
  

1976 SYLWAN Nr 4 
  

Sprawozdanie z działalności PTL 
za okres od czerwca 1974 r. de października 1975 r. 

rzedstawiając sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres od czerwca 
Р 1974 do pazdziernika 1975 chciatbym na wstepie scharakteryzowaé zjawiska, 

które tę działalność kształtowały, oraz okoliczności, które spowodowały, że założony 
program nie jest w pełni realizowany. 

Czynnikiem zasadniczym, który wpływał na działalność Towarzystwa w okresie 
sprawozdawczym była reorganizacja okręgowych zarządów lasów państwowych, wy- 
nikająca ze zmian w administracyjnym podziale kraju. Powstał więc problem dosto- 
sowania struktury organizacyjnej PTL do nowej sytuacji. 

ZG na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 1975 r. wyraził przekonanie, że reorgani- 
zacja terenowych organów Towarzystwa powinna przebiegać w sposób elastyczny, 
tzn. z uwzględnieniem lokalnych «warunków środowiskowych. Zalecono w projektach 
organizacyjnych uwzględnienie dwóch kierunków działania: 

— integracja z oddziałami zlokalizowanymi w siedzibach OZLP, 
— utrzymanie w działaniu dotychczasowych oddziałów skupiających członków 

instytucji leśnych zlokalizowanych w miastach na obszarach jednego lub więcej wo- 
jewództw. 

ZG widział ponadto możliwość powoływania nowych oddziałów w ośrodkach 
wojewódzkich prężnych z punktu widzenia leśnictwa. 

Propozycje oddziałów w przedstawionej sprawie były niejednolite. Oddziały 
radomski, przemyski, gdański i szczeciński proponują utrzymanie się w nowym 
układzie administracyjnym, przy czym Przemyśl proponuje objąć swoją działalno- 
ścią 3 województwa (przemyskie, krośnieńskie, rzeszowskie), Radom — 2 wojewódz- 
twa, a Gdańsk i Szczecin — w ramach 1 województwa. Stanowisko oddziału siedle- 
ckiego jest alternatywne, bądź pełna integracja z oddziałami — białostockim, łódz- 
kim, olsztyńskim, w odniesieniu do nadleśnictw będących w działaniu tych okrę- 
gów, bądź utworzenie oddziału w Płocku, który by objął zakresem swego działania 
województwa płockie i ciechanowskie. Oddziały Opole i Zielona Góra postulują 
pełną integrację z nowo powstałymi okręgami. 

Proponowane rozwiązania nie mają wpływu na zmianę statutu Towarzystwa, 
gdyż hierarchiczny układ szczebli organizacyjnych Towarzystwa i ich charakter nie 
ulegają zmianie, a zmienia się tylko liczba jednostek na danym szczeblu. 

Sprawa była przedyskutowana przez ZG, który przyjął przedstawione propozycje 
oddziałów. 

Czynnikiem drugim, który w jakimś stopniu ograniczył działalność Towarzy- 
stwa, był obowiązujący system finansowania. 

Bilans wpływów i wydatków został zrównoważony. Cechą charakterystyczną 
budżetu w roku bieżącym jest to, że udział dotacji Polskiej Akademii Nauk maleje 
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— 1973 r. — 602 tys. zł; 1974 r. — 134 tys. zł; 1975 r. — 54 tys. zł, natomiast wpływy 

własne (przede wszystkim składki od osób fizycznych i prawnych) wzrastają. 

PAN z racji nadzoru limitowała w roku 1975 Towarzystwo bezosobowym fun- 

duszem płac w wysokości 80 tys. zł oraz kosztami delegacji służbowych w wysokości 

65 tys. zł w wymiarze rocznym. 

Trzecim czynnikiem zawężającym kompleksową dotychczas działalność Towa- 

rzystwa było utracenie przez PTL uprawnień wydawniczych na równi z towarzy- 

stwami zgrupowanymi w PAN i przekazanie ich instytucjom specjalistycznym. 

Jak wiadomo działalność Towarzystwa w tej dziedzinie jest godna odnotowania. 

W okresie ubiegłego 30-lecia PTL opracowało i wydało ponad 14 pozycji prac zwar- 

tych (książkowych), m. in.: 

— Słownik dla leśników, myśliwych i drzewiarzy — 1959 r. 

-— Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa — 1964 r. (wspólnie z SITLiD). 

— Wykaz stopni i tytułów naukowych — 1966 r. 

— Leśnictwo polskie w okresie II wojny światowej — 1967 r. 

— Mały słownik ochrony lasu — 1967 r. 

