
JAN MIKLASZEWSKI 
  

  

Uroczystość promowania prof. Stanisława Sokołowskiego 
na honorowego doktora nauk leśnych. 

Spóźnionem się tu wydać może sprawozdanie z uroczystego ucz- 

czenia naukowo - twórczej, pedagogicznej i społecznej działalności 

prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Sokołowskiego, 

któremu S. G. G. W. w Warszawie nadała godność doktora h. c. nauk 

leśnych. | 

Uroczystość promocji odbyła się w niezwykle podniosłym na- 

stroju w dniu Święta Lasu, t.j. 18 kwietnia r.b. w murach gmachu 

S. G. G. W., gdzie w asyście Senatu i Grona Profesorskiego S. G. G. W. 

przy nader licznem zgromadzeniu studentów szkoły i czołowych przed- 

stawicieli wszystkich naszych instytucyj naukowych, zawodowych 

i społecznych, oraz władz państwowych, działających dla dobra le- 

śnictwa, J. M. Rektor prof. dr. M. Górski dokonał aktu promocji 

i wręczył prof. St. Sokołowskiemu dyplom doktorski honoris 

causa, jako jedyny najwyższy wyraz czci i hołdu, którym w myśl 

ust. 4 art. 41 ustawy z dnia 15 marca 19358 r. o szkołach akademickich 

wyższa uczelnia rozporządzać może. 

Zdawałoby się, że ten uroczysty wyraz czci i hołdu zasłużonego 

i najwyższego uznania, na które prof. St. Sokołowski zapracował 

rzetelnie 40- letnim trudem i znojem na twardym i zaniedbanym 

ugorze nauki polskiej, znajdzie radosny oddźwięk na łamach naszej 

prasy zawodowej, odbije się szerokiem i żywem echem i spotka się 

z serdeczną dumą i radością w całem naszem perjodycznem piśmien- 
nictwie zawodowem. 

Najdostojniejszem uczczeniem tej uroczystej chwili ze strony 

prasy zawodowej byłoby niewątpliwie uświadomienie sobie i całemu 
ogółowi leśników polskich, jeżeli nie w najogólniejszym zarysie, to 
chociaż w poszczególnych fragmentach, tej wielkiej i rozległej pracy 

twórczej i zasług naukowych prof. Stanisława Sokołowskiego 
w dziedzinie wiedzy leśnej, a w szczególności na polu umiłowanej 
i z niespożytym zapałem uprawianej przezeń hodowli lasu. Tymcza- 
sem poświęcono mu krótkie wzmianki w 2-ch czasopismach zawodo-
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wych: w „„Drzewie* (Nr. 18 z 28 kwietnia 1934) i w „Aktualnych Wia- 

domościach Leśniczych' (Nr. 13 z 1 lipca 1934). Lecz nigdzie nie wy- 

czerpano tego obfitego materjału, jakiego dostarcza rozpatrzenie się 

szczegółowe w tym dorobku naukowym, jaki wniósł do ogólnego 

skarbca ojczystej, polskiej wiedzy leśnej w wyjątkowo ciężkich, nie- 

przyjaznych i najtrudniejszych warunkach dla pracy naukowej ten 

niestrudzony, wytrwały, ścisły i pomysłowy badacz życia drzew i lasu. 

Zasługi prof. St. Sokołowskiego na wszystkich tych po- 

lach są tak wielkie, że trudno też było je wyczerpać w krótkiem spra- 

wozdaniu Komisji, specjalnie powołanej na mocy uchwały Rady Wy- 

działu Leśnego S.G.G. W. z dnia 5 lutego r.b. dla wyliczenia prac 

i zasług dostojnego jubilata w dziedzinie piśmiennictwa naukowego 

i ocenienia znaczenia Jego dorobku naukowego dla rozwoju nauki 

rodzimej i ogólno - ludzkiej wiedzy leśnej. 

