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Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Oddziału PTL w Gdańsku 

4 lutego 1987 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Oddziału PTL w Gdańsku. W zebraniu uczestniczyło 49 członków 

Oddziału oraz zaproszony wiceprzewodniczący ZG PTL, prof. dr hab. 
Kazimierz Heymanowski. 

Zebranie zagaił przewodniczący Zarządu Oddziału kol. Kazimierz M a- 
kosa, a dalszy ciąg zebrania poprowadził wybrany przewodniczący ze- 
brania kol. Tadeusz Chodnik. 

Na wstępie wiceprzewodniczący ZG PTL wręczył Złotą Odznakę Ho- 
norową PTL kol. S Starusowi — nadleśniczemu w Nadleśnictwie 
Lubichowo i Srebrną Odznakę Honorową kol. M. Szydlarskiemu 
— zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Kartuzy. Kol. Mąkosa poinfor- 
mował jednocześnie o nadaniu przez 86 Walny Zjazd Delegatów PTL 
godności Członka Honorowego kol. Zygmuntowi Karpińskiemu — 
em. naczelnikowi Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku. Kol. Heyma- 
nowski pogratulował odznaczonym członkom i podkreślił szczególnie 
duże zasługi kol. Karpińskiego w służbie naszego leśnictwa, zaznaczając, 
że w ciągu ponad 100-letniej działalności PTL tylko 68 osobom nadano 
tytuł Członka Honorowego. 

Następnie wybrano Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wnios- 
ków. Kol. Sakowska zrelacjonowała zebranym przebieg 86 Zjazdu 
Delegatów Oddziałów PTI. oraz sesji naukowej. Sekretarz ZO PTL kol. 
Gurski złożył sprawozdanie z działalności Oddziału PTL w Gdańsku 
za okres Kadencji Zarządu od 28 I 1983 do 4 II 1987 r. Kol. Rolbiec- 
ka odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Oddziału, 
w którym podkreśliła duży wkład pracy członków Zarządu w działalności 
na rzecz Towarzystwa w minionej kadencji. Postawiła też wniosek o udzie- 
lenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, jednogłośnie za- 
aprobowany w dalszym trakcie zebrania. 

W dyskusji nad sprawozdaniami kol. Mąkosa zaznaczył, że w pracy 
ustępującego Zarządu przeważała tematyka siedliskoznawcza, której jest 
inicjatorem, ale w celu poszerzenia działalności Oddziału utworzono Sek- 
cję Hodowli Lasu i Ochrony Lasu i w tych kierunkach powinna być rów- 
nież rozwijana działalność. 

Kol. Heymanowski w swym wystąpieniu położył nacisk na po- 
trzebę działalności zespalającej społeczność leśników, których życie upły- 
wa w rozproszeniu. Zaznaczył też, że zawód leśnika jest jednym z naj- 
ciekawszych zawodów, a przy tym najbardziej szanowanych w społeczeń- 
stwach wszystkich krajów i to tym bardziej szanowanych, im wyższa jest 
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kultura narodu. Ich praca jest bowiem służbą na rzecz społeczeństwa, 
służbą dia następnych pokoleń. Mówca wspomniał też o doniosłej roli 
i wielostronnej działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego w naszym 
leśnictwie. Mówiąc o trudzie pracy leśników postawił za wzór działalności 
organizacyjnej Oddział PTL w Płocku, gdzie odbywają się interesujące 
spotkania członków Oddziału, a społeczeństwo jest przyjemnie nastawione 
do leśników. Korzystając z okazji zaapelował o podniesienie składki 
członków wspierających PTL oraz o zwiększenie prenumeraty „Sylwana . 

W dalszej dyskusji kol. Kamiński nawiązał do specyficznej więzi 
łączącej leśników w pracy zawodowej i społecznej. Zadeklarował przy 
tym podwyższenie składki członka wspierającego i zaprenumerowanie 
„Sylwana. Kol. Nowosielski z ubolewaniem stwierdził, ze tak jak 
istnieja choroby drzew, tak też występują choroby ludzi, a obecnie jest 

nią nasilający się upadek etyki zawodowej obserwowany wśród leśników. 

