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Polish literature from the sphere of forestry and wood technology until World War II 

В ozwój i nastawienie piśmiennictwa dotyczącego problemów zwią- zanych z życiem praktycznym są uzależnione od przemian, którym to życie ulega oraz od najważniejszych potrzeb. Uwaga ta w pełni doty- Czy również piśmiennictwa leśnego. 
Dla Anonima Galla, piszącego w zaraniu naszej państwowości, (Kronika jego jest doprowadzona do 1113 r.) problem lasów sprowadzał się do uwypuklania trudności komunikacyjnych przez nie powodowa- 

nych, do wskazywania na obronną rolę puszcz i podkreślania ich zna- czenia jako terenów łownych i bartnych. Kroniki średniowieczne uwy- 
puklają wysiłki zmierzające do rozszerzenia powierzchni gruntów 
uprawnych kosztem puszcz. ; 

Dopiero statut wiślicki Kazimierza Wielkiego z 1347 r. utrwala pojęcie własności leśnej pod wpływem rosnącego zapotrzebo- 
wania na drewno, a więc i jego wartości. | 
_ W wiekach pozniejszych (XV w.) o lasach dostarczajacych wielkich lości miodu i zwierzyny wspominał Długosz. Podaje on wiele uwag 
pozwalających na poznanie składu gatunkowego współczesnych mu 
"SÓW, Obrazujących ich karczunek oraz spław drewna. | 
Ukształtowanie się w XVI w. folwarku pańszczyźnianego nastawio- 

lego na eksport zboża przyczyniło się do wykarczowania wielu terenów 
"nych, Zarazem nastąpił wzmożony eksport drewna oraz wzrosło 
wewnętrzne zapotrzebowanie. Wszystko to spowodowało dewastację 
asów, która objęła znaczne obszary kraju oraz zmniejszenie się po- Wierzchni puszcz. 

> arcin Kromer w pracy z drugiej połowy XVI w. wprawdzie паста], iz w Polsce pokrytej poprzednio ogromnymi lasami jeszcze Obecnie ilos¢ ich jest zupełnie wystarczająca, równocześnie jednak 
‘Kazywal, ze lasy od dalszych karczunków powinna chronić troska 
zachowanie budulca i drewna opałowego, zwierzyny i pożytków arinych. 
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W roznych pracach szesnastowiecznych i z pierwszej potowy XVII w. 
zwraca się uwagę na zagadnienie ochrony lasów przed wyniszczeniem 
oraz na zapewnienie trwałych z nich korzyści. Przejawia się to w dzie- 
łach ówczesnych pisarzy szlacheckich, jak Anzelm Gostomski, 
domagających się ograniczenia użytkowania lasów przez chłopów oraz 
podających nieliczne zalecenia dotyczące obchodzenia się z lasami. 
Zgodnie z tradycjami wieku Odrodzenia, zalecenia te czerpano przede 
wszystkim z dzieł autorów łacińskich i greckich lub ich średniowiecz- 
nych kompilatorów. Dzieło jednego z nich — Piotra Crescenty- 
r a, senatora Bolonii, zostało w XVI w. dwukrotnie przetłumaczone na 
język polski (1549, 1571). Wyrazem zainteresowania sprawami leśnymi 
na początku XVII w. była zapowiedź wydania pracy Teodora Za- 
wackiego, w której jeden z rozdziałów miał brzmieć: „Rola, łąki, 

las”. 

W praktyce jednak wyniszczenie lasow trwalo, a wrecz do wyjatkow 
nalezeli tacy magnaci, jak kanclerz Jan Zamoyski, ktory nie do- 
puszczał w swych rozległych dobrach do dewastacji lasów, lub jak 
Jan Ostroróg, wojewoda poznański, który w swym „instrukta- 
:zu' zalecał sztuczne odnawianie lasów dębowych. 