Sprawozdanie, opracowane przez tę Komisję, składającą się pod 

przewodnictwem Dziekana Wydziału Leśnego prof. WŁ Jedliń- 

skiego z prof. Ad. Schwarza i niżej podpisanego, zostało od- 

czytane przez prof. dra Sew. Dziubałtowskiego przed licznem 

gronem uczestników uroczystości promocji, przedstawiając im rozwój 

twórczości i obraz zasług naukowych dostojnego Jubilata. 

Bogata płodność pracy naukowej prof. St. Sokołowskiego, 

który obdarzył naukę polską długim szeregiem niezwykle cennych 

prac, sięga w rozmaite podstawowe dziedziny z zakresu nauki i na- 

uczania leśnictwa i odpowiada nietylko wymogom teoretycznym, ale 

i potrzebom praktycznym leśnictwa. Najliczniejsze są z dziedziny ho- 

dowli lasu, której przeważnie, choć nie wyłącznie, poświęcał swą 

pracę; liczne wkraczają w zakres morfologji i anatomji roślin drze- 

wiastych z jednej strony, a ich funkcyj fizjologicznych z drugiej 

strony; wreszcie jeszcze inne rozważają objawy życia pojedynczych 

drzew leśnych i ich zrzeszeń, lub wchodzą w zakres ekologji i ochrony 

lasu, historji leśnictwa, polityki leśnej, słownictwa zawodowego i in- 

nych aktualnych zagadnień współczesnego leśnictwa. Ten szeroki 

zasięg działalności naukowej prof. St. Sokołowskiego jest tem 

bardziej godny podziwu, że prawie w każdej z wymienionych dziedzin 

posiada On prace, które ze względu na swą wysoką trwałą wartość 

naukową zajmą na zawsze honorowe miejsce w historji leśnictwa pol- 

skiego. 

Najdonioślejszą i najobszerniejszą pracą naukową, z której 

przebija głęboka i wielka wiedza przyrodnicza i techniczno - leśna, 

rozległy zasób doświadczenia, wybitny zmysł spostrzegawczy i kry- 

tyczny, jest „Hodowla lasu*, która w krótkim stosunkowo czasie 
doczekała się 8-ch nakładów (I — w 1912 r., II — w 1921r.i III —
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gruntownie przerobione i rozszerzone do powaznych rozmiarow, sto- 

sownie do nowszych zdobyczy i poglądów w dziedzinie biologji lasu — 

w 1930 r.). Nie jest możliwem streszczenie w pobieżnem sprawozdaniu 

tej niezwykłej pracy, której oryginalność i wartość naukowa specjal- 

nie i fachowo była komentowana przez niżej podpisanego („Leśnik 

Polski* z 1912r. str. 141—151), prof. WŁ Jedlińskiego („Las 

Polski z 1930 r. str. 779—780) i prof. Kaz. Sucheckiego (,,Syl- 

wan" z 1930r. str. 376—377) Drugą większą i poważniejszą pracą, 

będącą owocem długoletnich studjów i badań tego najlepszego i naj- 

kompetentniejszego znawcę hodowli lasu, jest „Budowa roślin 

drzewiastych, wydana w 1927r. we Lwowie (str. 268). Dzieło 

to, które wzbudziło najwyższe zainteresowanie wśród leśników, bota- 

ników i dendrologów, jest samodzielną pracą naukową w zakresie 

postaci zewnętrznej i budowy wewnętrznej części nadziemnej i pod- 

ziemnej drzew i krzewów polskich. Szczególnie wartościową częścią 

tego dzieła jest budowa anatomiczna drewna, oparta w całości na 

ścisłych badaniach i obserwacjach własnych autora, utrwalonych 

w oryginalnych rysunkach lub zdjęciach fotograficznych, wykonanych 

przez autora. | 

Jeszcze większą samodzielną pracą naukowo - badawczą donio- 

Slejszego znaczenia dla wyświetlenia jednego z najbardziej aktualnych 

i najzawilszych zagadnień w dziedzinie hodowli lasu, a mianowicie: 

wyróżnienia i ustalenia odmian sosny zwyczajnej na obszarze ziem 

Polski na podstawie zmienności jej zasadniczych i podstawowych 

cech morfologicznych jest ostatnia metodyczna rozprawa prof. St. 

