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Warszawa, czerwiec—lipiec 1967 

Niniejszy, podwójny numer „Sylwana” poświęcony jest Uro- 
czystej Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Leśnego w Po- 
znaniu w dniach 24 i 25 września 1966 r. na temat: „Lasy, 
leśnictwo i drzewnictwo w Polsce na tle Tysiąclecia dziejów 
naszego państwa”. 

Przemówienia na otwarcie Sesji 

Prof. dr Franciszek Krzysik 
Przewodniczący Zarządu Głównego PTL 

Otwierając uroczystą Sesję Naukową na temat: „Lasy, leśnictwo 
l drzewnictwo w Polsce na tle Tysiąclecia dziejów naszego państwa", 
mam zaszczyt powitać w imieniu Polskiego Towarzystwa Leśnego 
bywatela Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, mgr inż. Roma- 

1a Gesinga (oklaski) oraz Wiceministra Leśnictwa, prof. dr Tade- 
usza Molendę (oklaski). 
R Witam serdecznie tow. Jana Klech ę, kierownika Wydziału 
olnego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (oklaski), witam tow. Jana Szydlaka, I sekretarza Komitetu Wo- 

kuódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członka KC PZPR 
b. posła na Sejm (oklaski), witam tow. posłankę Zofię Tomczyk, 
Wier Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (oklaski), 
ke Prof. dr Witolda Hensla, przewodniczacego Ogélnopol- 

'ego Komitetu Obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego (oklaski). 
prz iiam tow. mgr Jerzego Szukałę, posła na Sejm i zastępcę 
(oki. niczącego Sejmowej Komisji Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
Żeg aski), witam ob. dyr. mgr Edmunda Nowickiego, dyrektora 
nów all Leśnictwa, Przemysłu Drzewnego i Papierniczego Komisji Pla- 

stę Ania przy Radzie Ministrów (oklaski), witam ob. W aligórę, za- 
(oka „przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
Wodna „ witam ob. Jerzego Sierakowskiego, zastępcę prze- 
(oklaski 99 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu 
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„prorektorów naszych uczelni w osobie prof. dr Karola 
ci 1 prof. dr Rogalińskiego (oklaski), witam naszych 

' Zagranicznych, którzy przybyli na dzisiejsze uroczystości w oso- 
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bach: prof. dr Wichrowa, rektora Instytutu Technologicznego w Miń- 
sku, prof. dr Kraljića, przedstawiciela Uniwersytetu w Zagrzebiu 
oraz prof. dr Matiasa z Pragi (oklaski), witam ob. płk Jana Ko- 
walskiego, przedstawiciela drogiego nam wszystkim Wojska Pol- 
skiego (oklaski), witam dziekanów Wydziałów Leśnych i Technologii 
Drewna z uczelni poznańskiej, krakowskiej i warszawskiej (oklaski). 

Witam licznie zgromadzonych dyrektorów okręgów lasów państwo- 
wych, zwłaszcza zaś miejscowego gospodarza, dyrektora Okręgowego 
Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu kol. inż. Jana Bartkow- 
skiego (oklaski), witam przedstawicieli nauk historycznych skupio- 
nych w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk, uczelniach 
i innych instytucjach naukowych, witam przedstawicieli wszystkich 
jednostek uczelnianych, witam serdecznie licznie przybyłych Kolegów 
leśników (oklaski). 

Panie Ministrze! Dostojni Goście! Drogie Koleżanki i Koledzy! 
Wiele wieków minęło od czasu, gdy na ziemiach Wielkopolski i Ku- 

jaw, na tle lasów i puszcz zaczęła się krystalizować i krzepnąć jedność 
plemion słowiańskich. Pomnikiem i dowodem tego jest przedhistorycz- 
ny gród w Biskupinie. Dziesięć wieków mija od chwili, gdy z pomroki 
lat wyłoniły się historyczne zręby naszej państwowości. Świadkiem 
tego były grody Kruszwicy, Legnicy i Poznania. Z puszcz wyłaniało się 
państwo rosnące w znaczenie i potęgę, by drogą wiekowych przemian 
dojść do obecnej postaci i doczekać się swego Tysiąclecia. 

