
Sprawozdanie z 73 Zjazdu Delegatów PTL 

pąłączonego z konferencja problemową nt. 

„Oceha wstępnego programu zagospodarowania 

zasobów leśnych regionu bieszczadzkiego* 

7 1224 zorganizowany przez OŻLP Przemyśl i PTL odbył się w dniach 
24-20 listopada 1973 r. w Przemyślu. W Zjeździe uczestniczyło 80 

osób. 
W konferencji problemowej z okazji Zjazdu wzięli udział przedstawi- 

ciele Komitetu Centralnego PZPR, Komisji Sejmowej Leśnictwa i Przemy- 
słu Drzewnego, wiceminister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego mgr inż. 
W. Bartoszewicz oraz przedstawiciele władz województwa. 

Do prezydium konferencji problemowej zostali wybrani: mgr inż. Cze- 
sław Hodór (przewodniczący), wiceminister mgr inż. Walenty Bartoszewicz, 
poseł mgr inż. Franciszek Gesing, przewodniczący Sejmowej Komisji Le- 
śnictwa i Przemysłu Drzewnego, poseł inż. Stanisław Czudowski, zast. 
przew. Sejmowej Komisji Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Kazimierz 
Balawajder, sekretarz KW PZPR w Rzeszowie, przedstawiciele Wydziału 
Leśnictwa KC PZPR mgr inż. Zdzisław Tokarski i Czesław Szczepański. 

Powitano obecnego na konferencji prof. dra Mikołaja Iljicza Fiodorowa 
z Instytutu Technologicznego im. Kirowa w Mińsku. 

Otwierając konferencję prof. dr F. Krzysik podkreślił, że należy trakto- 
wać ją jako ciąg dalszy wielostronnych wysiłków podejmowanych na rzecz 
gospodarki leśnej w tym regionie. Już w 1950 r. PTL zapoczątkowało dy- 
skusję nad problemem zagospodarowania Bieszczadów. Zagadnieniem tym 
interesowała się również Polska Akademia Nauk. W czerwcu 1973 r. Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Rzeszowie i Oddział PTL w Przemy- 
ślu zorganizowały w Przemyślu konferencję na temat: „Rozwój i wykorzy- 
stanie rezerw gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego w woj. rzeszow- 
skim ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów”. 

Obradom w czasie konferencji przewodniczył dyrektor OZLP w Prze- 
myślu mgr inż. Czesław Hodór. 

Przyjęto następujący porządek dzienny: 

1. Otwarcie konferencji, 2. Referaty, 3. Dyskusja, 4. Podsumowanie, 5. Za- 
kończenie. 
Następuje uroczysty moment. Wiceminister W. Bartoszewicz wręcza od- 

znaczenia państwowe: 

1. Mgrowi inż. Kazimierzowi Dzierżanowskiemu — Kawalerski Krzyż Or- 
deru Odrodzenia Polski, 
Dr inż. Irenie Twarowskiej — Złoty Krzyż Zasługi. 
Mgrowi inż. Antoniemu Dudikowi — Złoty Krzyż Zasługi, 
Mgr inż. Leokadii Skwarnik — Srebrny Krzyż Zasługi. R

W
D
 

W imieniu odznaczonych K. Dzierżanowski wygłasza krótkie przemó- 
wienie. 

Powołano Komisję Wniosków: 

przewodniczący — prof. dr E. Więcko 
członkowie — prof. dr F. Krzysik, prof. К. Czereyski, doc. dr T. Par- 
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tyka, wicedyr. mgr inż. H. Kmieć, dyr. mgr inż. M. Kryczko, dyr. mgr inż. 
M. Nadowski, dyr. mgr inż. A. Nowakowski, mgr B. Kubicz. 

Referaty wygłosili: 

1. Prod. dr F. Krzysik — Kierunki zagospodarowania zasobów leśnycn 
regionu Bieszczadów. 

2. Proi. K. Czereyski — Problem pozyskiwania, zrywki i transportu 
drewna w regionie bieszczadzkim. 

5. Mgr inż. Z. Tokarz — Problem przebudowy drzewostanów olszy 
szarej w regionie bieszczadzkim. 

4. Doc. dr T. Partyka — Wstępna analiza zakresu i efektywności na- 
kładów związanych z udostępnieniem i zagospodarowaniem zasobów le- 
śnych regionu bieszczadzkiego. 

