
  

Nr 5 SYLWAN 1961 
    

Protokół z 60 Zjazdu Delegatów 

Oddziałów PTL z 23 września 1960 r. w Olsztynie 

Протокол 60 Съезда Делегатов Отделений Польского Лесного Обще- 
ства состоявшегося 23 сентября 1960 г. в Ольштыне 

Proceedings of the 60th Congress of Sectlon Delegates of the Polish 
Forest Society (Olsztyn September 23 rd., 1960) 

O brady zagaił prof. dr F. Krzysik, przewodniczący Zarządu Głównego PTL, wi- 

tając przedstawicieli władz naczelnych, instytucji naukowych, organizacji zawo- 

dowych i społecznych, władz miejscowych, delegatów, członków Zarządu Głównego 

oraz zaproszonych gości. 

Chwilą milczenia uczczono pamięć zmarłych w ubiegłej kadencji członków Towa- 

rzystwa: mgra W. Lipińskiej — pracowniczki Zarządu Głównego PTL, inż. St. Py- 

chyńskiego z Oddz. w Łodzi, mgra I. Gantnera z Oddz. w Radomiu, mgra W. Ka- 

czyńskiego i mgra T. Surmińskiego z Oddz. w Szczecinku i mgra R. Sawickiego 

z Oddz. we Wrocławiu. 

Na wniosek mgra Adamowicza, powołano Prezydium Zjazdu w następującym skła- 

dzie: przewodniczący — mgr B. Kucharek, czł. honorowy PTL, członkowie — doc. dr 

Z. Pohl i mgr J. Panfil, sekretarz — mgr T. Partyka. 

Na wstępie mgr Panfil w imieniu TZRR złożył uczestnikom Zjazdu życzenia owoc- 

nych obrad. 

Odczytano list adresowany do Zjazdu, w którym prof. Suchecki przesłał delegatom 

najserdeczniejsze życzenia. 

Mgr M. Czuraj pozdrowił uczestników Zjazdu w imieniu dyrektora Naczelnego 

Zarządu Lasów Państwowych. 

Porządek obrad, zaproponowany przez mgra Kucharka, został zaakceptowany. 

Przyjęto również protokół z ostatniego Zjazdu, w brzmieniu wydrukowanym w zesz.6 

„Sylwana” z r. 1960. 

W pierwszej kolejności przystąpiono do wyboru składu Komisji Zjazdowych: Sta- 

tutowej, Wniosków, ,„Matki” i Mandatowej. 

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres ubiegły złożył sekretarz Za- 

rządu Głównego mgr Partyka. Budżet Towarzystwa oraz zadłużenie poszczególnych 

Oddziałów zreferował przewodniczący Komisji Finansowej mgr Sliwa. 

Działalność Komitetu Redakcyjnego „Sylwana” omówił prof. Tyszkiewicz. Zako- 

munikował on na wstępie o zmianach w składzie Komitetu Redakcyjnego „Sylwana , 

oraz zanalizował szczegółowo działalność Komitetu, przy czym podkreślił niepokojące 

zjawisko zaniku czytelnictwa wśród szerokich rzesz leśników. Przytacza to na 

przykładzie „Sylwana, którego nakład stale maleje (1956 r. 2800 egz., 1959 — 2100 

egz.). Apeluje do zebranych o wypowiadanie się w dyskusji na poruszone tematy. 
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W imieniu Prezydium Zjazdu doc. dr Pohl przedłożył delegatom wniosek rozsze- 

rzonego zebrania Zarządu Głównego z udziałem przewodniczących Oddziałów w spra- 

wie nadania godności członkostwa honorowego: mgr Stanisławowi Adamowiczowi, 

i mgr Witoldowi Jakutowiczowi, oraz Złotej Odznaki Honorowej PTL: doc. dr Wie- 

sławowi Szczerbińskiemu, mgr Józefowi Borkowi, mgr Tadeuszowi Truszkowskiemu. 

Wnioski przyjęto przez aklamację. Wręczenia dyplomów i odznak honorowych do- 

konał prof. dr Fr. Krzysik. 

