
Kronika 

Z działalności Oddziału PTL w Olsztynie 

17 lutego 1968 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

w olsztyńskim oddziale PTL. 

Ze sprawozdania z działalności Oddziału wygłoszonego przez sekre- 
tarza mgra inż. R. Wolskiego wynika, że ustępujący zarząd w okre- 
sie swej kadencji od 29. VII, 1964 r. do 16. II. 1968 r. realizował podsta- 
wowe zadania Polskiego Towarzystwa Leśnego. 

W okresie kadencji zorganizowano wygłoszenie 8 referatów połączo- 
nych z dyskusją. Członkowie Oddziału opublikowali w różnych czaso- 
pismach 10 artykułów, dotyczących najbardziej aktualnych problemów 
gospodarki leśnej Warmii i Mazur, a mianowicie: szkód łowieckich, 
szkodników wtórnych świerka oraz ochrony przyrody. Przewodniczący 
Oddziału inż. Г. Panfil aktywnie współpracował w zakresie organizo- 
wania turystyki w lasach z Wojewódzkim Komitetem Kultury Fizycznej 
i Turystyki oraz z Woj. Pracownią Urbanistyczną. Zarząd współpracował 
również z SITLiD-em, Wojewódzkim Komitetem Ochrony Przyrody 
i Ligą Ochrony Przyrody. 

Stan członków Oddziału zmieniał się w okresie kadencji i 31 grudnia 
1967 r. wynosił 29 osób. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalności Oddziału komisja 
rewizyjna stwierdziła, że zarząd wypełnił zadowalająco swe zadania i po- 
stawiła wniosek o udzielenie mu absolutorium. Ponadto pod adresem 
nowego zarządu komisja rewizyjna skierowała zalecenia dotyczące poczy- 
nienia starań o zwiększenie liczby członków Oddziału oraz o zapocząt- 
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kowanie prenumeraty ,,Sylwana” przez wszystkie jednostki podlegte 
OZLP w Olsztynie. Zwrócono również uwagę na celowość organizowania 
referatów i spotkań dyskusyjnych co najmniej raz na kwartał. 

Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos przedstawiciel Zarządu Główne- 
go PTL — dyrektor Fr. Szkiłłądź, który wyraził podziękowanie 
ustępującemu zarządowi, przekazał pozdrowienia członkom Oddziału od. 
Zarządu Głównego, a następnie scharakteryzował krótko działalność 
Towarzystwa. Stwierdził on, że PTL pełni funkcję wolnej trybuny 
leśnika i czymi starania o podniesienie rangi zawodu leśnika w społeczeń- 
stwie. Towarzystwo brało czynny udział w opracowaniu projektu ustawy 
o państwowym gospodarstwie leśnym. Obecnie podjęto prace związane 
z podniesieniem produkcyjności lasu. Przygotowuje się na ten temat dwie 
sesje naukowe oraz wydanie specjalnej książki. Ogłoszono konkurs 
z nagrodami na opracowanie metod podniesienia produkcyjności konkret- 
nej jednostki gospodarczej. Wydano książkę o leśnictwie i leśnikach 
w okresie drugiej wojny światowej. Przygotowuje się do wydania małą 
encyklopedię leśnictwa, projektuje się wydanie albumu „Drzewa i lasy 
w literaturze i sztuce” oraz książki o prekursorach i twórcach leśnictwa 
polskiego. Popularyzację wiedzy leśnej prowadzi się przez akcję odczy- 
tową oraz przez wydawanie czasopisma „Sylwan”. Za działalność Towa- 
rzystwo zostało odznaczone odznaką Tysiąclecia, a jego przewodniczący — 
prof. dr F. Krzysik, z okazji 40-lecia pracy naukowej, otrzymał 
Sztandar Pracy .I klasy. 

Inni uczestnicy dyskusji (kol. Z. Śmiechowski, Cz. Jacewicz, 
Z. Wiśniewski iJ. Szydłowski) podkreślali również olbrzymie 
znaczenie podwyższenia produkcyjności lasu. Wyniki w tym zakresie są 
jednak uwarunkowane odpowiednim dofinansowaniem leśnictwa, które 
odczuwa obecnie poważne braki na tym odcinku. Zwrócono uwagę na 
konieczność poprawy złego stanu dróg i osad leśnych oraz zakupu nie- 

zbędnego sprzętu, m. in. ciągników i karczowników. Z powodu niedosta- 
tecznej liczby robotników powstają duże zaniedbania w zakresie zabiegów 
pielęgnacyjnych w młodnikach. Rozwiązania wymaga problem wykorzy- 
stania świeżej kanpiny oraz małowymiarowego drewna liściastego. 

W odniesieniu do działalności Towarzystwa postulowano zwrócenie 

uwagi na dobór tematyki w „Sylwanie” i zamieszczanie artykułów mo- 

gących zainteresować szerszy ogół leśników terenowych, lub utworzenie 

dwóch serii: ‚„А’” — zawierającej prace ściśle naukowe i „B* — o pro- 

blematyce przeznaczonej dla praktyków. 

Do nowego zarządu Oddziału wybrano następujących kolegów: 

A. Ptaka (przewodniczący), J. Panfila i Z. SŚmiechowskie- 
go (zastępcy przewodniczącego), H. Filipka (sekretarz), 2. Тго- 

cińskiego (skarbnik). 

W skład komisji rewizyjnej weszli koledzy: Cz. Jacewicz — prze- 

wodniczący oraz T. Stryjecki iR. Klarowski — członkowie. 

Po części organizacyjnej zebrania sprawozdawczo-wyborczego odbył 

się referat dra S. Guni z SGGW w Warszawie na temat nawozenia 

w leśnictwie. 

W. S. 
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