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Protokół z 62 Zjazdu Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa 
Leśnego w dn. 15. X. 1962 r. w Warszawie 

Протокол 62 Съезда Делегатов Отделений Польского Лесного Общества в Варшаве 

дн. 15. 10. 1962 г. 

Minutesof the Sixty-second Meeting, Held in Warsaw October 15, 1962, of Polish Fo- 
restry Society Territorial Extensions Delegates 

Otwarcie Zjazdu Delegatów, powołanie prezydium Zjazdu i Komisji Zjazdowych 

brady Zjazdu otworzył przewodnicz:gwy Zarządu Głównego PTL prof. dr Krzy- 
sik witając równocześnie przybyłem пл Zjazd Delegatów, członków Zarządu 

Głównego i Głównej Komisj; „szyę%ej "TL oraz zaproszonych gości. 

W Zjeździe uczestniczeŚ cgutel 98 osób, w tym 64 delegatów na 87 zgłoszonych. 

w jazda poświęcono pamięci kolegów, którzy zmarli w ostatnim 

roku. Rze": dr Kazimierz Pilat (przebywający na emigracji), mgr Bohdan 

Farnik z Oddz. w Katowicach, mgr Barbara Tomza z Oddz. w Krakowie, 

mgr Jan Samulski i mgr Stanisław l[Izydorski z Oddz. w Opolu, 

mgr Alojzy Cysewski z Oddz. w Poznaniu, mgr Stanisław Strze- 

meski i mgr Ryszard Tempczyk z Oddz. w Toruniu oraz mgr Feliks 

Ochrymowicz z Oddz. w Warszawie. Pamięć ich uczczono powstaniem z miejsc 

i chwilą milczenia. 

Do prezydium Zjazdu powołano mgr B. Kucharka — na przewodniczącego 

obrad, mgr B. Tekielskiego i mgr K. Korzeniowskiego — na asesorów 

oraz mgr W. Strzeleckiego i mgr B Szymańskiego — na sekretarzy 

Zjazdu. 

Po przyjęciu porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym, wybrano skład nastę- 

pujących komisji zjazdowych: komisji matki (mgr J. Wołoszczuk, mgr L. Kło- 

sinski, mgr E. Krysztofik, mgr J. Kuciński i mgr T. Zielinski), ko- 

misji wniosków (mgr J. Walkowski, mgr M. Czuraj, mgr A. Gorzelak, 

mgr K. Iwanowski, mgr J. Małuszyński i mgr T. Partyka) oraz komisji 

skrutacyjnej (mgr J. Rudnicki, mgr E Bernadzki i mgr L Andrzejowski). 

Odczytanie protokołu z ostatniego, 61 Zjazdu Delegatów 

Ponieważ wszyscy delegaci otrzymali tekst protokółu z ostatniego, tj. 61 Zjazdu 

Delegatów Oddziałów PTL w Pile i zaznajomili się z jego treścią, postanowiono pro- 

tokółu tego nie odczytywać. Został on przyjęty jednogłośnie bez żadnych poprawek 

1 uzupełnień. 

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w okresie od października 1961 r. do 

października 1962 r. wygłosił sekretarz Zarządu Głównego PTL, mgr T. Partyka. 
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W uzupełnieniu sprawozdania prof. Krzysik podał następujące informacje: 

— w wyniku rozmowy przewodniczących Polskiego Towarzystwa Leśnego i Stowa- 
rzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa postanowiono zorgani- 
zować w najbliższym czasie naradę prezydiów obu tych organizacji w cełu skoordy- 

nowania działalności i nawiązania ścisłej współpracy; 
——— "=> — m m | — — 

-- sprawa utworzenia rezerwatu im. prof. Mieczysława Czaji na terenie 
nadl. Krynica została już definitywnie załatwiona decyzją Ministra Leśnictwa 
i Przemysłu I)rzewnego z 13. X. 1962 r., na terenie rezerwatu wzniesiono pomnik oraz 
przygotowano do wmurowania tablicę pamiątkową, przypuszczalnie pozytywnie zosta- 
nie również załatwiona sprawa rezerwatu „Okopy Konfederackie"; 