Następnie mgr Mączyński zreferował sprawę reaktywowania wydziału leśnego 

w Krakowie. Zarząd Główny złożył memoriał władzom naczelnym. Negatywne sta- 

nowisko, jakie zajął w tej sprawie Minister Szkolnictwa Wyższego, było, zdaniem 

referenta, następstwem opinii Sekcji Studiów Rolnych przy tymże Ministerstwie. 

Mgr Mączyński wyraża przekonanie, że główne opory przeciwko utworzeniu wy- 

działu leśnego w Krakowie istnieją wśród niektórych wybitnych leśników. Z treści 

pisma Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego do Polskiego Towarzystwa Leśnego wy- 

nika, że Ministerstwo zamierza wprowadzić na istniejących wydziałach leśnych spe- 

cjalizację w zakresie gospodarki leśnej w górach. Stojąc na stanowisku, że projekt 

ten nie załatwi postulatów Zarządu Głównego Towarzystwa oraz SITL i D, stawia 

wniosek zobowiązujący przyszły Zarząd Główny do kontynuowania starań o reak- 

tywowanie wydziału leśnego w Krakowie. 

W następnym punkcie, sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej zreferował mgr 

J. Daszkiewicz, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. W pierwszej części 

swego wystąpienia ustosunkował się on do działalności merytorycznej i formalno- 

-rachunkowej organów naczelnych PTL, która w świetle badań Komisji przedstawiała 

się następująco: 

1. Zasadnicza linia działalności Zarządu Głównego, jego Komisji i agend tere- 

nowych była zgodna z wytycznymi statutu, celami oraz środkami działania Towarzy- 

stwa i wiążącymi uchwałami Zjazdów Delegatów z r. 1958 i 1959. 

2. Wnioski, rezolucje i dezyderaty Zjazdu Delegatów bądź zostały wykonane, bądź 

były przedmiotem starań, zabiegów i konsultacji ze strony Zarządu Głównego. 

Bez rezultatu pozostały zabiegi Zarządu Głównego w sprawach: a) zorganizowania 

wydziału leśnego w Krakowie, b) powołania przy PTL przedsiębiorstwa usługowego. 

Nieznany jest również sposób załatwienia wniosku w sprawie projektu wprowa- 

dzenia na wydziałach rolnych wykładów encyklopedii leśnictwa i podstaw gospo- 

darki łowieckiej oraz uregulowania przez oddziały zaległych składek i przeprowadze- 

nie inwentaryzacji składników majątkowych Towarzystwa. 

3. Bieżąca działalność Prezydium w zakresie koordynacyjnym i ogólnoorganiza- 

cyjnym prowadzona jest właściwie. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał analizie działalność poszcze- 

gólnych komisji, podkreślając, że nie wyczerpywały one na ogół problematyki zawar- 

tej w swych programach. 

4. Wydanie Słownika Encyklopedycznego dla leśników, drzewiarzy i myśliwych 

uważa Komisja Rewizyjna za pozytywne osiągnięcie Zarządu Głównego, jednocześnie 

proponuje rozszerzenie działalności wydawniczej przez podjęcie opracowania ency- 

klopedii leśnictwa dla potrzeb nauki i praktyki leśnej. 

5. Czasopismo „Sylwan” spełnia dobrze swą misję pogłębiania wiedzy leśnej. 

6. Kwartalny „Biuletyn Organizacyjny PTL”, jako nowa forma periodycznego kon- 

taktowania się z ogółem członków Towarzystwa jest inicjatywą celową. 

7. Aktywność oddziałów terenowych jest słaba. Bezpośredni kontakt Zarządu 

Głównego przez swych przedstawicieli ze słabo zorganizowanymi oddziałami Główna 

Komisja Rewizyjna uważa za rzecz konieczną i pilną. 
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W dalszym ciągu Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej omówił ogólnie 

gospodarkę finansową i rachunkowość Towarzystwa, wyniki kontroli dowodów ra- 

chunkowych oraz wykonanie preliminarzy za okres ubiegły. 

