
  

1969 SYLWAN Nr 9 
  

Sprawozdanie z 68 Zjazdu Delegatów Oddziałów Polskiego 
Towarzystwa Leśnego w Warszawie w dniu 20 września 1968 r. 

Отчет с 68 Съезда Делегатов Отделений Польского Лесного Общества 

в Варшаве 20 сентября 1968 г. 

Report on the 68th Conference of Branch Delegates, Polish Forest Society held in 

Warsaw on September 20, 1968 

р orządek dzienny obrad zjazdu zawierał następujące punkty: 
1) otwarcie zjazdu, 
2) wybór prezydium i komisji zjazdowych, 
3) przyjęcie protokołu z 67 zjazdu delegatów oddziałów PTL, 
4) sprawozdanie z działalności Towarzystwa, 
5) sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 
6) dyskusja, 
7) powzięcie uchwał, 
8) odznaczenie zasłużonych członków odznaką honorową PTL, 

9) wybory do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Są- 

du Koleżeńskiego, 
10) wolne wnioski, 
11) zamknięcie Zjazdu. 

Otwarcia obrad zjazdu dokonał przewodniczący Zarządu Głównego 

PTL prof. dr F. Krzysik. Zgodnie z tradycją, uczestnicy zjazdu 

powstaniem z miejsc i chwilą milczenia uczcili pamięć członków PIL, 

zmarłych w okresie sprawozdawczym. Były to osoby wymienione poniżej. 

7 Oddziału w Białymstoku: Jan Łopuski, emerytowany pracownik 

leśnictwa; 

z Oddziału w Gdańsku: Kajetan Głazik — pracownik nadl. Pelplin, 

Józef Turzyński — pracownik Zespołu Składnic w Kościerzynie 

j Czesław Łopuski — odznaczony złotą odznaką honorową Towarzy- 

stwa; 

z Oddziału w Krakowie: inż. Błażej Bednarek — emerytowany 

inspektor Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PWRN w Krakowie; 

z Oddziału w Lublinie: mgr inż. Ludwik Kłosiński — b. członek 

Z. Gł. PTL, inspektor obwodowy ozlp w Lublinie; 

z Oddziału w Łodzi: inż. Mieczysław Bohdziun — kierownik dru- 

żyny urządzania lasu, inż. Edward Szemioth — b. dyrektor Lasów 

Państwowych w Wilnie; 

z Oddziału w Olsztynie: mgr inż. Czesław Jacewicz — długoletni 

dyrektor Biura Urządzania Lasu w Olsztynie; 
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z Oddziału w Opolu: Henryk Holstrop — emerytowany pracownik 
ozlp w Opolu, mgr inż. Józef Kohut — nadleśniczy nadl. Niemodlin, 
delegat na 68 Zjazd Delegatów PTL; 

z Oddziału w Poznaniu: mgr inż. Jerzy Motylewski — b. prze- 
wodniczący Oddziału Poznańskiego PTL, odznaczony złotą odznaką ho- 
norową Towarzystwa; 

z Oddziału w Radomiu: mgr inż. Michał Szokalski — pracownik 
ozlp w Radomiu; 

z Oddziału w Siedlcach: Stanisław Dmowski — pracownik nadl. 
Ostrołęka i mgr inż. Tadeusz Sobolewski — b. długoletni nadleś- 
niczy nadl. Ciechanów; 

z Oddziału w Szczecinie: mgr inż. Józef Lewandowski — dy- 
rektor ozlp w Szczecinie; 

z Oddziału w Warszawie: prof. dr Jan Świąder — kierownik 
Zakładu Ekonomiki Instytutu Badawczego Leśnictwa i prof. dr Aleksan- 
der Haber — kierownik Katedry Gospodarstwa Łowieckiego w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 

z Oddziału we Wrocławiu: mgr inż. Ludomir Trojanowski — 
emerytowany inspektor obwodowy ozlp we Wrocławiu; 

z Oddziału w Zielonej Górze: mgr inż. Bronisław Wochanka — 

nadleśniczy nadl. Łagów. 

Prezydium Zjazdu powołano w składzie: 
przewodniczący: prof. dr Witold Koehler — przewodniczący Ko- 

misji Ochrony Lasu Zarządu Głównego PIL; 

asesorzy: mgr inż. Edward Flanczewski — przewodniczący 

Oddziału w Siedlcach, mgr inż. Bernard Niezieliński — przewod- 

niczący Oddziału w Warszawie; 

sekretarze: mgr inż. Bolesław Janiszewski, mgr inż. Zbigniew 
Pawełski. 

