
  

Nr 7 SYLWAN 1960 
  

EMILIA STEBNICKA 

Echa odwiedzin zagranicznych naukowców w Polsce 

Отклики инностранных учёных о поездке в Польшу 

Report of Visits in Poland of Foreign Scientists 

p olskie Towarzystwo Leśne wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów 
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy poparciu i pomocy Mini- 

sterstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, gościło w drugiej połowie 
września 1959 r. grupę wybitnych naukowców zagranicznych, przeważnie 
specjalistów z zakresu drzewnictwa. W skład grupy wchodzili: prof. dr 
W. Gillwald — kierownik Instytutu Fizykalnej Technologii Drewna 
Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (oddział w Eberswalde), prof. dr 
107. К. Kollmann — Kierownik Instytutu Badania Drewna i Techniki 
Drzewnej Uniwersytetu w Monachium, prof. dr inż. E. Moerath — 
Dyrektor Biura Studiów International Plastics Limited w Londynie 
i prof. dr E. ZŻieger — Kierownik Instytutu Użytkowania Lasu Poli- 
techniki w Dreźnie (oddział w Tharandcie). 

Zaproszenie naukowców miało na celu umożliwienie naszym naukow- 
com i praktykom nawiązania bezpośredniego kontaktu z wybitnymi 
przedstawicielami zza granicy i przedyskutowanie z nimi kierunków 
rozwoju naszego przemysłu drzewnego w świetle istniejących możliwości 
i potrzeb. Prof. dr Kollmann iprof.drGillwald wygłosili w Pol- 
sce 2 referaty. Goście wzięli udział w spotkaniu z aktywem PTL, SITLiD 
i MLiPD oraz zostali przyjęci przez kierownictwo resortu leśnictwa, 
które omówiło z nimi wiele aktualnych problemów. 

16. I. 1960 r. ukazało się w zachodnio-niemieckim czasopiśmie ,„Holz- 

-Zentralblatt* obszerne sprawozdanie prof. Kollmanna z podróży 

po Polsce, pt. „Gospodarka leśna i drzewna Polski“, (podtytuł „Wrażenia 

z podróży naukowo-zapoznawczej '). 

Trasę podróży po Polsce ułożono w taki sposób, aby można było 

zwiedzić wiele najbardziej interesujących obiektów i pokazać przy tym 

piękno krajobrazu polskiego oraz kilku większych miast, m.in. Krakowa, 

„starego miasta królewskiego', jak go nazywa autor relacji. 

W sprawozdaniu prof. Kollmanna zawarte są ogólne dane doty- 

czące obszaru lasów oraz ich podziału według klas wieku i poszczegól- 

nych gatunków, produkcji poszczególnych gałęzi przemysłu drzewnego 

oraz produkcji planowanej na najbliższe lata. Autor informuje również 
o procesach technologicznych, urządzeniach i liczebności załóg itp. Zaska- 
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kuje duża ilość szczegółów, niekiedy cytowane są nawet hasła widniejące 
na murach zakładów. 

Goście zwiedzili tylko jeden obiekt przyrodniczy — Białowieżę. Relacja 
stamtąd zawiera m.in. dane dotyczące wysokości, pierśnicy i miąższości 
kilku drzew — gigantów, historię hodowli żubra w Polsce i ich obecny 
stan, gatunki grubej zwierzyny bytującej w Puszczy Białowieskiej, nie 
pominięto nawet faktu wybicia żubrów w czasie I wojny światowej przez 
niemieckich żołnierzy i kłusowników. 

Prof. Kollmann rozumie przyczyny niezadowalającego stanu na- 
szych lasów, w których gospodarowano różnymi metodami przed odzys- 
kaniem niepodległości i w których dwie wojny światowe i towarzyszące 
im klęski oraz konieczność każdorazowej odbudowy zniszczeń wojennych 
złożyły się na ich znaczną dewastację. Wyraża on uznanie dla MLiPD 
i leśników polskich za ich wysiłek w kierunku poprawy stanu lasów. 
Wymienia też zamierzenia mające przybliżyć tę poprawę: zmniejszenie 
rozmiaru użytkowania do wysokości etatu rębnego, akcję zalesienia nie- 
użytków i słabych gruntów rolnych, akcję zadrzewienia kraju, zwiększe- 
nie produkcyjności gleb leśnych, wprowadzenie gatunków szybkorosną- 
cych oraz wszechstronniejszą ochronę lasu. 