Sokołowskiego p.t.: „Prace biometryczne nad ra- 

sami sosny zwyczajnej (Pinus silvestris) na ziemiach 

Polski';: nagrodzona i wydana przez Polska Akademje Umiejet- 

ności w 1931 r. Praca ta, oparta na ścisłych pomiarach biometrycz- 

nych i zestawieniach statystycznych, jest wielkim dorobkiem nauko- 

wym, gdyż jest to pierwsza w piśmiennictwie naukowem próba wy- 

odrębnienia w obrębie sosny zwyczajnej, jako gatunku zbiorowego, 

pewnych genotypów i wyświetlenia paralelizmu wzgl. korelacji po- 

między pojedyńczemi cechami morfologicznemi drogą metod biome- 

trycznych i statystycznych. W badaniach tych, wykonanych na bar- 

dzo bogatym, uporządkowanym i syntetycznie spożytkowanym mater- 

jale roślinnym, złożonym. z szyszek i pędów szczytowych, zebranych 

na 1657 okazach, pochodzących z całej Polski, autor posługiwał się 

metodą indywidualnej zmienności cech pod względem jednolitości. 

szyszek i nasion, barwy ziarn i skrzydełek, długości i kształtu szyszek, 

ciężaru nasion, długości igieł i ilości przewodów żywicznych, aby 

umożliwić oznaczenie przynależności drzewa macierzystego do tej lub 

innej rasy. |
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Doceniając ważne znaczenie doświadczalnictwa i ścisłego ekspe- 

rymentu naukowego, jako ostatniej instancji, do której leśnik w naj- 

rozmaitszych zagadnieniach, zwłaszcza hodowlanych, uciekać się musi, 

prof. St. Sokołowski wykonał cały szereg licznych samodzielnych 

prac doświadczalnych, nader cennych dla postępu nauki i leśnictwa 

wogóle, jakoteż w znaczniejszej mierze dla rozwoju polskiego gospo- 

darstwa leśnego, objawiając w nich oryginalną pomysłowość. 

Te badania i prace doświadczalne o charakterze naukowym 

prowadził prof. 51. Sokołowski w stworzonym przez siebie ogro- 

dzie doświadczalnym Lwowskiej Wyższej Szkoły Lasowej w Winni- 

kach. A niełatwe to było zadanie do spełnienia wobec zawsze bardzo 

"skromnych środków materjalnych, jakimi rozporządzała Szkoła, 

która nie miała ani celu, ani środków, by poświęcić się wyłącznie 

badaniom i czystej teorji wiedzy, dla pielęgnowania której w języku 

ojczystym w tych czasach nie użyczono leśnikom polskim w żadnem 

państwie zaborczem akademickiej uczelni leśnej. 

Wyniki badań naukowych, osiągniętych przez siebie w dziedzi- 

nie tych badawczych prac doświadczalnych, prof. St. Sokołowski 

ogłosił w następujących rozprawach, drukowanych w latach 1904, 

1905, 1906, 1912 i 1925 w ,,Sylwanie”: 

I Sosna Banksa (1904r.); Il. O najkorzystniej- 

szej gestoSci siewu nasienia Swierkowego w szkol- 

kach (1905); III. Odwuch odmianach daglezji (1906); 

IV. Doświadczenia nad żołędzią slawońską i ga- 

licyjską (1912); Badania nad stosunkiem ilościo- 

wym korzeni, pni i liści (1915). 