— Z zagadnień zwiększenia produkcyjności lasów w Polsce — 1970 r. 

— Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego — 1974 r. 

Ostatnio przekazano do druku „Małą Encyklopedię Leśną” stanowiącą ukoro- 

nowanie prawie 10-letniej pracy zespołu pod kierunkiem prof. Stanisława Tysz- 

kiewicza (rok wyd. — 1977, nakład — 12 tys., wydawca PWN). 

W ramach działalności Komisji Słownictwa Leśnego prof. dr E. Więcko czyni 

starania o wydanie „„Encyklopedycznego Słownika Leśnego”. Zaangażowano 100 tys. 

zł z funduszu NZLP. Opracowano 11287 haseł, w tym 3417 nowych haseł. 

Brak subsydiów oraz formalnych podstaw do kontynuowania prac wydawni- 

czych utrudnia inicjatywę na tym odcinku. Towarzystwo musi znaleźć nowe roz- 

wiązania, które umożliwiłyby rozwijanie tak dobrze prowadzonej akcji wydawni- 

czej. Wymaga tego dobro lasu jak i jego ranga we współczesnym społeczeństwie. 

Na tle tak zarysowanych dodatnich i ujemnych stron naszej działalności pozy- 

tywnym zjawiskiem jest fakt, że liczba członków PTL od lat sukcesywnie wzrasta. 

Na dzień 30 września 1975 r. wynosiła — 1900 osób, w stosunku do 1894 osób 

30 września 1974 r. i 1848 osób w 1973 r. 

REALIZACJA WNIOSKÓW 74 ZJAZDU DELEGATÓW 

Wnioski od 1 do 6 ze względu na ich treść, rangę i ujęcie zostały wykorzy- 

stane w wystąpieniu PTL do najwyższych władz politycznych w związku z VII Zja- 

zdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

Dotyczy to między innymi problemów: 

— nadania badaniom z dziedziny leśnictwa, drzewnictwa i papiernictwa odpo- 

wiedniej rangi, zwiększenie zakresu badań instytutów resortowych i pozaresortowych 

oraz powołanie odpowiedniej placówki naukowo-badawczej w ramach PAN, 

— polepszenia stanu koordynacji badań w zakresie leśnictwa i przemysłu 

drzewnego, 

— dążenia do zwiększenia lesistości oraz rozszerzenia powierzchni lasów uzna- 

nych za ochronne, 

— przestrzegania ustaleń zawartych w planach urządzania gospodarstwa leśne- 
go oraz 
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— zapewnienia różnokierunkowych nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo 

leśne. 

Wniosek 7, dotyczący uintensywnienia badań w drzewostanach powstałych na 

gruntach porolnych w kierunku wypracowania odpowiednich zasad gospodarowa- 

nia w związku z uszkodzeniami przez hubę korzeni, przekazany został Komisji 

Ochrony. Lasu. 

Wniosek 8, dotyczący krytycznych uwag w prasie kierowanych pod adresem 

leśników i dotyczących ich działalności zawodowej, został w jakimś sensie zrealizo- 

wany. Między innymi z inspiracji Towarzystwa odbyło się seminarium w Instytu- 

cie Badawczym Leśnictwa dla dziennikarzy zajmujących się problematyką leśną 

i ochroną środowiska. Wykłady prowadżili profesorowie Instytutu oraz pracownicy 

NZLP. Seminarium połączone było z wyjazdami terenowymi. 

Również prezes Towarzystwa prof. F. Krzysik i doc. dr S Graniczny oraz 

inni członkowie ZG uczestniczyli w bezpośrednich rozmowach wyjaśniających. 

Wniosek 9, zobowiązujący ZG do zajęcia się sprawą pozyskania członków 

wspierających Towarzystwa, został zrealizowany. Według stanu na dzień 15.X.1975 r. 

liczba osób prawnych (członków wspierających) wynosiła 508 i w stosunku do stanu 

na 31 grudnia 1974 r. — 485 — wzrosła o 23, z czego na nadleśnictwa przypada — 

395, zespoły składnic — 39, OTL — 35, BULiGL — 11, pozostali — 28. 

ZG podał wykaz członków wspierających w „Sylwanie” oraz złożył podzięko- 

wanie za zgłoszenie udziału w podjętej akcji. 

