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Sesja naukowa PTL poSwiecona ,,Ocenie dorobku leSnictwa 
i drzewnictwa w Polsce Ludowej 

z uwzględnieniem perspektyw rozwojowych 
w dniach 20 VI — 1 VII 1974 r. w Lublinie 

3 VI 1974 r. w Lublinie w ramach Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL 
odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez PTL i OZLP w Lubli- 

nie. 
Sesję otworzył przewodniczący Zarządu Głównego PTL prof. dr Fran- 

ciszek Krzysik, który powitał przedstawicieli władz, instytucji nauko- 
wych i organizacji społecznych. 

Następnie prof. Krzysik powiedział: 

„Trzydzieści lat temu Żołnierz Polski, idąc obok prących na zachód Armii 

Radzieckich, stanał na terenie Kraju. Zaczął się proces wyzwalania Ziem Polskich, 

zaczął się zmierzch ponurych lat okupacji. Krajowa Rada Narodowa powołała do 

życia Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który przekształcił się kolejno 

w Rząd Tymczasowy i Rząd Jedności Narodowej. Lublin stał się na szereg miesięcy 

stolicą wyzwalanej Polski. 

Trzydzieści lat temu 22 lipca 1944 r. PKWN ogłosił Manifest, w którym wyty- 

czył — jako naczelne zadanie — wzmożenie udziału Narodu w walce o wyzwolenie 

Kraju, w którym wskazał zasady przebudowy naszego życia politycznego, społecz- 

nego i ekonomicznego. W ten sposób powstał akt określający zasady budowania 

zrebów państwowości polskiej na oswobodzonych terenach, budowania nowego ładu 

i bezklasowego społeczeństwa w oparciu o sprawiedliwość społeczną, reformę rolną 

i upaństwowienie podstawowych środków produkcji. 

Manifest Lipcowy stanowił punkt wyjściowy budowania nowej rzeczywistości, 

budowania Polski Ludowej. 

Stąd dzień ogłoszeńia Manifestu Lipcowego obchodzimy jako Święto Odrodze- 

nia Polski. 

Dla nas leśników obok tego fundamentalnego aktu istnieje drugi ważny do- 

kument. Jest nim wydany w Lublinie w dniu 12 grudnia 1944 r. Dekret PKWN 

o przejęciu lasów na rzecz Państwa. O takie rozwiązanie problemu walczyli leś- 

nicy Polski cd zarania okresu międzywojennego. Walczyli bezskutecznie. Ich wielo- 

letnie dążenia znalazły pozytywne rozwiązanie w pierwszych miesiącach istnienia 

Polski Ludowej. Lasy stały się własnością Narodu, stały się dobrem społecznym. 

Efektem tej podstawowej decyzji było wstrzymanie trwającej od wieków defore- 

stacji i wzrost lesistości kraju z 21% na początku 30-lecia do 27% w chwili obec- 

nej. 

Dalszym podstawowym dla leśnictwa aktem było powołanie — już poza Lubli- 

nem — Ministerstwa Leśnictwa, które przejęło troskę o rozwiązywanie podstawo- 

wych problemów w dążeniu do integracji leśnictwa i przemysłu drzewnego. 
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Zadaniem naszej uroczystej sesji jest ocena dorobku leśnictwa i drzewnictwa 

na przestrzeni ubiegłych 30 lat, ocena stanu obecnego i — co najważniejsze — ocena 

przyszłości. Już dziś trzeba kreślić zadania na 25 lat jakie dzielą nas od roku 2000, 

zadamia związane z budową drugiej Polski w oparciu o rewolucję naukowo-tech- 

niczną oraz funkcje jakie ma spełniać las w ochronie Środowiska i kształtowania 

oblicza naszego kraju. 

Są to zadania ogromne. Jestem przekonany, że leśnicy polscy, którzy umieli 

sprostać zadaniom w dobie zaborów, zapisać chlubną kartę w latach okupacji i bu- 

dować postęp gospodarczy w latach 30-lecia, potrafią również sprostać wielkim 

zadaniom przyszłości. 

Sesję naukową na temat dorobku leśnictwa i drzewnictwa w Polsce Ludowej 

i oceny perspektyw rozwoju ogłaszam za otwartą”. 