Najobszerniejsza z tych prac, której poświęcił autor 9 lat czasu 

(od r. 1903 do r.1912), rzuca nowe światło na. własności nasienia 

i zachowanie się odmian klimatycznych dębu szypułkowego pochodze- 

nia slawońskiego i galicyjskiego. Ostatnią zaś z wymienionych prac 

doświadczalnych, wykonanych w ogrodzie szkolnym we Lwowie i ogro- 

dzie leśno - doświadczalnym w Winnikach, prof. St. Sokołowski 

poświęcił problemowi stosunku ilościowego trzech zasadniczych części 

drzewa, t.j. korzeni, strzały i liści, uważając korzenie jako organ po- 

bierający, strzałę, jako organ przewodzący i liście, jako organ przy- 

swajający i zarazem parujacy. | 

Praca ta, wkraczająca w dziedzinę fizjologji roślin i obejmująca 

rozległą dziedzinę niezbadanych dotychczas stosunków, zachodzących 

między korzeniem a resztą organizmu drzewa, jest rezultatem dłu- 

giego szeregu podstawowych ścisłych doświadczeń, które przyczyniły 

się do wyświetlenia rozwoju i stosunku ilościowego masy korzenia, 

strzał i liści u sosny zwyczajnej, sztywnej i czarnej, świerka, jodły, 

»SYLWAN® 1934. — Nr. 7—8. 16
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daglezji, dębu szypułkowego, buka, jesiona, wiązu szorstkiego, olchy 

czarnej i grabu. 

W ścisłym związku genetycznym z temi pracami doświadczal- 

nemi pozostaje szereg prac prof. St. Sokołowskiego, wkracza- 

jących już w dziedzinę ekologji lasu. Do tej dziedziny tak ważnej dla 

leśnika, a tak niestety mało uprawianej, należy zaliczyć rozprawę 

ściśle naukową: „Z życia drzew i lasu, drukowaną w latach 

1911 i 1915 w „Sylwanie'*. W rozprawie tej ujął autor w sposób ory- 

ginalny i niepozbawiony interesu naukowego wiele tematów, obejmu- 

jących szeroką dziedzinę zjawisk, na których opiera się hodowla 

1 ochrona lasu, wnikając głębiej, niż kto inny w tajemniczy proces 

przebiegu życia i rozwoju drzew i lasu. 

Zwrócić musimy uwagę na inne pole działalności naukowej 

prof. SŁ. Sokołowskiego, na historję leśnictwa, która pozy- 

skała w Jego osobie gorliwego badacza. Jemu zawdzięczamy pracę 

nad gromadzeniem w „Sylwanie' materjałów do dziejów leśnictwa 

polskiego i własne opracowania historyczne, z których największą 

jest ogłoszona w 1905r. historja na ziemiach polskich „Szkoły 

szczególnej Leśnictwa' w Warszawie. 

Innem znowu polem działalności naukowej prof. St. Soko- 

łowskiego były opracowania monograficzne, wśród których ma 

fundamentalne znaczenie opracowana ze zwykłą u niego sumiennością 

1 starannością monografja gospodarcza p.t.: „Z lasów Podol- 

skich'*. Jestto pierwsza tego rodzaju monografja lasów, której zna- 

czenie wychodzi daleko poza ramy dotychczasowych regjonalnych mo- 

nogratij lasów wogóle. Autor wywiązał się szczęśliwie z trudnego za- 
dania, opisując warunki siedliskowe lasów podolskich, tej ojczyzny 

dębu, własności ekologiczne gatunków tam występujących, tudzież 

sposoby zagospodarowania, by przedstawić te lasy w świetle ich cech 

1 właściwości indywidualnych, do których nie można stosować miary 
szablonowej gospodarstw leśnych innych części kraju. 