Jednakże w parze z obniżeniem rozmiaru użytkowania, przemysł 
drzewny musi zwiększyć swoją produkcję. Ten zacofany przemysł drzew- 
ny, który podjął po wojnie pracę w zdewastowanych, małych zakładach, 
w przeważającej mierze wadliwie zlokalizowanych, musi zaspokajać po- 
trzeby odbudowującego się kraju. Prof. Kollmann w wpełni aprobuje 
i ocenia z dużym uznaniem politykę lansowania przemysłu tworzyw 
sztucznych, opartych na surowcu niskiej jakości i odpadach. Jego zda- 
niem, jednolite kierownictwo gospodarką leśną i drzewną w Polsce 
zapewnia pełniejsze zabezpieczenie potrzeb gospodarki leśnej i drzewnej 
oraz powodzenie w wysiłkach zmierzających do stopniowej likwidacji 
nadmiernych wyrębów, przez wykorzystanie cienkiego surowca i drewna 
odpadowego. Pisze on: „Właśnie z tego punktu widzenia zasługują świa- 
dome swego celu wysiłki ministerstwa i wszystkich leśników polskich na 
wysokie uznanie, gdyż zmiana na lepsze widoczna jest juz teraz‘. Poli- 
tykę resortu leśnictwa na odcinku przemysłu drzewnego charakteryzuje, 
jak to stwierdza autor relacji, prowadzona od kilku. lat w sposób planowy 
budowa wielkich, nowoczesnych zakładów przemysłu drzewnego i two- 
rzyw drzewnych, rozbudowa i modernizacja starych zakładów oraz plany 

likwidacji małych, przestarzałych i źle zlokalizowanych tartaków. Zau- 
waża on, że mechanizacja pracy w naszym tartacznictwie pozostawia 
wiele do życzenia, ale jednocześnie wskazuje na zamierzenia, których 
celem jest poprawa warunków pracy i wzrostu jej wydajności. Autor 
wypowiada się się z uznaniem o fabryce płyt pilśniowych w Czarnej 
Wodzie i nowej fabryce płyt paździerzowych w Witaszycach. Podkreśla 
szybkie tempo budowy tego obiektu i dobrą jakość płyt z produkcji prób- 
nej. 

Obszerna część relacji prof. Kollmanna poświęcona jest nauce 
i dydaktyce na odcinku technologii drewna. Zagraniczni naukowcy zapo- 
znali się z programem i pracą Wydziałów Technologii Drewna SGGW 
w Warszawie i WSR w Poznaniu, ponadto zwiedzili Instytut Technologii 
Drewna, w którym prof. Kollmann wygłosił odczyt na temat orga- 
nizacji i zakresu prac kierowanego przez niego Instytutu. W części 
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relacji dotyczącej doświadczalnictwa polskiego na odcinku drzewnictwa 
wymienia się zakłady wchodzące w skład Wydziałów Technologii Drew- 
na i zakres ich tematyki, omawia system studiów wyższych oraz „pro- 
dukcję” fachowców z najwyższymi kwalifikacjami. W relacji z odwiedzin 
ITD wyliczone są poszczególne zakłady i ich problematyka badawcza. 

Bardzo szczegółowa relacja prof. Kollmanna z wycieczki do Polski 
utrzymana jest w tonie rzeczowego sprawozdania. Prof. Kollmann 
jest na ogół powściągliwy w formułowaniu subiektywnych ocen. Odstę- 
puje jednak niekiedy od tego tonu na rzecz ciepłej i bardzo życzliwej 
oceny: pierwszy raz, kiedy mówi o wysiłkach resortu i leśników, drugi 
raz kiedy mówi o polskich technologach. Ocena kadr przemysłu drzew- 
nego jest niezwykle pozytywna. Stwierdzając, że kontakty z technolo- 
gami były w czasie podróży niezwykle żywe, prof. Kollmann pod- 
kreśla duże zainteresowanie problemami produkcji, doskonałe przygo- 
towanie zawodowe i zapał do pracy młodych pracowników.


