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Przewodniczący Sekcji XII Nauk Rolniczych i Leśnych 

Serdecznie witam Dostojnych Gości, Wielce Szanowne Koleżanki i Dro- 

gich Kolegów! 

Przypadł mi w udziale zaszczyt przewodniczenia obradom Sekcji Nauk 

Rolniczych i Leśnych oraz zdanie sprawy z prac poprzedzających II Kon- 

gresu Nauki Polskiej. 

Obrady nasze odbywają się w szczególnie sprzyjającym klimacie spo- 

łeczno-gospodarczym dla rozwoju nauk rolniczych, leśnych, przemysłu 

przetwórczego i ochrony środowiska przyrodniczego. 

Program  społeczno-gospodarczy rozwoju Polski uchwalony na 

VI Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stał się drogowska- 

zem działania całego narodu. Stanowi on podstawę opracowywanych pro- 

gnoz i planów rozwoju Kraju na najbliższe 15-lecie. 

Przewidziana duża dynamika wzrostu produkcji rolnej, leśnej i wy- 

sokowartościowch środków żywienia ludności wskazuje równocześnie 

zadania dla wszystkich dziedzin nauk rolniczych. 

Śmiałej wizji rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Ludowej, 

a szczególnie przemianom wsi polskiej, powinna towarzyszyć wyprzedza- 

jąca myśl twórcza naukowców pracujących w Akademiach Rolniczych, 

instytutach badawczych Polskiej Akademii Nauk i resortów gospodar- 

czych oraz w innych placówkach naukowych. 
Dzisiaj na posiedzeniu, najwybitniejsi naukowcy z zakresu nauk rol- 

niczych w naszym Kraju, w oparciu o przeprowadzone dyskusje przed- 

kongresowe i przedstawione materiały, ocenią dorobek nauk rolniczych 

ostatniego 20-lecia, wskażą kierunki i perspektywy oraz określą główne 
problemy kompleksowo prowadzonych badań. Powinniśmy również okre- 
Ślić niezbędne warunki, które muszą być spełnione, aby nauki rolnicze ro- 

zwijały się prawidłowo i mogły sprostać zadaniom dydaktycznym 

i badawczym, odpowiadającym dynamice rozwoju naszego społeczeństwa. 

Należy przypuszczać, że dzisiejsze obrady Sekcji Nauk Rolniczych 

i Leśnych wskażą najistotniejsze problemy naukowo-badawcze, których 

rozwiązanie przyczyni się do dalszego rozwoju rolnictwa i leśnictwa oraz 
podniesienia poziomu wyżywienia ludności w Kraju.
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Inicjowanie dyskusji nad stanem funkcjonowania oraz prognozą roz- 
woju nauk rolniczych i leśnych w Polsce, jak również przygotowanie 
materiałów i publikacji dostarczonych uczestnikom Kongresu, powierzo- 
no: 

Kierownictwu Sekcji XII — Nauk Rolniczych i Leśnych — w skła- 
dzie: Kazimierz Boratyński, Bohdan Dobrzański — przewodniczący, Ro- 
man Fąfara, Stanisław Nawrocki — referent oraz kierownictwu pięciu 
Podsekcji: 

1. Podstaw Naukowych Produkcji Roślinnej w składzie: Anatol Lis- 
towski, Stanisław Starzycki — przewodniczący, Czesław Tarkow- 

ski — referent; 

Podstaw Naukowych Produkcji Zwierzęcej w składzie: Stefan 

Alexandrowicz — przewodniczący, Marian Truszczyński, Franci- 

szek Witczak — referent; 

3. Podstaw Naukowych Organizacji i Technizacji Rolnictwa w skła- 

dzie: Janusz Haman. Ryszard Manteffeul — przewodniczący, Win- 

centy Zaremba — referent, 

4. Nauka o Żywności i jej Technologii w składzie: Antoni Rutkowski 

— przewodniczący, Stanisław Zagrodzki, Jan Załęski — referent; 
5. Nauk Leśnych w składzie: Wiesław Grochowski, Karol Mańka —- 

przewodniczący, Bolesław Zabielski — referent. 
Powołane przez Prezydium Kongresu Podsekcje działały przez właś- 

ciwych specjalistów w liczbie 70 osób (60%/0 pracownicy wyższych uczelni, 

40%0 instytutów PAN i resortów gospodarczych). 

Przedstawione syntetyczne referaty sekcji i podsekcji oparto 
o 72 opracowania cząstkowe i specjalistyczne, których autorami było 

80 osób. Referaty te, przed ich opublikowaniem w „Materiałach kongre- 

sowych”, były przedmiotem licznych dyskusji naukowych na: 
— plenarnych zebraniach Sekcji i Prezydium (11), 
— zebraniach Podsekcji (40), 

— plenum Wydziału V PAN i komitetów naukowych PAN (11), 
— zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych (10) oraz na zebra- 

niach dyskusyjnych w uczelniach i instytutach badawczych (20). 
Wyłoniony spośród członków Sekcji zespół (w składzie: przewodniczący 

— prof. Kazimierz Boratyński, czonkowie: prof. Wiesław Grochowski, prof. 

Czesław Tarkowski, prof. Franciszek Witczak, prof. Wincenty Zaremba 

i doc. Jan Załęski) przygotował opracowanie, które wszystkim uczestnikom 

zostało udostępnione, by po uzupełnieniu uwagami mogło posłużyć do sfor- 

mułowania uchwały kończącej II Kongres Nauki Polskiej. 
Czuję się w miłym obowiązku serdecznie i gorąco podziękować człon- 

kom prezydium, wszystkim członkom Sekcji i naukowcom, którzy brali 

udział w przygotowaniu materiałów przedkongresowych. 
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