POPULARYZACJA WIEDZY LEŚNEJ 

W okresie sprawozdawczym wygłoszono w ramach akcji organizowanej przez 

Komisję Krzewienia Wiedzy Leśnej 36 referatów, z tego w oddziale krakowskim 

— 14. Dominują referaty dotyczące hodowli lasu (13), lasów i leśnictwa w świecie (9), 

zagadnienia ochrony środowiska i użytkowania (po 4), a także problemy zagospo- 

darowania, ekonomiki i łowiectwa (po 1 referacie). Akcja ta była rozwijana centra!- 

nie, niezależnie od inicjatywy oddziałów. 

ROZPOWSZECHNIANIE WYDAWNICTW O TEMATYCE LEŚNEJ 

Podstawowym wydawnictwem i organem Towarzystwa jest czasopismo naukowe 

„Sylwan” (miesięcznik). Nakład czasopisma w roku bieżącym wynosi 2170. W sto- 

sunku do roku ubiegłego zmalał o 350. 

Z liczby 1900 członków Towarzystwa „Sylwan” prenumerują 453 osoby. Odbior- 

cami „Sylwana w wysokości 1380 egzemplarzy są Lasy Państwowe, przemysł 

drzewny, wydziały rolnictwa i leśnictwa urzędów wojewódzkich oraz inne osoby 

i instytucje. Na wymianę z zagranicą wysyłamy 131 egzemplarzy, a w liczbie 115 

egzemplarzy mieszczą się egzemplarze obowiązkowe, autorskie, dla członków hono- 

rowych. Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN rozprowadza 

120 egzemplarzy, przede wszystkim do bibliotek. 

W roku bieżącym rozprowadzono (bezpłatnie) 11505 egzemplarzy „Sylwana” 

z lat 1963—1973. Z liczby tej okręgowe zarządy lasów państwowych otrzymały 

8801 egzemplarzy, oddziały Towarzystwa — 1854 i technika leśne — 850. 
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Oprocz ,,Sylwana” Towarzystwo posiada następujące pozycje książkowe: 

1. Ścieżka wiedzie przez las (II wyd.) — 938 egz. 
2. Wykaz stopni i tytułów naukowych — 211 egz. 

3. Destrukcyjne procesy w zabytkach . — 326 egz. 

4. Doświadczenia nad uprawą topoli — 65 egz. 

5. Z zagadnień zwiększenia produkcyjności lasów w Polsce — 92 egz. 

6. Puszcza Białowieska — 25 egz. 

7. Polskie Towarzystwo Lesne w PRL — 61 egz. 

8. Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju — 9 egz. 

Wartość remanentowa wydawnictw wynosi — 80 359 zł. 
wydawnictwa te można nabyć w ZG Towarzystwa. 

KSIĘGOZBIÓR 

Księgozbiór Towarzystwa obejmuje 925 pozycji o łącznej wartości 172374 zł. 

Towarzystwo prowadzi wymianę z 95 instytucjami zagranicznymi w 30 krajach na 

5 kontynentach. W zamian za wysyłany „Sylwan” otrzymujemy czasopisma naukowe 

z 34 instytucji w 14 krajach. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

W maju 1975 r. zorganizowano wyjazd naukowy do południowej Szwecji w celu 

zapoznania się z nowocześnie wyposażonymi zakładami przemysłu drzewnego, pro- 

blematyką wózków podnośnikowych oraz problematyką z zakresu hodowli lasu. 

W wyjeździe wzięli udział dyr. R. Filipowicz, dr. A. Krzysik, prof. F. Krzy- 

sik. Koszty tygodniowego pobytu w Szwecji pokryła strona szwedzka. Sprawozda- 

nie z wyjazdu złożono w Towarzystwie. 

Na zaproszenie Jugosłowiańskiej Akademii Nauk, przewodniczący Towarzystwa 

uczestniczył w międzynarodowym sympozjum z okazji 100 rocznicy działalności leś- 

nictwa w Jugosławii, zorganizowanym w dniu 30.9—3.10.1975 r., wygłaszając referat 

„Właściwości techniczne i kierunki stosowania drewna dębowego w Polsce” (,„Syl- 
wan” 1975, nr 7). 

W sprawach bieżących przeprowadzono korespondencję dotyczącą wymiany wy- 

dawnictw z ośrodkami w Finlandii i w Tanzanii oraz prowadzono wielokrotnie roz- 
mowy w Polskiej Akademii Nauk w sprawie przynależności PTL do Międzynarodo- 
wej Unii Ochrony Przyrody. 

Nie zrealizowano zaplanowanej na 1975 rok wymiany 3—4-osobowej delegacji 
z Chorwackim Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnietwa 
z Zagrzebia. 