Dyskusja 

Jako plerwszy w dyskusji zabrał głos inż. Artur Kraft (OZLP Przemyśl), 
który wskazał na pionierskie zasługi prof. dra F. Krzysika w dziele zago- 
spodarowania Bieszczadów, w szczególności w zakresie wykorzystania 
drewna olszy szarej w przemyśle płytowym. Dzięki temu zmienił się pogląd 
leśników na olszę szarą, uważaną dotychczas za chwast, a która w regionie 
bieszczadzkim zajmuje powierzchnię 20,5 tys. ha. Drzewostany olszy szarej 
traktowane obecnie jako przedplon są objęte przebudową i w tym zakresie 
OZLP w Przemyślu ma znaczne osiągnięcia. 

Doc. R. Gecow poinformował o nowoczesnych metodach utwardzania 
nawierzchni dróg stokowych za pomocą wapna pokarbidowego i płynnego 
preparatu RRP produkcji NRF, który jest jednak dość drogi. Nad tym pro- 
blemem prowadzi badania Zakład Transportu Drewna IBL w Warszawie. 
Obecnie pracuje się nad produkcją polskiego preparatu do utwardzania 
dróg leśnych. Przewiduje się, że 1 litr tego preparatu będzie kosztował 
około 1 zł. 

Mgr inż. K. Pietkiewicz nawiązał do swojej pracy w urządzaniu pry- 
watnych lasów bieszczadzkich barona Liebiega sprzed 43 lat. Lasy biesz- 
czadzkie były wówczas zagospodarowane rębnią zupełną. Rębnia częściowa 
była zabroniona. Pod osłoną pokrywy jeżyn i malin zręby zupełne z powo- 
dzeniem były odnawiane jodłą i bukiem. Stosowane wówczas sposoby zago- 
spodarowania drzewostanów bieszczadzkich wskazywałyby dzisiaj na roz- 
bieżność między nauką a praktyką. 

Mgr Pietkiewicz zwrócił uwagę, że materiały na konferencję zostały 
doręczone delegatom za późno. Prof. Krzysik wyjaśnił, że bardzo praco- 
chłonny reierat doc. dra T. Partyki wpłynął na opóźnienie dostarczenia de- 
legatom materiałów na konferencję. 

Mgr inż. J. Czech (Biuro Projektów Przemysłu Drzewnego w Warsza- 
wie). Baza surowcowa decyduje o wielkości kombinatu drzewnego w Ustia- 
nowej. Wyjściową masę grubizny ustalono na 340 tys. m$. Ważnym momen- 
tem jest integracja bazy leśnej z przemysłem drzewnym. W założeniach 
przewiduje się, że kombinat w Ustianowej będzie dawał maksymalny goto- 
wy produkt. Ustalono, że pierwsza partia drewna dla Ustianowej będzie 
przygotowana na 1 kwietnia 1976 r. — dzień rozruchu kombinatu. 

Prof. Krzysik — W trudnym przedsięwzięciu zagospodarowania Biesz- 
czadów już dzisiaj można wyróżnić 3 etapy: 
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I etap przypada na okres 1950—1970 r. Powstają Bieszczadzkie Zakłady 
Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi. Po zbudowaniu głównej drogi zwanej 
dużą pętlą bieszczadłzką teren został udostępniony dla wywozu drewna 
i szerokiego ruchu turystycznego. Duży pionierski wysiłek w realizację 
tego problemu włożyło Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
oraz miejscowi leśnicy. 

II etap obejmuje udostępnienie lasów obecnie niedostępnych (1971— 
1990). 

III etap głównie będzie dotyczył wykorzystania tego terenu dla wypo- 
czynku i turystyki. Zagospodarowanie regionu bieszczadzkiego pod tym 
kątem, aby był on również atrakcyjny dla gości zagranicznych, będzie wy- 
magało nakładów inwestycyjnych rzędu dziesiątków mld złotych. Zagospo- 
darowanie „Złotych Piasków” w Bułgarii może być dla nas przykładem 
godnym naśladowania. 