— w związku z jubileuszem 80-lecia, Towarzystwo wystąpiło z wieloma wnioskami 

o odznaczenia państwowe dla zasłużonych członków PTL, jednakże dotychczas spra- 

wa ta znajduje się jeszcze w toku załatwiania; 

— w wyniku starań Towarzystwa uzyskano roczne stypendium naukowe rządu 

szwajcarskiego, z którego korzysta jeden z młodych, aktywnych członków PTL. 

Sprawozdanie Komisji Finansowej PTL złożył mgr S. Borowicki. Plan docho- 

dów PTL na 1962 r. wynosił 372 tys. zł, z czego zostało już zrealizowanych 

275 tys. zł, czyli przeszło 74'/o. Plan wydatków przewidywał 372 tys. zł, dotychcza- 

sowe zaś wykonanie wynosi 193 tys. zł, a więc niewiele ponad 50%. Z tego zesta- 

wienia wynika, że Zarząd Główny PTL gospodaruje kredytami oszczędnie i dąży do 

zmniejszenia wydatków. Zaległości płatnicze członków wyraźnie się zmniejszyły 

w stosunku do okresu poprzedniego. Wynoszą one 152 zł za „Sylwana' i 6600 zł 

z tytułu składek członkowskich. Pewien niepokój budzą wzrastające zaległości 

składkowe w Oddz. Białystok i Wrocław. 

Sprawozdanie Komitetu Redakcyjnego „Sylwana” wygłosił naczelny redaktor prof. 

dr St Tyszkiewicz. Na wstępie dokonał on przeglądu rozwoju czasopisma 

w okresie powojennym, a następnie przeszedł do stanu obecnego. Aktualny nakład 

„Sylwana” wynosi 2150 egz. Odbiorcami „Sylwana” są: Polskie Towarzystwo 

Leśne (członkowie) — 1200 egz., Polska Akademia Nauk — 65 egz., 1 „Ruch” dla 

sprzedaży — 700 egz., z czego ok. 240 zeszytów wysyła się za granicę. Spośród 

ogólnej ilości członków PTL tylko 1/3 prenumeruje „Sylwana”. W ostatnich latach 

wysiłki Komitetu Redakcyjnego przyniosły kilka korzystnych zmian, jak okresowe 

zwiększenie terminowości ukazywania się czasopisma, poprawa jakości papieru i ilus- 

tracji, zwiększenie liczby streszczeń obcojęzycznych, poprawa honorariów autorskich, 

wydawanie odbitek autorskich itp. Istnieją jednak w dalszym ciągu pewne braki. 

Na spotkaniu Czytelników i Komitetu Redakcy jnego „Sylwana', zorganizowanym 

przez Zarząd Główny PTL w kwietniu 1962 r., wywiązała się ożywiona dyskusja na 

temat treści czasopisma, w której jedni wypowiadali się za redagowaniem ,,Sylwana”’ 

na poziomie popularnym, inni zaś za utrzymaniem go, jako jedynego naukowego 

periodyku leśnego, na obecnym poziomie. 

Duże trudności w pracy Komitetu stanowi nieterminowość wykonywania zleceń 

przez PWRiL, które wydaje „Sylwana”. Jest to m. in. przyczyną braku aktualnej 

kroniki. | 

Napływ prac do „Sylwana' jest obecnie duży, co umożliwia zaostrzenie selekcji 

artykułów kwalifikowanych do druku. Jednakże, w wyniku przekształcenia „Sylwa- 

na" w dwumiesięcznik i ograniczenia jego objętości, wielu wartościowych prac nie 

można wydrukować z braku miejsca, mimo zmniejszenia czcionki drukarskiej i zre- 

zygnowanie 2 drukowania biuletynów instytutów. Z tego względu niezbędny jest 

powrót „Sylwana' do miesięcznika, o co Komitet Redakcyjny usilnie zabiega. Jest to 

tym bardziej konieczne, że na naradzie odbytej w ramach RWPG w 1962 r. w Bu- 
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kareszcie, na temat koordynacji prac nad topolą i gatunkami szybkorosnącymi, przy- 
jęto wniosek wydawania międzynarodowego biuletynu z propozycją jego drukowania 
w „Sylwanie' 