Po przejęciu przewodnictwa przez prof. dra W. Koehlera powo- 

łano komisje zjazdowe: „matkę”, skrutacyjną i wnioskową. 

Protokół z 67 Zjezdu Delegatów Oddziałów PTL przyjęto bez czyta- 

nia, według treści wydrukowanej w „Sylwanie” nr 5/1968 r. Na wniosek 

doc. inż. E. Stebnickiej protokół uzupełniono listem inż. Borysa 

Miczewa — leśnika bułgarskiego, odznaczonego złotą odznaką hono- 

rową Towarzystwa na 67 Zjeździe Delegatów Oddziałów PIL. 

Sprawozdanie z działalności PTL w okresie między zjazdami złożył 

mgr inż. T. Partyka — sekretarz Zarządu Głównego (publikowane 

oddzielnie). 

Sprawozdanie to zostało uzupełnione przez przedstawicieli oddziałów 

w Radomiu, Olsztynie i Szczecinie, które nie nadesłały we właściwym 
czasie potrzebnych materiałów. 

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawione przez 

dra L. Jastrzębskiego obejmowało okres od 24. IX. 1966 do 

19. IX. 1968 r. W tym okresie przeprowadzono dwie planowe kontrole 

działalności Zarządu Głównego PTL, przy czym dokonali je: w zakresie 

działalności finansowo-księgowej, zaangażowany rewident i w zakresie 

działalności statutowo-merytorycznej, członkowie Głównej Komisji Re- 

wizyjnej. 
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Stwierdzono, że wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwalone 
przez 67 Zjazd Delegatów, były w okresie sprawozdawczym realizowane. 
Jednak w dalszym ciągu należy dołożyć starań w celu podniesienia 
dyscypliny terminowego ściągania składek i prenumeraty za „Sylwana”. 
Wskazano potrzebę ewidencji wynagrodzeń pracowniczych. 

Bilans na 31. XII. 1967 r. po stronie aktywów i pasywów został 
zamknięty kwotą 1 406 223,74 zł. 

Preliminarz budżetowy na 1968 r. w wysokości 1497280 zł, skła- 
dający się po stronie dochodów z dotacji PAN — 600 000 zł i dochodów 
własnych — 897280 zł, w pierwszym półroczu został wykonany w do- 
chodach 38,6% i wydatkach 37,3% planu. 

Zadłużenie na 30. VI. 1968 r. wynosiło: z tytułu składek członkow- 
skich 41123 zł i prenumeraty za „Sylwana” 22970 zł. 

zadłużenia finansowe oddziałów we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu 
1 Siedlcach przedstawiały znaczne sumy. 

W ocenie działalności statutowo-merytorycznej poszczególnych od- 
działów PTL podkreślono stabilizację stanu członków oraz bardziej inten- 
sywną i lepszą niż poprzednio pracę na odcinku krzewienia wiedzy 
leśnej. 

Niektóre oddziały prowadziły prace badawcze, realizowane przez 
członków Towarzystwa. Wzrosło również współdziałanie oddziałów 
z okręgowymi zarządami lasów państwowych w rozwiązywaniu ważnych 
zagadnień gospodarczych. Rozwijała się korzystna współpraca oddziałów 
PTL z innymi organizacjami społecznymi. 

Oddziały w Olsztynie, Radomiu, Szczecinku i Warszawie nie nade- 
słały na czas sprawozdań, uniemożliwiając Głównej Komisji Rewizyjnej 
ocenę ich działalności. 

Komisje działające przy Zarządzie Głównym zajmowały się proble- 

matyką krzewienia wiedzy leśnej na organizowanych w tym celu konfe- 

rencjach, zjazdach terenowych, odczytach, za pomocą publikacji, a nawet 

Środków masowego przekazu, np. Komisji Typologii. Pracę komisji ce- 

chował wzrost aktywności, w czym można było dostrzec rywalizację 

o lepsze wyniki. Niektóre komisje wyróżniały się podejmowaniem 
poważnych zadań: np. Komisja Historii Leśnictwa, oprócz publikacji 
przyczyniła się do uczczenia pamięci wybitnych postaci z zakresu leś- 

nictwa, niektóre komisje prowadziły prace badawcze.: Na uwage 

zasługiwała aktywna działalność Komisji Ochrony Lasu i Komisji Zagos- 

podarowania Lasu. Brak sprawozdań kilku komisji nie pozwoli dokonać 
oceny ich działalności. | 

Podkreślając poważny postęp w działalności Polskiego Towarzystwa 

Leśnego Główna Komisja Rewizyjna postawiła wnioski: | | 

1. wyrażenia ustępującemu Zarządowi Głównemu PIL podziękowania 

za całokształt jego działalności w latach 1966—1968, | 

2. udzielenia ustępującemu Zarządowi Głównemu PIL absolutorium. 