Ważny i trudny jest problem zrywki drewna. Czy ciągniki lub kolejki 
linowe odegrają tu główną rolę? Zasadniczą bolączką naszego transportu 
drewna jest mała ładowność pojazdów (12 m3). W Szwecji pojazd (samochód 
1 dwie przyczepy) może jednorazowo przewieźć 100 m3 drewna. Nasze drogi 
1 mosty nie wytrzymają takiego ciężaru. Należy przewidywać, że ok. 1990 
roku nastąpi duży nacisk masy drzewnej na przemysł. Być może, że w tym 
okresie zaistnieje konieczność podwojenia rozmiaru użytkowania. Do tego 
momentu przemysł drzewny będzie musiał pokryć ze swej akumulacji nie- 
rentowność lasów bieszczadzkich. Należałoby zbadać, jaką rolę odegrał 
wpływ zwyżki cen na wskaźniki ekonomiczne. Powstaje pytanie: Czy pro- 
dukować węgiel drzewny przez wypalanie w mielerzach, czy systemem 
retortowym ? Popełniono by błąd, zarzucając produkcję mielerzową węgla, 
gdyż mielerze są tradycyjnym akcentem krajobrazu bieszczadzkiego. Po- 
winno się stworzyć szerokie możliwości dla fabryki płyt i mebli w Prze- 
myślu. Program nauki w Technikum Leśnym w Lesku powinien być 
zmodyfikowany i dostosowany do specyfiki lasów bieszczadzkich, a absol- 
wentów Technikum można byłoby zatrudnić w tym terenie. 

W kombinacie drzewnym w Ustianowej istnieje celowość uruchomienia 
zakładu impregnacji drewna przeciw grzybom i dla zabezpieczenia przed 
pożarem na wzór zakładów Bolidena w Szwecji oraz produkcji gotowych 
elementów budowlanych dla budownictwa mieszkaniowego. W Ustianowej 
ilość kory, która będzie spalana nieekonomicznie, ocenia się na 40 tys. m3 
rocznie. Należy się zastanowić nad przyszłością Zjednoczenia Płyt Sklejek 
i zapałek. Wg przesłanek Zjednoczenie to powinno podlegać jednemu kie- 
rownictwu. 

Proi. K. Czereyski — Obecnie wykorzystywanie odpadów zrębowych 
ze względu na nadmiar drewna grubowymiarowego być może nie jest aktu- 
alne. Niemniej jednak w przyszłości zagadnienie to powinno znaleźć roz- 
wiązanie, np. przez produkcję zrębków z drewna małowymiarowego. 

Dyr. mgr inż. Alojzy Zrobek (Biuro Studiów Lasów Państwowych 
w Łodzi) — wg referatu prof. Krzysika nakłady inwestycyjne powinny wy- 
nieść 2,6 mld zł, głównie na budowę dróg. Budowy dróg na tym terenie nie 
zamykają 3 pierwsze pięciolatki. Przedłuża się ona na dalsze pięciolecie. 
Po udostępnieniu terenu Bieszczadów dla turystyki istnieje niebezpieczeń- 
stwo naruszenia przepisów o ochronie ciszy i krajobrazu przez masy tu- 
rystów. Kwotę 2,6 mld zł należałoby wykorzystać w pierwszej kolejności 
na zakup sprzętu zrywkowego i transportowego. 
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Dyr. mgr 117. С. Hodór — Dyskusja nad Bieszczadami weszła w nową 
iazę. Od 1976 r. kombinat drzewny w Ustianowej włączy się do intensyfi- 
kacji gospodarki leśnej w Bieszczadach. W OZLP w Przemyślu nastąpiła 
stabilizacja płac i poprawa warunków socjalnych, chociaż w dalszym ciągu 
nadleśnictwa bieszczadzkie pracują w dużym napięciu. Przeciętnie rocznie 
przypada na jedno nadleśnictwo pozyskanie 50 tys. m3 drewna i zalesienie 
600 ha. Istotnym problemem w tej sytuacji są drogi. 

Nadleśnictwa Lesko i Baligród mają drogi o zagęszczeniu zbliżonym do 
0,6 km/100 ha. Te 2 nadleśnictwa nie wykazują strat. Pozostałe nadleśni- 
ctwa są delicytowe. 0ZLP projektuje w 1974 r. wybudować 100 km dróg, 
w 1975 — 120 km, a po 1975 r. ok. 200 km dróg rocznie. Na budowę miesz- 
kań (w blokach wielokondygnacyjnych) dla kadry zatrudnionych specjali- 
stów z różnych branż należy wydać 20 mln zł. Nowa kadra pracowników 
będzie decydowała o przyszłości produkcji leśnej. Trzeba im zapewnić mie- 
szkania. 

OZLP ma duże doświadczenie w prowadzeniu rębni częściowej. Szybka 
budowa dróg i zakup sprzętu zrywkowo-wywozowego dostosowanego do 
tutejszych warunków zadecydują o efekcie gospodarki leśnej. 

Referat doc. dra T. Partyki ma pionierski charakter. Tezy w nim przed- 
stawione przez wiele lat będą aktualne dla OZLP. 