W zakończeniu swego przemówienia prof. Tyszkiewicz podkreślił potrzebę 
oddziaływania w kierunku większego zainteresowania „Sylwanem'”' wśród leśników. 

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTL, wygłosił jej przewodniczący — 
mgr J. Daszkiewicz. W analizie działalności merytorycznej stwierdzono, że 
niektóre komisje problemowe PTL nie wykonują nakreślonych planów działalności. 
Prace Komitetu Redakcyjnego „Sylwana' stoją na należytym poziomie. Zdaniem 
Głównej Komisji Rewizyjnej kontakt Zarządu Głównego PTL z Oddziałami PTL jest 
niewystarczający. Analiza działalności finansowej i księgowości oraz kontrola do- 

wodów rachunkowych nie ujawniła zasadniczych uchybień formalnych. 

Na podstawie wyników rewizji Główna Komisja Rewizyjna PTL stwierdziła, że na 

odcinku gospodarki finansowej w okresie kadencji ustępującego Zarządu Głównego 

PTL, dzięki jego wysiłkom, nastąpiło poważne wzmocnienie dyscypliny budżetowej 
i finansowej. 

Dyskuja nad sprawozdaniami 

Mgr M. Kaczmarek (Wrocław) — zaproponował, aby w celu zwiększenia 

prenumeraty i poczytności „Sylwana' wśród leśników, okręgowe zarządy lasów pań- 

stwowych zobowiązały wszystkie nadleśnictwa do prenumeraty tego czasopisma. 

Mgr B. Kucharek wyjaśnił, że sprawa ta została już załatwiona odpowiednim 

zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, jednakże ilość prenumera- 

torów „Sylwana' nie powiększyła się. 

Mgr J. Borek (Kraków) wyraził opinię, iż w naszym leśnictwie zbyt mało uwa- 

gi zwraca się na zagadnienia podstawowe, jakimi są przyrost i zapas drewna. Stwier- 

dził on, że po przeprowadzeniu analizy tabeli klas wieku, kolei rębności oraz roz 

miaru użytkowania przy dużej powierzchni lasów, użytkowanie jest u nas bardzo 

niskie. Uznał za konieczne zwrócenie szczególnej uwagi na podniesienie produkty- 

wności naszych lasów przez stosowanie racjonalnych trzebieży i właściwego użytko- 

wania rębnego. W związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich ba- 

dań i jak najszybsze wprowadzenie do praktyki ich wyników. 

W zakończeniu mówca podkreślił nieodzowną potrzebę wydawania „Sylwana' jako 

miesięcznika i ogłaszania w nim prac dotyczących sposobów wzmożenia produkcy j- 

ności lasów. 

Mgr B. Tekielski (Warszawa) nawiązując do sprawozdania Komitetu Redak- 

cyjnego „Sylwana'' wypowiedział się za potrzebą powrotu do miesięcznika. Zwięk- 

szony przydział papieru na ten cel można będzie uzyskać, jeśli będzie zwiększone 

zamówienie społeczne ze strony czytelników. Z tego względu uważa za niezbędne 

prenumerowanie ,,Sylwana" przez wszystkich członków PTL oraz jak najszersze pro- 

pagowanie prenumeraty i czytelnictwa „Sylwana' wśród ogółu leśników. 