DZIAŁALNOŚĆ PROBLEMOWO-NAUKOWA 

Rozwijana w 12 komisjach specjalistycznych przejawiała się w organizowaniu 
konferencji, spotkań dyskusyjnych, zebrań, na których omawiano aktualne problemy 
wchodzące w zakres zainteresowań komisji. 

W okresie sprawozdawczym na podkreślenie zasługuje działalność następujących 
komisji: 
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KOMISJA EKONOMIKI I ORGANIZACJI GOSPODARSTWA LESNEGO 

Komisja zorganizowała w roku bieżącym wspólnie z Komisją Leśną Towarzy- 

stwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa zebranie dyskusyjne z referatami: 

1. „Niektóre zagadnienia organizacji i zarządzania w nadleśnictwach działa- 

jących w warunkach nowego modelu organizacyjnego” — prof. dr hab. Mieczysław 

Podgórski. | 

2. „Stan i przemiany w strukturze zatrudnienia w Lasach Państwowych na tle 

postępu techniczno-organizacyjnego” — doc. dr Tadeusz Partyka. 

Członkowie Komisji współdziałali z Prezydium w opracowaniu uwag do projektu 

systemu finansowego leśnictwa. 

KOMISJA PRZYRODNICZYCH PODSTAW I ZAGOSPODAROWANIA LASU 

Komisja zorganizowała konferencję terenową połączoną ze zwiedzaniem obiektów 

doświadczalnych Akademii Rolniczej w Poznaniu w Nadleśnictwach Doświadczal- 

nych Laski i Zielonka. Referat wprowadzający wygłosił przewodniczący Komisji 

prof. dr hab. Bolesław Zabielski — „O niektórych zagadnieniach z dziedziny 

planowania wzrostu produkcji dużych kompleksów leśnych oraz kontroli zmian za- 

chodzących w produkcji”. 

KOMISJA OCHRONY LASU 

Dokonała oceny stanu sanitarnego drzewostanów parków narodowych — Kam- 

pinoskiego, Roztoczańskiego i Świętokrzyskiego. Materiały zebrane w okresie letnim, 

których część wykonano przy współpracy Kół Naukowych Studentów Akademii 

Rolniczej w Poznaniu są w opracowaniu. 

Przewodniczący Komisji prof. dr Witold Koehler wygłosił w oddziale radom- 

skim referat na temat „Ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu”. 

KOMISJA URZĄDZANIA LASU I ROZMIARU UŻYTKOWANIA 

Na jednym z posiedzeń przedyskutowała temat „Ogólnospołeczne i ochronne 

funkcje lasu jako problem narastający przy nowoczesnym urządzaniu lasu i ustala- 

niu rzeczywistego rozmiaru użytkowania”. 

KOMISJA OCHRONY PRZYRODY I TURYSTYKI 

Komisja kontynuowała prace na temat rozwoju sieci parków narodowych 

w Polsce, prowadzone przez mgra inż. Stanisława Smólskiego oraz nad wpły- 

wem przemysłu ne ekosystemy leśne Puszczy Niepołomickiej, pod kierownictwem 

prof. dra hab. Stefana Myczkowskiego. 
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Komisja współdziałała w opracowaniu uwag do projektu ustawy o ochronie 
przyrody. 

Należy podkreślić, że przewodniczący Komisji opracował wspólnie z doc. drem 

Jerzym € makiem referat na sesję naukową. 

KOMISJA ŁOWIECTWA 

Zorganizowała konferencję na temat „Perspektywy rozwoju gospodarki łowiec- 

kiej — dr inż. Wiktor Lipko. a 

W listopadzie 1975 r. przewidziane jest zebranie referatowe na temat „Gospo- 

darka łowiecka a ochrona środowiska przyrodniczego”. 

KOMISJA INŻYNIERII LEŚNEJ I GOSPODARKI WODNEJ 

Członkowie Komisji wzięli udział w spotkaniu strony polskiej i czechosłowackiej 
w zakresie zagospodarowania zlewni potoków górskich w strefie przygranicznej. | 

Drugie spotkanie dotyczyło przedyskutowania projektu realizacji dwutomowej 
monografii pt. „Budownictwo inżynieryjne drogowe i wodne w lasach państwowych 
w 30-leciu PRL. 

Ponadto przygotowano materiał referatowy na projektowane w 1975 roku kon- 
ferencje, a mianowicie: 

— Znaczenie regulacji cieków górskich dla gospodarki narodowej w aspekcie 
ochrony powodziowej regionu, oraz 

— Mosty prefabrykowane na drogach leśnych. 