Wiceminister Bartoszewicz — Temat dzisiaj dyskutowany nie wychodzi 
z kręgu zainteresowań różnych czynników. Żadne z pokoleń leśników nie 
miało okazji w takim stopniu sprawdzić od nowa swoich inicjatyw jak 
obeenie leśnicy w Bieszczadach. Program rozwoju Bieszczadów przedsta- 
wiony w czerwcu br. i dzisiaj jest słuszny. Zwrócono uwagę na funkcje 
pozaprodukcyjne lasu. Istnieje postulat utworzenia bieszczadzkiego parku 
narodowego. Czy przyjęty program zabezpiecza las przed konfliktami? 
Oczywiście nie. Światowe trendy świadczą o tym, że będzie narastać kon- 
flikt między społeczeństwem a lasem i przemysłem drzewnym. Należy szu- 
kać kompromisowych rozwiązań. Opinia publiczna będzie starała się odsu- 
wać leśników od ich tendencji w kierunku optymalizacji gospodarki leśnej. 
Obecnie istnieje nadmiar drewna, głównie średniowymiarowego. Przemysł 
drzewny nie nadąża za możliwościami produkcyjnymi bazy surowcowej, 
a rozbudowywanie zakładów nie zapewnia utylizowania surowca drzewne- 
go. Definitywne urządzenie lasu wykazało, że zasobność drzewostanów 
w skali kraju wzrosła z 500 do 750 mln m$ drewna. Zostały zweryfikowane 
wskaźniki trzebieżowe dla drzewostanów. 

Irudno będzie się obronić przed naciskiem zapotrzebowania na tarcicę 
ze strony budownictwa mieszkaniowego. Ze względu na nieproporcjonalnie 
mniejszą powierzchnię drzewostanów rębnych lasy nie będą w stanie do- 
starczyć odpowiedniej ilości surowca tartacznego. Chyba nie warto kruszyć 
kopii w obronie lasów pierwotnych. Próby szwajcarskiego sposobu zagospo- 
darowania lasu w Bieszczadach są skazane z góry na niepowodzenie. Przez 
wszystkie lata wybudowano na terenie Bieszczadów 220 km nowych dróg. 
OZLP zamierza w 1974 r. zbudować 100 km dróg. Świadczy to o dużym 
postępie. Rachunek doc. Partyki należy korygować światowymi cenami 
drewna. Wielokrotnie wzrasta cena gotowego produktu otrzymanego z tej 
samej ilości drewna. Wkraczamy w zupełnie nowy etap rozwoju polskiego 
leśnictwa. Jesteśmy świadkami dużego zainteresowania lasami ze strony 
społeczeństwa i środków masowego przekazu — prasy, telewizji, radia. 
W ostatnio zorganizowanej konferencji w Sękocinie wzięło udział 87 dzien- 
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nikarzy. Zakończono prace w Rządowym Podzespole Ochrony Środowiska. 
Wyniki będą przekazane Polskiemu Towarzystwu Leśnemu. 

W najbliższęj przyszłości zostanie podjęta Uchwała Rządowa o Ochronie 

Lasu i Środowiska Naturalnego. 
Na uwagę zasługuje kontrowersyjna wypowiedź mgra Pietkiewicza 

o zagospodarowaniu rębnią zupełną drzewostanów z jodłą. 

WNIOSKI KONFERENCJI PROBLEMOWEJ 

Ustosunkowując się do dotychczasowych uchwał i postanowień władz 

centralnych i terenowych odnoszących się do zagospodarowania Bieszcza- 

dów uczestnicy konferencji wyrażają pogląd, że dotychczasowa działalność 

władz politycznych, gospodarczych i administracyjnych spowodowała udo- 

stępnienie w znacznym stopniu tego regionu i umożliwiła realizowanie 

wstępnego programu zagospodarowania zasobów leśnych na tym obszarze, 

w szczególności przez dokonane inwestycje. 
Uczestnicy konferencji podkreślają znaczenie uchwały Rady Ministrów 

z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie aktywizacji powiatu bieszczadzkiego oraz 
głównych kierunków jego rozwoju do 1980 r. 

