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Z żałobnej karty. 

Ś.p. TOMASZ KAZECKI 
* 1844 r. TF 8 stycznia 1939 r. 

Dnia 10 stycznia 1939 odbył się we Lwowie z honorami wojsko- 

wymi pogrzeb śp. Tomasza Kazeckiego, powstańca 1865 r., który 

między innymi brał udział w bitwie pod Radziwiłłowem. Jako uczest- 

nik powstania odznaczony był Krzyżem Niepodległości z mieczami, 

Krzyżem oficerskim „Polonia Restituta*, odznaką honorową Korpusu 

Kadetów Nr 1. Ponadto był członkiem honorowym Związku Obrońców 

Lwowa. Z zawodu był śp. Zmarły leśnikiem, który na stanowisko Чу- 

rektora lasow w Pieniakach pracowat bardzo wydatnie okolo 40 lat, 

biorąc także żywy udział w pracy społecznej. Jako członek założyciel 

b. Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, a w latach 1923—1933 jako 

członek Rady Nadzorczej Lwowskiej Spółdzielni Leśników nie tylko 

interesował się On żywo sprawami obu organizacji ale także z całym 

oddaniem w nich współpracował. 

Cześć Jego pamięci. 

Ś.p. prof. dr MARIAN SOKOŁOWSKI. 

W dniu 18 stycznia 1939 r. zmarł w Warszawie po krótkiej cho- 

robie dr Marian Sokołowski, profesor nadzwyczajny Szkoły Głów- 

nej Gospodarstwa Wiejskiego. Sp. prof. Marian Sokołowski urodził się 

dnia 22 lutego 1894 r. w Wiedniu. Po ukończeniu VII gimnazjum we 

Lwowie zapisał się na Wydział Filozoficzny Uniw. J. K. Z wybuchem 

wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich i służył w nich przez 

cały czas, zaś z chwilą powstania Państwa Polskiego staje w szeregach 

armii polskiej biorąc udział w walkach w obronie Lwowa oraz w wal- 

kach z bolszewikami. Po wyjsciu z wojska w r. 1921 w stopniu kapitana 

kontynuował studia uniwersyteckie w Krakowie oraz studiował gle- 

boznawstwo w Instytucie Puławskim. W r. 1924 uzyskał stopień dok- 

tora filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim: Jako asystent Instytutu 

Botanicznego U. J. miał możność pracować pod kierunkiem prof. Wi 

Szafera w geografii i socjologii roślin. W r. 1926 odbył podróż na- 

ukową: do Dobrudży w celu poznania tamtejszych stosunków geograf1- 

czno-roślinnych. Hodowlę lasu studiował u prof. Schadelina na 

Politechnice w Zurychu. Dla zapoznania się z doświadczalnictwem le- 

śnym, hodowlą lasu i z ochroną przyrody w różnych krajach europej- 

skich odbył w latach 1928/29 podróż naukową do Szwajcarii, Niemiec, 

Finlandii; Szwecji i Danii. W roku akademickim 1929/30 Rada Wy- 

działu Leśnego S. G. G. W. powierzyła Mu wykłady ogólnej hodowli 

lasu oraz kierownictwo Zakładu Hodowli Lasu. W r. 1930 habilitował
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зе и geografii.roślin i socjologii, uzyskując tytuł docenta Uniwersytetu 

Jag. W r. 1935 mianowany został profesorem nadzwyczajnym hodowli 

lasu na Wydziale Leśnym S. G. G. W. W tymże roku zorganizował 

naukową wyprawę na Kaukaz, w czasie której przeprowadził badania 

nad tamtejszą sosną reliktową. 