KOMISJA DRZEWNICTWA 

Prace Komisji przebiegały dwukierunkowo: 1) Problem przemysłowego użytko- 
wania drewna olchy szarej. Komisja współdziałała z dyrekcją Bieszczadzkich Zakła- 
dów Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi i dyrekcją Zakładów Płyt Pilśniowych 
w Przemyślu, w celu wdrożenia drewna olchy szarej do przemysłowego przerobu. 
W wyniku prowadzonej akcji przerób drewna olchy szarej osiągnął w 1975 r. łączny 
poziom 54 tys. m” w odniesieniu do trzech zakładów (Jasło, Przemyśl, Rzepedź). Za- 
mieszczono w „Sylwanie” artykuł F. Krzysikai W. Nadowskiego pt. „Pro- 
blem przemysłowego wykorzystania drewna olchy szarej”. 2) Problem zużytkowania 
odpadów korowania do produkcji płyt. W wyniku współpracy Komisji z Instytu- 
tem Technologii Drzewnictwa SGGW, Krajowym Związkiem Spółdzielni Meblarskich 
oraz Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Złotowie, uruchomiona została w 1975 r. 
doświadczalna wytwórnia płyt korowych w Lędyczku, o zdolności produkcyjnej 
4 tvs. m” rocznie. 

Przewodniczący Komisji uczestniczył w wielu konferencjach, a mianowicie: 
1) w obradach I Sympozjum Przemysłu Stolarki Budowlanej, w dniach 

9—11.1X.1974 r. w Sopocie, 

2) w krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej zorganizowanej przez Polski 
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, w dniach 17—18.X1.1974 r. w To- 
runiu, 

3) sympozjum na temat „XXV lat Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wy- 
robów Drzewnych” w dniach 24—25.II.1975 r. w Poznaniu. 
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W ramach akcji referatowej prowadzonej przez Komisję przewodniczący ZG — 
prof. dr F. Krzysik wygłosił na VI Zjeździe Wychowanków SGGW w dniu 
28.1X.1974 r. w Warszawie referat pt. „Kierunki integracji leśnictwa i przemysłu 
drzewnego w Polsce”. Wygłoszenie referatu powtórzono w 1975 r. w oddziałach To- 
warzystwa w Krakowie i Przemyślu. 

KOMISJA HISTORII LEŚNICTWA 

W ramach działalności naukowo-badawczej wygłoszono następujące referaty: 
— Zmiany lesistoSci na Górnym Śląsku od połowy XVII do połowy XX wieku — 

doc. dr Aleksander Nyrek. 
_— Rozwój lesistości Wielkopolski — dr Henryk Błaszyk. 
zagadnienie gruntów leśnych oraz gleboznawstwa i siedliskoznawstwa leśnego w  pol- 

skim piśmiennictwie w aspekcie historycznym — prof. dr Antoni Zabko-Potopowicz. 
— Założenia historyczne i problemy prognozowania rozwoju w leśnictwie w systemie eko- 

nomiki planowej — prof. dr Tadeusz Molenda. , 
— Zagadnienie materiałów dotyczących historii zagospodarowania obiektów leśnych — 

dr inż. Bohdan Szymański. 

Ponadto prace Komisji koncentrowały się nad takimi zagadnieniami jak: 
1) Uruchomienie Muzeum Leśnictwa i Drzewnictwa. Stan aktualny — zbiory 

znajdują się w Gołuchowie — trwa inwentaryzacja. 
2) Kontynuowanie działalności wydawniczej 
a) Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju — praca 

zakończona, wydana drukiem przez PWN — 1974 г. 
b) Leśnictwo polskie w okresie II wojny światowej — trwają prace nad dru- 

gim wydaniem. 

c) Historia ubocznego użytkowania lasu w Polsce w okresie powojennym. 
Prace nad tym opracowaniem zostały podjęte przez inż. J. Milewskiego 
iJ. Paprockiego. 

3) Udział członków Komisji w pracach zakładu Historii Nauki, Oświaty i Tech- 
niki PAN nad „Słownikiem Biograficznym Leśników Polskich” oraz w pracach Ze- 
społu Historii Nauk Leśnych wymienionego powyżej Zakładu nad „Wyborem tekstów 
źródłowych z historii leśnictwa i nauk leśnych w Polsce od X do XX wieku”. 

Komisja interweniowała w wielu bardzo istotnych sprawach, a mianowicie: 
— o uwzględnienie w nowej Instrukcji Urządzania Lasu dawnego podziału na 

nadleśnictwa i inne jednostki, 

— w sprawie przywrócenia Akademii Rolniczej w Warszawie dawnej nazwy 
SGGW, oraz 

— w Sprawie wydania znaczka lub karty pocztowej dotyczącej ludzi zasłużonych 
na polu leśnictwa. 

