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Mieczysław Danowski — pionier wynalazczości w polskim 
leśnictwie (w czterdziestą rocznicę śmierci) 

Мечислав Дановски — пионер изобретений в польском лесном хозяйстве 

(в сороковую годовщину смерти) 

Mieczysław Danowski — pioneer of inventiveness in Polish forestry (on 40th 

anniversary of death) 

W czerweu 1986 r. minęła czterdziesta rocznica tragicznej śmierci na 
posterunku pracy leśnika Mieczysława Danowskiego — ówczesnego 

nadleśniczego nadl. Orle pod Mirosiawcem w Dyrekcji Lasów Państwo- 
wych Okręgu Bałtyckiego w Szczecinku, jednego z pionerów polskiego 
leśnictwa na Pomorzu Środkowym po drugiej wojnie światowej !. 

M. Danowski urodził się 10 maja 1890 r. w Tomaszowie Lubelskim 
jako syn Tomasza — leśniczegow lasach lubelskich. Leśnikami byli rów- 
nież dwaj starsi bracia Mieczysława, najstarszy Bohdan — po I wojnie 
światowej nadleśniczy w Ordynacji Zamojskiej oraz Wacław, który był 
leśniczym koło Lwowa. Jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny świa- 
towej zdał we Lwowie eksternistyczny egzamin państwowy na stano- 
wisko leśniczego, a także ożenił się z Adela Kubik, mieszkaną Lwowa, 
nauczycielką w szkole powszechnej. Po śmierci brata Wacława objął po 
nim leśnictwo. Po 1918 r. pracował w Wydziale Technicznym Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Siedlcach, a w 1923 r. objął leśnictwo Biel koło 
Ostrowi Mazowieckiej w nadl. Ostrów. Tu pracował aż do października 
1945 r. Miał córkę Halinę i syna Zbigniewa (ur. w 1930 r.) później rów- 
nież leśnika. 

Cechą wyróżniającą leśniczego M. Danowskiego było jego zaintereso- 
wanie wynalazczością w zakresie leśnictwa. Badania i doświadczenia 
prowadził własnym wysiłkiem i kosztem od początku lat dwudziestych. 
Wynikiem ich było zgłoszenie do Urzędu Patentowego trzech wynalaz- 
ków, a mianowicie: „maszyny do ścinania drzew” (zgłoszono 21.1V.1922 
roku, patentu udzielono 2.XII.1929 r., opis patentowy nr 11358 z BJIII. 

1 Wiadomości о М. Danowskim zaczerpnięto w większości z materiałów nade- 
słanych w styczniu i kwietniu 1986 r. do Polskiego Towarzystwa Leśnego przez 
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Koszalinie. W pierwszym liście WUSW 

zwrócił się do PTL o opinię na temat wynalazków M. Danowskiego, w drugim 
przysłano (na prośbę PTL) wiadomości o nim, zawarte w 'zbeletryzowanym орга- 
cowaniu płk. mgr. Stefana Sokołowskiego, Szefa WUSW w Koszalinie, pt. „Nadleś- 
niczy z Orla (w służbie Sylwana)”. Niektóre dane uzupełnił w liście syn M. Da- 
nowskiego — mgr inż. leśnik Zbigniew Danowski. 
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1930 r. KI. 45 f 19), „przyrządu do mierzenia drzewa” (zgłoszono 5.1. 

1929 r., patentu udzielono 28.III.1931 r., opis patentowy nr 13449 z 20.V. 

1931 r. KI. 42 b-13) i „taksometru uniwersalnego” (zgłoszono 8.11.1933 r., 

brak wiadomości o udzieleniu patentu, choć wskazuje na to opublikowa- 
na notatka ”). 

Według informacji uzyskanych od Zbigniewa Danowskiego, Mieczys- 

ław Danowski miał. jeszcze opatentowany przyrząd do obliczania miąż- 
szości (kubikator), natomiast nie zostały opatentowane dwa wynalazki, 

wspomniany taksometr oraz wyłuszczarnia nasion drzew iglastych. Wy- 

konane były prototypy tych wynalazków, które wraz z dokumentacją 

przesłano do oceny do Instytutu Badawczego Lasów Państwowych. 

