

w Polsce i zagranicą.

łowieckiej

koncepcji

w

Polsce.

typologicznych

na

przebadanych i opracowanych obiektach leśnych.
2. Współpraca nad
uzgodnieniem i rozbudową wspólnej koncepcji typologicznej w kraju.
3. Poradnictwo naukowe w ustalaniu typów docelowych, uwzględniają-

cych

czynniki

pologicznych

biologiczne

z udziałem

i ekonomiczne.

4. Organizacja

przedstawicieli zagranicznych.

konferencji

ty-

Przewiduje się następującą problematykę konferencji naukowych połączonych ze zjazdami delegatów oddziałów.
1. Zagospodarowanie lasów pod kątem widzenia realizacji perspekty-

wicznego planu gospodarki wodnej w kraju.
2. Intensyfikacja

gospodarstwa

leśnego

na

terenie

górskim

(uproduk-

tywnienie siedlisk leśnych).
3. Problemy wykorzystania bazy surowcowej
i przerobu surowca
drzewnego, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu płytowego (pil-

Śniowego i wiórowego).
4. Ekonomiczne i przyrodnicze podstawy zadrzewienia kraju.
5. Intensyfikacja produkcji na suchych i ubogich siedliskach

6. Zagospodarowanie

lasów

drobnej

własności.

leśnych.

Następnie doc. Krajski przedstawił problematykę konferencji terenowych (regionalnych) oddziałów.
2. Zalesianie
Lubelskiego.
Roztocza
zagospodarowania
1. Problem

gruntów porolnych. 3. Zagospodarowanie lasów mieszanych w Krainie
Bałtyckiej. 4. Zabiegi techniczno-hodowlane przy obecnym stanie zwie-

rzyny w lesie. 5. Wykorzystanie odnowienia naturalnego sosny. 6. Саpolskiego
modrzewia
7. Uprawa
zerodowanych.
terenów
drzewienia
8. Ustalenie, zalesianie i uprow oparciu o miejscową bazę nasienną.

duktywnianie wydm
leni i przebudowa

piaszczystych śródlądowych.

lasów na terenie Wielkiej

9. Tworzenie stref zie-

Warszawy.

10. Wykorzysta-

nie wyników inwentaryzacji drzewostanów przenaczonych do wyłączenia
w celu zapewnienia właściwej genetycznie bazy nasiennej w kraju.
11. Zagadnienie gospodarki wodnej

w wybranym

obiekcie leśnym.

12. Za-

lesianie wyrobisk oraz hałd górniczych i hutniczych. 13. Zagospodarowanie Puszczy Międzychodzkiej. 14. Produkcja materiału zadrzewienio-

15

wego. 15. Techniczna i biologiczna zabudowa potoków górskich. 16. Zagospodarowanie lasów Beskidu Żywieckiego sposobem smugowo-przerębowym.
17. Przebudowa negatywnych świerczyn w Beskidzie Małym,
opanowanych przez grzyby pasożytnicze (opieńkę). 18. Problemy wykorzystania drewna w górnictwie.
Z. kolei prof. Chodzicki
zreferował sprawę reaktywowania trzeciej wyższej uczelni leśnej w Polsce. Przedstawił przebieg starań w tej
sprawie powołując się na liczne uchwały zarówno Towarzystwa jak

i SITLiD.

Scharakteryzował

korzyści,
dowej.

Prof.

śnego

jakie

przyniesie

Krzysik

na terenach

nowa

poruszył

górskich,

„profil* przyszłej
placówka

problemy

które

uczelni oraz przedstawił

naukowa

gospodarce

intensyfikacji

są niedostatecznie

naro-

gospodarstwa

wykorzystane.

le-

Mo-

żliwości wzrostu produkcji leśnej na tych obszarach uzależnia od kadry
fachowców przygotowanych do prowadzenia gospodarki w górach. W całej rozciągłości popiera wniosek przedmówcy, stwierdzając że opinia w tej
sprawie

jest wśród

leśników

na

ogół

jednomyślna.

Nawiązując do referatu doc. Wilusza
prof. Krzysik
składa
wniosek o zorganizowanie konferencji w sprawie zagadnień genetyki.
Ustosunkowuje się przychylnie do propozycji doc. Motylewskiego w sprawie dostarczenia oddziałowi w Poznaniu periodyków zagranicznych i krajowych

o tematyce leśno- drzewnej

oraz finansowania prac

Komisji Zarządu Głównego, kióre w swej tematyce uwzględniają potrzeby regionalne.
Mgr Paprzycki
wnosi o uwzględnienie w programie prac Towarzystwa:
1) zagadnienia lasów w okręgach przemysłowych,
2) zagadnienia szkód w lasach spowodowanych przez zanieczyszczenie atmosfery
dymami fabrycznymi, 3) problem lasów podmiejskich.
W

imieniu

nad

hodowlą

zarządu

oddziału

w

Katowicach

podejmuje

się

zorganizo-

wać konferencję z zakresu zadrzewień.
Doc. Szczerbakow
solidaryzuje się ze stanowiskiem prof. Chodzickiego i prof. Krzysika w sprawie utworzenia uczelni leśnej
w Krakowie.
Nawiązując do pobytu swego w ZSRR informuje o pracach Centr. Inst.
Leśnego nad selekcją sosen żywicodajnych.
Mgr Mastyński omawia sprawę braku dopływu absolwentów wyższych uczelni leśnych w ZLP w Toruniu.
.
Mgr Zieliński
przedstawia prace Zarządu Oddziału w Radomiu
modrzewia

polskiego.