Podstawą dla rozwoju tego regionu jest: 
I. Zapewnienie warunków kompleksowego racjonalnego gospodarowa- 

nia przy konieczności wprowadzania dalszych niezbędnych nakładów in- 

westycyjnych w zakresie: 
1) wybudowania nowych zakładów przemysłu drzewnego, umożliwia- 

jących kompleksowy przerób drewna, 
2) wyposażenia niedostępnych tereńów w sieć dróg i szlaków zrywko- 

wych w połączeniu z rozwojem budownictwa osadniczego, a także budowy 

ośrodków zaplecza technicznego. 
3) realizowania zadań związanych z wielostronnym wykorzystywaniem 

lasów, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji turystyczno-wypoczynko- 

wych. 

II. Ze względu na specyfikę terenów górskich woj. rzeszowskiego 
istnieje potrzeba powołania ośrodka badawczo-rozwojowego przy ОДЬР 
w Przemyślu, z włączeniem do niego komórek organizacyjnych ośrodków 
badawczo-rozwojowych przemysłu drzewnego dla spełnienia postulatu in- 
tegracji terenowej leśnictwa i przemysłu drzewnego, współdziałającego 
z innymi placówkami naukowymi oraz instytucjami zainteresowanymi 
w różnokierunkowym zagospodarowaniu i wykorzystaniu tego regionu. 

Podstawy naukowe dla prac tego ośrodka powinny stanowić badania 
w resortowych instytutach oraz wydziałach leśnych i wydziałach techno- 
logii drewna Akademii Rolniczych. 

III. Dla realizacji rosnących zadań resortu leśnictwa i przemysłu drzew- 
nego w zakresie wielostronnego wykorzystywania lasów niezbędne jest: 

1) uwzględnienie w programach na wydziałach leśnych wyższych uczel- 
ni i w średnich szkołach leśnych zagadnień ochrony środowiska przyrodni- 
czego oraz zagadnień turystyczno-rekreacyjnych. 

2) Ukierunkowanie programu nauczania w Technikum Leśnym w Les- 
ku z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia gospodarki leśnej w regionach 
górskich. 

3) Zapewnienie przygotowywania kadr dla potrzeb rozwijającego się 
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przemysłu drzewnego w w regionie bieszczadzkim przez szkolenie specjali- 
stów również w szkole zasadniczej i szkole średniej przemysłu drzewnego. 

IV. W dążeniu do realizacji zadań wynikających z wielostronnych fun- 
kcji regionu bieszczadzkiego, a w szczególności w zakresie gospodarki 
leśnej i wykorzystywania rekreacyjnego tego obszaru, niezbędne jest opra- 
cowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego tego re- 
gionu przy ścisłym współdziałaniu zainteresowanych instytucji. 

Przewodniczący Komisji 

Prof. dr E. Więcko 

Reieraty wygłoszone na konferencji będą opublikowane w „Sylwanie” 
po ich skróceniu dokonanym przez Autorów. 

Komitet Redakcvjny 

W godzinach popołudniowych odbył się Zjazd Delegatów Odziałów PTL 
z następującym porządkiem dziennym: 1. Otwarcie Zjazdu, 2. Wybór Pre- 
zydium Zjazdu i Komisji Zjazdowych, 3. Odczytanie protokołu z 72 Zjazdu 
Delegatów Oddziałów PTL, 4. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa, 
0. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTL, 6. Dyskusja, 7. Wolne 
wnioski, 8. Zamknięcie Zjazdu. 

1. Otwierając Zjazd prof. dr F. Krzysik odczytał nazwiska zmarlycn 
członków PTL od października 1972 r. do listopada 1973 r. i wymienił za- 
sługi zmarłych Kolegów dla leśnictwa polskiego i PTL: mgr inż. Stanisław 
Adamowicz (Opole), mgr inż. Jan Chrzanowski (Wrocław), mgr inż. Stani- 
sław Ciepłowski (Lublin), mgr inż. Jerzy Dziełyński (Opole), mgr inż. Ta- 
deusz Grajewski (Szczecin), mgr inż. Rajmund Główczewski (Toruń), mgr inż. | 
Tadeusz Gozdek (Warszawa), mgr inż. Zbyszko Łukaczyński (Przemyśl), 
mgr inż. Ryszard Manulak (Opole), mgr inż. Józef Mozolewski (Opole), mst 
inż. Rudolf Nowak (Gdańsk), mgr inż. Włodzimierz Pawłowski (Gdańsk), 
mgr inż. Roman Zwolak (Gdańsk), mgr inż. Konstanty Stec (Wrocław). 

Zebrani uczcili ich pamięć minutą ciszy. 
2. Do Prezydium Zjazdu zostali wybrani: dyr. mgr inż. Wiktor Czekoń- 

ski — przewodniczący, mgr inż. Zygmunt Tokarz, mgr inż. Stanisław 
Smólski. 

