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TADEUSZ KUSIAK, WANDA WILCZYŃSKA 

: Inicjatorzy utworzenia rezerwatu 
„Stara Buczyna w Rakowie” 

Инициаторы создания заповедника «Стара ByuuHa B PakoBe» 

Initiators of the formation of "Old beechwood at Raków” reserve 

W 1930 r. ukazał się w Wydawnictwie Okręgowego Komitetu Ochrony 

Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze artykuł pt. „Las Siemianieki 

w powiecie kępińskim” (3). Był to projekt dwóch rezerwatów leśnych 

obejmujących drzewostany: jodłowo-świerkowy i bukowy. Pierwszy 

z nich nie doczekał się naszych czasów, gdyż jodła wyschła i została usu- 

nięta, a na jej miejsce wprowadzono sosnę (2). Drugi natomiast zarzą- 

dzeniem MLiPD z dnia 10 XII 1971 r. (Mon. Pol. nr 5, poz. 33 z r. 1972) 

uznano jako rezerwat przyrody. 

„Stara Buczyna w Rakowie”, o pięknym, ponad 180-letnim drzewo- 

stanie, obejmuje powierzchnię 3,51 ha położoną w Nadleśnictwie Do- 

świadczalnym Laski Akademii Rolniczej w Poznaniu, leśn. Siemianice, 

oddz. 87 h. Rezerwat ten ma duże znaczenie naukowo-dydaktyczne ze 

względu na lokalizację na północnym krańcu naturalnego zasięgu buka 

w zespole Melico-Fagetum. 

Jak informuje emerytowany gajowy Franciszek Trzęsicki, syn 
Andrzeja Trzęsickiego, również gajowego tegoż obwodu w latach 

1870—1929, lasy te należały poprzednio do Szembeków. Żoną jednego z nich 
była wnuczka Fredry, Maria, która do służby, wbrew ówcześnie obowią- 

zującym tam zwyczajom, żwracała się po polsku. Z jej to incjatywy 

sprzedano w latach 1880—1881 kupcom żydowskim, las na pniu w cenie 

po 25 fenigów za sztukę olszy lub buka. Bezpośrednio po wyrębie lasu 

podniósł się na tym terenie poziom wód gruntowych do tego stopnia, że 

myśliwi podczas polowań przechodzili po specjalnie wybudowanych kład- 

kach. Teren następnie osuszono, co spowodowało wyschnięcie starodrze- 

wu jodły i świerka, a bezpośrednio przed I wojną światową — również 

podszytu świerkowego w obecnym rezerwacie. Wśród roślin runa wygi- 

nęły m. in. Lycopodium annotinum i Sonchus paluster (2). 
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Autorem wspomnianego na wstępie artykułu jest Tadeusz Mija- 

kowski, który uprzednio napisał pracę egzaminowaną w Katedrze Bo- 

taniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego dotyczącą charakterystki La- 

sów Siemianickich. Inspiratorem podjęcia tego tematu był Feliks Kra- 

wiec pracujący już wówczas jako asystent w Katedrze Systematyki 

i Geografii Roślin kierowanej przez prof. Paczoskiego. Z T. Mija- 

kowskim znali się jako studenci Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 

brali udział w kampanii wrześniowej i obaj zginęli z rąk wroga. 

  
Tadeusz Mijakowski Feliks Krawiec 

Feliks Józef Krawiec urodził się 16 VII 1906 r. w Granówcu k. Odo- 

lanowa. Pierwsze nauki pobiera w rodzinnej wsi pod kierunkiem swego 

ojca, nauczyciela miejscowej szkoły powszechnej. W wieku 12 lat uczę- 

szcza do gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie do Państwo- 

wego Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po śmierci ojca 

w 1923 r. pracuje jako sekretarz gminy w Żegrzu, by zarobić na utrzy- 

manie swoje i pozostałych członków rodziny. Mimo piętrzących się trud- 

ności i wielu zajęć, w 1926 r. zdaje maturę gimnazjalną z odznaczeniem. 

Zamiłowania przyrodnicze skłaniają go do podjęcia studiów na Wydziale 

Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. W tym okre- 

sie pracuje nadal zarobkowo jako korepetytor, później jako pracownik na- 

ukowy Dyrekcji Ogrodów Miejskich. W kwietniu 1929 r. otrzymuje sta- 

nowisko młodszego asystenta przy Katedrze Systematyki i Geografii 

Roślin UP. Pracowitość i wielkie zdolności młodego naukowca wcześnie



ocenili profesorowie Paczoski i Wodziczko, powierzając mu ko- 

lejno w swych katedrach stanowisko starszego asystenta, a następnie 

adiunkta. 

