
Wspomnienie o drze inż. Jerzym Jackowskim 

Воспоминание о докторе инж. Ежи Яцковском 

Dr ing. Jerzy Jackowski — obituary note 

D inż. Jerzy Jackowski, główny specjalista 
I do spraw ochrony środowiska w Okręgo- 

wym Zarządzie Lasów Państwowych w Szcze- 

cinku, zachorował 25 września 1976 r. na za- 
wał serca. Po przejściowej poprawie, przewie- 
ziony helikopterem do szpitala w Szczecinie, 
zmarł — wbrew nadziejom — 30 września. 
Pogrzeb odbył się w dniu 5 października na 
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 

J. Jackowski urodził się 22 października 
1912 r. w Samhorodku, w okręgu kijowskim. 
Po pierwszej wojnie światowej rodzina prze- 
niosła się do Polski. Studia średnie odbył w Li- 

ceum | Krzemienieckim i tu uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnym 
etapem były studia na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwo- 
wskiej, gdzie w 1935 r. uzyskał dyplom inżyniera leśnika. W latach 
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1935—1936 odbył obowiązkową służbę wojskową w Szkole Podchorą- 

żych we Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 1936—1939 pracował jako 

praktykant w lasach Liceum Krzemienieckiego oraz w Nadleśnictwie 

Hubin koło Włodzimierza Wołyńskiego, w którym po ukończeniu prak- 

tyki objął stanowisko adiunkta. 

W 1939 r. odbył kampanię wrześniową jako podporucznik w 2 Pul- 

ku Artylerii Ciężkiej (Chełm Lubelski). W okresie okupacji był żołnie- 

rzem Armii Krajowej pod pseudonimem „Brzoza”. W chwili śmierci był 

kapitanem rezerwy artylerii. | 

W 1939 r. został zatrudniony w lasach janowskich, przekazanych na 

obiekt doświadczalny Wydziału Leśnego w Lwowskim Instytucie Poli- 

technicznym. Stąd przeszedł w 1940 r. na aspiranturę w kierowanej 

przez prof. Szymona Wierdaka Katedrze Botaniki Lasowej; zapoczątko- 

wany w ten sposób nurt pracy naukowej został przerwany w czerwcu 

1941 r. przez wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Mgr Jackowski 

przeszedł ponownie do pracy w terenie. W latach 1941—1944 był adiun- 

ktem w Nadleśnictwie Winniki koło Lwowa; równocześnie działał jako 

żołnierz AK. Po akupacji hitlerowskiej powrócił do pracy dydaktyczno- 

naukowej, zajmując w latach 1944—1945 stanowisko asystenta u prot. 

Wierdaka w Lwowskim Instytucie Politechnicznym. Z końcem 1945 r. 

przeniósł się w trybie repatriacji do Polski. Objął kierownictwo nad- 

leśnictwa w Klosnowie. W 1946 r. został powołany na stanowisko inspek- 

tora obwodowego w Elblągu, w nowo zorganizowanej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Gdańsku. W 1952 r. został przeniesiony na stanowisko 

inspektora w Dyrekcji LP w Olsztynie, w latach 1958—1959 był dy- 

rektorem Rejonu Lasów Państwowych w Szczytnie. W sierpniu 1959 r. 

został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw zagospo- 

darowania lasu w OZLP w Szczecinie. W 1973 r. został głównym specja- 

listą do spraw ochrony środowiska w OZLP w Szczecinie, a po zmia- 

nach organizacyjnych — od lipca 1975 r. — w OZLP w Szczecinku. 

Pod wpływem powodowanych przez wojnę zmian pierwsze lata w 

życiu zawodowym mgra Jackowskiego stanowią przeplatające się okre- 

sy pracy zawodowej w terenie i pracy dydaktyczno-naukowej w Uczel- 

ni. Okres czterech lat pracy naukowej w Politechnice Lwowskiej pod 

kierownictwem wybitnego przyrodnika umożliwił 'pogłębienie wiado- 

mości teoretycznych, wszczepił umiłowanie nauki i wywarł decydujący 
wpływ na ukształtowanie osobowości młodego człowieka. Chęć szuka- 

nia konkretnych rozwiązań i dążność do wiązania skutków i przyczyn 
dominują w ciągu 40 lat pracy zawodowej Kolegi Jackowskiego, wy- 
zwalając w Nim nurt konfrontowania teorii z praktyką. Wyrazem tego 
było intensywne włączenie się w działalność towarzystw naukowych, za- 
początkowanie własnych badań i coraz śmielsze wypowiadanie się w pu- 
blikacjach problemowych i naukowych. Ciekawe przyrodniczo zespoły 
leśne Pomorza Zachodniego i prężnie rozwijające się ośrodki naukowe 
Szczecina stwarzały warunki aktywnego działania. 

Kolega Jackowski włączył się czynnie w działalność P'TL, Polskiego 
Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Ligi Ochrony Przyrody, Pol- 
skiego Towarzystwa Botanicznego, SITLiD-u, PZŁ, PTTK i innych or- 
ganizacji społecznych. W latach 1960—1966 był zastępcą przewodniczą- 
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cego Wojewódzkiej Rady Łowieckiej oraz — w latach 1960—1973 — 
zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Łowieckiej w Szcze- 
cinie. Od 1962 r. był przewodniczącym podkomisji do spraw eksportu 
runa leśnego w oddziale szczecińskim Polskiej Izby Handlu Zagranicz- 
nego. Od 1965 r. był przewodniczącym Oddziału PTL, a od 1968 r. pre- 
zesem Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie; oby- 
dwie funkcje sprawował do końca życia. Jego działalność w PTL była 
prężna i twórcza. W latach 1960—1966 brał żywy udział w przygoto- 
waniu krajowej konferencji naukowej na temat ,„Metody zagospodaro- 
wania lasów bukowych w Krainie Bałtyckiej”. Celem konferencji było 
określenie zasad i sposobów gospodarowania w drzewostanach bukowych 
Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
Puszczy Bukowej. W konferencji odbytej w październiku 1966 r. wzięli 
udział leśnicy województwa gdańskiego, szczecińskiego i koszalińskiego 
oraz wybitni specjaliści z wielu ośrodków naukowych kraju. Rezultatem 
przeprowadzonych rozważań było sprecyzowanie poglądów i stworzenie 
podstaw do skoordynowania metod dalszego postępowania. 