Prof. SŁ. Sokołowski przyczynił się do wzbogacenia zaso- 
bów naszego słownictwa zawodowego. które w zakresie hodowli lasu 

opiera się przeważnie na Jego szczęśliwych pomysłach terminologicz- 

nych. Pierwszorzędnego znaczenia zasługę dla ustalenia słownictwa 
zawodowego położył prof. St. Sokołowski przez swą cenną współ- 

pracę w Komitecie terminologji leśnej, pracującym w ciągu 5 lat pod 
przewodnictwem prof. Jedlińskiego. Komitet ten zawdzięcza. 
wydatnej współpracy prof. St Sokołowskiego opracowanie 
w duchu nawskroś nowoczesnym naszego słownictwa w zakresie ho. 
dowli lasu, a także wiele poprawek, które były zrobione i do innych 
działów.
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Takie są w treściwem zastosowaniu najpoważniejsze czyny na- 

ukowe prof. St. Sokołowskiego, utrwalone w wyżej wymienio- 

nych pracach, nie licząc całego szeregu cennych i skromniejszych co 

do swej wartości ściśle naukowej artykułów i rozpraw, ogłoszonych 

drukiem w „Sylwanie', a także prac o charakterze bardziej popular- 

nym, dostępniejszym dla szerszego ogółu. 

Do tej ostatniej kategorji prac należy książka: „Wstęp do 

nauki leśnictwa. Wiadomości o lasach i lesnic- 

 'twie', która wyszła z druku w 1909r. W tej pożytecznej książce 

o niewielkich rozmiarach autor potrafił objąć całość przedmiotu 

w sposób o ile możliwie najtreściwszy, a zarazem najprzystępniejszy 

dla każdego wykształconego czytelnika, nie pomijając bodaj żadnej 

kwestji ważniejszej z zakresu nauki o lesie i leśnictwie. 

Również poważne naukowo wyniki wydała rozległa i niezmor- 

dowana działalność prof. St Sokołowskiego na stanowisku 

redaktora „Sylwana , który pod Jego niestrudzonem i światłem kie- 

rownictwem pozostawał od 1905 r. aż do końca 1919r. 

Roczniki „Sylwana pod redakcją prof. St. Sokołowskiego 

mogą dostarczyć wiele wartościowego materjału dla poznania nauko- 

wego polskiego gospodarstwa leśnego i dla ogólnego rozwoju nauki 

leśnictwa. Przez te 16 lat pracy redaktorskiej prof. St. Sokoło w- 

skiego wydawnictwo „Sylwan ' rozrosło się do poważnych rozmia- 

rów, zyskało nowych chętnych współpracowników, pracujących twór- 

czo w różnych dziedzinach wiedzy, techniki i praktyki leśnej. Lo waż- 

niejsze punkty promieniowania i zasięg terytorjalny pisma nie leżą 

już tak wyłącznie na terenie Galicji, jak to do czasu objęcia przez 

Niego redakcji „Sylwana' przeważnie bywało. Coraz częściej ważne 

głosy są drukowane z b. Królestwa Kongresowego, Kresów Wschod- 

nich i Zachodnich Polski, a nawet z poza granic Polski, jak np. prace 

leśników bułgarskich. 

Stworzył On tym sposobem pierwszy w Polsce typ czasopisma, 

poświęconego leśnictwu polskiemu w najszerszem tego słowa znacze- 

niu, obejmując w swojem wydawnictwie wszystkie działy naukowe 

leśnictwa i coraz większy zakres terytorjalny, docierając do najdal- 

szych zakątków leśnych na obszarach ziem polskich. Zasłużył On się 

także nauce polskiej, jako niezrównany nauczyciel i długoletni pro- 

fesor hodowli lasu i dyrektor Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie, 

a następnie profesor leśnictwa na Wydziale Rolniczym Wszechnicy 

Jagiellońskiej, jako sekretarz i Prezes Polskiego Towarzystwa Przy- 

rodników im. Kopernika, a leśnictwu polskiemu jako czynny od 1901 r. 

członek Wydziału Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, dla którego 

dobra i rozwoju-w ciągu 19-letniego piastowania tej godności praco- 

%
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wał z uznania godną gorliwością i pełną inicjatywy twórczej dzia- 

łalności i wreszcie jako Prezes Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa 

Leśnego. 

Z tego krótkiego przeglądu dorobku naukowego prof. Stanisława 

Sokołowskiego widzimy, jak bardzo szeroki jest zasięg Jego 

działalności naukowej i jak doniosłe są zasługi Jego niestrudzonej 

i wydatnej pracy naukowo - badawczej na polu leśnictwa. 