Wyrazem dążności do uporządkowania stosunków własnościowych 
lasów panującego w W. Ks. Litewskim, a więc również i na Podlasiu, 
była ustawa o tzw. „pomiarze na włóki', wydana w 1557 r. „Ustawa 
Króla Jegomości dla leśniczych W. Ks. Litewskiego”, która przewi- 
dywała, że lasy mają być rozdzielone według gatunków drzew, że należy 
„lakie kwatery czyli przedziały porobić, jakie do drzewa dojrzałości 
wymaga potrzeba”, i że ma być uregulowana eksploatacja poszczegól- 
nych kwater. 

| Colanie się gospodarcze i kulturalne kraju, spowodowane zniszcze- 
niami wojennymi, cechuje okres od połowy XVII do połowy XVIII w. 
W odróżnieniu od wielu krajów Europy, nadal nie powstają u nas prace 
poświęcone w całości problematyce leśnej, a jedynie wśród innych 
zagadnień omawiane są sprawy dotyczące lasów i leśnictwa. W tych 
czasach czołowym autorem, który poruszał zagadnienia leśne, był Ja- 
kub Haur. Wykorzystując prace antycznych i niektórych współ 
czesnych mu autorów obcych oraz wiadomości praktyczne zmierzał do 
uporządkowania eksploatacji lasów. Nadmieniał o potrzebie planowego 
użytkowania wielkich kompleksów leśnych, kolejno w różnych ich 
częściach oraz o ochronie przed wypasem bydła obszarów wyrąbanych: 

Dość ciekawa jest późniejsza od wyżej omówionej praca Gabrie- 
„a Rzączyńskiego (1721 r.) który poświęca wiele uwagi la- 
som, ich florze i faunie oraz lesistości kraju. W pracy swej Rzączy!ł” 
ski korzystał w dużym stopniu z opisu Polski A. Cellariusa, rodem 
z Prus, osiadłego w Holandii. Dodajmy, że mógł również korzystać 
z uwag o lasach i ich faunie w dawnej Rzeczypospolitej, zawartych 
w pracy. S Starowolskiego. Wobec tego, że nie przenikały do 
nas jeszcze zdobycze nauk przyrodniczych, które stanowiły właściwe 
podstawy do formułowania rozsądnych wskazań z zakresu leśnictwć! 
wszyscy nasi autorzy sprzed drugiej połowy XVIII w. opierali swoj” 
wskazania albo na własnym doświadczeniu, albo — jak i poprzednio ~~ 

na pracach autorów antycznych lub ich komentatorów. 
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Od lat szescdziesiatych XVIII w. nastepuje w Polsce okres głęboko 
sięgającego przewrotu umysłowego oraz przenikania do nas szybko 
rozwijających się na Zachodzie nauk przyrodniczych i wiedzy prak- 
tycznej. Autorzy nasi piszący o sprawach leśnych, zaznajamiając się 
z osiągnięciami zagranicznymi, mogli na nich opierać swe prace. 

Rozwija się w tym okresie czasopiśmiennictwo, którego wybitnym 
promotorem był Wawrzyniec Mitzler de Kololf, a później 
dużą rolę w jego rozwoju odegrał Piotr Świtkowski. Uwzględ- 
niało ono wśród innych zagadnień również i sprawy leśne. 

Do troski o lasy przynaglał fakt, że zarówno eksport drewna, jak 
| jego wewnętrzne zużycie, zwiększone przez rozwój manufaktur 
| wzrastające potrzeby hut szklanych oraz potażarni, spowodowały 
dalsze znaczne wyniszczenie lasów. 

Dopiero w tym okresie ukazują się prace poświęcone w całości za- 
gadnieniom leśnym. Z nich największą poczytność i znaczenie zyskała 
książka Krzysztofa Kluk a, która stanowiła pierwszy polski pod- 
Ięcznik z zakresu leśnictwa. Autor sprzeciwiał się stosowanej w Polsce 
plądrowniczej eksploatacji lasów i wypowiadał się za wprowadzeniem 
porządku w użytkowaniu lasu drogą zakładania rocznych zrębów oraz 
za sztucznym odnowieniem. Wprawdzie Kluk był samoukiem, ale odznaczał się dużą erudycją oraz starał się wykorzystać własne obser- wacje. Posiłkował się przede wszystkim pracami Duhamel du Mon- ceau, który wtedy był najwybitniejszym przedstawicielem nauk leś- 
nych w Europie. Praca Kluka nie otwierała nowych dróg nauce, ale ułatwiała przeniesienie zdobyczy obcych na teren polski. Niezapomnia- 
la jest jego rola jako twórcy licznych podręczników z zakresu nauk przyrodniczych opracowanych na zlecenie Komisji Edukacyjnej. Ogromne znaczenie dla rozwoju piśmiennictwa leśnego miała dzia- alność Piotra Świtkowskiego. Był on autorem wielu prac dotyczących problematyki leśnej. Szczególne znaczenie miało redago- wanie przez niego kilku czasopism, w których zamieszczał artykuły o tematyce leśnej. Wskazywał na wyniszczenie lasów, konieczność wy- stąpienia rządu w sprawie ich ochrony oraz na potrzebę rozbudowy w kraju technicznie udoskonalonych tartaków. Wzywał do propago- wania przez rząd sztucznego odnawiania lasów, jak również hodowania szybko rosnących drzew. 

