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Mgr inż. Mieczysław Wisławski (1909—2000) 

Wspomnienie 

W grudniu 2001 r. minęła pierwsza rocznica śmierci Mieczysława Wisławskiego. Na 
cmentarzu w Skierniewicach pożegnała Go najbliższa rodzina i niewielka grupa 

młodszych współpracowników, którzy w czasie wspólnej pracy znaleźli w nim mistrza, 

doradcę i przyjaciela. Tematyka, którą zajmował się w pracy zawodowej — żywicowanie 
Sosny — przyszło im pożegnać już wcześniej. Obecnie w Polsce nie pozyskuje się żywicy 
Sosnowej — bardziej opłacalny okazał się import produktów żywicznych z krajów, gdzie 
siła robocza jest bardzo tania. Może i dobrze, że ten fakt już nie zakłóca spokoju Zmarłego. 

Magister inżynier Mieczysław Wisławski urodził się 4 sierpnia 1909 r. w Skierniewicach. 

Szkołę średnią ukończył w Grodzisku Mazowieckim, następnie odbył służbę wojskową w 

Szkole Podchorążych. Po ukończeniu podchorążówki 

zapisał się na Wydział Leśny SGGW, który ukończył 

w 1937 roku na podstawie pracy dyplomowej z dzie- 
dziny użytkowania lasu: "Badanie nad wilgotnością 

drewna jodłowego z Gór Świętokrzyskich". Dyplom 

zdał z wynikiem celującym, co ułatwiło mu otrzyma- 

nie pracy w Instytucie Badawczym Leśnictwa, począt- 

kowo w Stacji Doświadczalnej Żywicowania Sosny w 

Nadleśnictwie Leszczydół, następnie w Stacji Eksplo- 

atacji Lasu w Nadleśnictwie Nurzec. Tam zastała Go 

wojna. Po rocznej przerwie zaczął pracować w tartaku 

w Skierniewicach. 

W styczniu 1945 r., zaraz po utworzeniu Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Łodzi mgr inż. M. Wisławski 

zgłosił się do pracy w tejże Dyrekcji i pracował tam 

żyw: | do 1947 r., początkowo w charakterze instruktora 
cowania a następnie kierownika Oddziału Użytków Ubocznych. W 1947 r. wrócił do 

Nstytutu Badawczego Leśnictwa i został asystentem w Zakładzie Żywicowania. W ten 
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sposób mógł kontynuować rozpoczęte przed wojną prace nad zagadnieniami żywicowania. 

Tematyce tej był wierny przez cały okres aktywności zawodowej, tj. do 31 sierpnia 1975 

r. kiedy to, jako adiunkta, Instytut pożegnał Go oficjalnie przenosząc na emeryturę. 

Nieoficjalnie, w Nadleśnictwie Rytel, na powierzchniach żywiczarskich żegnali Go robot- 

nicy żywiczarze i służba leśna. I tam się czuło, że był to leśnik z powołania, który po zimie 

spędzonej przy biurku już w lutym wyruszał na powierzchnie doświadczalne. Żył sprawami 

lasu, organizował i prowadził prace badawcze w terenie, przeprowadzał szkolenia, dosko- 

nalił narzędzia i procesy technologiczne, zbierał wyniki. Pracownik obowiązkowy, zaan- 

gażowany chętnie podejmujący nawet bardzo żmudne a mało atrakcyjne zadania, jeżeli 

widział ich użyteczność i celowość. Wyspecjalizował się w zagadnieniach żywicowania 

sosny i innych drzew iglastych. Zajmował się głównie wpływem różnych czynników 

technologicznych na wydajność żywicy oraz ulepszaniem metod żywicowania. Znalazło 

to wyraz w wielu publikacjach i pracach badawczych, których był autorem lub współauto- 

rem oraz książkach, których tytuły warto przytoczyć: 

— Narzędzia i przybory do żywicowania, PWRIL 1952. 

— J. Zelicho, M. Wisławski: Żywicowanie sosny, PWRiL 1954, 1955. 

— M. Wisławski ,T. Ptasiński, K. Szczerbakow: Przechowywanie i transport żywicy, 

PWRiL 1964. 

— [Instrukcja żywicowania sosny przy użyciu chemicznych środków drażniących, 

NOT 1958, 
— _ [Instrukcja żywicowanie chemicznego sosny, NZLP 1960. 

W latach sześćdziesiątych Wisławski razem z pracownikami SGGW i NZLP intensywnie 

pracowali nad nową metodą żywicowania sosny z udziałem stymulatorów. Zgodnie z 

ówczesnym duchem czasu Wisławski był też zapalonym racjonalizatorem — twórcą I 

współtwórcą 9 projektów racjonalizatorskich wprowadzonych do praktyki leśnej oraz 

nowych technologii pracy, 3 patentów i 1 wzoru użytkowego. Usprawnienia te dały 

znaczące, wielomilionowe wówczas efekty gospodarcze. 

Za swą pracę i postawę został wyróżniony odznaczeniami i nagrodami: Odznaką Racjo- 

nalizatora Produkcji, Srebrnym Krzyzem Zastugi, Medalem X-lecia PRL, Nagroda Pan- 

stwowa III st., zespotowa (1955) oraz Nagroda specjalna, zespotowa Prezesa PAN ( 1973). 

Cały czas dojeżdżał do pracy w Instytucie ze Skierniewic, gdzie mieszkał z rodziną w 
oddziedziczonym po Rodzicach domku z ogrodem. Nigdy nie spóźnił się do pracy, a CZĘSIO 
wracał ostatnim pociągiem po burzliwych naradach, kilkudniowych szkoleniach lub dele- 

gacjach. Zawsze pogodny, niezwykle koleżeński, niestrudzony! Niezaangażowany polity- 
cznie, choć jako przedwojenny oficer w czasie wojny działał w AK. O tym więcej mogliby 
powiedzieć jego koledzy z Armii Krajowej, gdyż wtedy nie poruszało się takich tematów... 

Zatascynowany pracą terenową, w wirze codziennych obowiązków, odpoczywający * 
pociągu, nie zrobił doktoratu. Nic to! Ci co z nim pracowali, wiedzą: w gronie żywiczarzy 

naukowców i praktyków był pierwszy, w lesie czuł się jak w domu, a w życiu był wzorem 
. z o. 8 . 1 "| pracowitości, rzetelności i uczciwości. O takim człowieku mówi się: "przedwojenny » 

Takim Go będziemy pamiętać. 

Maria Cichowicz, Janina Sadłowska, Wanda Strzałkowska 
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