Mgr M. Czuraj (Warszawa) — w nawiązaniu do wypowiedzi mgr Borka 

wyjaśnił, że u nas nie prowadzi się badań odnośnie przyrostu bieżącego. Rownoczes- 

nie brak jest ścisłych danych co do przyrostu przeciętnego, gdyż nie ewidencjonu je 

się użytków przedrębnych. W naszych warunkach systemu zrębowego przyrost nie 

stanowi kryterium do ustalania etatów, co wykazał w swoim referacie prof. dr T. 

Molenda, wiceminister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, oddzielając tzw. produkt 

od zagadnień przyrostu. 

Mgr T. Zoll (Wrocław) — w imieniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego przedło- 

żył dezyderat, aby Zarząd Główny PIL informował oddziały o realizacji uchwał po- 
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dejmowanych na zjazdach i konferencjach PTL. Szczeqólnie chodzi o los tych uchwał, 
które wiążą się z pracą produkcyjną poszczególnych zarządów lasów państwowych. 

Doc. dr St Graniczny (Warszawa) w obszernej wypowiedzi omówił na przy- 
kładzie Puszczv Białowieskiej potrzebę wyodrębnienia pewnych drzewostanów o spe- 
cyficznej strukturze i celowości zagospodarowania ich specjalnymi metodami. W ten 
sposób można osiągnąć podniesienie produkcyjności naszych lasów. 

Mgr K. Korzeniowski (Łódż) — na podstawie wrażeń z wycieczki zorgani- 
zowanej przez Oddział Łódzki PTL na teren OZLP w Siedlcach, stwierdził, że naj- 
lepszym środkiem popularyzowania wiedzy i doświadczeń praktyki oraz wdrażania 
postępu technicznego w leśnictwie są dobrze zorganizowane wycieczki naukowo-in- 
struktażowe. 

Ażeby umożliwić wszystkim oddziałom organizowanie corocznie takich wycieczek, 
Żarząd Główny PTL powinien zapewnić na ten cel odpowiednie subsydia dla od- 

działów. 

Mgr L. Kłosiński (Lublin) zgłosił dezyderat, aby referat ob. wiceministra 

Molendy, wygłoszony na Jubileuszowej Sesji Naukowej PTL możliwie najszyb- 

ciej powielić i rozesłać do oddziałów dla. umożliwienia zapoznania się z jego treścią 

wszystkim leśnikom. 

Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTL 

Mgr B. Tekielski odczytał wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

ustępującemu Zarządowi Głównemu PTL absolutorium z jednoczesnym wyrażeniem 

podziękowania za osiągnięcia zarówno na odcinku realizacji zadań merytorycznych, 

jak też podniesienia dyscypliny finansowej. 

W wyniku głosowania asbolutorium zostało udzielone jednogłośnie. 

Uchwalenie poprawek do statutu PTL 

Mgr J. Gomółka zreferował projekt poprawek do statutu Towarzystwa. Tekst 

proponowanych zmian obejmował m.in. wprowadzenie do statutu postanowienia od- 

nośnie przyznawania Odznak Honorowych PTL, wprowadzenie instytucji członków 

zbiorowych i członków wspierających, wprowadzenie w organizacji wewnętrznej od- 

działów możiiwości tworzenia kół i grup oraz zmianę nazwy „redaktor Sylwana' na 

„naczelny redaktor Sylwana . 

W dyskusji nad projektem zmian mgr T. Zoll zaproponował dodatkowo kilka 

poprawek redakcyjnych, na temat których wypowiadali się mgr K. Korzeniowski, 

mgr T. Zieliński i mgr J. Gomółka. 

W wyniku Głosowania została ustalona przy jednym głosie wstrzymującym się, 

zmiana statutu, zgodnie z projektem komisji statutowej, uzupełnionym poprawkami, 

zgłoszonymi przez mgr T. Zolla. 