W skład sekretariatu Zjazdu weszli: mgr Elżbieta Markocka, dr inż. An- 
drzej Krzysik, mgr inż. Wacław Wójcik, mgr inż. Stefan Arbatowski. 

W skład Komisji Wniosków zostali wybrani: mgr inż. Franciszek Bereś. 
mgr inż. Andrzej Mączyński, mgr inż. Leon Piekiełek, mgr inż. Kazimierz 
Pietkiewicz, dr inż. Bohdan Szymański, mgr inż. Adam Urbański. 

3. Odczytano protokół z 72 Zjazdu Delegatów Oddziałów Polskiego To- 
warzystwa Leśnego. 

4. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa złożył sekretarz Zarządu 
Głównego PTL doc. dr Tadeusz Partyka. 

5. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej zreferował jej przewo- 
dniczący doc. dr Kazimierz Heymanowski. 

6. Dyskusja. 
Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos przewodniczący Komisji Wydaw- 

niczej PTL dyr. F. Szkiłłądź. Zadaniem PTL jest popularyzowanie wiedzy 
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leśnej. Należy dotrzeć do szerokiej rzeszy leśników. Komisja Rewizyjna 
niewłaściwie traktuje PTL jako przedsiębiorstwo wydawnicze na własnym 
rozrachunku. Deficyt w wydawnictwie pokrywa się z budżetu państwa. Do 
tej pory dzialalngsc PTL była finansowana przez PAN. Obecnie ma ja fi- 
nansować Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (na mocy 
Uchwały Rady Ministrów). W 1974 r. „Sylwan” będzie dotowany nadal 
przez PAN. Należy sobie zdać sprawę z tego, że prawie każde wydawnictwo 
naukowe jest deficytowe. 

Doc. dr K. Heymanowski wyjaśnia, że to było nieporozumienie, a Ko- 
misja Rewizyjna zgadza się z poglądem dyr. F. Szkiłłądzia. 

Mgr inż. B. Kucharek — Zarząd Główny PTL powinien starać się uak- 

tywnić członków w oddziałach. Proponuje zwołanie konferencji poświęco- 

nej topoli. Należałoby podsumować 10-letnią działalność w zakresie hodowli 

topoli i zastanowić się nad tym, czy akcja topolowa idzie we właściwym 
kierunku. Czy nie dałoby się zwiększyć objętości „Sylwana, aby autorzy 
nie czekali zbyt długo na publikowanie artykułów. 

Mgr inż. J. Ostrowski poruszył problem wyceny wartości finansowej 

lasu oraz jego funkcji pozaprodukcyjnych. Obie te wartości powinny zna- 

leźć wyraz w wycenie lasu. Ochrona Środowiska to również ochrona za- 

drzewień i zieleni wysokiej. W miastach kurczy się zieleń wysoka wskutek 

działalności człowieka i nikt nie płaci za to odszkodowań. Kwestionuje się 

rejonizację przyrodniczo-leśną. 
Prof. F. Krzysik — Do Zarządu Głównego PTL wszedł dyr. dr inż. 

S. Jastrzębski z Min. Ochrony Środowiska. Jego kontrahentem do rozmów 

będzie dyr. mgr inż. A. Nowakowski. 
Zgodnie z uchwałą, jaką podjęło Koło Seniorów SITLiD, zostało wysto- 

sowane pismo do władz z propozycją zmiany obecnej nazwy Akademii Rol- 

niczej w Warszawie na „Akademię Gospodarstwa Wiejskiego” lub „Akade- 

mię Rolniczo-Leśną”. Również uczelnie w Krakowie i w Poznaniu powinny 

mieć nazwę „Akademii Rolniczo-Leśnych”. W tej sprawie został nawiąza- 

ny kontakt z prof. drem S. Fabiszewskim (SITLiD). Komisja Historii Le- 

śnictwa PTL zgłosiła wniosek o przywrócenie obecnej ,„Akademii Rolniczej” 

w Warszawie dawnej tradycyjnej nazwy — „Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego”. Ażeby nie przedłużać dyskusji nad tym wnioskiem, sprawę 

należy przekazać Prezydium Zarządu Głównego PTL. Akta wniosku zo- 

stały przekazane Komisji Wniosków do przestudiowania. 
Kol. Duchat zgłosił wniosek, aby posiedzenie przewodniczących od- 

działów PTL odbywało się 2 razy w ciągu roku. Wniosek słuszny, ale jego 

realizacja zależy od tego, czy wystarczy funduszy. 
Odpowiedź kolegom: Kucharkowi — Cykl powstawania ,,Sylwana” 

trwa 6 miesięcy. Jest to krótki okres. Będzie trudno go skrócić; J. Ostrow- 

skiemu — Wniosek o wprowadzenie wycenionej wartości lasów państwo- 
wych do odpowiednich dokumentów jest słuszny. 

