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II Zjazd Leśników Ekonomistów Kra- 

jów Socjalistycznych 

W dniach 11—17 października 1960 r. 

odbył się w Warszawie II Zjazd Leśni- 

ków Ekonomistów Krajów Socjalistycz- 

nych. Zjazd został zorganizowany przez 

Polską Akademię Nauk. 

Otwarcia Zjazdu dokonał członek 

PAN, przewodniczący Komitetu Nauk 

Leśnych prof. dr M. Nunberg, po 

czym przemówienie powitalne wygłosił 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzew- 

nego — Jan Dab-Kociol. 

W Zjeździe udział wzięli wybitni 

przedstawiciele nauki ekonomiki leśnic- 

twa z CSSR, NRD i Polski, przy współ- 

udziale zaproszonego gościa z Jugosła- 

wii, prof. dra B. Kraljića. 

Ponadto w Zjeździe uczestniczyli 

członkowie Prezydium Komitetu Nauk 

Leśnych PAN, pracownicy nauki WSR 

w Poznaniu, IBL, ITD i SGGW, przed- 

stawiciele Polskiego Towarzystwa Leś- 

nego, Stowarzyszenia Inżynierów 1 

Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, 

Komisji Sejmowej Leśnictwa i Drzew- 

nictwa, jak również odpowiedzialni pra- 

cownicy Wydziału Rolnego KC PZPR, 

Komisji Planowania przy RM, Minister- 

stwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewne- 

go oraz wielu innych instytucji i urzę- 

dów. 

Tematyka Zjazdu obejmowała nastę- 

pujące grupy zagadnień: 

a) rola lasów w gospodarce narodowej, 

b) koszty własne, produktywność i wy- 

dajność pracy w gospodarstwie leśnym, 

wyniki eksperymentalnej organizacji 

gospodarstwa leśnego w Lasach Do- 

świadczalnych SGGW w Rogowie. 

Stosownie do podanej wyżej tematyki, 

w czasie trwania Zjazdu zostały wygło- 

szone następujące referaty: 
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1) Prof. dra R. Fromera (SGGW) i 
doc. dra J. Świądra (IBL) — „Rola 
lasów w gospodarce narodowej*. 

2) Prof. E. Melzera (NRD) — „Me- 

todyka badania kosztów własnych w go- 

spodarstwie leśnym'*. 

3) Prof dra T. Molendy (WSR Po- 

znań), doc. dra H. Jeuthe (NRD) ; 
dra J. Mervarta (ĆSSR) — „Meto- 
tody badania produktywności i wydaj- 

ności pracy w gospodarstwie leśnym'*. 

4) Prof. dra R. Fromera (SGGW) i 

dra T. Marszałka (SGGW) — „Ba- 
dania w zakresie eksperymentalnej or- 

ganizacji gospodarstwa leśnego w La- 

sach Doświadczalnych SGGW w Rogo- 

wie'. 

Obradom Zjazdu przewodniczył Dy- 
rektor Instytutu Badawczego Leśnictwa 

w Warszawie, doc. mgr M. Kreut- 

zinger, przy współudziale prof. dra 

R. Fromera (SGGW), prof E Ме]- 

zera (NRD) dra J. Mervarta 

(CSS®) i prof. dra T. Molendy (WSR 

Poznan). 

Wysoki poziom naukowy wygłoszo- 

nych referatów, w których poruszono 

ważne problemy ekonomiczne, wskazy- 

wał na duży dorobek nauki ekonomiki 

leśnictwa osiągnięty w ubiegłych latach 

w krajach reprezentowanych na zjeź- 

dzie. 

Referaty wywołały ożywioną i intere- 

sującą dyskusję, która toczyła się w 

przyjaznej i rzeczowej atmosferze, mi- 

mo zarysowujących się różnic w poglą- 

dach na niektóre zagadnienia teoretycz- 

ne. 

Uczestnicy Zjazdu podjęli wiele 

uchwał, mających na celu pogłębienie 

współpracy naukowej leśników ekono- 

mistów krajów reprezentowanych na 

zjeździe. Na zakończenie Zjazdu, jego 

uczestnicy zaznajomili się z nowymi 
osiągnięciami Instytutu  Badawcze50 

Leśnictwa oraz zwiedzili Białowieski 

Park Narodowy. 

T. M.