W świetle przeprowadzonej analizy mgr J. Daszkiewicz postawił następujące 

wnioski: 

1. zalecić nowowybranemu Zarządowi Głównemu: 

— kontynuowanie starań o reaktywowanie wydziału leśnego w Krakowie, 

— wprowadzenie na wydziałach rolnych wykładów z zakresu encyklopedii leśnic- 

twa i podstaw gospodarki łowieckiej, 

— wszczęcie starań w kierunku opracowania i wydania encyklopedii leśnictwa, 

— uaktywnienie prac poszczególnych komisji problemowych przez ustalenie do- 

kładnie sprecyzowanych planów rzeczowych i finansowych, 

— przeanalizowanie dotychczasowej organizacji obsługi administracyjno-biurowej 

Zarządu Głównego i jego Komisji, zmierzając w kierunku scentralizowania tej obsługi 

w Biurze Zarządu Głównego, 

— przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych Towarzy- 

stwa i wyceny biblioteki. 

Ponadto Główna Komisja Rewizyjna postawiła szereg wniosków o charakterze 

formalno-rachunkowym; 

2. Zobowiązać w sposób najbardziej kategoryczny wszystkie oddziały PTL do po- 

krycia zaległości z tytułu składek członkowskich oraz za prenumeratę „Sylwana , 

a w przyszłości zabezpieczyć terminowe regulowanie tych należności. Niezależnie od 

tego wytknąć zarządom oddziałów, które mają poważne zaległości finansowe — za- 

niedbywanie obowiązków w tym zakresie. 

3 Biorąc pod uwagę całokształt pracy PTL w latach 1958, 1959 i 1960, Główna 

Komisja Rewizyjna PTL stawia wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi 

Głównemu PTL absolutorium. 

W drugiej części swego wystąpienia mówca zajął się sprawą zarzutów postawio- 

nych organom PTL przez profesorów : dr Jerzego Grochowskiego, dr Mariana Nun- 

berga, dr T. Włoczewskiego zawartych w piśmie z 29 maja 1960 r. do Zjazdu Dele- 

gatów. Mgr J. Daszkiewicz podał do wiadomości zebranych treść wyżej wymienionego 

listu, w którym wymienieni zrzekają się godności członków honorowych PTL i wystę- 

pują z Towarzystwa, motywując swój krok niewłaściwym załatwieniem przez organy 

PTL sprawy prof. Krzysika. 

W związku z powyższym pismem, stwierdził mówca, Główna Komisja Rewizyjna 

zgodnie z treścią $ 4 Regulaminu Komisji, zbadała całokształt wyżej wymienionej 

sprawy. Po szczegółowym przeanalizowaniu treści zarzutów Główna Komisja Re- 

wizyjna potwierdziła stanowisko zajęte przez Zarząd Główny w sprawie prof. Krzy- 

sika. Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego Główna Komisja Rewizyjna 

postawiła następujące wnioski: 

1. Uznać postępowanie Komisji powołanej przez Zarząd Główny PTL do zbadania 

sprawy prof. dr F. Krzysika i stanowisko Zarządu Głównego w tej sprawie za 

prawidłowe. 

2 Orzeczenie Komisji w tej sprawie uznać za uzasadnione, słuszne i bezstronne. 

3. Przyjąć do wiadomości wystąpienie z PTL profesorów: dra Jerzego Grochow- 

skiego, dra Mariana Nunberga i dra Tadeusza Włoczewskiego oraz zrzeczenie się 

przez nich członkostwa honorowego. | 

4. Wyrazić ubolewanie z powodu trybu postępowania, jaki zastosowali profeso- 

rowie dr Jerzy Grochowski, dr Marian Nunberg i dr Tadeusz Włoczewski zarówno 

w stosunku do prof. dra Franciszka Krzysika, jak też w stosunku do organów PIL. 
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Po przerwie obiadowej, przewodniczący Komisji Mandatowej podał do wiadomości 
zebranych, że w Zjeździe bierze udział 85 delegatów, z czego 22 osoby (czł. Zarządu 
Gł. i Głównej Komisji Rewizyjnej) z ograniczeniami wynikającymi z $ 15 statutu PTL. 

W dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami głos zabierali: mgr Kusal mgr Kucha- 
rek, prof. Krzysik, mgr Borowicki, doc. Stebnicka, prof. Tyszkiewicz, mgr Ruśkie- 
wicz. Na wniosek mgr Górzyńskiego Zjazd postanowił poddać pod głosowanie wnios- 

ki Głównej Komisji Rewizyjnej w następującej kolejności: 

1) sprawa wystąpienia profesorów: dra J. Grochowskiego, dra M. Nunberga i dra 

I. Włoczewskiego oraz rezygnacji ich z członkostwa honorowego; 

2) sprawa udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu. 

Wniosek pierwszy przyjęto przy 3 głosach wstrzymujących się. 

Wniosek drugi przyjęto jednogłośnie. 

Mgr Tekielski w imieniu Komisji Statutowej przedstawił Zjazdowi następujące 

wnioski: | 

A. W sprawie poprawek do statutu: 

1) utrzymanie wyboru przewodniczącego i członków Zarządu Głównego w kom- 

petencji Zjazdu Delegatów, wybór wiceprzewodniczących pozostawić natomiast 

w kompetencji Zarządu Głównego; analogicznie postawić tę sprawę w zarządach 

oddziałów; 

2) zmian w $ 16 i 22, dotyczących zastąpienia tytułu „redaktor Sylwana tytułem 

„naczelny redaktor Sylwana''; 

B. W sprawie regulaminów PTL: 

przyjęcie projektu regulaminu Odznaki Honorowej PTL. 

Mgr Tekielski podkreślił, że aczkolwiek poprawki zawarte w p. 1 nie budzą za- 

strzeżeń natury merytorycznej, jednak nie został zachowany postulat informowania 

oddziałów we właściwym czasie o zmianach statutu, dlatego też Komisja pozostawia 

powyższy wniosek do uznania Zjazdu. Co do p. 2 — mówca proponuje przyjęcie pro- 

ponowanej poprawki. 

W dyskusji nad powyższą sprawą zabierali głos mgr Kucharek, mgr Górzyński, 

mgr Tekielski, mgr Ruskiewicz, mgr Zieliński. Większość dyskutantów stanęła na sta- 

nowisku zachowania formy proceduralnej, tym samym wniosek zawarty w p. 1 został 

odłożony do następnego Zjazdu, w myśl bowiem statutu, wszelkie zmiany w nim 

powinny być zapowiedziane na 28 dni przed zjazdem. 

Wniosek dotyczący regulaminu odznaki honorowej PTL — przeszedł jednogłośnie. 

Następnie mgr A. Reindl w imieniu Komisji Wniosków przedstawił następujące 

wnioski. 

1. Zjazd Delegatów wyraża Ob. Ministrowi Dąb-Kociołowi podziękowanie za po- 

pieranie działalności Towarzystwa i zapewnia, że PTL i jego Zarząd będą w przysz- 

łości nadal usilnie dążyć do podniesienia wiedzy leśnej w szerokich kołach leśników 

w zgodnym działaniu z resortem leśnictwa i przemysłu drzewnego. Wniosek przyjęto 

jednogłośnie. 

2. Zjazd Delegatów wyraża podziękowanie Sekretarzowi Wydziału V PAN prof, 

dr A. Listowskiemu za opiekę i wszechstronną pomoc, jaką Towarzystwo otrzymuje 

od Polskiej Akademii Nauk. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

3. Zjazd Delegatów podtrzymuje poprzednią uchwałę w przedmiocie powołania do 

życia wydziału leśnego w Krakowie i zobowiązuje Zarząd Główny Towarzystwa do 

kontynuowania wspólnie z SITLiD starań w zakresie realizacji tej uchwały. Po krót- 

kiej dyskusji wniosek przyjęto. 

4. Zjazd Delegatów wyraża podziękowanie prof. Krzysikowi za długoletnią i owoc- 

ną pracę na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL. 
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Wniosek przyjęto przez aklamację. 
Z ramienia Komisji „Matki” mgr J. Wołoszczuk przedstawił Zjazdowi Delegatów 

kandydatów do władz Towarzystwa na następną kadencję. 