Prowadzone były również prace związane z uczczeniem ważniejszych rocznie 
w życiu leśnictwa polskiego przypadających w latach 1974—1975. 

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH 

Działalność oddziałów przejawiała się w organizowaniu konferencji regional- 
nych, rozwijaniu akcji odczytowych, podejmowaniu prac inicjujących w zakresie 
badań naukowych pod nadzorem komisji specjalistycznych, w opracowywaniu mo- 
nografii, zbieraniu eksponatów do tworzącego się Muzeum leśnictwa i drzewnictwa, 
jak również w kolportażu „Sylwana”. 

Należy podkreślić duże ząangażowanie oddziału radomskiego w organizowaniu 
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tegorocznego zjazdu i sesji naukowej, wspólnie z SITLiD i LOP przy współpracy 

Komisji Historii Leśnictwa PTL. 

KONEFRENCJE I NARADY TERENOWE 

Ze względu na trudności finansowe, wiele zaplanowanych spotkań nie doszło 

do skutku. Tym niemniej niektóre oddziały zdołały zorganizować konferencje tere- 

nowe, i tak: 

Oddział Kraków nt.: „Zagospodarowanie i przebudowa drzewostanów Swierko- 

wych na terenie nadleśnictw Porąbka i Rycerka”, 26.IV.1975 г. 

Oddział Lublin nt.: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru Lubel- 

skiego Zagłębia Węglowego w aspekcie przewidywanych wpływów górnictwa i ener- 

getyki na środowisko przyrodnicze i gospodarkę leśną”, 3.III.1975 г. 

Oddział Szczecin nt.: „Cięcia odnowieniowe w drzewostanach liściastych”. Na 

konferencji tej zorganizowanej dla nadleśniczych iich zastępców, pracowników OZLP, 

BULiGL w Gorzowie, doc. dr hab. E Bernadzki wygłosił odczyt pt. „Niektóre 

problemy hodowli drzewostanów dębowych i bukowych”. 

Oddział Wrocław nt.: „Szkodliwe oddziaływanie Legnicko-Głogowskiego Okręgu 

Miedziowego na środowisko leśne”, 20.7.1974 r. 

AKCJA ODCZYTOWA 

Rozwijana była w zasadzie przez większość oddziałów. 

Oddział Białystok — referat nt.: „Działalność PTL w okresie 30-lecia Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej” — mgr inż. Roman Filipowicz. 

Oddział Gdańsk — w ramach akcji odczytowej wygłoszono 2 referaty: 1) Problemy natu- 
ralnego odnowienia buka w Krainie Bałtyckiej — dr inż. Tadeusz Chodnik; 2) Materiały 
z pobytu w Danii i Libii — mgr inż. Z. Rułkowski. 

Oddział Katowice — referat nt.: „Doświadczenia Instytutu Badawczego Leśnictwa w Eber- 
swalde w nawożeniu mineralnym drzewostanów sosnowych” — mgr inż. Eryk Latocha. 

: Oddział Kraków — 7 zebrań referatowo-odczytowych, na których wygłoszono następujące 
referaty: 
5 „Długoterminowe przechowywanie nasion buka, dębów i jodły” — doc dr hab. Bolesław 
uszka. 

_ „Problemy ochrony środowiska przyrodniczego człowieka” — prof. dr hab. Stanisław 
Wiąckowski. 
s „wrażenia z podróży do USA — Park sekwojowy” — prof. dr hab. Stanisław Wiąe- 
ow Ss 1. 

3 „Lasy i plantacje araukariowe jako przykład gospodarki leśnej w Brazylii” — mgr inż. Ewa 
mija. 

„Wpływ zanieczyszczeń powietrza na lasy w Śląsko-Krakowskim Okręgu Przemysłowym” 
— dr inż. Jan Greszta. 
к selene integracji leśnictwa i przemysłu drzewnego” — prof. dr hab. Franciszek 
rzysik. 

„„Zmienność genetyczna polskich ras świerka” — doc. dr hab. Maciej Giertych. 
„Zagospodarowanie lasów tropikalnych Ameryki Południowej” — prof. dr Hans Lam- 

precht z Uniwersytetu w Getyndze (RFN). 