W uznaniu tej wielostronnej i obfitej w owoce pracy naukowej, 

a w szczególności zasług, położonych przez prof. St. Sokołow- 

skiego dla całokształtu prac w dziedzinie nauki i nauczania le- 

śnictwa, S. G. G. W. to, co w granicach możliwości ustawowych, jako 

wyraz hołdu i czci dla Niego uczynić mogła — uczyniła, nadając Mu 

doktorat honorowy. 

Po odczytaniu przez prof. dra Sew. Dziubułtowskiego 

sprawozdania Komisji i ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Leśnego 

prof. WŁ Jedlińskiego uchwały Rady tego Wydziału i Senatu 

Szkoły oraz po wręczeniu przez J. M. Rektora prof. dra M. Gó r- 

skiego dyplomu doktorskiego, z kolei zabrał głos prof. St. Soko- 

łowski, zwracając się w słowach pełnych wzruszenia do Grona 

Profesorskiego z serdecznem przemówieniem, które przytaczam poni- 

żej w dosłownem brzmieniu: | 

„Trudno mi zaiste zdobyć się na dość przekonywujące słowa, 

któreby w całej pełni oddawały te uczucia, jakiemi w tej chwili je- 

stem przejęty. W duszy góruje przedewszystkiem uczucie głębokiej 

wdzięczności za odznaczenie, jakiem Czcigodni Panowie raczyliście 

mnie obdarzyć, odznaczenie najwyższe, jakie leśnik Polak zdobyć 

może. Dzięki gorące Wam składam i ślubuję, że godności doktora 

honorowego łaskawie mi przez Was Qzcigodni Panowie nadanej, 

ujmy nie przyniosę. 

Wyznaję jednak szczerze, że w sercu mem budzi się obawa, czy 

rzeczywiście zasłużyłem w całej pełni na to odznaczenie i czy zapłata 

nie przewyższa mojej zasługi. Albowiem to, co dałem, to tylko skromny 

ułamek tego, co w zamiarach moich i poczynaniach leżało, mała 

cząstka tego, co dać byłem powinien. Że nie wypełniłem wszystkiego, 

o czem w młodszych moich latach marzyłem, to wina po części i moja, 

wina zwykłej ludzkiej słabości. Ale były i inne potemu przyczyny, 

leżące głębiej w samej naturze naszego zawodu i w rozległości dzie- 

dzin naszej nauki, przyczyny, ktore nie dopuszczały do wypełnienia 

powziętych zamiarów. To, co pragnę powiedzieć, niechaj posłuży, jako 

pewnego rodzaju usprawiedliwienie, jako spowiedź. 

Jeżeli zechceemy bodaj w ogólnych zarysach przedstawić sobie 

fundamenta, na jakich opiera się wiedza nasza leśna i dać przegląd
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nauk ścisłych, które ona w zakres swój zajmuje i wciąga, to przeko- 

namy się, że wchodzą tu wszystkie niemal nauki przyrodnicze i ma- 

tematyczne. Bo jeżeli rozpoczniemy od tego warsztatu, na którym 

wspólnie z rolnikami pracujemy, t.j. od gleby, to już tutaj spotykamy 

się z całym splotem zagadnień z dziedziny geologji, petrografji i mi- 

neralogji, chemji organicznej i nieorganicznej, z biologji mikroorga- 

nizmów, roślin zielnych i runa leśnego. 

Przychodzą z kolei zagadnienia meteorologiczne i klimatyczne, 

jako druga część środowiska, w którem żyje las, a które określamy 

mianem siedliska. Łączą się z tem zagadnienia z dziedziny nauki 

o świetle, które tak wybitną rolę w dziedzinie hodowli lasu odgrywają. 

Wytworem tych czynników jest drzewostan, jako pewien tyb. 

