Z ŻYCIA
W

PTL
sprawie działalności Komisji Zadrzewień

W dniach 22—24.IX.72 r. odbył się w Krakowie Jubileuszowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa Leśnego dla uczczenia 90-lecia istnienia Towarzystwa.

W materiałach przygotowanych na Zjazd znalazły się, między innymi,
referaty historyczne obrazujące działalność Towarzystwa w latach minionych i współczesnych.
W

dyskusji,

w

czasie

obrad,

zwróciłem

uwagę,

że w

referatach

pomi-

nięta została całkowicie działalność Towarzystwa dotycząca problemu zadrzewienia kraju, w której to akcji Towarzystwo bierze czynny udział.
Sprostowałem

też błędną informację

zawartą w referacie prof. J. Brody.

Od Zjazdu Jubileuszowego upłynął już długi okres, nie zostały jednak
uzupełnione materiały zjazdowe, ani też sprostowane zauważone w nich
błędy.
Ponieważ referaty Zjazdu Jubileuszowego są ważnym dla Towarzystwa
dokumentem — w imię historycznej ścisłości proszę o zamieszczenie na łamach czasopisma „Sylwan mojej wypowiedzi na ten temat na Zjeździe
krakowskim:
»..w Polsce Ludowej akcja zadrzewienia kraju uzyskała wysoką rangę.
W okresie uroczystości milenijnych Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności
Narodu rzucił hasło zasadzenia 100 mln drzew i 60 mln krzewów. Do akcji
tej czynnie włączyło się Polskie Towarzystwo Leśne. W konsekwencji Ogólnopolski Komitet FJN przyznał naszemu Towarzystwu zbiorową odznakę
Tysiąclecia Państwa

Polskiego —

„w dowód

uznania

za osiągnięcia w dzie-

dzinie opracowań podstawowych, inicjowania badań i propagandy racjonalnych metod przy realizowaniu zadrzewień.
Prof. J. Broda w referacie pt. Działalność Polskiego Towarzystwa Leśnego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (na s. 24 materiałów)

podał, że to wysokie odznaczenie Towarzystwo otrzymało za wykazywanie

„głębokiej troski o obecny i przyszły stan lasów”.

Jest rzeczą nieodzowną,

aby niewątpliwe

sukcesy

Towarzystwa,

przy

omawianiu jego historii, były we właściwy sposób naświetlane.
Jak na wstępie wspomniałem, w referatach pominięto całkowicie dziaialność Towarzystwa w zakresie prac zadrzewieniowych, które prowadzi
powołana przez Zarząd Główny PTL Komisja Zadrzewień.
Do ważniejszych prac zrealizowanych przez Komisję należy zaliczyć:
©
wr.1961 zorganizowanie terenowej naukowo-technicznej konferencji w woj. poznańskim na temat aktualnych problemów zadrzewienia kraju,
ochrony i pielęgnacji zadrzewień,
©
w r. 1963 konferencji na terenach doświadczalnych IBL w woj.
opolskim w Prędocinie — z udziałem przedstawicieli gospodarski wodnej —

nt. uproduktywnienia
topoli i zadrzewień,
66

terenów

zalewowych

nad Odrą w zakresie uprawy
a
a

©

w r. 1964 zorganizowanie konferencji w Warszawie

tyki badawczej,

współpracy

kresie zadrzewień,

©

w

©

wr.

r. 1967

pomiędzy

zorganizowanie

instytutami

konferencji

nt. problema-

oraz koordynacji

naukowej

w

w za-

Sandomierzu

oraz w dorzeczu Wisły i Sanu nt. wykorzystania bogatych siedlisk nadrzecznych dla celów zadrzewieniowych,
©
w latach 1965—1967 Komisja Zadrzewień — wespół z Komisją
Krzewienia Wiedzy Leśnej — zorganizowała konkurs na wzorcowe projekty
zadrzewień osad leśnych a w r. 1970 opracowano projekty urządzenia ogrodów przy szkołach wiejskich,

1971 PTL było organizatorem III Międzynarowej

iitomelioracyjnej firmowanej przez Wydział V PAN.

Konferencji

Moim zdaniem jest rzeczą konieczną, aby ten wielki dorobek Towarzystwa nad wypracowywaniem nowocześnie pojętych metod kształtowania
środowiska przyrodniczego w naszym kraju znalazł odpowiedni wyraz na
historycznych kartach Towarzystwa.
J. Paprocki