Las stanowił początkowo dobro bezpańskie. W miarę rozwoju kraju 
ustępował ze swych terenów na rzecz rosnących potrzeb rolnictwa. 
Wielowiekowy konflikt między interesami lasu a potrzebami rolnictwa 
trwał do lat ostatnich. Katastrofalną regresję lasu zażegnano w Polsce 
Ludowej, uznając las za własność i dobro całego narodu i przywraca” 
jąc go kosztem wielkich wysiłków na obszary, gdzie jedynie las moze 
być gospodarczo aktywny. | 

Bieżący rok to okres, w którym naród polski święci swe 1000-lecie. 
Święci je przez studia i dociekania sięgające daleko wstecz poza prog 
wiadomości historycznych. Święci je czynem Szkół 1000-lecia, dyna: 
micznym rozwojem przemysłu, budową lepszego jutra. 

Świadome swych celów i sposobów działania leśnictwo polskie ma 
historię krótką, liczącą niespełna 200 lat. W obchód 1000-lecia włączy” 
ło się ono czynem zalesienia setek tysięcy hektarów nieopłacalnych 
rolniczo gruntów. Drugi czyn, to udział w akcji podjętej przez Front 
Jedności Narodu, by 1000-lecie uświetnić społecznym darem w postac! 
100 milionów drzew po to, by podnieść piękno kraju i osiągnąć efekty 
gospodarcze. W realizowaniu tego zadania leśnicy odgrywają niepo” 
ślednią rolę. 

, 
Na przestrzeni wieków las wywierał wpływ na kształtowanie Si 

stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych naszego kraj 
Przewijał się zieloną wstęgą w jego historii. Celem naszej seS]! Je 
uwypuklenie więzi łączącej tysiącletnią historię Państwa Polskie 
z polskim lasem i leśnictwem. Sesję na temat: „Lasy, leśnictwo I a 
nictwo w Polsce na tle Tysiąclecia dziejów naszego Państwa" ogiast ra 
za olwarta (oklaski). Chce prosi¢é Obywatela Ministra Gesinga 0 24 
nie głosu. 
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Mgr inż. Roman Gesing 
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

Towarzysze! Obywatele! Koledzy! 

Z wielkim zadowoleniem w imieniu kierownictwa resortu i własnym 
witam uczestników uroczystej sesji naukowej Polskiego Towarzystwa 
Leśnego, zorganizowanej pod hasłem: „Lasy, leśnictwo i drzewnictwo 
w Polsce na tle Tysiąclecia dziejów naszego Państwa". Sądzę, że idea 
spojrzenia wstecz w odległą przeszłość naszego leśnictwa i drzewnictwa 
w ostatnim roku obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego jest ze wszech 
miar trafna, słuszna i wskazana. 

W codziennej naszej pracy zwykliśmy na ogół patrzeć raczej w przy- 
szłość niż w przeszłość i dlatego też dobrze się stało, że na tle bogatej 
tematyki objętej zapowiedzianymi referatami będziemy mogli prześle- 
dzić rolę i znaczenie lasów w historii państwowości polskiej, w rozwoju 
kultury narodowej, a także zapoznać się z historią leśnictwa i drzew- 
nictwa. 

Będzie to nie tylko jeden przyczynek do bogatego obrazu 1000-lecia 
Państwa Polskiego. Sądzę, że przedstawione nam w przekroju histo- 
rycznym różne metody wykorzystania dóbr leśnych oraz przykłady 
strat poniesionych w tej dziedzinie na przestrzeni wieków w. wyniku 
eksploatatorskiego stosunku człowieka do lasu i jego produktów, będą 
wymowną ilustracją tych trudności, w obliczu których stanęło leśnictwo 
l drzewnictwo Polski Ludowej. 
rasta SKA legenda średniowiecza głosi, że Kazimierz Wielki 
je dn, oe drewniana, a zostawił ją murowaną. Ziarno prawdy tkwi dro ax nie w tym, że Polska od Kazimierza Wielkiego przestała być 
h a Współcześni i potomni oddali mu w tych słowach zasłużo- 
na ołd za szeroki na ówczesną skalę rozmach budownictwa murowa- 
w se ale nie pomniejszyło to bynajmniej ogromnej roli lasów i drewna 
WA ia następnych pokoleń. Polska aż do dni naszych nie przestała 