Zaapelował przy tym, aby w działalności Towarzystwa podtrzymywać 

wszystkie dobre tradycie pracy i życia leśników. Kol. Wójcik zauwa- 

żył, że tematyka siedliskoznawcza w działalności Oddziału na pewno wy- 

szła leśnictwu na korzyść i nadal powinna być preferowana. Zachęcił do 

zacieśnienia współpracy Oddziału z SITLiD i LOP oraz zaproponował na- 

wiązanie kontaktów z Oddziałem PTL w Płocku. O wysokiej randze les- 

ników w województwie płockim mówił też kol. Chodnik, gdzie, po- 

dobnie jak w Kielcach, społeczeństwo i władze wojewódzkie wykazują 

dużą dbałość o leśników. Wypowiadając się o pracy Towarzystwa kol. 

Mąkosa wymienił godną upowszechnienia pracę Koła PTL przy Nad- 

leśnictwie Starogard, które w poprzednich latach, kierowane przez kol. 

Różdżyńskiego, zapraszało Zarząd Oddziału i sąsiednie Koła na 

swoje interesujące zebrania z prelekcjami i sesje wyjazdowe w teren. 

Można by więc tak organizować pracę Kół, aby zapraszały do siebie na 

wspólną sesję Zarząd Oddziału i sąsiednie Koła, co byłoby na pewno ko- 

rzystne dla leśników i ich pracy w Towarzystwie. J ako podobny przykład 

podał kol. Heymanowski działalność Koła przy Nadleśnictwie Ko- 

biór (OZLP Katowice), gdzie członkowie urządzają wspólne interesujące 

spotkania, wpływające dodatnio na środowisko leśników. Kol. Karpin- 

ski podniósł sprawę zwiększenia dbałości o sprawy ochrony lasu, które 

— przy obecnym zagrożeniu środowiska przyrodniczego — są szczególnie 

ważne. Korzystając ze sposobności podziękował za nadanie mu godności 

Członka Honorowego PTL. Kol. Waraksa stwierdził, z perspektywy 

przepracowanych 35 lat w leśnictwie, że zarobki nie zachęcają, zwłasz- 

cza młodych leśników, do pracy w tym zawodzie i w rezultacie zdolniej- 

sze jednostki uciekają z resortu. Traktowanie ludzi oddanych leśnictwu 

nie jest należyte, jest to szczególnie widoczne przy przejściu na emery- 

turę. W tej trudnej sytuacji materialnej często ratunkiem jest prowadze- 

nie gospodarstwa deputatowego, na które leśniczemu przy nadmiarze 

obowiązków nie starcza z reguły czasu 1 obarcza nim żonę. W odpowiedzi 

kol. Chodnik zaznacza, że gospodarstwo deputatowe to leśnictwo średnio- 

wieczne: leśnik nie powinien żyć z deputatów, lecz z dobrej, solidnie za- 

pracowanej pensji. O warunkach życia leśników mówił też kol. Róż- 

dżyński, który z perspektywy swych 50 lat pracy w leśnictwie oświad- 

czył, że pensja leśnika nie starcza obecnie na utrzymanie rodziny i kształ- 

cenie dzieci. Wtedy to do pracy zarobkowej musi iść żona, co odbija się 
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ujemnie na domu i pracy leśników. Ze znanej dyskutantowi sytuacji by- 
towej leśników w wielu krajach Europy warunki naszych leśników są 
nieporównywalnie gorsze i to jest właśnie przyczyną obniżania się po- 
ziomu fachowego i etyki zawodowej. W polemicznym wyjaśnieniu tego 
zagadnienia kol. Chodnik jest zdania, że problem nie leży w braku 
dostatecznej liczby leśników, jest natomiast problemem etyki zawodowej 
społeczeństwa. Nastąpił bowiem ogólny spadek moralności społeczeństwa, 
a w tym spadek szacunku do pracy. Tragiczna nie jest niska pensja, lecz 
sprawa ogólnego niskiego poziomu życia. W pracy ważne jest, aby przy- 
nosiła ona zadowolenie, aby była dobrze zorganizowana, co w dużej mie- 
rze zależy od nas. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz Oddziału PTL 
i ukonstytutowania się później Zarządu przewodniczącym został nadal kol. 
doc. dr hab. Kazimerz Mąkosa, zastępcą przewodniczącego kol. dr inż. 