W tych czasach powstały również różne instruktaże omawiające 
zagospodarowanie lasów. Do najbardziej znanych należy praca Anny abłonowskiej dotycząca lasów w jej dobrach podlaskich. Przy pisaniu tego instruktażu Jabłonowsk a wykorzystała literature 
Śśną zagraniczną. Zawierał on nie tylko uwagi dotyczące problemów 

> Charakterze praktycznym, ale i wchodzące w zakres podstaw przy- 
lodniczych lesnictwa. Poza wspomniana instrukcją dla administracji 
-Sslej było jeszcze parę innych, które służyły wzorem wielu właści- celom lasów. Do nich należy instruktaż sporządzony przez Ogiń- 
Skiego dla dóbr guzowskich koło Warszawy oraz dla oficjalistów 

onomii Grodzieńskiej, wydany przez A. Tyzenhauza. 
Z prac dotyczących problematyki leśnej wymienić należy „Historię 

naturalną" dawnej Rzeczypospolitej, napisaną w formie encyklopedii 
bIzez Remigiusza Ładowskiego. Sprawom leśnym poświę- 
“One sq hasta, jak „las'”, „lasy polskie" i wiele innych. 
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W drugiej połowie XVIII w. zostały przetłumaczone na język polski 
takie dzieła, jak Duhamela du Monceau o wyrobie węgla 
drzewnego, Mitterpachera (prof. uniw. w Budapeszcie) o prowa- 
dzeniu gospodarstwa wiejskiego, w tym i gospodarki leśnej oraz inne. 
Należy wreszcie dodać, że urobienie poglądu na lesistość kraju ułatwiały 
wtedy mapy sporządzane przez Zannoniego, Buschinga 
i Pertheesa. 

Po rozbiorach następuje nie tylko polityczne i gospodarcze rozbicie 

Polski, ale i zniszczenie części naszego dorobku kulturalnego. Pozostaje 

jednak zastęp światłych obywateli kraju, którzy i w zmienionych, trud- 
nych warunkach starali się krzewić naukę i szerzyć działalność oświa- 

Lowa. 

Już w pierwszym ćwierćwieczu ub. stulecia odradzają się ośrodki 
życia kulturalnego i powstają cenne prace z zakresu leśnictwa. W 1806r. 
Ludwik Plater publikuje swe „Gospodarstwo leśne". 

W każdym z trzech zaborów stosunki kształtują się odmiennie, ale 
procesem obejmującym całokształt ziem polskich było stopniowe ustę- 
powanie gospodarki feudalnej na rzecz nowej formacji kapitalistycznej. 
Łączyło się to z rozwojem przemysłu, a wobec mało jeszcze rozwinię- 
tego wydobycia węgla kamiennego, ze wzrostem zapotrzebowania ze 

strony przemysłu na drewno. Prócz tego wraz z rozwojem miast zwięk- 

szało się zapotrzebowanie na drewno opałowe. W tych warunkach, aby 

sprostać zadaniom stojącym przed lasami, rzeczą konieczną stawało się 

oparcie gospodarki leśnej na zasadach bardziej postępowej praktyki 

i zdobyczy naukowych z zakresu leśnictwa na Zachodzie. Nasi autorzy 

z pierwszej połowy XIX w. wykorzystywali przede wszystkim wzory 

niemieckie, przy czym stopniowo przystosowywali je do warunków 

krajowych. Równocześnie, wobec specyficznych cech gospodarki leśnej 

i dużego znaczenia lasów w gospodarce narodowej, zaczęto dążyć do 

kształtowania samodzielnego gospodarstwa leśnego, nie stanowiącego 

uzupełnienia do gospodarstwa rolnego. 