Odznaczenia Odznaką Honorową PTL 

W imieniu komisji wniosków i Zarządu Głównego PTL mgr J. Walkowski 

zgłosił wniosek o odznaczenie Złotą Odznaką Honorową PTL grupy naukowców, któ- 

rzy przyczynili się do rozwoju Polskiego Towarzystwa Leśnego, lub aktywnie w nim 

współpracują: prof. dr Tadeusza Kotarbińskiego — prezesa Polskiej Aka- 

demii Nauk, prof. akademika I. Jurkiewicza z Białoruskiej Socjalistycznej Re- 
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publiki Radzieckiej, prof. dr Branko Kraljića z Jugosłowiańskiej Republiki 
Ludowej i kand. nauk Vladymira Perinę z Czechosłowackiej Republiki Socja- 
listycznej. 

Spośród zasłużonych, aktywnych członków PTL zgłoszono następujących kolegów: 
do Złotej Odznaki Honorowej PTL: mgr C. Bańkowski (Siedlce), 

mgr G. Bochenek, mgr C. Dawidowski, mgr J. Dobiecki (Wrocław), mgr 
W. Kamiński (Toruń), mgr J. Macichowski (Szczecinek), mgr T. Mika, 
mgr S. Niwiński (Wrocław), doc. E. Stebnicka (Warszawa), mgr T. Zolł 
(Wrocław). 

do Srebrnej Odznaki Honorowej PTL: mgr W. Benisławski, 
mgr SS. Barański mgr W. Bilczyński, mgr R. Gadzikowski (Radom), 
doc. R. Gecow (Warszawa), mgr S. Kusal mgr E. Krysztofik (Radom), 

mgr S. Maleszewski (Warszawa), mgr W. Maskowicz (Przemyśl), mgr J. Mo- 

rawiecki (Radom), mgr L. Skwarnik (Wrocław), prof. dr C. Steckiewicz 
(Warszawa). 

Przyznanie odznak wszystkim wyżej wymienionym zostało zaakceptowane przez 

Walny Zjazd jednogłośnie, po czym prof. Krzysik wygłosił krótkie przemówienie 
okolicznościowe oraz wręczył odznaki i dyplomy honorowe. Po tym akcie zabierali 

głos trzej goście zagraniczni oraz prof. dr C. Steckiewicz i mgr J. Dobiecki, 

wyrażając w imieniu własnym i wszystkich odznaczonych podziękowanie za wyróż- 

nienie oraz zapewniajac o dalszej, jeszcze bardziej wydajnej współpracy z Towa- 

rzystwem. 

Uchwały Zjazdu 

W imieniu komisji wniosków mgr J. Walkowski przedstawił pod obrady wnio- 

ski, które po przedyskutowaniu zostały uchwalone przez Walny Zjazd w brzmieniu 

następu jącym. 

1. Zobowiązać nowo wybrany Zarząd Główny PTL do zacieśnienia wspołpracy ze 

Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, a w szczego!- 

ności do koordynacji działalności obu stowarzyszeń. 

2. Kontynuować wysiłki nad jak najszybszym uruchomieniem wyższej uczelni leS- 

nej w Krakowie. 

3. Zobowiązać Zarząd Główny do wystąpienia do władz naczelnych z wnioskiem 

o przekazywanie części podatku obrotowego na fundusz rozwoju leśnictwa dla wzmo- 

żenia produkcyjności lasów przez budowę dróg, osad, melioracji wodnych itp., 

a przede wszystkim przez uintensywnienie zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach 

1 młodnikach. 

4. Upoważnić Zarząd Główny PTL do przekazania części księgozbiorów PIL znaj- 

dujących się w bibliotece SGGW do tejże biblioteki. 

5. Zobowiązać Zarząd Główny do rozszerzenia działalności oddziałów PIL w kie- 

runku współpracy z urządzeniem lasów przy wyodrębnianiu kompleksów leśnych 

i grup drzewostanów, wymagających zagospodarowania ich specjalnymi metodami 

i rodzajami Iębni. 

6. Zobowiązać Zarząd Główny do ogłaszania w „Sylwanie' w pierwszej kolejności 

artykułów, o charakterze teoretycznym i praktycznym, w sprawie wzmożenia produ- 

kcyjności lasów. 