drew rewniana w tym sensie, że nie może obejść się bez lasu i bez 
ną na i to niewątpliwie w stopniu o wiele wyższym niż kiedykolwiek 

przestrzeni dziesięciu wieków swej państwowości. 
w st wiadczenia wynikające z błędów popełnionych przez człowieka 
wsz U do dóbr leśnych, a znajdujące najdobitniejszy wyraz przede 
rugie: "m w gwałtownym procesie wylesiania kraju, trwającym aż do 
ospo E wojny światowej, pozwalają stwierdzić, że właściwie pojęta 

nych W A funkcja lasu polega nie tylko na świadczeniach material- 
świade postaci drewna 1 innych użytków, lecz w równej mierze także na 

kultu zćniach niematerialnych, niewymiernych, służących zaspokojeniu 
ralno-estetycznych i zdrowotno-rekreacyjnych potrzeb człowieka. 

dopiere stosunku człowieka do lasu umożliwiła w zasadniczy sposób 
Podnieg; Je; POdarka planowa, która przed leśnictwem postawiła zadanie 
cyjnej grat produkcyjności lasów i rozszerzenia krajowej bazy produk- 
wykoj rewna, a przed drzewnictwem zadanie coraz pełniejszego 
i odpa j stywania na przerób przemysłowy pozyskiwanej masy drzewnej 
woju dle przemysłowych. Takie właśnie perspektywiczne kierunki roz- 
Uchw by zintegrowanych dziedzin leśnictwa i drzewnictwa wytyczyły 

“ty IV Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.



Powojenny okres charakteryzuje wiele istotnych osiągnięć w dzie- 
dzinie leśnictwa i drzewnictwa. Słusznie chlubimy się tym, że przez 
uproduktywnianie nieużytków i gruntów poleśnych zwiększamy syste- 
matycznie obszar lasów, że w ramach obchodów 1000-lecia Państwa 
Polskiego zainicjowaliśmy i prowadzimy dalej szeroko zakrojoną akcję 
zadrzewiania kraju, że w coraz wyższym stopniu i bardziej ekonomicz- 
nie wykorzystujemy na cele przemysłowe gorsze sortymenty i odpady 
drewna, że obok uruchamiania nowych gałęzi przemysłów przerabiają- 
cych drewno, zwiększamy z roku na rok, przez budowę nowych i mo- 
dernizację istniejących zakładów, potencjał produkcyjny przemysłów 
opartych na surowcu drzewnym. 

W realizacji tych zadań widzimy jeszcze wiele niedociągnięć ilościo- 
wych i jakościowych, jak również zdajemy sobie sprawę z potrzeby 
ciągłego doskonalenia metod gospodarowania zasobami leśnymi dla wy- 
korzystania surowca drzewnego w oparciu o postęp techniczny i rachu- 
nek ekonomiczny. Zagadnienia te są obecnie w resorcie przedmiotem 
prac nad rekonstrukcją leśnictwa i drzewnictwa w powiązaniu z ogól- 
nymi kierunkami rozwoju gospodarki narodowej. 

W gospodarce socjalistycznej podstawowym celem leśnictwa i drzew- 
nictwa jest osiąganie maksymalnego potencjału produkcyjnego dla za- 
spokojenia materialnych i kulturalnych potrzeb społeczeństwa przy z8- 
chowaniu związku łączącego las ze środowiskiem przyrodniczym. Zasada 
progresji gospodarczej zawarta jest we wszystkich podstawowych aktach 
prawnych powojennego dwudziestolecia w zakresie gospodarki leśnej 
i gospodarowania drewnem: w manifeście Polskiego Komitetu Wyzwo- 
lenia Narodowego, w dekretach o reformie rolnej i upaństwowieniu 
niektórych lasów, w ustawie o lasach państwowych i niepaństwowych. 
w ustawie o nacjonalizacji przemysłu, w ustawie o ochronie przyrody 
oraz w wielu innych aktach bardziej szczegółowych, jak na przykład 
w uchwałach o zadrzewieniu kraju, o założeniu oszczędności drewna 