1 tu, jeżeli weźmiemy pod uwagę jednostkę, t.j. pojedyńcze drzewo. 

to również napotkamy na rozległą dziedzinę problemów, wynikających 

z życia tej jednostki, problemów z fizjologji roślin, choćby wspomnieć 

tylko o zjawiskach krążenia wody, zjawiskach asymilacji, o proble- 

mie bezwodnika węglowego, o powietrzu leśnem i wielu innych. Ileż 

zagadnień nierozwiązanych leży w budowie anatomicznej drewna 

1 w morfologji drzewa ? 

Drzewo, jako gatunek podlega prawom dziedziczności i zmien- 

ności, stąd powstają pewne rasy i odmiany. Badania tej zmienności 

wymagają zastosowania metod statystycznych i biometrycznych. 

Dochodzimy wreszcie do drzewostanu, jako istotnego przedmiotu 

naszych zainteresowań, a tem samem wkraczamy w dziedzinę wła- 

Sciwa tylko lesnictwu, wymagającą całkiem specjalnych metod ba- 

dania. Prace i dociekania nad strukturą, przyrostem i zamożnością 

drzewostanów, opierają się na zasadach wyższej matematyki, analizy 

i na obliczeniach statystycznych. Szczęśliwy jestem, że mogę na tem 

miejscu stwierdzić, iż dzięki pracom podjętym i przeprowadzonym 

w 0... W. przez zakład urządzania lasów, ta właśnie dziedzina 

naszej nauki osiągnęła wysoki poziom, przekraczający znacznie 

miarę wzorów zachodnich i rozwinęła się ku chlubie polskiego leśnic- 

twa. A dalej mamy przed sobą cały dział nauki technologji drewna, 

dział, w którym badania wymagają obszernej wiedzy z dziedziny 

mechaniki i chemji. 

A następnie cały świat zwierzęcy, zamieszkujący nasze lasy, 

cała rozległa dziedzina ochrony lasu, opierająca się na wyczerpują- 

cych i dokładnych badaniach zoologicznych, na badaniach symbiozy . 

1 pasorzytnictwa w łączności z florą lasu i czynnikami zewnętrznymi. 

W końcu przychodzimy do ostatecznej syntezy całej naszej wie- 

dzy, do zespołu leśnego, który obejmuje cały świat roślinny, tworzący 

florę lasu i cały świat zwierzęcy, tworzący jego faunę, obejmuje też 

glebę leśną z bujnie zrośniętym światem drobnoustrojów.
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Zespół leśny, jako całość, jest najwyższym stopniem rozwoju 

społeczeństw roślinnych, jest koroną ich ewolucji. Wzajemne współ- 

życie organizmów, tworzących las, oparte jest na odwiecznych pra- 

wach harmonji i biocenozy, jest przedmiotem naszego podziwu i nie- 

przebraną skarbnicą problemów, których rozwiązanie jest przedmio- 

tem naszych dociekań, zmierzających do stworzenia nowoczesnego 

leśnictwa, opartego na naukowych, z życia samego lasu zaczerpnię- 

tych podstawach. 

Smiało powiedzieć sobie możemy, że żadna inna nauka stoso- 
wana nie posiada takiego syntetycznego zjednoczenia, jakiem jest 

w leśnictwie zespół leśny, obejmujący wszystkie bez wyjątku zjawiska 

w życiu lasu występujące. Badania nad życiem zespołu leśnego kry- 

stalizują się powoli w nauce socjologji lasu, której wspaniałe początki 

stworzył czcigodny kolega nasz prof. Paczoski. Będzie ona syn- 

tezą całej naszej nauki i na niej w przyszłości oparte będą wszystkie 

działy wiedzy leśnej, wszystkie zabiegi i działania gospodarcze. 

Będzie ona jednak nietylko podstawą pracy leśników, ale znajdą 

się w niej i wskazówki dla socjologów i ekonomistów, dyktujących 

prawa społeczeństwom ludzkim. Jestem głęboko przekonany, że gdyby 

ci, w których rękach spoczywają rządy narodami, zechcieli poznać 

istotę praw, na jakich kształtuje się i rządzi zespół leśny, to uniknę- 

libyśmy niejednej omyłki, a poczynania ich, oparte na dobrze zrozu- 

mianych prawach harmonji i zgodnego współżycia, dałyby szczęście 

1 pomyślność rządzonym narodom. 