Za 8 lat upływa setna rocznica powstania PTL. W związku z tym należy 

się przygotować do odpowiednich publikacji i uczczenia tej rocznicy. 

Mgr inż. J. Roman przedstawił dodatkowe uzasadnienie do wniosku 
zgłoszonego przez Komisję Historii Leśnictwa PTL o przywrócenie obecnej 

Akademii Rolniczej w Warszawie dawnej tradycyjnej nazwy „Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego”. Wniosek ten. ma szerokie poparcie 

wśród wychowanków wszystkich Wydziałów SGGW, Stowarzyszeń i stu- 

diującej obecnie młodzieży. Dawna tradycyjna nazwa 5GGW jest związana 
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z historią i kulturą narodu, z okresem tajnego nauczania i walki zbrojnej 
z okupantem; znana jest również za granicą. Geneza nazwy uczelni rolni- 
czo-leśnej „Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego” w Warszawie na- 
wiązuje do postanowień Komisji Edukacji Narodowej z 1775 r., która dla 
wszystkich szkół typu wyższego w Polsce ustaliła nazwę „Szkoła Główna”. 
Zgodnie z relacją żyjących członków Komisji, która w 1918 r. ustaliła na- 
zwę SGGW, rozpatrywano wówczas szereg zgłoszonych nazw dla uczelni 
warszawskiej, również m. in.: „Akademia Rolnicza”, „Agrotechnika”. Ce- 
lowość powrotu AR w Warszawie do dawnej nazwy SGGW jest dyskuto- 
wana 1 uzasadniona w prasie codziennej, tygodnikach i wydawnictwach 
różnych specjalności: „Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków SGGW? 
nr 4/88 z 1972 r.; ,„Kultura” nr 44 i 47 z 1972 r. oraz nr 1 z 1973 r.inr 3, 
47 z 1973.; „Polityka” nr 24, 30, 36, 45 z 1973 r.; „Życie Warszawy” (doda- 
tek „Życie i Nowoczesność”) nr 141, 159, 162, 168, 177 z 1973 r.; „Ogrodni- 
ctwo” nr 1z 1973 r.; „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarstwo” nr 2 z 1973 r.: 
„Sad Nowoczesny” nr 2 z 1973 r.; „Owoce, Warzywa, Kwiaty” nr 23 z 1972 
roku. 

W uznaniu zasług dla polskiego leśnictwa Zjazd Delegatów nadał god- 
ność członka honorowego PTL 2 osobom oraz odznaki honorowe PTL 27 
członkom. 

Proi. dr F. Krzysik wręczył odznaczenia. 
| Mgr inż. K. Korzeniowski zaapelował do Zarządu Głównego PTL o wy- 
stąpienie do władz w sprawie uregulowania kwestii robotniczej w leśnic- 
twie. Nie wskóramy nic bez dziesiątków tysięcy robotników leśnych. Roz- 
wijanie mechanizacji nie rozwiąże kwestii robotniczej. Może ją tylko 
w pewnym stopniu złagodzić. 

Mgr inż. K. Krych zwrócił się z prośbą do skarbników oddziałów PTL, 
aby pomogli w zmniejszeniu zaległości składek. 

Wykazywanie wartości drzewostanów w dokumentach finansowych jest 
pożytecznym zamierzeniem, ale niemożliwym do realizacji. Należałoby 
ciągle na bieżąco znać aktualny zapas drzewostanów. Zagranicą to zostało 
wprowadzone a obecnie się z tego wycofano. 

W kwestii szkółek leśnych istnieją niedopracowania. Jeśli nadleśnictwo 
pozyskuje sadzonki do własnych zalesień, nie liczy ich i nie wycenia; jeśli 
sadzonki są sprzedawane innym odbiorcom, wówczas liczy się je i ustala 
ich wartość. 

Należy się zastanowić, czy budowa dróg leśnych nie powinna być finan- 
sowana z funduszu zagospodarowania lasu. 