DYSKUSJA 

Mgr inż. H. Ostrowski (Oddz. Wrocław) przedstawił krytyczny 
stan jednogatunkowych drzewostanów świerkowych w Sudetach, nara- 

żonych na wiatrołomy. O nasileniu szkód na terenie ozlp Wrocław 

świadczy użytkowanie przygodne, wynoszące 25 % planowanego etatu 
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w wysokości 1 200 000 m5. Przyczyną powstających szkód jest zabagnie- 
nie terenu, spowodowane zaniedbaniem urządzeń melioracyjnych. 

Ważną rolę, niedocenianą w instrukcji urządzeniowej, odgrywają pra- 
widłowo zaprojektowane linie ostępowe i rozręby, umożliwiające budowę 
ścian wiatrochronnych. 

Istnieją także trudności w stosowaniu rębni przerębowej ze względu 
na brak koordynacji w praktyce między etatem, rozmiarem i miejscem 
użytkowania, a sytuacją odnowieniową. 

Prof. dr W. Koehler podkreślił znaczenie ścian wiatrochronnych 
z punktu widzenia ochrony lasu. 

Prof. dr F. Krzysik wyjaśnił w nawiązaniu do przedmówcy, że 
zgłoszony przez Tatrzański Park Narodowy postulat zorganizowania kon- 
ferencji nt. przebudowy jednogatunkowych drzewostanów świerkowych 
nie mógł być sfinalizowany ze względu na klęskę wiatrołomów, która 
tam wystąpiła i został przesunięty na dalszy termin. Konferencja taka, 
mimo lokalnego charakteru, może być wykorzystana do omówienia sze- 
rzej tego zagadnienia, które występuje także na innych terenach lub 
stanie się wstępem do rozwinięcia prac w ramach Komisji Zagospoda- 
rowania Lasu, o czym Oddział we Wrocławiu będzie iniormowany. 

Następnie mówca wyraził uznanie wszystkim, podkreślając zasługi 
Kolegów z Oddziału w Krakowie, którzy posunęli naprzód sprawę po- 
wstania muzeum w Krakowie oraz wykupienia zabytkowego tariaku 
na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie projektuje się zorga- 
nizowanie skansenu. 

Dr inż. Cezary Pacyniak (Oddz. Poznań) wskazał na zaniedbany 
stan drzew — pomników przyrody, których ochroną zajmują się różne 
instytucje. Przedłużenie życia tych drzew wymaga stosowania zabiegów 
agrotechnicznych. Najwyższy już czas zatroszczyć się o wyszukanie na- 
stępców na drzewa pomniki przyrody. Należy także otoczyć opieką 
egzoty, odgrywające ważną rolę w zagadnieniu introdukcji drzew w na- 
szym kraju. 

m 

Mgr inż. M. Czuraj (Oddz. Warszawa) stwierdził, że żródło wzrostu 
użytków przygodnych tkwi w nieprawidłowym wykonywaniu zabiegów 
pielęgnacyjnych. Realizację tego zadania utrudnia brak wykwalifikowa- 
nych robotników, z powodu niewystarczających stawek. Nowe tendencje 
pielęgnowania w formie trzebieży liniowych, forsowane ze względu na 
możliwość mechanizacji prac pielęgnacyjnych reprezentują kierunek 
o nieustalonych wynikach. Wzrostu produktywności można oczekiwać 
wówczas, gdy będą prawidłowo wykonywane zabiegi hodowlane, poczy- 
nając od upraw do dojrzałego drzewostanu. Niestety, nakładane plany 
są tak ustawione, że ich odcinkowe wykonywanie (np. plany sortymen- 
towe w trzebieżach) może budzić wątpliwości co do prawidłowej realiza- 
cji. Ponadto należy się upewnić, czy zasoby leśne, wynoszące brutto 
ok. jednego mld m», określone na podstawie ostatniej - inwentaryzacji 
(urządzania prowizorycznego i definitywnego) są prawdziwe. Są to spra- 
wy ważne, wpływające na produktywność. 