Oceniając3 wynalazek pod nazwą „maszyna do ścinania drzew” 

zwrócono uwagę na fakt jego zgłoszenia w 1922 r., a więc w czasie gdy 

nie było jeszcze konstrukcji jednoosobowych pilarek przecinających. Dia 

tego okresu wynalazek należy uznać za bardzo nowoczesny. Z, dostępnej 

literatury nie jest znany fakt istnienia konstrukcji tego typu do 1939 r. 

co znajduje potwierdzenie w liście z 13.1.1933 r. profesora użytkowania 

lasu i technologii drewna SGGW w Warszawie — Adama Schwarza, 

skierowanym do M. Danowskiego. Wynalazek ten uzyskał pozytywną 

opinię specjalnej Komisji w Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach, 

ale nie znalazł szerszego zastosowania w praktyce leśnej. W omawianej 

maszynie, wymagającej do obsługi tylko jednego robotnika, praca ścina- 

nia drzew miała być wykonywana piłą tarczową napędzaną ręcznie (lub 

silnikiem). 

Wynalazki: „przyrząd do mierzenia drzewa” oraz „taksometr uni- 

wersalny” można również ocenić jako ciekawe z punktu widzenia nauko- 

wego oraz mogące znaleźć zastosowanie w praktyce. „Przyrząd do mie- 

rzenia drzewa” (leżącego) miał służyć do określenia jego średnicy na 

podstawie pomierzonego obwodu, długości (z dokładnością do 0,1 m) oraz 

objętości. Proponowany sposób pomiaru śrędnicy, znany w literaturze 

jako metoda francuska, nie przyjął się, gdyż wyniki obarczone są syste- 

matycznym błędem dodatnim *. Przyrząd zwany ,taksometrem” lub „tak- 

sometrem uniwersalnym” był przeznaczony do pomiaru długości i śred- 

nicy na dowolnej wysokości drzew stojących. Mógłby on być stosowany 

i obecnie, gdyż ciągle brak jest w praktyce prostego przyrządu do po- 

średniego określania grubości drzew rosnących, na dowolnej wysokości. 

Biorąc pod uwagę rok zgłoszenia patentu (1938), było to na pewno du- 

żym osiągnięciem autora wynalazku. | 

2 K, S.: Trzy doniosłe wynalazki w leśnictwie. „Sylwan” 1932 R. 50 nr 11/12 s. 

400—401. 

8 Krótkiej oceny tych wynalazków dla których dysponowano dokumentacją (dla 

PTL — w celu wysłania do 6 WUSW w Koszalinie) dokonali pracownicy Instytutu 

Badawczego Leśnictwa — mgr inż. Jacek Komorowski i mgr inż. Paweł Cichowski. 

4 Wg Z. Danowskiego opatentowane wynalazki „maszyna do ścinania drzew” 

i „przyrząd do mierzenia drzew” nie były rozpowszechnione (i stosowane), gdyż 

wymagały poprawek konstrukcyjnych. Brak własnych funduszy oraz pomocy pań- 

stwa powodował powolne tempo tych prac. Stosowany był jedynie „kubikator” 

który w tym opracowaniu nie jest omawiany ze względu na brak dokumentacji. 
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Na podstawie nadesłanej do PTL kserokopii listu Instytutu Badaw- 
czego Leśnictwa z 19 kwietnia 1947 r. można przypuszczać, ze wynalazk. 
leśniczego M. Danowskiego były przed 1939 r. przysłane do oceny w ów- 
czesnym Instytucie Badawczym Lasów Państwowych. Brak jest jednak 
danych zarówno o wynikach tej oceny, jak i o stosowaniu wynalazków 
w praktyce. 

Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. M. Danowski pozostał na 
swym stanowisku leśniczego i dzielił los wielu innych leśników. W pier- 
wszym okresie (do 1941 r.) leśnictwo Biel znalazło się w pobliżu ówczes- 
nej granicy niemiecko-radzieckiej; M. Danowski służył pomocą tym, 
którzy tę granicę chcieli przekroczyć i udać się do Związku Radzieckie- 
go. W następnych latach wojny współpracował z oddziałami partyzanc- 
kimi, 

Po wyzwoleniu organizował gospodarkę leśną na swym terenie. Praw- 
dopodobnie od końca 1944 r. był członkiem Polskiej Partii Robotniczej. 
W październiku 1945 r. został skierowany na Ziemie Odzyskane i objął 
nadleśnictwo Orle koło Mirosławca w powiecie wałeckim. W trudnych 
pionierskich warunkach organizował pracę nowego nadleśnictwa (o po- 
wierzchni ok. 9300 ha), interesując się szczególnie sprawą wywozu ścię- 
tego i niszczejącego drewna. Kompletował załogę nadleśnictwa”, wer- 
bował zimą chłopów z centralnej Polski do wywozu drewna, organizował 
remont dróg i osad leśnych. 

Niedługo jednak zajmował się tą pracą. 18 czerwca 1946 r. rano M. 
Danowski wracał do domu po służbowym pobycie w Szczecinku i w dro- 
dze od stacji kolejowej w Mirosławcu został skrytobójczo zastrzelony. 
W prowadzonym przez MO dochodzeniu sprawców nie wykryto (kilku 
podejrzanych było przez jakiś czas aresztowanych) i w 1947 r. śledztwo 
umorzono. Materiały dochodzenia wskazują, że motywem zabójstwa był 

prawdopodobnie zaplanowany rabunek pieniędzy, które miał przewozić 
M. Danowski (na zakup służbowych koni i na wypłatę dla pracowników). 
Pieniędzy tych jednak Danowski nie pobrał i zabrano mu jedynie tro- 
chę pieniędzy i rzeczy osobistych. 

Nie dopatrzono się motywów politycznych zbrodni, natomiast uzna- 
no, iż napad na M. Danowskiego był zaplanowany i poniósł on śmierć 
na skutek domniemania sprawcy, że przewożonych państwowych pie- 
między dobrowolnie nie odda. Wobec tego komisja weryfikacyjna uzna- 
ła Mieczysława Danowskiego za poległego w walkach w obronie władzy 
ludowej i jego nazwisko zostało umieszczone na płycie pod pomnikiem 
w Koszalinie „Poległym w obronie władzy ludowej w latach 1945—1952 

_ ра Środkowym Pomorzu”. 

M. Danowski został pochowany na cmentarzu w Orlu. Pośmiertnie 
odznaczono go Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1975 r. rodzina przewiozła 
Jego prochy do Poznania — na cmentarz Junikowo. 

s Według S. Sokołowskiego w połowie 1946 r. w nadl. Orle pracowali m. in.: 
zastępca nadleśniczego — Drewa, sekretarz — Kwiatkowski, Władysław Matuszew- 
ski, Franciszek Krawczyk, Spychalski, leśniczowie — Edward Jaskulski, Stefan 

Łuczak, Stefan Ptak, Andrzej Wdowczyk. 
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Przypomnienie postaci M. Danowskiego jest celowe nie tylko ze 

względu na jego cechy charakteru: szlachetność, uczciwość, pracowitość, 

a także fachowość i duże doświadczenie w dziedzinie leśnictwa. Jest on 

jednym z nielicznych w okresie międzywojennym pionierów wprowa- 

dzania do leśnictwa postępu naukowo-technicznego przez różnego rodza- 

ju wynalazki. Jego osiągnięcia na tym polu są znaczące i godne przypo- 

mnienia, tym bardziej, że dokonywane były bez pomocy innych obok 

normalnych obowiązków. 

Bohdan Szymański