Najpomyślniej piśmiennictwo leśne rozwija się wtedy w Królestwie 
Polskim, które przez niedługi wprawdzie okres korzystało z pewnej 
samodzielności. Nastąpiło uporządkowanie gospodarki w lasach rządo- 
wych dzięki zespołowi utalentowanych leśników z Ludwikiem 
Platerem na czele. Do najbliższych jego współpracowników nale- 

żeli Julian Brincken, Gustaw Henke i inni. Oni też byli 
inicjatorami i głównymi współpracownikami czasopisma leśnego „Sył- 
wan", wydawanego w latach 1820—1858, i zawierającego wiadomośc! 

praktyczne i teoretyczne z zakresu leśnictwa i drzewnictwa. Artykuły 
zamieszczane w „Sylwanie'” uzasadniały politykę leśną Królestwa Ро! 
skiego i kształtowały poglądy ówczesnych leśników. Dzięki Plate" 
rowi i jego współpracownikom powstała w 1818 r. Szczególna Szkoła 
Leśnictwa. Powstają dość liczne prace obejmujące całokształt proble” 

matyki leśnej, lub też tylko pewne jej odcinki. Spośród pierwszyć 

możemy wymienić „Gospodarstwo leśne" Antoniego Auleitne" 
ra „wychowanka polskich szkół leśnych, wydane w 1845 T. Dzięki wy” 

korzystaniu przez autora własnych doświadczeń, znajomości 1850 
Królestwa Polskiego i ich potrzeb oraz oparciu się na najnowszyć. 
zdobyczach nauki obcej, była to bardzo pożyteczna książka, z ktorej 
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korzystało wielu leśników w swej pracy zawodowej. Wkrótce potem 
ukazała się analogiczna praca G. Henkego. 

Do prac obejmujących całokształt problematyki leśnej należy rów- 
nież „Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski" opracowany przez 
Wiktora Kozłowskiego. 

Z prac obejmujących części wiedzy leśnej należy wymienić przede 
wszystkim botanikę leśną wybitnego naszego naukowca Michała 
Szuberta. W „Sylwanie'”" ukazała się „Teoria ugruntowania leśni- 
ctwa rządowego" J. Brinckena, w której propagował on ideę libe- 
ralizmu gospodarczego, wskazywał na korzyści ustroju kapitalistycznego 
| obstawał za wyrzeczeniem się przez państwo ingerencji w sprawy 
lasów prywatnych. Był on również autorem monografii historycznej 
Puszczy Białowieskiej. 

W „Sylwanie' została opublikowana obszerna praca Mikołaja 
Reumanna dotycząca łowiectwa i jego dziejów oraz przewodnik dla 
stużby leśnej Klemensa Wydrzyńskiego, zawierający zarzą- 
dzenia władz leśnych Królestwa Polskiego za okres ich istnienia. 

Znacznie gorzej, wobec ucisku politycznego, braku szkolnictwa leś- 
nego i przemożnych wpływów nauki niemieckiej, przedstawiały się 
możliwości rozwojowe polskiego piśmiennictwa leśnego w zaborach 
austriackim i pruskim. Dopiero w 1845 r. powstaje Galicyjskie Towa- 
Izystwo Gospodarskie we Lwowie, w którego rozprawach poruszano 
różne zagadnienia z zakresu leśnictwa. Przez kilka lat ukazywały się 
również „Rozprawy Sekcji Leśnej" tego Towarzystwa. | | 

W 1850 r. powstato Zachodnio-Galicyjskie Towarzystwo Lesne z sie- 
dzibą w Krakowie, które przetrwało do 1865 r., gdy połączyło się z Kra- 
kowskim Towarzystwem Gospodarczo-Rolniczym. Wydawało ono cza- 
sopismo  „Jahresschrift des Westgalizischen  Forstvereins", które 
zamieszczało artykuły również w języku polskim. Na czele stał Albert 
Ihieriot, nie Polak z pochodzenia, ale zżyty z kulturą polską i pi- 
SząCy po polsku. W 1856 r. została opublikowana jego znana praca 
pt. „Technologia Leśna". 