Do tej opinii przyłączył się mgr inż. Stanisław Adamowicz (Za- 
rząd Główny), wskazując na konieczność weryfikacji wyników tej 
inwentaryzacji. 
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Prof. dr W. Koehler przedstawił kilka propozycji, mających na 
celu rozszerzenie działalności Towarzystwa, a mianowicie: 

— przekazywanie przeczytanych zeszytów „Sylwana” zagranicznym 
przyjaciołom; 

— utworzenie w Białowieskim Parku Narodowym miejsca poświę- 
conego pamięci zasłużonych leśników (np. Alei Zasłużonych) wskazując 
do uczczenia w ten sposób nieżyjącego prof. dra J. J. Karpińskiego: 

— podjęcie inicjatywy w kierunku firmowania przez PTL akcji od- 
czytowej w ozlp oraz spraw leśnych w radio, telewizji i filmie; 

— udział we wdrożeniach osiągnięć naukowych. 
Mgr inż. Z. Mastyński (Oddz. Toruń) zaapelował do Komisji 

Wydawniczej o uzupełnienie wydawnictwa „Leśnictwo polskie w okresie 
drugiej wojny światowej” dodatkową listą leśników pomordowanych 
w czasie okupacji oraz poinformował, że otrzymał obietnicę wszystkich 
jednostek ozlp w Toruniu zaprenumerowania „Sylwana”. 

Dyr. F. Szkiłłądź(Zarząd Główny) wskazał na zjawisko stabi- 
lizacji członków Towarzystwa jako tendencję zaniku prężności, spowo- 
dowanej małym napływem młodych leśników do jego szeregów. Do 
ważnych zadań organizacyjnych, stojących przed nowym Zarządem 
Głównym PTL, mówca zaliczył pobudzanie młodych ludzi do wstępowa- 
nia w szeregi Towarzystwa oraz przełamanie bierności członków w pła- 
ceniu składek członkowskich. W zakresie wspomnianego przez 
przedmówcę wydawnictwa zapewnił podjęcie starań z pomocą innych 
organizacji społecznych (ZBoWiD, ZZPLiPD) w celu zebrania pełnych 
materiałów do drugiego wydania tej książki. 

Mgr inż. A. Adamowicz (Zarząd Główny) stwierdził, że szkody 
w drzewostanach spowodowane emisją gazów i pyłów przemysłowych 
nabierają rozmiaru klęski, ogarniającej lasy Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego. Dynamiczny rozwój przemysłu obejmuje coraz większe 
powierzchnie w kraju i stawia przed leśnictwem problem przebudowy 

drzewostanów. Mówca nakreślił szeroki program przyszłej konferencji 

pod rokoczym tytułem „Gospodarstwo leśne w okręgach _przemysio- 

wych”, przewidzianej w 1969 r. na terenie OZLP w Katowicach. 

 DrL. Jastrzebski (Glowna Komisja Rewizyjna) poruszył zagad- 

nienie warunków  socjalno-bytowych, mających duży „wpływ na 

zainteresowanie młodych pracowników leśnych sprawami leśnictwa. 
O niedostatecznym działaniu w tym kierunku świadczy fakt, że nie zdo- 
łano dotąd wywalczyć tytułu „Zasłużonego Leśnika Polskiej Rzeczypos- 
politej Ludowej”, chociaż wiele zawodów, między innymi EO CJ, 

pocztowcy itp. szczyci się od dawna taką odznaką. „Wśród licznych 
problemów leśnictwa, wypełniających działalność istniejących komisji 
PTL, powinny się znaleźć zagadnienia socjalno-bytowe, mechanizacja 

leśnictwa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. и 

Mgr inż. Cz. Wołkowicz (Oddz. Warszawa) уст Oe a 

poparcia w terenie organizowanego przez OWI la» dotyczącego 

czytelniczego w technikach leśnych pt. „Zgaduj zgadu a, тег 
wydawnictwa „Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny SW J: 

ry eds ie dania tej książki mowca zadeklarował 
Popierając zapowiedź drugiego wydania tej KSIĄZK. 
udostępnienie materiałów, zebranych przez ZBoWiD. 
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Mgr inż. Т. Zoll (Oddz. Wrocław) wytłumaczył przyczynę zaległoś- 
ci członków z tytułu składek w. Brzegu, polegającą na regularnym 
płaceniu niższych opłat. Mówca zgłosił wniosek o umorzenie tych zale- 
głości i utworzenie w Brzegu samodzielnej jednostki PTL. 