u odbiorców i innych. 
Z tej podstawowej myśli ekonomicznej wywodzą się w lapidarnym 

ujęciu następujące kierunki naszej działalności gospodarczej w dziedzi- 
nie leśnictwa i drzewnictwa: nie uszczuplać posiadanych zasobów, lecz 
odwrotnie — pozostawić je przyszłym pokoleniom bogatsze ilościowo 
i lepsze jakościowo, czerpać z nich korzyści oględnie i wykorzystywać 
jak najbardziej racjonalnie, celowo i ekonomicznie. 
‚ sa to zadania na pozór proste, ale ludzie, którzy ich realizacji po” 
swięcają swoją wiedzę, energię i zamiłowanie, wiedzą, jak są one skom- 
plikowane i trudne. Tym większej wagi nabiera działalność Waszego 
Towarzystwa, które od wielu lat skupia w swoich szeregach ludzi nauki 
i praktyki, łącząc ich energię z dążeniami do zdobycia rzetelnej wiedzy 
w sprawach leśnych i drzewnych i wcielania ich w życie, kierując SI% 
jedną myślą i wolą, aby nasz ojczysty kraj uczynić ziemią dostatku 
i kultury. 

Tej wielkiej sprawie służyć będą także obrady Waszej Sesji. Życzć! 
by przyniosły one obfity plom. (Oklaski).



Inż. Jan Bartkowski 
Dyrektor Okręgowego Zarządu Lasów 

Państwowych w Poznaniu 

W imieniu leśników województwa poznańskiego i własnym pragnę 
przekazać zebranym uczestnikom Sesji najserdeczniejsze pozdrowienia 
i życzenia owocnych obrad. Jednocześnie pragnę zakomunikować, że 
nowe 1000-lecie leśnicy poznańscy rozpoczynają poważnym czynem. 

Dzięki pomocy, dzięki dużemu zainteresowaniu się kierownictwa 
resortu z ob. min. Gesingiem na czele, leśnicy poznańscy przystą- 
pili w bieżącym roku do realizacji uchwał IV Zjazdu Polskiej Zjedno- 
czonej Partii Robotniczej na odcinku podniesienia produktywności na- 
szych lasów. Jak wiemy, właśnie na terenie Wielkopolski znajduje się 
Puszcza Nadnotecka, kompleks lasów jednogatunkowych o powierzchni 
120 tys. ha, lasów, które wskutek działalności i człowieka i przyrody 
odznaczają się znaczną degradacją siedliska. To spowodowało, że drze- 
wostany znajdujące się na tych terenach, a szczególnie na powierzchni 
około 55 tys. ha, stanowią prawie negatywy. 
Wysiłek kierownictwa resortu, pomoc, jakiej nam udzielił przez Przyznanie dodatkowych limitów i przez utworzenie komisji specjalnej, 

Przyniósł rezultaty widoczne już po roku i te rezultaty już po roku pozwalają nam stwierdzić, że został zrobiony poważny krok naprzód na odcinku podniesienia produktywności zdegradowanych siedlisk. 
gz? jest dopiero początek. Mamy duże jeszcze pole działania, mamy 
ther do zrobienia, ażeby uchwały naszej partii zrealizować. Kończąc, 
ciałbym zapewnić, że leśnicy poznańscy dołożą starań, ażeby uchwały Partii i wytyczne kierownictwa resortu były zrealizowane. Życzę owoc- 

nych obrad. (Oklaski). 

* 

7 Przemówienia powitalne wygłosili również przybyli na Sesję goście 
Comm enicy: prof. dr W. J. Wichrow (ZSRR), prof. dr Matyas 

RS), prof. dr B. Kraljić (F. R. Jugosławii).