W zaborze pruskim zaczyna kształtować się zastęp Polaków, którzy 
ukończyli studia w wyższych niemieckich szkołach leśnych (jak np. Hi- 
polit Trąmpczyński). Umieszczają oni artykuły dotyczące spraw 
leśnych w rozwijającym się polskim czasopiśmiennictwie rolniczym. 

Co się tyczy następnego okresu trwającego do odrodzenia Państwa 
Polskiego, a nacechowanego panowaniem ustroju kapitalistycznego, 
0 Coraz wyraźniejszym charakterze kapitalizmu monopolistycznego, to 
"zwój przemysłu, ośrodków miejskich i wzrost zaludnienia w Europie, 
Pzyczyniają się do wzmożonego zapotrzebowania na drewno. Wpraw- 
zle węgiel kamienny zastępuje drewno jako siłę energetyczną, ale 
Powstaje wiele innych jego zastosowań. Staje się rzeczą konieczną pod- 
Nesienie produkcyjnosci lasow w krajach kapitalistycznych pomimo 
nę Ycielskiego wykorzystywania bogactw leśnych krajów kolonial- 

się Nastepuje szybki rozwój badań naukowych w wielu krajach, rozwija 
о o nictwo i doświadczalnictwo leśne. Ale rozdarcie ziem polskich 

niaj rak samodzielności politycznej hamują prace naukową 1 utrud- 
4 rozwój piśmiennictwa leśnego. 
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Z chwilą uzyskania autonomii w 1867 r. najpomyślniejsze warunki 
powstały w zaborze austriackim. 

W 1882 r. powstaje Galicyjskie Towarzystwo Leśne, a od 1883 r. 
ukazuje się wydawane przez nie czasopismo „Sylwan'', który odegrał 
wybitną rolę w rozwoju naszego piśmiennictwa leśnego i stał się try- 
рипа polskich leśników. Zamieszczano w nim zarówno prace naukowe, 
jak i popularno-naukowe. Redaktorami i wspoipracownikami ,,Sylwana" 
byli czołowi leśnicy Małopolski. Spod pióra Henryka Strzelec- 
kiego, Władysława Tynieckiego i innych, wychodzą prace 
służące jako podręczniki dla młodzieży studiującej leśnictwo oraz dzieła 
przeznaczone dla leśników-praktyków. 

Duże znaczenie w upowszechnianiu wiedzy leśnej w zaborze austria- 
ckim miała praca zbiorowa pt. „Przewodnik dla leśniczych”, która 
ukazała się w 1866 r., a następnie w wydaniu rozszerzonym — w 1886r. 
Szczególnie duży udział w jej opracowaniu wziął H. Strzelecki, 
który należał do naszych najwybitniejszych przedstawicieli nauk leś- 
nych w ostatniej Cwierci ub. stulecia. 

Stałym współpracownikiem „Sylwana' był Emil Hołowkie- 
w icz. Poza artykułami z zakresu historii lasów i leśnictwa, w swej 
książce scharakteryzował on florę leśną i przemysł drzewny Galicji. 

Pomimo licznych trudności wysiłki czołowych leśników zmierzają 
do inicjowania własnych doświadczeń. Na przełomie ubiegłego i bie- 
żącego stulecia wybija się postać Stanisława Sokołowskie- 

go, którego nazwisko wkrótce staje się znane również poza granicami 
kraju Po Aleksandrze Nowickim, W. Tynieckim i Ka- 
zimierzu Achcie obejmuje on w 1905 r. redakcję „Sylwana . 
W 1912 r. ukazuje się jego „Hodowla lasu", której dwa nowe wydania 
wyszły w okresie międzywojennym. 

