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Działalność Oddziału Wielkopolskiego PTL w skupiała się na kilku dziedzinach. Do 

najważniejszych z nich zaliczyć należy: 

 

Organizacja konferencji i seminariów 

 

Oddział Wielkopolski był współorganizatorem III Konferencji Naukowej „Puszcza Notecka” 

w ramach cyklu „Człowiek-Las-Drewno”. Konferencja odbyła się w dniach 16-18 

października w Prusimiu k. Międzychodu. 

 

Oddział Wielkopolski był  organizatorem, wraz z Wydziałem Leśnym UP w Poznaniu, 

seminarium naukowego poświęconemu pamięci członka honorowego PTL prof. Bohdana 

Kiełczewskiego, z okazji setnej rocznicy urodzin. Seminarium odbyło się 5 czerwca. 

 

Oddział Wielkopolski był współorganizatorem kolejnego VII Forum Leśnego „Człowiek-Las-

Drewno”, które odbyło się w ramach targów leśnych w Mostkach k. Świebodzina 6-7 

września. Tematyką tegorocznego spotkania były m. in.,  

- Wizja dla Lasów  

- Nowoczesne maszyny leśne, czyli czy harwestery zabiorą pracę drwalom 

- Kształcenie leśne dla potrzeb kadr zakładów usług leśnych 

- Modelowy przetarg na usługi leśne  

-  Niemiecki model porozumiewania się zarządców i właścicieli lasów z niemieckimi 

przedsiębiorcami leśnymi 

- Biomasa leśna do celów energetycznych jako istotny produkt gospodarki leśnej 

- Waloryzacja i konfekcjonowanie surowca drzewnego w obrocie 

 

  

Oddział Wielkopolski był  organizatorem, wraz z Wydziałem Leśnym UP w Poznaniu i 

RDLP w Poznaniu, seminarium naukowego „Lasy, leśnictwo a gospodarka łowiecka”. 

Seminarium odbyło się 22 listopada.  

 



Nagroda  „Student roku” Wydziału Leśnego 

 

W 2012 roku Zarząd Oddziału przyznał tytuł „Student roku” im. Prof. J. Rivolego oraz 

nagrodą finansową  dla najlepszego studenta Wydziału Leśnego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu Wojciechowi Borzyszkowskiemu. Wyboru kandydata dokonała 

kapituła, w której skład wchodzą: Prodziekan ds. studenckich, Przewodniczący i Sekretarz 

Zarządu Oddziału, opiekun Koła Leśników oraz Redaktor Naczelny „Przeglądu leśniczego”. 

Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się 17 grudnia podczas spotkania wigilijnego 

Oddziału. 

 

Działalność wydawnicza 

 

Trwają prace związane z kolejnym projektem wydawniczym obejmującym monografię 

„Dąbrowy krotoszyńskie”.  

Ukazało się wydawnictwo okolicznościowe z okazji seminarium naukowego poświęconemu 

100. rocznicy urodzin członka honorowego PTL prof. Bohdana Kiełczewskiego.  

Pod patronatem Oddziału Wielkopolskiego ukazał się poradnik „ Pozyskanie drewna pilarką” 

autorstwa pracowników Katedry Użytkowania Lasu UP w Poznaniu. 

Ukazały się wydawnictwa okolicznościowe z okazji : 

- seminarium naukowego „Lasy, leśnictwo a gospodarka łowiecka” pt. „Problemy 

współczesnego łowiectwa w Polsce” 

-   VII Forum Leśnego „Człowiek-Las-Drewno”, które odbyło się w ramach targów leśnych w 

Mostkach k. Świebodzina 6-7  września 2012  

- III Konferencji Naukowej „Puszcza Notecka”  „Człowiek-Las-Drewno”, które zawierały 

zarówno materiały referaty z konferencji 2012 roku jak również reprint materiałów z 

konferencji z lat 1992 oraz 2002. 

 

W okresie sprawozdawczym łącznie odbyły się następujące wyjazdy: 

 

Cykl „Sesje terenowe - Znana i nieznana Wielkopolska”: 

W dniach 1-3 czerwca, odbyła się sesja terenowa - „Aspekty przyrodnicze i kulturowe terenu 

nadleśnictw Antonin i Przedborów” , prowadzący: mgr inż. Stanisław Janeczkowski i mgr 

inż. Wojciech Bąk. 

  



W dniu 2 września odbyła się sesja terenowa - „Aspekty przyrodnicze i kulturowe terenu 

Nadleśnictwa Kaczory” , prowadzący: mgr inż. Krzysztof Gromaczkiewicz i mgr inż. Dorota 

Kamińska. 