Mgr inż. M. Czuraj — Wartość drzewostanów została podana przez 
Urząd Statystyczny w 1971 r. Wartością tą leśnicy już się posługują. Nie 
możemy przemilczać wartości drzewostanów. Należy szacować ich wartość 
na pniu w czasie prac urządzania lasu. W związku z tym należy opracować 
odpowiednią instrukcję. Wartość drzewostanów na pniu w kraju jest wy- 
ceniona na 440 mld zł. 

Proi. dr E. Więcko — Należałoby się gruntownie zapoznać z metodyką 
wyceny wartości drzewostanów, aby się przekonać, na ile to jest realne 
i możliwe. 

7. Przewodniczący Komisji Wniosków odczytał projekt wniosków do 
uchwalenia przez 73 Zjazd Delegatów PTL: 

1) 73 Zjazd Delegatów PIL uznając znaczenie wieloletniej tradycji 
popiera wniosek Komisji Historii Leśnictwa PTL w sprawie przywrócenia 
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Akademii Rolnicgej w Warszawie dawnej nazwy ,,Szkola Glowna Gospo- 
darstwa Wiejskiego” i przekazuje Prezydium Zarządu Głównego upoważ- 
niając równocześnie do podjęcia dalszych poczynań w tej sprawie. 

2) W związku z obchodami 30-lecia Polski Ludowej 73 Zjazd Delega- 
tów upoważnia Zarząd Główny PTL do zorganizowania 74 Zjazdu Delega- 
tów Towarzystwa na terenie Lubelskiego Oddziału PTL — połączonego 
z Sesją Naukową na temat uznany za najwłaściwszy. 

3) Wniosek Zarządu Oddziału PTL w Łodzi, dotyczący zagadnień ro- 
botniczych, przekazuje się Zarządowi Głównemu z prośbą o zebranie od- 
powiednich materiałów z terenu innych oddziałów i po przeanalizowaniu 
ich o wystąpienie w tej sprawie w odpowiedniej formie do Ministerstwa 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

4) Zlecić Prezydium Zarządu Głównego PTL spowodowanie zorganizo- 
wania w ramach Komisji Ekonomiki i Organizacji Gospodarstwa Leśnego 
oraz Urządzania Lasu i Rozmiaru Użytkowania dyskusji w celu zapoznania 
się z metodyką określania wartości drzewostanów przez Główny Urząd 
Statystyczny i metodyką stosowaną w tym zakresie w lasach doświadczal- 
nych w Rogowie w celu wyciągnięcia praktycznych wniosków w kierunku 
ewentualnego rozszerzenia doświadczeń prowadzonych w Rogowie na skalę 
doświadczalną początkowo w jednym lub kilku nadleśnictwach Lasów 
Państwowych. 

5) Zarząd Główny PTL rozważy możliwość zorganizowania konieren- 
cji w sprawie plantacyjnej uprawy topoli w porozumieniu z IBL i resortem 
leśnictwa. 

6) W związku z przypadającą w 1982 r. setną rocznicą powstania P'IL 
zobowiązuje się Zarząd Główny i Zarząd Oddziału w Przemyślu do podjęcia 
kroków przygotowawczych dla uczczenia tej rocznicy. 

7) Zjazd delegatów apeluje do Delegatów obecnych na Zjeździe o oży- 
wienie działalności na terenie swoich oddziałów. 

Powyższe wnioski Zjazd Delegatów uchwalił. 
8) Na zakończenie zabrał głos prof. Krzysik — Włożono wiele trudu 

w zebranie danych i opracowanie referatów na Zjazd. Oceniono wysoki 
poziom referatów. Prof. Krzysik gorąco dziękuje autorom releratów га 
trud włożony w próbę rozwiązania trudnych problemów, mgrowi inż. To- 
karzowi za wysiłek w zorganizowanie Zjazdu oraz dyr. W. Czekońskiemu 
za przewodniczenie obradom. 

W dniu 25 listopada uczestnicy Zjazdu wzięli udział w objeździe terenu 
autokarami. W nadl. Lutowiska, leśn. Hulskie zapoznali się z problematyką 
udostępnienia lasu. Zwiedzono teren budowy drogi stokowej. 

Opracowali: 

E. Markocka, A. Krzystk, 

w. Wójcik, S. Arbatowski 

Godności i odznaczenia honorowe PTL 

nadane na 73 Zjeździe Delegatów 

Godność członka honorowego otrzymali: inż. Jan Milewski (Oddz. War- 

szawa) — na wniosek Kom. Zadrzewień, mgr inż. Teodor Zieliński (Oddz. 

Radom) — na wniosek Oddz. Radom. 
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