W Królestwie Polskim do 1858 r. był otwarty oddział leśny Instytutu 

Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, przez kilka lat 

działało Towarzystwo Rolnicze z Sekcją Leśną, ukazywał się (do 18581.) 
„„Sylwan", a po jego upadku — „Rocznik Leśniczy”, wydawany przez 
Aleksandra Połujańskiego, oraz inne czasopisma, jak „Rocz” 
niki Gospodarstwa Wiejskiego", szeroko uwzględniające sprawy leśne: 

Wypowiadali się w nich lub w samodzielnych publikacjach tacy auto" 

rzy, jak A. Połujański, Benedykt Aleksandrowicz 
(sprawy drzewne), Edward Pohlens i inni. Połujański by! 
rzeczówym krytykiem wielu wskazań ówczesnej leśnej nauki niemiec 

kiej. Jeszcze do chwili obecnej nieprzebrzmiałą wartość zachowało jeg” 
czterotomowe „Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernii zachod” 

nich Cesarstwa Rosyjskiego". | ta 

Ucisk po Powstaniu Styczniowym zahamował jednak na dłuższe Ć i 
życie kulturalne Królestwa Polskiego. Powstały w 1869 r. Instytut о. 
spodarstwa Wiejskiego i Lesnictwa w Pulawach, od początku z rosy) 

skim językiem wykładowym, już od lat osiemdziesiątych ub. ste 

traci ostatnich profesorów Polaków, jak Feliks Berdau (autor bo 

niki leśnej), Józef Krasuskii inni. ków 
Pomimo ucisku i powolnego wymierania starych marymontczy”. 

— autorów wielu dzieł z zakresu leśnictwa — czyniono jednak Po ai у 
publikowania polskich prac z omawianego zakresu. Do tego rodza. 
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wysiłków należy wydanie dwóch encyklopedii, a mianowicie „Encyklo- 
pedii rolnictwa i wiadomości związek z nim mających" (1873—1879) 
i „Encyklopedii Rolniczej" (1890—1902), w których zawarte są liczne 
artykuły z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, pióra poważnych naukow- 
ców i praktyków ze wszystkich zaborów. 

Po rewolucji w 1905 r. ucisk carski słabnie i dzięki temu powstaje 
możność powołania do życia Centralnego Towarzystwa Rolniczego 
z Wydziałem Leśnym i jego organem „Leśnikiem Polskim", redagowa- 
nym przez Jana Miklaszewskiego i Józefa Czaplic- 
kiego. W czasopiśmie tym starano się wskazywać na konieczność 
powstania w Królestwie .Polskim szkolnictwa leśnego i popularyzacji 
nauk leśnych. Od 1912 r. zaczęła ukazywać się w Warszawie również 
„Gazeta Leśna i Myśliwska". 

W zaborze pruskim w 1866 r. przy Centralnym Towarzystwie Go- 
spodarczym W. Ks. Poznańskiego powstaje Wydział Leśny, przy którym 
jednoczą się czołowi leśnicy polscy tego zaboru. Najwybitniejszy spo- 
śród nich, Józef Rivoli, w latach 1876—7 redaguje w Poznaniu 
„Przegląd Leśniczy” — czasopismo stojące na wysokim poziomie. Ri- 
voli był zarazem autorem wielu prac o charakterze badawczym i zdo- 
był duży rozgłos poza granicami kraju. 

Po upadku „Przeglądu" liczne artykuły z zakresu leśnictwa ukazują 
się w „Ziemianinie'” — organie Centralnego Towarzystwa Gospodar- 
czego. Obok Rivoliego do wybitniejszych przedstawicieli nauk 
ieśnych w zaborze pruskim należeli Józef Łukomski, Filip 
Skoraczewski i kilku innych. 

„Duże znaczenie dla zacieśnienia współpracy między leśnikami pol- 
skimi trzech zaborów miał I Ogólny Zjazd Leśników Polskich, który 
odbył się w Krakowie w 1907 r. Autorami referatów obrazujących dzieje, 
stan i potrzeby leśnictwa w każdym z zaborów byli: dla zaboru austria- 
ckiego — Ignacy Szczerbowski, dla Królestwa Polskiego — 
" Miklaszewski, dla zaboru pruskiego — F. Skoraczewski. 