 

 

 

Wyjazdy naukowo – krajoznawcze 

 

W dniach 13-14 kwietnia odbył się wyjazd członków i sympatyków Oddziału do Wrocławia i 

Nadleśnictwa Miękinia. Podziwiano zabytki i starannie zagospodarowane tereny zielone 

stolicy Dolnego Śląska. 

 

Edukacja 

  

30 czerwca   w Turku Oddział Wielkopolski wespół z Regionalną Dyrekcją LP w 

Poznaniu i Nadleśnictwem Turek zorganizował kolejny festyn” Lasom Przyjazny w ramach 

kampanii skierowanej do społeczeństwa a dzieci i młodzieży w szczególności.  

Przyznano wyróżnienia samorządom i szkołom działającym dla dobra lasów we współpracy z 

miejscowymi nadleśnictwami. 

. 

30 września  Oddział Wielkopolski był  organizatorem VII edycji imprezy (z Polskim 

Towarzystwem Kardiologicznym) rekreacyjno–edukacyjnej w ramach kampanii „Lasom 

Przyjazny” z okazji Światowego Dnia Serca. Spotkanie o charakterze spaceru nordyckiego 

odbyło się w  Nadleśnictwie Konstantynowo.  Impreza ta  poza propagowaniem zdrowego 

trybu życia promuje atrakcyjne leśne zakątki Wielkopolski i cieszy się coraz większym 

powodzeniem, promowana jest także w Wielkopolskim Biuletynie Lekarskim. 

28 listopada odbyło się Sprawozdawcze Zebranie Członków Oddziału 

Wielkopolskiego na którym przedstawiono sprawozdanie Zarządu Oddziału i Komisji 

Rewizyjnej, podsumowano mijający rok, wybrano delegatów na 113 Zjazd Delegatów, 

uchwalono plan pracy oraz preliminarz budżetowy na 2013 rok. 

 



17 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków i sympatyków Oddziału 

Wielkopolskiego, podczas którego wręczono odznaki honorowe Towarzystwa oraz uroczyście 

wręczono legitymacje i odznaki członkom przyjętym w 2012 r. Wysłuchano referatów 

wygłoszonych przez kol. kol. Władysława Chałupkę, a także koncertu Chóru Kameralnego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Musica Viva 

. 

 

 

Zarząd Oddziału PTL w Poznaniu  w okresie sprawozdawczym zbierał się  

5 razy omawiając na swoich spotkaniach preliminarz budżetowy, istotne przedsięwzięcia, 

elementy edukacji i komunikacji społecznej oraz propozycje związane z organizacją bieżącej 

działalności. 

Delegaci oraz członkowie Zarządu Głównego PTL wzięli udział w 112 Zjeździe PTL 

w dniach 1-3 września  2012 r.  w Spale.  

 W wyniku uchwały podjętej podczas Zjazdu, Członkostwem Honorowym 

wyróżniono Jana Ceitla,  Złotą Odznakę Honorową otrzymał Jędrzej Kasprzak a Srebrną 

Odznakę Honorową otrzymała: Danuta Lewandowska.  

Przedstawiciel Oddziału Wielkopolskiego zasiada jako reprezentant Polskiego 

Towarzystwa Leśnego w Radzie Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie składając 

sprawozdanie z pracy Rady  przed ZG PTL. 

Przewodniczący Zarządu Oddziału reprezentował ZG PTL na Walnym Zebraniu Związku 

Stowarzyszeń Grupy Roboczej FSC –Polska.  

Przewodniczący Zarządu Oddziału reprezentuje Polskie Towarzystwo Leśne, w pracach 

Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu 

Wodnego Warty. 

Istnieje strona internetowa (www.wielkopolski.ptl.pl), na której Zarząd Oddziału 

zamieszcza informacje o działalności PTL w Polsce i regionie, Statut PTL, wzór deklaracji 

członkowskiej. 

Bieżące informacje o działalności Oddziału Wielkopolskiego przekazywane są na 

łamach „Wielkopolskiego Przeglądu Leśniczego”, Przeglądu Leśniczego i Lasu Polskiego. 

Tradycyjnie Oddział Wielkopolski PTL wspólnie z RDLP Poznań i Kołem Leśników  

Wydziału Leśnego UP w Poznaniu zorganizował , XX Bal Leśnika. Bal odbył się w 14 

stycznia 2012 r.  w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.  



Członkowie Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Leśnego uczestniczyli aktywnie 

w szeregu przedsięwzięć organizowanych przez instytucje naukowe oraz nadleśnictwa i 

Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. 

Oddział Wielkopolski PTL liczy aktualnie 228 członków.    
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