Oddział Łódź — w okresie sprawozdawczym odbyło się 7 dyskusyjnych zebrań 

referatowych na aktualne tematy: ° 

„Łowiectwo w lasach spalskich” — mgr inż. Henryk Skrzyński. 
„Lasy wypoczynkowe miasta Berlina i doświadczenia w zakresie zagospodarowania tury- 

stycznego na terenie Pomorza Szczecińskiego” — dr inż. Jerzy Jackowski. 
„Francja, jej lasy i gospodarka leśna” — mgr inż. Czesław Święcicki. 
Zagadnienia hodowli lasu, pielęgnowania i żywicowania — w aspekcie ochrony lasu” — 

prof. dr hab. Zbigniew Sierpiński. 
„Gospodarka leśna i turystyka w lasach RFN” — mgr inż. Jan Jaroszkiewicz. 
„Próba stosowania starszego materiału sadzeniowego do zakładania upraw sosnowych” — 

mgr inż. Gerard Burzyński. 
„Gospodarka leśna w lasach Finlandii” — mgr inż. Jan Jaroszkiewiez. 
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Oddziat Olsztyn — referat nt.: ,,Zagospodarowanie turystyczne lasów RFN* — mgr inż. Je- 
rzySmykała. | 

Oddział Opole — w akcji odczytowej wygłoszono 3 referaty, m. in. nt.: „Problemy stanu 
zagrożenia środowiska naturalnego na terenie miasta Brzeg”. 

Oddział Poznań — wygłoszono 7 referatów na tematy: 

b „Uprawa drzew szybko rosnących we Włoszech i RFN” — doc. dr hab. Stanislaw Za- 
ielski. 

„Lasy i leśnictwo w Mongolii” — mgr inż. Krzysztof Rudzki. 
„Wrażenia przyrodniczo-leśne z podróży do Włoch” — doc. dr hab. Jerzy Wiśniewski. 

„ „Wrażenia z pobytu w instytutach leśnych USA 1 Europy Zachodniej — dr inż. Ry- 
szard Siwecki. 
;robiemy ochrony środowiska naturalnego w Polsce” — dr hab. Stanisław Jastrz eb- 

ski. 
„Zagadnienia turystycznego zagospodarowania lasów i ochrony krajobrazu leśnego w pla- 

nach urządzania gospodarstwa leśnego na przykładzie RFN” — mgr inż. Jerzy Smykała. 
„Ochrona pomników przyrody ożywionej w Polsce” — dr inż. Cezary Pacyniak. 

Oddział Przemyśl — 2 referaty na tematy: 

„Kierunki integracji leśnictwa i przemysłu drzewnego w Polsce” — prof. dr hab. Fran- 
ciszek Krzysik. 

„Intensywność cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach bukowych podstawą do zwieksze- 
nia przyrostu masy na przykładzie drzewostanów w obrębie Hołubla” — mgr inż Zygmunt 
Tokarz. 

(W nadleśnictwach Cisna, Lutowiska i Strzyżów referat wygłosił autor, w nadl. Kańczuga 
kol. Jan Jakubiec). 

Oddział Szczecin — zorganizował trzy zebrania z referatami na tematy: 

„Cięcia schematyczne na tle współczesnych kierunków rozwoju metod trzebieżowych oraz 
własnych spostrzeżeń” — mgr inż. Edward Smoczek. 

„Zagadnienia leśne Norwegii” — inż. Sławomira Młynarczyk. 
„Kompostowanie sonsowej kory odpadowej” — doc. dr hab. Z. Fili pek. 

Oddział Toruń — 5 referatów na następujące tematy: 

„Oddziaływanie przemysłu Włocławka na przyległe lasy”. 
„Zieleń wysoka i lasy miasta Torunia”. 
„Stan i możliwości kształtowania warunków naturalnych w Uzdrowisku Ciechocinek”. 
„Ochrona przyrody nakazem chwili”. 
„Racjonalne zagospodarowanie wypoczynkowo-turystyczne lasów okolicznych Torunia”. 

Oddział Warszawa — zorganizował 3 odczyty w ramach hasła „Rola lasów w za- 
spokajaniu społecznych potrzeb ludności”: 

„Zagospodarowanie turystyczno-wypoczynkowe w RFN — msr inż. Jerzy Smykała. 
„Plan zagospodarowania rekreacyjnego lasów podwarszawskich” — mgr inż. B. Król. 
„Kampinoski Park Narodowy — problemy ochrony przyrody a zadania bazy turystyczno- 

wypoczynkowej Warszawy” — dr inż. J. Bobiński i mgr inż. S. Lenartowicz. 