7. Zjazd Delegatów upoważnia Zarząd Główny PTL do zlikwidowania nadmiernych 

zapasów „Sylwana” z lat ubiegłych i materiałów z Konferencji Agrobiologicznej — 

przez bezpłatne przekazanie ich zainteresowanym instytucjom, jak np. oddziały PIL, 

zakłady naukowe, uczelnie, technika leśne itp. 
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8. Zjazd Delegatów upoważnia Zarząd Główny do opracowania projektu wysokości 
składek dla członków zbiorowych i wspierających, w celu umożliwienia przyjmowa- 
nia ich do Towarzystwa. 

9. Zobowiązać nowo wybrany Zarząd Główny PTL do zatwierdzania w przyszłości 

szczegółowych planów działalności dla poszczególnych komisji problemowych i od- 

powiednio do ustalonych zadań merytorycznych przydzielać im nieodzowne środki do 

ich realizacji, a następnie bieżąco śledzić realizację zatwierdzonych planow i wy- 

korzystanie przydzielonych środków. (Wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej). 

Przewodniczący komisji — matki mgr J. Wołoszczuk przedstawił proponowany 

skład Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Dodat- 

kowych kandydatów do nowych władz z sali nie zgłaszano. W wyniku głosowania 

Zjazd Delegatów jednogłośnie przyjął listy kandydatów, zgłoszone przez komisję 

matkę. W związku z powyższym skład nowych władz Towarzystwa przedstawia się 

następująco: 

Zarząd Główny PIL: 

Przewodniczący: — prof. dr F. Krzysik, wiceprzewodniczący — doc. W. kraj- 

ski, — mgr B. Tekielski. 

Członkowie: — mgr St Borowicki, dr F. Budniak, prof. dr E. Cho- 

dzicki, — doc. dr J. Fabijanowski, — mgr 5. Frankiewicz, — doc. R. 

Gecow, — mgr J. Gomotka. — mgr K. Iwanowski — mgr K. Korze- 

niowski, — mgr B. Kucharek, — mgr J. Matuszynski, — inz. J. Milew- 

ski, mgr W. Mierzejewski, — mgr T. Partyka, — doc. E. Stebnicka, — 

doc. dr W. Szczerbinski,— dyr. F. Szkittadz, — prof. dr A. Żabko-Poto- 

powicz. 

Naczelny Redaktor „Sylwana”: prof. dr St. Tyszkiewicz. 

Główna Komisja Rewizyjna PTL: 

Przewodniczący: — mgr J. Daszkiewicz, członkowie: — mgr L. Jastrzebk- 

ski, — mgr T. Meisner, — mgr E. Śliwa, — mgr A. Wyrzykowski. 

Sąd Koleżeński: 

Członkowie: — prof. dr W. Grochowski — mgr S. Jastrzębski — mgr 

H. Krahelski, — mgr L. Kłosiński, mgr J. Jamiołkowski. 

Zastępcy członków: mgr J. Jossć, — mgr K. Rudolf. 

W związku z ustapieniem na własną prośbę mgr S. Frankiewicza ze stano- 

wiska wiceprzewodniczącego Zarządu (Głównego PTL, prof. Krzysik wyraził 

mgr Frankiewiczowi serdeczne podziękowanie za wieloletni trud i duży 

wkład pracy na tym stanowisku. 

Zamykając obrady 62 Walnego Zjazdu Delegatów PTL, prof. Krzysik podzięko- 

wał zespołowi kolegów, którzy sprawnie przygotowali Zjazd, jak również mgr B. Ku- 

charkowi i Prezydium Zjazdu za trud poniesiony przy organizacji oraz sprawne 

prowadzenie obrad. 

Protokołowali _ Przewodniczący Zjazdu 

mgr W. Strzelecki | mgr B. Kucharek 

mgr B. Szymański 
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