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Poznań, dnia 3 grudnia 2020 r. 

 

KOMUNIKAT 

 

Koleżanki, Koledzy! 

 Sytuacja pandemii nie uległa poprawie od wiosny, izolacja sanitarna potrwa jeszcze 

parę miesięcy. Z przyczyn oczywistych nie dojdą do skutku takie imprezy jak: grudniowe 

spotkanie przedświąteczne o charakterze historycznym oraz tradycyjny Bal Leśnika. Jest to 

wymuszona sytuacja, w której dominuje komunikacja elektroniczna. Poczekajmy do wiosny, 

może wtedy spotkania z Polskim Towarzystwem Leśnym, jak w poprzednich latach dojdą do 

skutku wzbogacone o majówkę z Polskim Towarzystwem Leśnym. W tym wyjątkowym 

czasie pandemii dbajmy o siebie i swoich najbliższych, wspierajmy się nawzajem.  

 

  

 Korzystając z okazji w imieniu własnym i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL 

pragnę Państwu złożyć życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2021 

Roku. 

        Darz Bór! 

       Jerzy Flisykowski 

 

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTL informuje uprzejmie o podjętych działaniach 

oraz o przedsięwzięciach inicjowanych przez Zarząd w okresie pandemii, ewentualnie 

przełożonych na okres po pandemii (mamy nadzieję, że w roku przyszłym). 

 

Konferencje i seminaria tematyczne 

 

Seminarium/spotkanie/spacer pt. „Zieleń Sołacza” 

 Opiekunem przedsięwzięcia jest prof. Małgorzata Mańka, Seminarium poprowadzi 

prof. Władysław Danielewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Organizatorami są 

tym razem Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego i Towarzystwo Przyjaciół 

Sołacza. Spotkanie to ma mieć miejsce na przełomie maja i czerwca 2021 roku 
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Seminarium „Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona” 

Seminarium organizowane przez Oddział Wielkopolski PTL wespół z Wielkopolskim 

Parkiem Narodowym, Regionalnymi Dyrekcjami LP w Poznaniu i w Pile przy udziale 

Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UP w Poznaniu, Komisji Nauk Leśnych  

i Drzewnych O/PAN w Poznaniu oraz Ośrodka Kultury w Gołuchowie. Opiekunem 

naukowym seminarium oraz redaktorem materiałów seminaryjnych jest prof. Dariusz 

Gwiazdowicz. Seminarium miało odbyć się w miesiącu kwietniu br. w Sali Pałacu 

Działyńskich PAN ze względu na pandemię odbędzie się w trybie on-line w dniu 17 

grudnia 2020 r. W załączeniu program seminarium. Dodatkowe informacje są na bieżąco 

udostępniane na stronie http://www.wielkopolski.ptl.pl/aktualnosci  

 

Sesja terenowa „Śladami historii”  

 Sesja ta odbędzie się na terenie nadleśnictwa Pniewy (RDLP w Poznaniu), 

miejscowości Bytyń i jej okolicach. Jest to wycieczka członków Oddziału Wielkopolskiego 

PTL śladami ekskursji z 1909 roku wg opisu trasy zawartego w czasopiśmie Ziemianin. 

Przygotowania sesji zarówno w zakresie trasy, jak i organizacji pobytu uczestników sesji 

dokonali koledzy Piotr Grygier, prof. Władysław Chałupka i Jerzy Flisykowski z udziałem 

nadleśniczego nadleśnictwa Pniewy, kol. Kwiryna Napartego. Sesja „Śladami historii” miała 

odbyć się wiosną br a liczymy, że odbędzie się w roku przyszłym. 

 

Sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” 

 Sesja uwzględniająca prezentację walorów przyrodniczych oraz kulturowych 

Wielkopolski wraz z przedstawieniem jednostek organizacyjnych miała odbyć się na terenie 

nadleśnictwa Kalisz wiosną br. a przekładamy sesję na rok przyszły. Nadleśniczy 

nadleśnictwa Kalisz przygotowany jest do przyjęcia uczestników sesji. 
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Program wydawniczy  

 

Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy „Płyta Krotoszyńska. Między Gostyniem  

a Ostrowem Wlkp." autorstwa Władysława Danielewicza i Pawła Andersa. Publikacja 

ukaże się w grudniu br. Oddział Wielkopolski PTL był koordynatorem prac związanych  

z wydaniem tej publikacji. 

„Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona” - materiały seminaryjne pod 

redakcją prof. D. Gwiazdowicza, ukażą się wraz z nowym terminem seminarium, czyli  

w grudniu br. 

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski wydaje w roku bieżącym reprint 

„Podręcznika leśnictwa” z 1869 r., wydanego przez Centralne Towarzystwo Gospodarcze. 

Liczy on 180 stron i pochodzi z zasobów Biblioteki Kórnickiej (egzemplarz należał  

do Antoniego Pacyńskiego). Wprowadzenie do reprintu przygotował prof. Władysław 

Chałupka. 

Publikacje wydawane przez Oddział Wielkopolski PTL są dostępne w formie 

elektronicznej. Zapraszamy do korzystania z materiałów na stronie www.wielkopolski.ptl.pl 

zakładka Nasz Oddział http://www.wielkopolski.ptl.pl/page?name=publikacje  

 

Prace realizowane na rzecz Zarządu Głównego PTL 

 

 Oddział Wielkopolski PTL przygotował dla potrzeb ZG PTL projekty logo, znaczka 

i kart okolicznościowych z okazji Jubileuszu 200-lecia czasopisma Sylwan. 

Informacje dotyczące aktywności Oddziału Wielkopolskiego PTL są dostępne na stronie 

internetowej www.wielkopolski.ptl.pl 

 Ponadto przypominamy o obowiązku składkowym (członkowie zwyczajni 120 zł 

rocznie, emeryci, uczniowie i studenci 24 zł rocznie) wynikającym ze statutu PTL, numer 

konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147 

 

Jolanta Behnke-Borowczyk      Jerzy Flisykowski 

Sekretarz Zarządu Oddziału     Przewodniczący Zarządu Oddziału 
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