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Sciences and Engineering, Polish Academy of Sciences 

7 spo! Historii Nauk Leśnych liczy 18 członków, wśród których więk- 

szość stanowią członkowie Komisji Historii Leśnictwa Polskiego 

Towarzystwa Leśnego. Przewodniczącym Zespołu, jak i Komisji, jest prof. 

dr Antoni Żabko-Potopowicz. 

Pierwsze, organizacyjne zebranie Zespołu odbyło się 21 VI1968 r. Na 

zebraniu tym ustalono zakres działalności Zespołu na najbliższe lata 

a mianowicie: 

1. Przygotowanie przez członków Zespołu indywidualnych opracowań 

do rocznika „Studiów i materiałów z dziejów historii nauki” poświęconego 

historii nauk leśnych. Do tematów wchodzących w zakres zainteresowań 

, Zespołu zaliczono: historię szkolnictwa leśnego (szczególnie wyższego), 

towarzystw naukowych, doświadczalnictwa leśnego, rozwój poszczegól- 

nych dyscyplin naukowych w leśnictwie (historia samych dyscyplin oraz 

sporów naukowych), historię literatury leśnej, biografistykę, rozwój badań 

bibliograficznych w leśnictwie, syntezy ogólne. 

2. Opracowanie tematu: pt. „50-lecie nauk leśnych w Polsce” w formie 

obszernej monografii. 
3. Opracowanie tematu: pt. „Zarys historii nauk leśnych w Polsce 

(1795—1939) , jako części ,„Historii nauki w Polsce”. 

4. Odbywanie zebrań połączonych, ewentualnie, z odczytami 1 dy- 

skusją na tematy związane z historią nauk leśnych. 

Zamierzenia te były konsekwentnie realizowane. 

Ad. 1. W czerwcu 1969 r. złożono w Redakcji opracowania mono- 

graficzne, które złożą się na rocznik „Studiów i materiałów z dziejów 

historii nauki” (o objętości ok. 20 ark.) poświęcony dziejom nauk leśnych 

w Polsce. 
Ad. 2. Czteroosobowa podkomisja wyłoniona spośród członków Zespołu 

opracowała plan pracy „s0-lecie nauk leśnych w Polsce” zatwierdzony 

następnie przez Zespół, przeprowadziła rozmowy z autorami, których 

większość rekrutować się będzie z członków Zespołu i opracowała wska- 

zóryki dla autorów. Umowy zostały nozesłane, a termin ich wykonania 

upłynie w czerwcu 1970 r. Objętość pracy wyniesie ok. 33 arkuszy. 

Ad. 3. Opracowanie tematu „Zarys historii nauk leśnych w Polsce 

(1795—1939) o objętości 3 arkuszy zostało powierzone przez Zakład Hi- 

storii Nauki i Techniki prof. drowi E. Więcko. Praca wkrótce wpłynie 

do Redakcji. 
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Ad. 4. Zebrania Zespołu odbywają się 3 razy w roku, niektóre z nich 
połączone są z odczytami. W czerwcu 1969 r. prof. A. Żabko-Potopo- 
wicz wygłosił odczyt na temat treści i podziału nauk leśnych w aspekcie 
historycznym a w listopadzie odbył się odczyt mgra S. Smólskiego 
o muzealnictwie leśnym. 

Oprócz planowej działalności Zespołu wymienić należy przygotowanie 
do druku pracy doc. dra S$. Brzozowskiego i dra Z. Kosieka 
poświęconej biograliom leśników polskich w Galicji od pierwszego roz- 
bioru do 1918 r. 

Dr Z. Szymanowska 

Sekretarz Zespołu Historii Nauk Leśnych