Doc. Pohl stwierdza, że problemy genetyki leśnej wymagają intensywnych badań i współdziałania z ośrodkami zagranicznymi.
Porusza
sprawę odnawiania naturalnego oraz szkód, czynionych przez zwierzynę,
wypowiadając się za koniecznością grodzenia upraw, których koszty
się zamortyzują

Rozpatrując

w

ciągu

problem

kilku

lat.

melioracji w leśnictwie uważa

nie większego nacisku na fitomeliorację.
Na tym dyskusję zakończono.

Mgr Kucharek

PTL,
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stawia wniosek o przyjęcie wytycznych działalności

ujętych w referacie

Wniosek

za celowe położe-

doc. Krajskiego.

zostaje jednomyślnie

uchwalony.

Z ramienia Komisji Regulaminowej zabrał głos mgr Tekielski,
kióry poinformowoł, że Komisja rozpatrzyła regulaminy Zarzą
du Głównego Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz
wytyczne
organizacji wewnętrznej oddziałów. Regulaminy te: a) rozszerzają
kompetencje Zarządu Głównego o sankcje w stosunku do oddziałów,
b) rozszerzają zakres kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej na całokształt dziaialności Towarzystwa.

Mgr Tekielski

składa wniosek o skreślenie w regulaminie Głównej

Komisji Rewizyjnej uprawnień co do kooptacji członków,
swe stanowisko szczególną rolą tej Komisji.
W sprawie uwag mgra Tekielskiego
zabrali głos:

cho,

prof.

Krzysik,

mgr

Daszkiewicz,

mgr

uzasadniając
mgr

Zeli-

Gomółka.

Zebrani postanowili przyjąć regulaminy ze zmianami proponowanymi
przez Komisję Regulaminową i poprawkami stylistycznymi, wniesionymi podczas dyskusji.

Na wniosek posła Sowińskiego zebrani uchwalają nadanie mgrowi
St Frankiewiczowi
godności członka honorowego PTL za długoletnią ofiarną pracę

do

w leśnictwie

i Polskim

Towarzystwie

Dyplom honorowy wręcza prof. Krzysik.
Zjazd Delegatów postanawia wysłać telegramy
przedstawicieli

bińskiego,

—

władz

prezesa

naukowych

PAN,

prof.

w

osobach:

dra

Wł

Leśnym.

z wyrazami

prof.

dra

Szafera

T.

—

szacunku
Kotar-

wicepre-

zesa PAN., prof. dra A. Listowskiego — sekretarza Wydz. V PAN,
oraz do przedstawicieli Partii i Rządu: I sekretarza KCPZPR — Władysława
Gomółki,
prezesa ZSL — Stefana
Ignara, prezesa Stronnictwa Demokratycznego — prof. St Kulczyńskiego,
premiera Rządu — J. Cyrankiewicza,
ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego — J. Dąb Kocioła.

Zebrani oklaskami przyjęli wniosek.

Wniosek w sprawie powołania Wydziału Leśnego w Krakowie przyjęto, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosowania.
Ponadto przyjęto wnioski:
|
W sprawie opracowania podrecznika techniki prac zadrzewieniowych.
W sprawie kontynuowania w problematyce Towarzystwa zagadnien

genetyki i drzew doborowych oraz opracowania podrecznika lub przetłumaczenia na język polski najodpowiedniejszego z istniejących podręczników z tego zakresu.
W sprawie prac nad zagadnieniem

ustalenia

granicy

specjalnym uwzględnieniem terenów górskich.
W sprawie uwzględnienia w problematyce prac

nienia roli leśnictwa w planowaniu

Nie

przyjęto

problemu

natomiast

słabych

zalesienia.
Następnie poseł

gruntów

wniosku

rolnych

Sowiński

adresem Zarządu Głównego.
1. Zarząd Główny powinien

przestrzennym.

w

pod

sprawie

kątem

rolno-leśnej

Towarzystwa

rozpatrzenia

widzenia

ze

zagad-

przez

możliwości

PTL

ich

przedstawił następujące dezyderaty pod
co

kwartał

kontrolować

dżetu i dopilnować terminowej realizacji zadań.

wykonanie

bu-

2. Zarząd Główny powinien rozważyć możliwości lepszego niż dotych-

czas wykorzystania

biblioteki PTL.
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3. Z okazji 1 000-lecia Panstwa Polskiego PTL powinno rozszerzyć wydawnictwa z zakresu popularyzacji wiedzy leśnej i leśnictwa.
4. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do przesyłania prasie codziennej
i fachowej krótkich sprawozdań ze zjazdów i konferencji.
5. PTL powinien zwrócić się do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego
z wnioskiem o wprowadzenie na Wydziały Rolne encyklopedii leśnictwa i podstaw gospodarki łowieckiej.
Wnioski przyjęto jednogłośnie.
Następnie rozpoczęto dyskusję nad lokalizacją i tematyką przyszłego
Zjazdu
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cemu Towarzystwa prof. Fr. Krzysikowi swe pełne zaufanie.
Prof. Krzysik
dziękuje przewodniczącemu mgrowi Kucharkowi za sprawne przeprowadzenie obrad. Wyraża również słowa uznania
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