Tak się przedstawia w krótkim, pobieżnym szkicu gmach na- 

szej nauki leśnej. Ileż gałęzi wiedzy wkracza w jej dziedziny, można 

powiedzieć, że leśnik - badacz posługiwać się dzisiaj musi zarówno 

wszystkiemi naukami biologicznemi i matematycznemi, nie pomijając 

chemji, geologji, mineralogji. meteorologji i nauki o klimacie. Na 
tych szerokich podstawach zbudowaną jest nasza nauka, mieszcząca 
w sobie nieprzebrane mnóstwo problemów, czekających jeszcze roz- 

wiązania. 

A teraz zechciejcie Czcigodni Panowie wyobrazić sobie młodego, 
zapalonego badacza, który, mierząc siły na zamiary, pragnąłby ogar- 

nąć możliwie jaknajszerszy obszar umiłowanej przez siebie wiedzy 
1 dojść do ostatecznej syntezy, jaką jest zrozumienie najgłębszej - 
istoty lasu. 

W zapale swym nie wierzy, że do osiągnięcia tego celu nie wy- 
starczają siły jednego człowieka, ani jeden krótki żywot ludzki, lecz 
sądzi, że wysiłkiem woli i pracy zdoła pokonać całą niezmierzoną 
dziedzinę wiedzy i dojdzie kiedyś do zamierzonego celu. Ale życie ma 
swoje nieubłagane prawa i wedle nich płynie, a w rezultacie pozo-
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staje niestety wiele nierozwiązanych zagadnień, wiele rozpoczętych 

a niedokończonych prac, na których wykończenie brakło sił i czasu. 

Taki jest los każdego badacza, ale mimo tego, że u schyłku życia 

z żalem spogląda na to, czego zaniechać musiał, to jednak czuje się 

szczęśliwy, bo lata jego ziemskiej wędrówki wypełnione były mi- 

łością dla nauki, bo praca dla wiedzy była jego najwyższem szczę- 

ściem i rozkoszą, a służba dla niej przez żywe słowo, zwracane do 

młodych pokoleń, najwyższym zaszczytem. 

I czegoż jeszcze ten szczęśliwy od życia wymagać może, tembar- 

dziej, jeżeli pod koniec spotka go najwyższe uznanie ze strony ko- 

legów, jakiem jest godność doktora honorowego. 

Obdarzyliscie mnie Uzcigodni Panowie nad miarę moich zasług, 

z serca przepełnionego wdzięcznością składam Wam gorące dzięki 

iwyrazy hołdu'. 

Po uroczystości promocji o godz. 20-tej odbył się bankiet, który 

w uroczystym i serdecznym nastroju przeciągnął się do godz. 24-tej. 

W ciągu miłej wieczornej pogawędki zabierali głos J. M. Rektor 

prof. dr. M. Górski, prof. Jedliński, Korczewski, Ro- 

stafinski, Kloska, Szafer, Hryniewiecki, M. So- 

kołowski iniżej podpisany. życząc prof. St. Sokołowskiemu 

jeszcze długich lat owocnej pracy dla naszej nauki i umiejętności, 

którą tak pięknie ozdobił 40-letni okres Jego pracy naukowej nie dla 

zaszczytów i nie dla majątku, ale zamiłowania wiedzy i prawdy. 

W odpowiedzi przemówił jeszcze prof. St. Sokołowski, 

wskazując na ścisłą łączność, jaka między leśnikami, rolnikami i ogro- 

dnikami w S.G.G. W. istnieje, oraz dziękując Gronu Profesorskiemu 

za tak serdeczne przyjęcie, toastował na pomyślność i rozwój 

S. G. G. W. 

  

 