Od czasu objęcia asystentury F. Krawiec rozwija bardzo żywą 

1 wszechstronną działalność naukową, którą cechuje m. in. rozległość za- 

interesowań botanicznych, entuzjazm dla nauki i umiłowanie przyrody 

ojczystej. Skupia wokół siebie młodych przyrodników ośrodka poznań- 

skiegą na cotygodniowych dyskusjach i na wspólnych wycieczkach obej- 

mujących ciekawsze fragmenty Wielkopolski i Pomorza. Bierze też udział 

w badaniach turni tatrzańskich w grupie Siwego Wierchu i Choczu orsa- 

nizowanych przez Bogumiła Pawłowskiego (4). Interesuje sie wie- 

loma grupami systematycznymi roślin, jednakże najbard” / pasjonuje 

go lichenologia. Z tej trudnej i mało uprawianej w kra,u dyscvpiinv 

ogłasza 11 prac i notatek. Dzięki jego staraniom ukazuje sie м 195% 

pierwsza „,Lichenotheca Polonica”, za wydanie której autor otrzymu 

medal brązowy dla Wychowanków Uniwersytetu Poznańskiego. Na po 

stawie pracy pt. „Flora epilityczna głazów narzutowych Zacho”niej "Be 

ski” w 1933 r. uzyskuje stopień doktora filozofii. Rozprawa ta jest jedną 

z najlepszych europejskich monografii zbiorowisk roślinnych głazów 

rzutowych. Ogółem z lat 1930—1938 znanych jest jego 16 prac nau 

wych i 7 pozostawionych w rękopisach, prócz tego 10 notatek geobota - 

nicznych i 21 artykułów (11). Na szczególną uwagę zasługuje obszerna 

publikacja wspólna z A. Wodziczką i J. Urbańskim: .Pomntki 

l zabytki przyrody Wielkopolski”, wydana w Poznaniu w 1930 r. 

W dniu 17 VIII 1939 r. F. Krawiec zostaje powołany do 56 putku pbie- 

choty w Krotoszynie i jako ppor. bierze udział w obronie Ojczyzny przed 

falą najeźdźców hitlerowskich. Poległ śmiercią walecznych pod Łęczyca 

9 IX 1939 r. osierocając córkę Elżbietę. Mimo usilnych poszukiwań nie 

udało się odnaleźć jego grobu; jedna z wersji podaje palenie ciał poleglvch 

: rannych żołnierzy, biorących udział w starciu. Przez śmierć F. Krawca 

nauka polska poniosła niepowetowaną stratę. | 

Tadeusz Mijakowski urodził się 10 VIII 1904 r. w Sokolnikach 

koło Wielunia. Jego przodkowie uczestniczyli w obu powstaniach. a ojciec 

organizował akcję rozbrajania Niemców po I wojnie światowej i brał 

w niej czynny udział. Początkowo uczęszczał do szkoły elementarnej 

w rodzinnej wsi, gdzie jego ojciec był nauczycielem, a następnie ukończył 

8-klasową Szkołę Realna im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. W 1925 1 

wstąpił na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Poznańskie- 

go, który ukończył w 1929 r. Tematem jego pracy egzaminowej była ..Cha- 

rakterystyka lasu w Siemianicach z uwzględnieniem momentów ochrony 

przyrody”. Wykonywał ją w Katedrze Botaniki Ogólnej pod kierunkiem 

prof. Adama Wodziczki. Opracowanie oparł na wcześniejszych bada- 
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niach Phula oraz na informacjach otrzymanych od F. Krawca. W la- 

tach 1929—1930 Tadeusz Mijakowski pracował w Gimnazjum im. K. Chod- 

kiewicza w Lidzie, a po odbyciu służby wojskowej podjął pracę w Gimna- 

zjum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Ze względu na sytuację rodzinną przeniósł się do Wielunia, a bezpo- 

średnio przed wybuchem wojny został kierownikiem szkoły elementarnej 

w Wydrzynie. W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany i przydzielony do 

Obrony Narodowej na odcinku granicy leżącej między Chróścinem a Sie- 

mianicami w stopniu ppor. rezerwy. Tam też zastaje go początek wojny, 

z której powraca w końcu listopada. W maju 1940 r. został aresztowany 

i wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Dachau, a następnie do Maut- 

hausen-Gusen, w którym zginął 21 II 1941 r. Urnę pochowano na cmenta- 

rzu w Czarnozylach k. Wielunia. 
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