Umiłowanym działem Jego pracy naukowej były badania ekolo- 

giczne, geograficzne i socjologiczne nad roślinnością tatrzańską 

a w szczególności nad lasami w Tatrach i ich ochroną, w wyniku któ- 

rych ogłosił następujące publikacje: 1) O górnej granicy lasu w Ta- 

trach, 2) Zespoły roślinne w dolinach położonych na północ od Gie- 

wontu (wspólnie z prof. Szaferem), 3) Zespoły roślinne i flora do- 

liny Morskiego Oka (wspólnie z B. Pawłowskim i K. Walli- 
schem), 4) Wiatry w Tatrach, 5) O tzw. biologicznej granicy lasów 

w Tatrach, 6) Limba w Tatrach, 7) Szkody od powałów w lasach ta- 

trzańskich i sposoby ich zwalczania z zakresu hodowli lasu, 8) Projekt 

rezerwatu limbowego w dolinie Suchej Kasprowej, 9) Szata roślinna 

Tatr Polskich, 10) „Wantule*, 11) Lasy urwiskowe (wspólnie z M. 

ZLajaczkowskim), 12) Szata leśna Tatr (wspólnie z M: Zajacz- 

kowskim) i 13) O lasach pierwotnych Tatr (wielka praca jeszcze 

nieopublikowana). 

Badaniami swoimi obejmował śp. Zmarły również i inne części 

kraju, a prace, jakie opublikował, poświęcone są zagadnieniom socjolo- 

giczno-leśnym, biologiczno- i geograficzno-leśnym i hodowlano-leśnym 

a mianowicie: 1) Badania socjologiczne w rezerwacie bukowym w Zło- 

tym Potoku, 2) O objawach życiowych buka na jego wyspowym sta- 

nowisku w leśnictwie Łyszkowice, 3) Rezerwat leśny na Bukowej Górze 

w dobrach Ordynacji Zamoyskiej, 4) Próba podziału Polski na dziel- 

nice leśne na podstawach fizjograficznych, 5) Paszenie w lesie i jego 

wpływ na życie lasu, 6) Uprawa na rabatach w Zbiersku i Złotniskach 

Wielkich, 7) Problem ras i dziedziczności w hodowli lasu. 

Z prac odnoszących się do terenów poza Polską należy wymie- 

nić: 1) Przyczynek do znajomości sosny reliktowej na Kaukazie. 

Interesującymi są również jego studia nad ruchami gałęzi bocz- 

nych drzew pod wpływem zmian temperatury oraz praca p. t. Wpływ 

preparowania na proces szlamowania (wykonana wspólnie z T. Mie- 

czyńskim). 

Obok poważnego dorobku naukowego posiada śp. prof. Soko- 

łowski piękną kartę działalności także na polu ochrony przyrody. . 

Jego broszury: Uhrońmy zabytki przyrody ojczystej oraz Ochrona przy- 

rody w szkole stały się nie tylko znakomitym środkiem propagando- 

wym idei ochrony przyrody ale spełniają one rolę podręcznika szkol- 
nego 1 należą do pierwszorzędnych tego rodzaju wydawnictw.
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Jego rozprawy, artykuły, korespondencje i drobne wiadomości 

zamieszczane obticie w rocznikach „Ochrony Przyrody' oraz arty- 

kuły propagandowe w „Wiadomościach Ligi Ochrony Przyrody 

w Polsce' pozostaną na zawsze zbyt wymownym i trwałym śŚwia- 

dectwem Jego niezwykłego umiłowania przyrody i idei jej ochrony. 

W walce o ochronę piękna przyrody ojczystej, a w szczególności 

piękna przyrody tatrzańskiej, oraz w walce o Park Narodowy w Ta- 

trach był śp. prof. Sokołowski niezmordowanym i nieustępli- 

wym bojownikiem. Jako sekretarz Państwowej Komisji Ochrony Przy- 

rody, następnie długoletni członek Państwowej Rady Ochrony Przy- 

rody, jako wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody 

w Polsce i prezes Oddziału Warszawskiego był wybitnym i ofiarnym 

pracownikiem we wszystkich działach ochrony przyrody. 

Przedwczesna śmierć śp. prof. Sokołowskiego zrobiła 

w nauce polskiego leśnictwa oraz w ochronie przyrody bolesnY 

wyłom, niełatwy do wyrównania, zaś w kołach leśników i przyro- 

dników, wśród których śp. Zmarły cieszył się dużą, szczerą sympatią 

i zaułaniem, wywołała powszechny żal i smutek. 

Uześć Jego pamięci ! 
  

 