Następnie głos zabrali: przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
tow. Stanisław Koper i Dyrektor OZLP w Lublinie mgr inż. Eligiusz | 

Elżakowski, który w swoim wystąpieniu stwierdził między innymi: 

„My: leśnicy lubelscy poczytujemy sobie za zaszczyt to, że konferencja, że sesja 

naukowa poświęcona tak ważnym sprawom i zagadnieniom odbywa się w Lubli- 

nie — mieście PKWN, pierwszej stolicy Ludowego Państwa Polskiego. 

Leśnicy lubelscy mieli to szczęście, że mogli przed 30 laty stanąć jako pierwsi 

do odbudowy zniszczonego wojną leśnictwa i kraju, dzisiaj zaś czują się wyróżnieni 

tym, że, są gospodarzami jubileuszowego Zjazdu PTL — jubileuszowego, bo odby- 

wającego się w 30 rocznicę powstania Polski Ludowej, która dla leśnictwa stwo- 

rzyła takie warunki rozwoju, jakich w przeszłości nie było. 

Jestem przekonany, że dzisiejsze obrady przejdą do naszych kronik jako wazne 

wydarzenie, gdyż zamykamy nimi, podsumowujemy na nich 30-letni okres naszej 

działalności”. 

Następnie reieraty wygłosili: 

mgr inż. Walenty Bartoszewicz: „Ocena dorobku resortu w mi- 

nionym 30-leciu oraz kierunki rozwoju leśnictwa i przemysłu drzewnego 
w latach 1974—1980”, 

prof. dr Franciszek Krzysik: „Rola i znaczenie nauk leśnych i tech- 
nologii drewna na tle rozwoju leśnictwa i drzewnictwa w Polsce Ludo- 
wej” 

prof. dr Edward Więcko: „Las i jego funkcje w kształtowaniu 
i ochronie środowiska przyrodniczego . 

W wypowiedzi końcowej prof. F. Krzysik stwierdził, że przedsta- 
wione opracowania dały pogląd na osiągnięcia leśnictwa i pnzemysłu 
drzewnego w ubiegłym 30-leciu i określiły główne kierunki działania. Za- 
dania leśnictwa obejmują udostępnienie rezerw surowcowych, zwiększenie 
produkcyjności lasu i przestawienie poczynań gospodarczych na tory za- 
pewniające racjonalne wypełnienie społecznych funkcji lasu. Rozbudowa 
przemysłu drzewnego powinna umożliwić wykorzystanie zasobów drewna 

podrzędnej jakości i dużej bazy odpadów drzewnych oraz zapewnić zaspo- 
kojenie potrzeb ludności i gospodarki narodowej. Realizacja stojących 
przed leśnictwem zadań wymaga sprawnego współdziałania ośrodków na- 
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ukowych z praktyką oraz powołania jednostki naukowo-badawczej z za- 
kresu leśnictwa, drzewnictwa i papiernictwa Polskiej Akademii Nauk. 

Dziękując referentom i uczestnikom sesji prof. F. Krzysik zamknął 
obrady. | 

1 lipca uczestnicy Zjazdu udali się do Zamościa, gdzie zapoznali się 
z zabytkami tego miasta i wysłuchali prelekcji o zabytkach architektonicz- 
nych i planach rozbudowy miasta. W Rotundzie Zamojskiej — w miejscu 
straceń tysięcy ludności Lubelszczyzny w czasie ostatniej wojny — zło- 
żono wiązankę kwiatów. W czasie dalszej podróży przez Roztocze zatrzy- 
mano się w pobliżu Krasnobrodu, gdzie wysłuchano informacji o planach 
rekreacy jno-turystycznych zagospodarowania tego terenu. 

Końcowym akcentem Zjazdu było odsłonięcie pomnika poświęconego 
pamięci poległych leśników, wzniesionego społecznym wysiłkiem leśników 
Okręgu Lubelskiego — u wejścia do Rerezwatu Bukowa Góra. 

W uroczystości wzięło udział kilka tysięcy osób, wśród nich przedsta- 
wiciele organizacji politycznych, wojska, harcerzy oraz wojewódzkich 
i powiatowych władz administracyjnych. 