Oddział Wrocław — zorganizował zebrania z referatami na tematy: 

„Pasy sozologiczne” — mgr inż. Henryk Ostrowski. 
„Analiza wartości w przedsiębiorstwie” — przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wdrażania 

i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego. 
„Gospodarka leśna w Norwegii” — mgr inż. Bogdan Przybytniak. 
„Człowiek na tle środowiska naturalnego” — prof. dr hab. Stefan Myczkowski. 
„Gospodarka leśna w NRD” — mgr inż. Bogdan Przybytniak i mgr inż. Gustaw 

Bochenek. 

Przewodniczący Koła PTL przy Karkonoskim Parku Narodowym w Sobieszowie inż. Ry- 
szard Siwecki wygłosił wiele prelekcji na tematy ochrony środowiska naturalnego, par- 
ków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody w Polsce. 

INICJOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH, DOŚWIADCZALNICTWO LEŚNE, 
UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZAWODOWYCH, 

OPRACOWANIE MONOGRAFII 

W ramach tej działalności oddział radomski kontynuował prace na terenie nadl. 
Opoczno w zakresie realizacji tematu pt. „Próby zalesienia torfowisk o obniżonym 
poziomie wody gruntowej”. Współudział w wyznaczaniu cięć pielęgnacyjnych w plan- 
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tacjach modrzewia polskiego, założonych na terenie byłego OZLP Radom w latach 

1956—1967. | 

Oddział Siedlce kontynuował prace w sekcjach badawczych, a w szczególności 

w Sekcji Uproduktywnienia Gleb Leśnych Silnie Zdegradowanych (10 lipca 1974 r. 

odbyło się posiedzenie Sekcji z udziałem prof. dra L. Królikowskiego oraz 

Sekcji Topolowej w dniu 8 kwietnia 1975 r. z udziałem inż. J. Milewskiego). 

Należy podkreślić owocną współpracę sekcji siedleckich z Komisją Zadrzewień ZG 

PTL. Przewidziane jest zorganizowanie spotkania wszystkich byłych i czynnych 

członków Sekcji Topolowej w IV kwartale br. w Broku nad Bugiem w 15-lecie jej 

istnienia. 

Członkowie Towarzystwa czynnie włączali się do szkolenia personelu tereno- 

wego nadleśnictw w zakresie doskonalenia sposobu uprawy gleby, współpracowali 

w doborze i lokalizacji wzorcowych powierzchni glebowych, stosowaniu rębni czę- 

Ściowych oraz intensyfikacji cięć pielęgnacyjnych. W akcji tej uczestniczyło wiele 

oddziałów, a w szczególności oddziały Toruń i Wrocław. 

W opracowaniu monografii wyróżnił się oddział Przemyśl. Na terenie byłego 

województwa rzeszowskiego zakończono zbieranie danych z 32 nadleśnictw. W 1975 

roku przewiduje się ukończenie monografii jodły, a w przyszłym buka. 

Nie wszystkie akcje zarządów oddziałów kończyły się pozytywnym skutkiem. 

Dla przykładu należy wymienić prace podjęte przez oddział poznański nad orgsa- 

nizacją letniego uniwersytetu leśnego, które z powodu trudności finansowych nie 

doszły do skutku. Również akcje podjęte w kierunku zorganizowania kół studenckich 

przy oddziałach PTL przebiegają z dużymi oporami. 

Prężność oddziałów przejawia się również w akcji zbierania składek członkow- 

skich i likwidacji zaległości finansowych. Sytuacja ta w poszczególnych oddziałach 

przedstawia się niejednolicie. Zadłużenia zlikwidowano w oddziałach: Kraków, Łódź, 

Przemyśl, Olsztyn (mają nawet przedpłaty). Nieznaczne zadłużenia są w oddzia- 

łach: Opole, Szczecinek, Toruń. Zmniejszono zadłużenia w oddziałach: poznańskim, 

szczecińskim, wrocławskim i warszawskim. Wzrosło zadłużenie w oddziałach: Ka- 

towice i Lublin. W sumie zaległości wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 4 tys. zł, 

a z tytułu „Sylwana” o 5700 zł, czyli łącznie o 9700 zł. Sytuację finansową Towa- 
rzystwa ratują wpłaty osób prawnych (członków wspierających). 

Uwzględniając aktywność oddziałów Kraków i Przemyśl ZG na wniosek Zarządów Od- 
działów wystąpił do Rady Państwa o odznaczenie zasłużonych członków Towarzystwa. Krzyże 
Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: przewodniczący Oddziału PTL w Przemy- 
ślu — mgr inż. Zygmunt Tokarz oraz sekretarz Zarządu Oddziału PTL w Krakowie — 
mgr inż. Adam Urbański. 

Tadeusz Partyka