Tadeusz Chodnik, sekretarzem — kol. mgr inż. Widzimir Grus, 
skarbnikiem nadal kol. Polikarp Jażdżewski, ponadto 6 osób we- 
szło do Zarządu w charakterze członków. Wybrano też 3-osobową Ko- 

misję Rewizyjną oraz 11 delegatów na zjazdy krajowe PTL. Komisja 
Wniosków pod przewodnictwem kol. Błasiaka przedstawiła projekt 
wniosków, które zostały przyjęte i są załączone. 

Kol. Heymanowski, dziękując za zaproszenie, zaakcentował raz 

jeszcze zasługi członków Oddziału, a zwłaszcza dyrektora OZLP kol. 

Chodnika, w sprawnym zoragnizowaniu 84 Zjazdu Delegatów PTL oraz 
serdecznie i gościnne przyjęcie. 

Następnie wygłosił referat pt.: „Miejsce zatrudnienia w Polsce leśni- 

ków z wyższym wykształceniem w świetle rzeczywistego zapotrzebowa- 

nia oraz wynikające stąd wnioski w stosunku do kształcenia na poziomie 

akademickim w zakresie leśnictwa”. | 

Przewodniczący zebrania podziękował prelegentowi za bardzo intere- 

sujący referat i za opiekę nad Gdańskim Oddziałem PTL. Wyraził też 

nadzieję na następne spotkanie z prof. Heymanowskim, którego w Gdań- 

sku zawsze serdecznie witamy. Na tym zebranie zakończyło się. 

WNIOSKI 

z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 

członków Oddziału PTL w Gdańsku 
w dniu 4 lutego 1987 r. 

przyjęte do pracy Zarządu Oddziału 
w nowej kadencji 1987—1989 r.: 

1. Kontynuować działania zmierzające do rozbudowy szeregów człon- 

kowskich, zacieśnienia kontaktów między nimi oraz: 

— formalnego powołania kół terenowych PTL w nadleśnictwach Ce- 

wice, Lębork, Strzebielino; 
— naboru członków spośród pracowników GPPD, GPPL ,,Las” oraz 

nadleśnictw Choczewo, Kolbudy i Lipusz dla docelowego powołania kół 

terenowych. 
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2. Zrealizować zaległy wniosek o przeglądzie filmowym ze Zjazdów 
PTL w kadencji 1987—1989. 

3. Wystąpić do Dyrekcji Przedsiębiorstw z wnioskiem o podwyższenie 
składki członka wspierającego do wysokości co najmniej 5 tys. zł. 

4. Podjąć starania o rozwinięcie zbiorowej prenumeraty i kolportażu 
„Syiwana . 

5. Kontynuować wypróbowane na naszym terenie formy ścisłej współ- 
pracy i współdziałania z SITLiD i LOP i innymi organizacjami społecz- 
no-zawodowyml. 

6. Inspirowac ozywienie pracy Kol terenowych m.in. do organizowa- 
nia przez nie spotkań koleżeńskich i pokazów problemowych obiektów 
leśnych z propozycjami konkretnych rozwiązań gospodarczych. 

7. Uwzględniać w pracy w większym niż dotychczas zakresie pro- 
blematykę szczególnie aktualną na terenie OZLP Gdańsk, a zwłaszcza 
problemy ekologii i ochrony środowiska naturalnego, ochrony i hodowli 
lasu, w tym cięć częściowych i pielęgnacyjnych. 

3. Przede wszystkim zaś należy działać w kierunku odbudowy na zdro- 
wych podstawach podupadłej etyki zawodowej pracowników leśnictwa 
wszystkich szczebli służbowych. 

Kazimierz Mąkosa


