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KOMUNIKAT 

Koleżanki, Koledzy! 

 Sytuacja pandemii nie uległa poprawie. Izolacja sanitarna powraca do naszych 

domów. Z przyczyn oczywistych nie dojdzie do skutku nasze tradycyjne grudniowe 

spotkanie, które w tym roku miało być połączone ze 155-leciem istnienia Towarzystwa 

Leśnego na terenie Wielkopolski. Liczymy, że na wiosnę uda nam się spotkać 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 2022 Roku. 

        Darzbór! 

       Jerzy Flisykowski 

 

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTL informuje uprzejmie o podjętych działaniach 

oraz o przedsięwzięciach zrealizowanych w 2021 roku, w nietypowych warunkach 

pandemii. Brak bezpośredniego kontaktu sprawia, że informacja będzie bardziej 

obszerna. 

 

Konferencje i seminaria tematyczne 

 

Seminarium/spotkanie/spacer pt. „Zieleń Sołacza” 

 Opiekunem przedsięwzięcia była prof. Małgorzata Mańka, a seminarium poprowadził 

prof. Władysław Danielewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spotkanie odbyło 

się 18 września 2021 r. Zaproponowano, aby spotkania te miały charakter cykliczny oraz 

zasugerowano, aby powstała publikacja o zieleni Sołacza wydana przez Polskie 

Towarzystwo Leśne. 
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Seminarium „ Urban forest. Las w sąsiedztwie miast”  

Seminarium organizowane przez Oddział Wielkopolski PTL wespół z Regionalnymi 

Dyrekcjami LP w Poznaniu i w Pile przy udziale Wydziału Leśnego i Technologii Drewna 

UP w Poznaniu. Patronatem honorowym objął seminarium Prezydent Miasta Poznania oraz 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Opiekunem naukowym seminarium oraz 

redaktorem materiałów seminaryjnych był prof. Dariusz Gwiazdowicz. Seminarium ze 

względu na pandemię odbyło się w trybie on-line w dniu 16 listopada 2021 r. Materiały 

seminaryjne zawieszone są na stronie Oddziału w zakładce Publikacje. 

 

 Zainicjowano prace nad Jubileuszową konferencją „ Puszcza Notecka „  

oraz seminarium naukowym w 2022 roku 

 

Nordic Walking w lesie – Z kijkami do lasu  

 Zorganizowaliśmy po raz piętnasty imprezę edukacyjno-rekreacyjną. Spotkanie odbyło się 

26 września 2021 roku i tym razem gościło nas Nadleśnictwo Konstantynowo. 

Nadleśniczemu oraz pracownikom Nadleśnictwa dziękujemy za efektywną współpracę.  

Okazją do spotkania na trasie w lesie był Światowy Dzień Serca oraz trwająca kampania 

„Lasom przyjazny”. Zachęcamy od udziału w spacerze z kijkami po lesie w roku przyszłym. 

Tradycyjnie uczestniczy w imprezie organizowanej wespół z kardiologami ok. 150-200 osób.  

Od pięciu lat uczestniczą w naszej imprezie osoby, które zawdzięczają swoje życie 

transplantacji. Dla nich aktywność fizyczna, szczególnie w środowisku leśnym, jest 

wyjątkowo ważna, nie zabrakło ich również w tym roku. Osobą, która zainicjowała udział 

„przeszczepków” w naszym przedsięwzięciu jest kol. Karol Prętnicki 

 

Odznaka „Lasom przyjazny” 

W roku bieżącym Oddział Wielkopolski PTL zainicjował wyróżnianie osób, nie 

będących członkami Towarzystwa, lecz współpracujących z leśnikami, odznaką „Lasom 

przyjazny”. Odznakę i legitymację z numerem pierwszym otrzymał prof. Piotr Dylewicz – 

kardiolog współpracujący z nami od początku imprezy Nordic walking. 
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Wśród wyróżnionych , odznaką „Lasom przyjazny znalazł się także kol. Karol 

Prętnicki oraz grupa współpracowników Profesora Piotra Dylewicza: Alicja Opiela i Piotr 

Kocur oraz instruktorzy Nordic walking Zofia Szychowiak-Bednarek i Romanem Bednarek, 

którzy poza leśnikami uczestniczą od początku w imprezie. 

Uchwałą Zarządu Oddziału przyznano odznakę „Lasom przyjazny” także kolejnym 

osobom zasłużonym dla lasów i leśnictwa oraz współpracujących z Oddziałem 

Wielkopolskim PTL. Mamy nadzieję, że warunki pandemiczne umożliwią wręczenie odznak 

na uroczystym spotkaniu Polskiego Towarzystwa Leśnego w roku 2022. 

 

Sesje terenowe z cyklu „Śladami historii” oraz „Znana i nieznana Wielkopolska” 

Z powodu pandemii nie udało się zorganizować zaplanowanych na rok 2021 sesji 

terenowych z cyklu „Śladami historii” na terenie nadleśnictwa Pniewy w miejscowości 

Bytyń i jej okolicach oraz z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” na terenie nadleśnictwa 

Kalisz. Liczymy, że odbędą się one w roku przyszłym. 

 

Działalność wydawnicza 

 Opublikowano w 2021 roku: 

„Lasy Niepodległej w 1923 roku”, prof. Bohdana Ważyńskiego.  

„Urban forest. Las w sąsiedztwie miast” - materiały seminaryjne pod redakcją prof. D. 

Gwiazdowicza. 

W grudniu br. ukaże się publikacja 

Udział leśników w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Słownik biograficzny, autorstwa 

prof. Władysława Chałupki. 

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 

 

 

mailto:wielkopolski@ptl.pl
http://www.wielkopolski.ptl.pl/
http://www.wielkopolski.ptl.pl/page?name=publikacje


 

Polskie Towarzystwo Leśne 

Oddział Wielkopolski 

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski 

ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań, e-mail: wielkopolski@ptl.pl  

www.wielkopolski.ptl.pl 

Nagroda „Student roku” Wydziału Leśnego 

W 2021 roku Zarząd Oddziału przyznał tytuł „Studenta roku” im. Prof. J. Rivolego 

oraz nagrodę finansową dla najlepszego studenta Wydziału Leśnego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Laureatką została Pani Alicja Florek. Wyboru laureata, spośród 

pięciu nominowanych studentów, dokonała kapituła w składzie: Prodziekan ds. studiów, 

Przewodniczący Zarządu Oddziału, Sekretarz Zarządu Oddziału oraz opiekun Koła Leśników. 

Planujemy uroczyście wręczyć nagrody za rok ubiegły i bieżący przy najbliższej uroczystej 

okazji. 

 

In memoriam 

W roku 2021 pożegnaliśmy członka naszego Oddziału, członka honorowego Polskiego 

Towarzystwa Leśnego – Prof. dr. hab. Jacka Michalskiego. Cześć Jego pamięci! 

 

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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