Apel poległych odczytał przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu 
Frontu Jedności Narodu w Lublinie mgr Paweł Dąbek. Tekst apelu 
podajemy: 

„lowarzysze broni, Rodacy! 

Do Was mówię, synowie i córki ludu polskiego, którzy w czasie wojny prowa- 

dziliście walkę o życie i honor narodu, o honor i godność naszej Ojczyzny. 

Was wołam bohaterscy leśnicy, którzyście wierni hasłu ojców „Za wolność 
waszą i naszą” krwią swoją zrosili ziemie polskie i radzieckie, pola Czechosłowacji 

i Francji, Norwegii i Libii, Włoch, Jugosławii, Belgii i Holandii, walczyli w mun- 

durach żołnierskich w czasie II wojny światowej! 

Was wołam leśnicy — żołnierze Ruchu Oporu, bojownicy podziemia, którzy 

oddaliście Polsce to, co mieliście najdroższego — swoje życie. 

W 30 rocznicę wyzwolenia Polski, w 29 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem — 
wzywam Was światłem płonącego znicza tu, do tej prastarej puszczy jodłowej 
w Zwierzyńcu, przez symbol Waszego męczeństwa, pomnik oskarżenia zbrodni hit- 
lerowskich. 

Wzywam Was — leśnicy żołnierze pamiętnego września, Was, którzy trwaliście 
do końca na placówkach w Gdyni, na Westerplatte, w Katowicach, i Borach Tu- 
cholskich, nad Bzurą, pod Kockiem i tu na tej ziemi zamojskiejt 

Wzywam Was obrońcy Warszawy i Modlina i wielu innych miast i osiedli 
Polski! 

— polegli na polu chwały! 
Wzywam Was leśnicy — żołnierze, którzy po klęsce wrześniowej nie złożyliście 

broni i podjęliście walkę z wrogiem, gdziekolwiek spotkaliście go. 
Wzywam Was leśnicy — żołnierze bohaterowie spod Narwiku i Tobruku, 

Monie Cassino i Arnheim, wzywam Was obrońców Ziemi Brytyjskiej i Londynu. 
Wzywam Was bohaterów konwojów na wszystkich morzach świata! 

— polegli na polu chwały! 
Wzywam Was leśnicy — żołnierze podziemnego frontu partyzanckiego, żołnie- 

rze Gwardii i Armii Ludowej, którzy na zew Polskiej Partii Robotniczej staneliscie 
do walki. 
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Wzywam Was leśnicy — żołnierze Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej! 

— polegli na polu chwały! 

Wzywam Was leśnicy — żołnierze podziemnego frontu partyzanckiego, którzy 

walczyliście na ziemi lubelskiej i krakowskiej, kieleckiej i warszawskiej, mazo- 

wieckiej i rzeszowskiej! 

Wzywam Was leśnicy walczący w ruchu oporu na wszystkich innych ziemiach 

Polski! 

— polegli na polu chwały! 

Wzywam Was leśnicy — żołnierze podziemnego frontu, którzy walczyliście 

w lasach zwierzynieckich i józefowskich, biłgorajskich i kosobudzkich, janowskich 

i lipskich, kraśnickich i puławskich, lubartowskich i łukowskich, parczewskich, ra- 

dzyńskich i bielskich, chełmskich i włodawskich, hrubieszowskich i tomaszowskich! 

— polegli na polu chwały! 

Wzywam Was bohaterscy leśnicy i rodziny Wasze, zamęczeni i pomordowani 

w kaźniach i obozach Śmierci! 

Wzywam Was więźniów Rotundy i Zamku Lubelskiego, Oświęcimia i Majdanka, 

Dachau ij Mauthausen, Stutthofu i Gross-Rosen! 

Wzywam Was wszystkich, którzy spoczywacie snem wiecznym w bezimiennych 

mogiłach, rozsianych po wszystkich lasach Lubelszczyzny i całej Polski! 

— polegli na polu chwały! 

Wzywam Was wielotysięczne rzesze Dzieci Zamojszczyzny, wyrwane siią ro- 

dzicom, pomordowane i zmarłe w obozach i transportach z zimna, głodu i wy- 

cieńczenia! 

