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Organ Małopolskiego Tow. Leśnego i Spółdzielni Leśników 

Wychodzi miesięcznie pod redakcją Prof. Dra Szymona Wierdaka 

  

  

  

  

Prenumerata wynosi rocznie 1200 Mp. Cena pojedyńczego zeszytu 100 Mp. Przedpłatę 
na „Sylwana” i należytość za ogłoszenia, które oblicza się każdorazowo stosownie do 
kosztów druku, przyjmuje Sekretarjat Mał, Tow. leśnego we Lwowie, ul. Na Skałce 1. 
Rękopisy, których się nie zwraca, nadsyłać nalezy do Redakcji „Sylwana* we Lwowie, 

ul. Marka 1. 
  

Aleksander Nowicki. 

Wspomnienie pośmiertne. 

Zmarły w listopadzie r. ub. ś. p. A. Nowicki należał pod 

każdym względem do najwybitniejszych przedstawicieli polskiego 

leśnictwa, a wspomnienie niniejsze, choć z powodów od Ke- 

dakcji niezależnych spóźnione, niechaj będzie skromnym bo- 

daj hołdem dla pełnego zasług żywota. 

Urodzony w r. 1839 dnia 27. II. w Bielsku, gdzie Ojciec 
Jego był adwokatem, ukończył z odznaczeniem w r. 1858. szkołę 

realną przy Instytucie technicznym w Krakowie. SG 

Idąc za wrodzonem zamiłowaniem do przyrody i lasu, ро- 

święcił się leśnictwu. Praktykę początkową odbywał w dobrach 

Hamolacsów w Zakopanem, gdzie przebywał do r. 1862. W tym 

czasie złożył wyższy egzamin dla samoistnych gospodarzy laso- 

wych i objął posadę inspektora lasów w dobrach P. P. Norber- 

tanek. | 

Nadszedł rok 1863., ś. p. Nowicki porzuca posadę, by wstą- 

pić w szeregi powstańcze, bierze czynny udział w walkach, wre- 

szcie ranny w bitwie pod Miechowem dostaje się do niewoli ro- 

syjskiej. 
Po odzyskaniu wolności wstępuje do prywatnej służby i po- 

zostaje w niej do r. 1875., w którym to roku we wrześniu wstę- 

puje jako adjunkt Inspekcji leśnej do Namiestnictwa we Lwowie. 

W r. 1883. zamianowany został komisarzem Inspekcji le- 

śnej w Krakowie, w r. 1892. starszym komisarzem, a w r. 1902. 

Radcą leśnictwa, z którego to stanowiska przeszedł w r. 1912. 

w stały stan spoczynku. 

Przeszło pół wieku czynnym był ś. p. Nowicki na niwie 

polskiego leśnictwa, a przeważną część tego okresu, bo 37 lat,
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wypełniła służba publiczna w Inspekcji leśnej. Na tem trudnem 

i odpowiedzialnem stanowisku wykazał Zmarły tyle energji, 

niezmordowanej pracowitości i gruntownego wykształcenia teo- 

retycznego i praktycznego, jaśniał tak nieskazitelnym charakte- 

rem, że słusznie jako wzór postawiony być może. W szerokich 

kołach leśników i właścicieli lasów pozostawił po sobie szczery 

żal i drogie wspomnienie. 

Ś. p. Nowieki należał jednak do tych nielicznych ludzi, 

którzy potrafili łączyć pracę praktyczną z działalnością naukową. 

A owoce tej działalności w ciągu długiego życia były obfite. 

Należąc do grona założycieli gal. Towarz. leśnego, objął 

w r. 1893. redakcję „Sylwana* i obowiązki redaktora sprawuje 

wzorowo aż do r. 1887. 

W ciągu tego czasu, jak i w latach późniejszych ogłosił 

Zmarły liczny szereg cennych prac ze wszystkich dziedzin le- 

śnictwa. 

Najważniejszym jednak dorobkiem duchowym ś. p. No- 

wickiego są dwa podręczniki, mianowicie „Podręcznik odno- 

wienia lasu* i „Użytkowanie lasu* wydane w Krakowie. Złożył 

w nich Zmarły cały rozległy zasób doświadczenia i wiedzy, sta- 

nowić one też będą zawsze ważne źródło pouczenia zarówno 

dla kształcących się leśników, jak i dla praktyki. 

Z innych dziedzin wymienić należy współpracownictwo 

w Sprawozdaniach Komisji fizjograficznej, której Zmarły czynnym 

był członkiem. Ogłosił tam same przyczynki do nauki przyro- 

stu naszych lasów p. t. „Zamożność drzewostanów w chwili 

ich sprzętu”. | 

Wreszcie od chwili założenia Studjum rolniczego przy Uni- 

wersytecie Jagiellońskim wykładać tam Encyklopedję leśnictwa 

jako docent, pozostawiając po sobie serdeczne wspomnienie za- 

równo u Kolegów, jak i u słuchaczy. 

Tak przeminął długi szereg lat w wytężonej 1 sumiennej 

pracy, która była nietylko pracą zawodową w ścisłem znacze- 

niu, ale także pracą obywatelską. 
Ze Zmarłym zeszedł do grobu jeden z tych leśników, któ- 

rych z zawodem łączyła tylko gorąca miłość przyrody i lasu 

ojczystego, obeą Mu była zawsze jakakolwiek chęć zysku lub 

materjalnych korzyści. Oby szłachetna Jego postać była wzorem 

dla młodszych pokoleń! 
Stanisław Sokołowski.
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Ргасе $. p. Aleksandra Nowickiego ogłoszone w „Sylwanieć: 

Wpływ ścioły leśnej na przyrost drzewa (1883). 
Stuzebnictwo leśne (1883). 

Austrjacki kongres leśny (1883). 
(repperta rowy wsiąkające (1883). 

Nowiny o topolach (1884). 

Uprawa wierzb koszykarskich (1884). 

Levret'a metody szkółek dębowych (1885). 
Użycie żelaznej kolei przenośnej w lesie podług M. 

Веуега (1385). | 

9. Jak mieszać buczniki (1885). 
10. Ruchoma przepławka rybna (1885). 

11. Wycieczka V Walnego Zgrom. gal. Tow. leśnego (1888). 

12. O rybach dorzeczy Wisły, Styru i t. d. (1890). 

Nadto recenzje, komunikaty, sprawozdania i drobne wia- 
domości redaktorskie. 
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