Prof. dr St. Tyszkiewicz (Zarząd Główny) zwrócił się z ape- 
lem o nadsyłanie do „Sylwana artykułów problemowych, przyczynków 
badawczych i innych materiałów do druku oraz listów, które mogą stać 
się dla Komitetu Redakcyjnego bodźcem do podjęcia wartościowych 
inicjatyw. Mówca stwierdził, że opinia o „Sylwanie”, jako czasopiśmie 
zbyt naukowym i niezrozumiałym, jest przesadzona. Jego poziom i profil 

kształtują przede wszystkim autorzy artykułów. „Sylwan jako organ 

Towarzystwa należy do wszystkich członków i prace nadsyłane do niego 

są życzliwie przyjmowane. Mówca podkreślił potrzebę zacieśnienia kon- 

taktów z członkami Towarzystwa, których opinie powinny wskazywać 

czy działalność Zarządu Głównego odpowiada wszystkim członkom. 

Szczególnie ważne są stałe kontakty Towarzystwa z SITLiD, zwłaszcza 

w zakresie podejmowania i koordynacji ważnych inicjatyw. 

Mgr K. Krych (Zarząd Główny) stwierdził, że zaległości w nie- 

których oddziałach równają się składkom za okres ponad półtora roku 

i prenumeratom za siedem zeszytów „Sylwana”. Wskazując na niereal- 

ność wyegzekwowania zadłużeń spowodowanych niedociągnięciami orga- 

nizacyjnymi, mówca zgłosił dezyderat jednorazowego umorzenia nieścią- 

galnych zaległości. 

Prof. dr F. Krzysik w podsumowaniu zwrócił uwagę na poruszanć 

w dyskusji najważniejsze zagadnienia, które wejdą do programu działal- 

ności przyszłego zarządu Głównego PIL. Są to następujące zagadnienia: 

— szkody w lesie spowodowane emisją pyłów i gazów przemysło- 

wych, | 

—- szkody w jednogatunkowych drzewostanach świerkowych w gó- 

rach, wyrządzane przez wiatry, 

—_ właściwe ustawienie problemu człowieka i pracy w leśnictwie, 

__— mechanizacja prac leśnych, z uwzględnieniem logicznego kompro- 

misu między wymaganiami mechanizmów. i ekologicznymi właściwościa- 

mi lasu, 
— inwestycje naprace naukowo-badawcze i zabiegi hodowlane 

w lesie, 
__ zainteresowanie młodych leśników działalnością Towarzystwa, 

__ zlikwidowanie zaległości za składki i prenumeratę „Sylwana ”. 

Mgr inż. K. Krych przedstawił sprawozdanie zjazdowej komisji 

mandatowo-skrutacyjnej stwierdzając, że na ogólną liczbę 79 delegatów 

wybranych w 18 oddziałach PTL, w Zjeździe bierze udział 53 delega- 

tów, reprezentujących wszystkie oddziały, co wystarcza do podejmowania 

prawomocnych uchwał. W myśl $ 19 statutu Towarzystwa uchwały za- 

padają większością głosów delegatów obecnych na sali w jawnym gło- 

sowaniu. | 

Prof. dr St. Tyszkiewicz zreferował wnioski oddziałów i pre- 

zydium Zarządu Głównego nadania odznak honorowych Towarzystwa, 

rozpatrzone przez Komisję Odznaczeń PTL pod przewodnictwem 

mgra inż. S. Frankiewicza i zaaprobowane przez rozszerzony Zarząd 

Główny. 
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Uchwałą Zjazdu złote odznaki honorowe otrzymali: 
— z Oddziału w Gdańsku — mgr inż. Brunon Chmielecki, 
— z Oddziału w Łodzi — inż. Mieczysław Jaskulski, mgr inż. 