Działając w imieniu Zarządu Głównego PTL niejednokrotnie przyj- 
mował naukowców i grupy leśników z krajów sąsiednich, a nawet z da- 
lekiej Kanady. 

Obok działalności zawodowej i organizacyjnej Kol. Jackowski pro- 
wadził systematycznie dociekania naukowe w stopniu, na jaki pozwalały 
jego obowiązki służbowe i zaangażowanie w pracy społecznej. W wyni- 
ku działalności naukowej Rada Wydziału Leśnego WSR w Krakowie na- 
dała Kol. Jackowskiemu 12 maja 1971 r. stopień doktora nauk leśnych 
na podstawie rozprawy pod tytułem „Badania zależności między szero- 
kością słoi rocznych a jakością drewna w drzewostanach sosnowych 
dzielnicy Niziny Szczecińskiej”. W badaniach uwzględniono 4 bonitacje 
siedliska; zlokalizowano je w 11 nadleśnictwach, w 56 przeznaczonych 
do wyrębu drzewostanach, z których pozyskano 20283 m3 drewna tar- 
tacznego. Analizie poddano 569 drzew próbnych. Rozprawa była oparta 
na bogatym materiale liczbowym, który zestawiono wykorzystując mo- 
zliwości jakie stwarza współdziałanie praktyki z nauką. Analiza liczb 
wykazała, że w drzewostanach sosnowych, we wszystkich klasach bo- 
nitacji siedliska, istnieje zależność między słoistością drewna w okresie 
pierwszych 10 oraz pierwszych 20 lat życia a jakością drewna w wieku 
rębności; im mniejsza średnia szerokość słoja w dwóch pierwszych dzie- 
sięcioleciach tym wyższa jakość drewna tartacznego. 

W zestawieniu z badaniami Dziewanowskiego i Koconia, którzy pra- 
cując odmiennymi metodami udowodnili wpływ czynnika wieku na ja- 
kość drewna, rozprawa Kol. Jackowskiego uwydatniła wpływ bonitacji 
siedliska oraz warunków wzrostu w okresie młodocianym na docelową 
wartość drewna: najwyższe wyniki jakościowe uzyskuje się w drze- 
wostanach sosnowych ma siedliskach II bonitacji, z drzew pochodzących 
z odnowienia maturalnego pod okapem drzewostanu; w tym przypadku 
traci się na ilości, natomiast zyskuje się na jakości drewna. 

Pracę opublikowano w „Folia Forestalia Polonica”; jej promotorem 
był prof. R. Dziewanowski z Politechniki Gdańskie j. 

Na tle pracy w leśnictwie dr Jackowski rozwijał wybitną działalność 
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w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego. 

Wyrazem tej działalności było osiągnięcie w 1974 r. w Szczecińskim 

Okręgu LOP liczby 55 036 członków, co stanowiło 5,8% ogółu mieszkań- 

ców województwa, organizowane na wysokim poziomie sesje naukowe 

lub wydana w 1974 г. — z okazji XX-lecia działalność Ligi w wojewódz- 

twie szczecińskim — publikacja zbiorowa „Wartości przyrodnicze Ziemi 

Szczecińskiej”. W kształtowaniu tych wartości brał konkretny udział 

jako członek Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody 

w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szcze- 

cińskiej powierzył Mu prowadzenie wykładów z zakresu ochrony 

i kształtowania środowiska na podyplomowym studium planowania prze- 

strzennego. W związku z tym opublikował w 1974 r. skrypt pt. „Wy- 

brane zagadnienia leśnictwa dla potrzeb planowania przestrzennego . 

Dr Jackowski pracował do ostatnich chwil życia. W szpitalu w Szcze- 

cinku przystąpił do opracowania recenzji książki 5. Myczkowskiego 

„Człowiek — Przyroda — Cywilizacja”; uwagi wstępne doprowadził do 

strony 170. 

Praca Kolegi Jackowskiego budziła szacunek i uznanie. Był odzna- 

czony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, Medalem XXX-lecia PRL, Odznaką 1000- 

-lecia Państwa Polskiego, odznaką „Gryf Pomorski” oraz odznaką ,,Za- 

służony dla Leśnictwa”. Był wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Ligi 

Ochrony Przyrody i Polskiego Towarzystwa Leśnego, Srebrną i Złotą 

Odznaką Polskiego Związku Łowieckiego, Srebrną Odznaką NOT oraz 

odznakami innych organizacji społecznych. 

Kolega Jackowski był zamiłowanym leśnikiem, cechowały Go sze- 

roki horyzont i rzetelna wiedza. Jego zasługi dla lasów i leśnictwa Po- 

morza stawiają Go w rzędzie najbardziej zasłużonych leśników polskich. 

Był człowiekiem prawym i dobrym, człowiekiem jednającym przy- 

jaźń i uznanie, człowiekiem którego trudno zastąpić. 

Położył duże zasługi dla leśnictwa. 

Odszedł przedwcześnie w pełni energii 1 sił twórczych, zostawiając 

po sobie żal i dobre wspomnienie. 

Franciszek Krzysik