Przewodniczący — prof. dr Franciszek Krzysik, zastępcy przewodniczącego: — mgr 

Stefan Frankiewicz, — doc. Wacław Krajski, członkowie Zarządu: mgr Eugeniusz 

Bernadzki, mgr Florian Budniak, prof. dr Edward Chodzicki, zast. prof. mgr Lesław 

Dreszer, doc. dr Jerzy Fabijanowski, mgr Józef Gomółka, mgr Bolesław Kucharek, 

mgr Jerzy Małuszyński, mgr Wawrzyniec Mierzejewski, inż. Jan Milewski, mgr 

Tadeusz Partyka, mgr Stanisław Smólski, mgr Stanisław Sowiński, doc. mgr Emilia 

Stebnicka, doc. dr Wiesław Szczerbiński, doc. dr Tadeusz Trampler, prof. dr Sta- 

nisław Tyszkiewicz, mgr Teodor Zieliński, prof. dr Antoni Żabko-Potopowicz. 

Kandydaturę przewodniczącego Zarządu Głównego i listę kandydatów na członków 

Zarządu Głównego przyjęto jednogłośnie. Przyjęto również kandydatury wiceprze- 

wodniczących — przy 1 głosie wstrzymującym się. 

W dalszym ciągu przewodniczący Komisji „Matki” przedstawił listę kandydatów do 

Głównej Komisji Rewizyjnej: przewodniczący mgr Jan Daszkiewicz, członkowie — 

mgr J. Dziedzic, mgr T. Meisner, mgr B. Sikora oraz mgr E. Śliwa. Kandydatury 

przyjęto jednogłośnie. 

Do Sądu Koleżeńskiego powołano: prof. dr Wiesława Grochowskiego, mgra M. 

Czuraja, mgra $. Jastrzębskiego, mgra H. Krahelskiego, mgra J. Wołoszczuka, mgra 

S. Niwińskiego i mgra B. Tekielskiego. 

Jako miejsce przyszłego Zjazdu wytypowano Szczecinek; tematyka konferencji 

naukowej: planowanie hodowlane i realizacja odnowień. 

Na zakończenie Zjazdu zabrał głos prof. Krzysik, który zapewnił delegatów, że 

w dalszym ciągu dołoży wszelkich starań, ażeby wraz z wybranymi członkami Za- 

rządu Głównego dać możliwie duże efekty pracy i osiągnąć dla Towarzystwa jak 

riajlepsze rezultaty. 

Przewodniczący Zjazdu mgr B. Kucharek zamknął obrady o godz. 19,20. 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu 

(—) mgr T. Partyka (—) mgr B. Kucharek 

  

W nawiązaniu do protokółu ze zjazdu delegatów PTL w Olsztynie („Sylwan” 

nr 5/1961) oraz do listu prof. dra J. Grochowskiego, prof. dra M. Nunberga i prot. 

dra T. Włoczewskiego, opublikowanego w nr 1/1961 „Sylwana, Prezydium Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego nadesłało do Komitetu Redakcyjnego 

„Sylwana” pismo Prezesa Polskiej Akademii Nauk z 30 marca 1961 r. i orzeczenie 

dotyczące konfliktu między Komitetem Nauk Leśnych a prot. dr Franciszkiem Krzy- 

sikiem przewodniczącym Zarz. Gł. PTL, które poniżej zamieszczamy. 

Odpis 

PREZES Warszawa, dn. 30 marca 1961 r. 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
Obywatel 

Prof. dr Franciszek KRYSIK 

w miejscu 

Uprzejmie komunikuję, że na skutek prof. dr J. Groszkowski 

prośby Obywatela Profesora i Komitetu — jako przewodniczący 

Nauk Leśnych o rozpatrzenie koniliktu, prof. dr W. Stefański 

jaki między Nimi zaistniał, powołałem — jako członek, 

w maju 1959 r. Komisję w składzie: prof. dr E. Chroboczek 

— jako członek. 
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Po zaznajomieniu się ze sprawą kon- 
filiktu na kilku posiedzeniach Komisja 

doszła do wniosku, że rozpatrzeniem tego 

konfliktu powinien zająć się zespół 

osób, cieszących się zaufaniem obu 

powaśnionych stron. W ten sposób, w 

wyniku przedłożonych przez obie stro- 

ny wykazów osób cieszących się ich zau- 

faniem, został powołany w czerwcu 

1960 r. zespół składający się z osób pro- 

ponowanych i zaakceptowanych wspólnie 

przez obie strony. 