Stanisław Ojrzyński, inż. Stanisław Sujecki, inż. Henryk Eder, 
mgr inż. Feliks Jurkowski, 

— z Oddziału w Katowicach — mgr inż. Ludwik Furdyna, 
— z Oddziału w Opolu — mgr inż. Stanisław Mazur, inż. Jerzy 

Młodkowski, 
— z Oddziału w Poznaniu — doc. dr Wiktor Kadłubowski, 
— z Oddziału w Przemyślu — mgr inż. Albert Korosteński, 

mgr inż. Mieczysław Malik, 
— z Oddziału w Siedlcach — mgr inż. Lucjan Czeczot, inż. Hen- 

ryk Przybyła, mgr inż. Ryszard Żywno, 
— z Oddziału w Szczecinku — mgr inż. Wiesław Pałka, 
— z Oddziału w Toruniu — mgr inż. Stefan Niedzielski, 
— z Oddziału w Warszawie — mgr inż. Jan Paprocki, mgr inż. 

Tadeusz Gozdek, mgr inż. Janusz Bobiński, prof. dr Witold 
Koehler, mgr inż. Kazimierz Regulski, dr inż. Edmund Śliwa, 
mgr inż. Czesław Wołkowicz, dr inż. Jan Zelicho, 

— z Oddziału we Wrocławiu — mgr inż. Julian Kupczyński. 

Srebrne odznaki honorowe ctrzymali: 
— z Oddziału w Gdańsku — mgr inż. Piotr Brajbisz, Ob. Halina 

Frankiewicz, mgr inż. Kazimierz Horski, dr inż. Kazimierz Mą- 
kosa, inż. Jan Waraksa, 

— z Oddziału w Olsztynie — mgr inż. Eugeniusz Filip, mgr inż. 
Adam Ptak, Ob. Teofil Stryjecki, mgr inż. Józef Szydłowski, 
inż. Zygmunt Wiśniewski, 

— z Oddziału w Poznaniu — dr inż. Cezary Pacyniak, 
— z Oddziału w Szczecinie — mgr inż. Kazimierz Chrząstow- 

ski, mgr inż. Jarogniew Śmielecki, mgr inż. Stanisław Zała- 
nowski, 

— z Oddziału w Toruniu — mgr inż. Leopold Szymkowicz, 
— z Oddziału w Warszawie — dr inż. Lucjan Janson, - 
— z Oddziału w Zielonej Górze — inż. Witold Bławat, inż. Stefan 

Rylski, inż. Feliks Sługocki. | | | 
Prof. dr F. Krzysik i prof. dr St. Tyszkiewicz dokonali 

dekoracji odznaczonych członków. | | m | 

Mgr inż. K. Korzeniowski w imieniu zjazdowej komisji matki 

przedstawił proponowany skład nowych władz Towarzystwa, który został 

przyjęty przez delegatów. 

Zarząd Główny: | | 
przewodniczący — prof. dr Franciszek Krzysi k, | o 4 

zastepcy przewodniczacego — doc. dr Waclaw Krajskii dr Lud- 

wik Jastrzębski, u | 

członkowie — mgr inż. Stanisław Adamowicz, dr inż. Eugeniusz 

Bernadzki, prof. dr Romuald Dziewanowski, mgr inz. Stefan 

Frankiewicz, mgr inż. Józef Gomółka, prof. dr Eugeniusz LL u 

rzyński, mgr inż. Kazimierz Iwanowski, prof. dr Witold Koeh- 
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ler, mgr Kazimierz Krych, mgr inż. Wawrzyniec Mierzejewski, 

inż. Jan Milewski, doc. dr Stefan Myczkowski, mgr inż. Tadeusz 

Partyka, mgr inż. Stanisław Smólski, doc. inż. Emilia Stebnic- 
ka, prof. dr Wiesław Szczerbiński, dyr. Franciszek Szkiłłądź 

naczelny redaktor „Sylwana” — prof. dr Stanisław Tyszkiewicz 

i prof. dr Antoni Żabko - Potopowicz, 

Główna Komisja Rewizyjna: 
przewodniczący — mgr Jan Daszkiewicz, 
członkowie — mgr inż. Stefan Borysowicz, mgr inż. Andrzej 

Gorzelak, mgr inż. Jan Gregorowicz i dr inż. Edmund S1li- 

w a. 

Sąd Koleżeński: 
przewodniczący — prof. dr Wiesław Grochowski, 
członkowie — dr Mieczysław Gorecki, mgr inż. Stanisław J a- 

strzębski, mgr inż. Bolesław Kucharek, mgrinż. Ludwik Kulig, 

zastępcy — mgr inż. Stanisław Borowicki i mgr inż. Bolesław 

Janiszewski. 