Wzywam Was mieszkańcy Ziemi Zamojskiej, którzy w obronie własnych zagród 

ginęliście w czasie najkrwawszych pacyfikacji na Zamojszczyźnie! 

— polegli na polu chwały! 

Wzywam Was leśnicy — żołnierze I Dywizji im. T. Kościuszki, żołnierze I i II 

Armii Ludowego Wojska Polskiego, bohaterowie walk pod Lenino, bohaterowie 

walk o wyzwolenie Warszawy, o przywrócenie polskich ziemi nad Odrą i Nysą, 

bohaterowie walk na Wale Pomorskim i pod Kołobrzegiem, Westerplatte i Berlinem, 

nad Odra i pod Budziszynem! 

— polegli na polu chwały! 

Wzywam Was leśnicy — którzy w powstaniu warszawskim wydaliście Smier- 

telną walkę znienawidzonemu wrogowi, nie lękając się wielokrotnej przewagi! 

— polegli na polu chwały! 
Wzywam Was wszystkich, gdziekolwiek zapędziły was losy żołnierza, ze wszyst- 

kich lądów i mórz świata! 

Wzywam Was ze wszystkich stron: z północy i południa, ze wschodu i zachodu! 

— polegli na polu chwały! 

Leśnicy bohaterowie. Wezwani do dzisiejszego apelu imiennie i bezimiennie, 

wy którzy broniliście z honorem Ojczyzny, Sztandaru Narodowego i Lasów Pol- 

skich w czasie wojny narodowej z niemieckim faszyzmem — zapewniam Was! 

Ofiara Wasza nie była daremna! 

Ojczyzna nasza została wyzwolona. Polska żyje, rozwija się i wspólnym wysił- 

kiem całego narodu buduje byt lepszy i trwalszy, bo oparty na fundamencie spra- 

wiedliwości społecznej, postępu, socjalizmu i pokoju. 

A więc taka, o jakiej marzyliście, idąc w bój z wiarą w zwycięstwo. 

A las ten, w którym się w tej chwili znajdujemy, niech będzie po wieczne cza- 

sy widomym symbolem, niech będzie żywym pomnikiem świadczącym, że Wasza 
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krew, Wasz trud i Wasza ofiara nie poszła na marne. Pamięć o Was żyje i żyć be- 
dzie w sercach naszych! 

Cześć Waszej Pamięci!” 

Następnie przemawiali mgr inż. E. Elżakowski dyrektor OZLP 
w Lublinie oraz Przewodniczący PTL prof. dr F. Krzysik. 

Tadeusz Partyka 

Z, działalności Oddziału PTL w Przemyślu 

6 maja 1975 r. odbyło się zebranie dyskusyjne członków Oddziału oraz Sympa- 
tyków Towarzystwa, na którym prof. dr hab. F. Krzysik wygłosił odczyt nt. 
„Kierunki integracji leśnictwa i przemysłu drzewnego w Polsce”. 

W dyskusji, w której brali udział zarówno leśnicy jak i drzewiarze, poruszono 
zagadnienie pełnego wykorzystania bazy surowca drzewnego regionu Rzeszowszczy- 
zny na miejscu oraz potrzebę rozbudowy zakładów przemysłu drzewnego. Oma- 
wiano również projekty tworzenia przedsiębiorstw przemysłowo-leśnych na przy - 
kładzie budującego się Kombinatu Drzewnego w Ustianowej. 

Podkreślano również w dyskusji potrzebę budowy takich zakładów przemysłu 
drzewnego, które przerabiałyby sortymenty 'drzewne jakie las może wyprodukować. 

Na zebraniu odbyła się miła uroczystość wręczenia prof. F. Krzysikowi 
i prof. Tramplerowi odznak „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”. 
Odznaki przyznane Uchwałą WRN w Rzeszowie wręczył członek WRN — Naczelnik 
Urzędu Miejskiego w Przemyślu mgr inż. Z. Mazurek. 

Natomiast prof. F. Krzysik wręczył złote odznaki honorowe PTL dyrektorom: 
M. Kryczce, W. Nadowskiemu, T. Walewskiemu, przyznane przez 
74 Zjazd Delegatów PTL. 

Zygmunt Tokarz 
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