
Zagadnienia leśnictwa na konferencji poświęconej 
dziejom gospodarstwa wiejskiego 

dniach 16—18 września 1964 r. od- 

była się w Ośrodku Lasów Doświad- 

. czalnych SGGW w Rogowie Ogólnopolska 

Konferencja poświęcona dziejom gospo- 

darstwa wiejskiego, 

Inicjatorem tej konferencji była Ko- 

misja Koordynacji Badań nad Dziejami 

Wsi Komitetu Nauk Historycznych PAN, 

a organizatorami: Instytut Historii Kul- 

tury Materialnej PAN oraz powyższa Ko- 

„misja, | 

Program przewidywał sesję plenarną, 

a następnie obrady w dziewięciu sek- 

cjach. 

Sprawami leśnictwa zajmowała się Sek- 
cja VII — Dzieje leśnictwa (kierow- 

nicy — prof. dr A. Żabko-Potopo- 
wicz oraz prof, dr J. Broda) oraz 

częściowo Sekcja II — Środowisko geo- 
graficzne w rozwoju gospodarstwa wiej- 
skiego (w zastępstwie nieobecnego prof. 
dr M. Strzemskiego pracami tej 
Sekcji kierował prof, dr A. Żabko- 
-PotopowiczZ). 

W konferencji brało udział około 130 
osób: historyków, geografów, rolników, 
leśników i in. W obradach uczestniczyło 
kilkanaście osób — członków Komisji Hi- 
storii Leśnictwa Polskiego Towarzystwa 

' Leśnego. 
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Na temat leśnictwa wygłoszono ogółem 

8 referatów, 

W pierwszym dniu, na sesji plenarnej 

referat pt.: „Ewolucja funkci gospodar- 

czej leśnictwa na tle postępu technicz- 

nego i ekonomicznego' wygłosił wice- 

minister LiPD prof dr T. Molenda. 

Podczas obrad Sekcji VII wygłoszono 

kolejno referaty: 

1) prof. dr J.Broda: „Proces pow- 

stawania gospodarstwa leśnego '; 

2)prof, dr A. Zabko-Potopc- 
wicz: „Wpływ zachodnioeuropejskiego 

piśmiennictwa i idei ekonomicznych na 

rozwój wczesnokapitalistycznego gospodar- 

stwa leśnego w Królestwie Polskim'; 
3)dr J. Bartyś: „Przegląd powo- 

jennych badań w Polsce nad dziejami 

leśnictwa''; 

4) nadesłany przez przebywającego 

obecnie w ZSRR prof. dr E Więcko 

relerat pt, „Przegląd badań w Związku 

Radzieckim nad dziejami leśnictwa (1918— 

1963)"; . 

5) prof. dr. A. Zabko-Potopo- 

wicz: „Znaczenie badań historycznych 

dla gospodarstwa leśnego"; a 
6) doc. dr K. Ślaski: „Eksploata- 

cja lasów w Polsce do połowy XV wie- 

ku.  -- aa



Szczególnie dwa pierwsze i dwa ostat- 

nie referaty wywołały bardzo ożywio- 

ną dyskusję, w tym również liczne wy- 

powiedzi nie leśników: historyków, etno- 

grafów, archeologów i in., które z jed- 

nej strony świadczą o powszechności 

występowania zagadnień związanych z 

dziejami leśnictwa w badaniach histo- 

rycznych dotyczących wsi, z drugiej — 

ukazują różne aspekty nieraz tego same- 

go zjawiska, ujawniają nowe fakty, po- 

szerzają materiał zawarty w referatach 

itp. 

W Sekcji II wygłoszono 3 referaty, 

w tym jeden bezpośrednio związany z 

leśnictwem — prof. dr A. Żabko-Po- 
topowicz: „Zarys historii wylesień w 

Polsce do pierwszej wojny światowej w 

powiązaniu ze stosunkami rolniczymi. 

Dwa pozostałe referaty dotyczyły historii 

zjawisk klimatycznych i meteorologicz- 

nych (prof. dr H. Mitosek oraz prof. 

dr S. Inglot). 
Należy zaznaczyć, że referaty j komu- 

nikaty, stanowiące treść obrad konferen- 

cji mają ukazać się drukiem w 1966 r. 

nakładem Instytutu Kultury Materialnej 

w formie specjalnego zeszytu jego wy- 

dawnictw. 

W podsumowaniu konferencji, którego 

dokonał prof. dr H, Łowmiański 

znalazł się również postulat dotyczący 

potrzeby dalszych badań nad procesami 

wylesiania i użytkowaniem lasów w Pol- 

sce w ujęciu historycznym, 

Z obrad konierencji można chyba rów- 

nież wysnuć wniosek, że badanie dzie- 

jów leśnictwa powinno zająć więcej miej- 

sca w pracach poświęconych współczes- 

nej problematyce leśnej, Prowadzenie 

pracy badawczej w zakresie historii leś- 

nictwa byłoby wskazane nie tylko na 

wydziałach leśnych wyższych uczelni, lecz 

również i w innych instytucjach o cha- 

rakterze naukowym pracujących w dzie- 

dzinie leśnictwa, 

Bohdan Szymański