Zespół ten ukonstytuował się w spo- 

sób następujący: 

prof. dr Witold Wierzbicki — jako 

przewodniczacy, prof. dr Franciszek Ma- 

prof. dr Ryszard Manteuffel — jako 
członek, mgr inż. Tadeusz Gałkiewicz — 

jako członek, 

Rozpatrywanie konfliktu przez oma- 

wiany zespół toczyło się w ciągu drugiej 

połowy 1960 r. i w pierwszych miesią- 

cach 1961 r. 

W dniu 16 marca br. zespół wydał orze- 

czenie, którego treść przy niniejszym za- 

łączam. 

Ze swej strony przyłączam się do wy- 

rażonej przez zespół nadziei, że długo- 

trwały konflikt między Komitetem Nauk 

Leśnych, a prof. dr Fr. Krzysikiem zo- 

stanie przez obie strony uznany za za- 

kończony i że między stronami zostaną 

jewski — jako członek, nawiązane normalne stosunki współ- 

1 zał. pracy. 

Za zgodność PREZES a 

Warszawa, dn. 4. V. 1961 r. (—) Tadeusz Kotarbinski 

Odpis 

ORZECZENIE 

Zespołu w składzie: prof. dr Witold 

Wierzbicki — jako przewodniczący, prof. 

dr Franciszek Majewski — jako członek, 

prof. dr Ryszard Manteuffel — jako czło- 

nek, mgr inż. Tadeusz Gałkiewicz — jako 

członek. 

Zespół został utworzony w. dniu 

1 czerwca 1960 r. przez Komisję w skła- 

dzie: prof. dr Janusz Groszkowski — jako 

przewodniczący, prof. dr Witold Stefań- 

ski i prof. dr Emil Chroboczek, powoła- 

ną w dniu 25 maja 1959 r. przez Prezesa 

Polskiej Akademii Nauk dla rozpatrzenia 

konfliktu między Komitetem Nauk Leś- 

nych PAN a prof. dr Franciszkiem Krzy- 

sikiem. W skład Zespołu weszly osoby 

proponowane wspólnie przez obie po- 

waśnione strony. 

Na podstawie posiadanego rozeznania 

sprawy konfliktu między Komitetem 

Nauk Leśnych a prof. dr F. Krzysikiem 

oraz w oparciu o przedłożone przez obie 

strony materiały Zespół zajmuje następu- 

jące stanowisko: 

(—) prof. dr Witold Wierzbicki 

(—) prof. dr Franciszek Majewski 

Warszawa dn. 16 marca 1961 r. 

Zespół docenia starania Komitetu Nauk 

Leśnych, aby dyscyplina organizacyjna 

1 zachowanie przyjętych ogólnie form 

współżycia były przestrzegane przez 

członków wchodzących w skład Komitetu 

Nauk Leśnych. Uznając dobre intencje 

Komitetu Nauk Leśnych Zespół stwier- 

dza, że chociaż można by się dopatrywać 

w postępowaniu prof. dr F. Krzysika na- 

ruszeń dyscypliny organizacyjnej i prze- 

kroczenia pewnych ogólnie przyjętych 

form współżycia — w każdym jednak ra- 

zie wszystkie zarzuty wysuwane prze- 

ciwko prof. dr F. Krzysikowi przez Ko- 

mitet Nauk Leśnych nie dawały pod- 

stawy do postawienia prof. dr F. Krzysi- 

kowi krzywdzącego zarzutu odstępstwa 

od linii prostej i dobrych obyczajów. 

Zespół wyraża nadzieję, że zaistniały 

konflikt zostanie uznany przez obie stro- 

ny za zakończony i że między stronami 

zostaną nawiązane normalne stosunki 

współpracy. 

(—) prof. dr Ryszard Manteuffel 

(—) mgr inż. Tadeusz Gałkiewicz 

Za zgodność 

W-wa, 4. V. 1961 r.