Na wniosek delegatów zgłoszono kandydatury: prof. dra Bolesława 
Zabielskiego i mgra inż. Mariana Czuraja, których ze względu 

na pełną listę zalecono dokooptować do Zarządu Głównego. 

Przyjęto również wniosek zobowiązujący Zarząd Główny do prze- 

prowadzenia zmian w statucie, umożliwiających wybór trzeciego zastępcy 

przewodniczącego. 

Prof. dr Romuald Dziewanowski wystąpił w imieniu zjazdo- 

wej komisji wniosków i przedstawił do uchwalenia następujące wnioski: 

1. Zjazd Delegatów aprobuje uchwałę rozszerzonego Zarządu Głów- 

nego zwołania w Katowicach 69 Zjazdu Delegatów z sesją naukową 
nt. szkodliwych wpływów przemysłu na lasy. 

2. W przyszłych pracach Polskiego Towarzystwa Leśnego należy wy- 

eksponować sprawy bytowe leśników oraz sprawy mechanizacji jako 

środka, prowadzącego do ułatwienia pracy. 
3. Podjąć starania o utworzenie Odznaki Zasłużonego Leśnika Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej. 
4. Zwrócić się do władz z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem 

o znaczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zaplecze naukowo- 
-badawcze dla leśnictwa i drzewnictwa. 

5. Dążyć do wypracowania logicznego kompromisu pomiędzy rozwi- 
jającą się mechanizacją, a wymaganiami ekologicznymi organizmu leś- 

nego. 

6. Nadać właściwą rangę zabiegom pielęgnacyjnym i dążyć do za- 
pewnienia warunków, nieodzownych do realizacji tego ważnego zadania 
gospodarki leśnej. 

7. Dążyć do zbadania przyczyn szkód od wiatrów w lasach górskich 
i opracować właściwe środki zaradcze. | 

8. Zainicjować akcję skutecznej ochrony zabytkowych drzew, zwra- 

cając również uwagę na okazałe drzewa rodzime oraz obcego pochodze- 
nia, jako materiału do badań nad introdukcją tych gatunków. 
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9. Nasilić akcję pozyskania nowych członków Towarzystwa, szcze- 
gólnie w szeregach młodych leśników. 

10. Zwerylikować składki członkowskie, przeprowadzając jednorazo- 
wą akcję umorzenia nieściągalnych składek i należności z tytułu prenu- 
meraty „Sylwana” w ramach obowiązujących przepisów. 

11. Nawiązać ściślejszą, stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Inży- 
nierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. 

12. Podjąć akcję uczczenia pamięci prof. dra J. J. Karpińskiego 
oraz starania w celu zorganizowania w odpowiednio wybranym miejscu 
panteonu pamięci zasłużonych leśników. 

13. Zjazd zaleca Zarządowi Głównemu rozważenie możliwości drugie- 
go wydania drukiem pracy zbiorowej zawierającej wspomnienia leśników 
z okresu okupacji i ich zbrojnego udziału w okresie drugiej wojny 
światowej. Do pierwszego wydania książki należy wydać uzupełniający 
wykaz imienny leśników, którzy zginęli podczas wojny. 

Ponadto Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa uchwalił: 
— wysłanie listów z życzeniami powrotu do zdrowia wraz z wiązan- 

kami kwiatów — dyr. mgrowi inż. Tadeuszowi Rykowskiemu 
i mgrowi inż. Bolesławowi Kucharkowi, 

— wysłanie listów kondolencyjnych do prezydium Niemieckiej Aka- 
demii Nauk Rolniczych w NRD oraz na ręce wdowy, z powodu śmierci 
prof. dra Wernera Gillwalda, dyrektora Instytutu Badań Drewna 
Niemieckiej Akademii Nauk Rolniczych w Eberswalde, odznaczonego 
honorową odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego. 

Wnioski Komisji oraz wnioski zawarte w sprawozdaniu Głównej Ko- 
misji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie. 

Prof. dr F. Krzysik wyraził serdeczne podziękowanie wszystkim 
biorącym udział w Zjeździe oraz jego organizatorom. Obrady 68 Zjazdu 
zamknął mgr inż. B. Niezieliński. 

Opracował W. Mierzejewski