Przechodząc do okresu międzywojennego, musimy zaznaczyć, że 
w tym dwudziestoleciu stosunki polityczne i społeczne uniemożliwiły 
należyte wykorzystanie rezerw twórczych naszego narodu. Jednak 
twierdzenie takie nie może przesłonić tego znacznego dorobku, który 
został wówczas osiągnięty. Przecież rozwija się nasze wyższe szkolni- 
CtWO leśne, powstaje leśne doświadczalnictwo, rozwijają się zrzeszenia 
leśników, powstają nowe czasopisma leśne, a poprzednio istniejące 
zyskują dość znaczne możliwości rozwojowe, kształtuje się fachowo 
wykształcona polska administracja lasów państwowych, rozwija się, 
POMIMO wielu oporów, przemysł drzewny. W tych warunkach ilość 
-lążek i artykułów z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i nauk pokrew- 

tych wzrasta bardzo znacznie. 
bit a wydziałach leśnych wyższych uczelni gromadzi się zespół wy- 
„Tych naukowców z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, którzy publi- 

zyja w Ióżnych czasopismach i w oddzielnych wydawnictwach wyniki 
i badań naukowych oraz prace popularyzujące wiedzę leśną. Wy- 
non JĄC nie żyjących naukowców, którzy pracowali w SGGW, trudno 

ас prof. Jana Miklaszewskiego, autora „Lasów i leśni- 
wa w Polsce" oraz wielu dzieł z zakresu leśnictwa, ekonomiki i sta- 
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tystyki leśnej. W SGGW katedrą Urządzania Lasu kierował prof. 
Władysław Jedliński, którego prace w dziedzinie metodyki 
badań leśnych zwróciły uwagę całego świata naukowego. Jego liczne 
publikacje pogłębiły znajomość przyrodniczych podstaw produkcji 
leśnej i oświetliły wiele problemów ekonomiki leśnictwa. Wybitne 
dzieła entomologiczne wyszły spod pióra pro. Zygmunta Mo- 
krzeckiego z tejże uczelni. 

Z ówczesnych pracowników SGGW wymienię jeszcze Wacława 
Niedziałkowskiego, autora cennych prac z zakresu typologii 

i fitosocjologii leśnej. Autorem znanych dociekań fitosocjologicznych 

dotyczących Gór Świętokrzyskich był prof. Seweryn Dziubałt- 
towski, a jego bliskim współpracownikiem — Roman Koben- 

dza, badacz stosunków fitosocjologicznych Puszczy Kampinoskiej. 

Wiele prac dotyczących roślinności drzewiastej Tatr opublikował 

prof. Marian Sokołowski. Liczne też były prace z zakresu 

drzewnictwa prof. Adama Schwarza. 

Nadal katedrą Dendrometrii w SGGW kieruje prof. Jerzy Gro- 

chowski, autor licznych prac, które już przed wojną wywierały 

duży wpływ na kształtowanie się i rozwój dendrometrii. Prof. Fran- 

ciszek Krzysik, który kierował katedrą Użytkowania Lasu, 

a obecnie również pracuje w SGGW, w okresie przedwojennym SZCze- 

gólnie dużo wysiłków poświęcił badaniom problemu właściwego zuzyt- 

kowania drewna buka oraz modernizacji przemysłu tartacznego 

w Polsce. 
Podwaliny pod ekonomikę leśnictwa kładł prof. Stefan Stud- 

niarski z wydziału rolniczo-leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, 
autor pracy pt. „Podstawy i zadania polityki leśnej". Już w okresie 
przedwojennym duże zainteresowanie wzbudziły prace ekonomisty leś- 

nego, związanego z katedrą, prof. Studniarskiego, Tadeusza 

Molendy, obecnie profesora i wiceministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego. Wiele prac dendrometrycznych wyszło spod pióra prot. 
Tadeusza Wielgosza. W latach dwudziestych ukazała $16 
ostatnia książka profesora Rivoliego pt. „Ogólny zarys geogralii 

Jeśnictwa", zawierająca wiele ciekawych i oryginalnych myśli. W ra 

mach katedry Hodowli Lasu powstają pierwsze prace przyszłego jej kie” 
rownika prof. Leona Mroczkiewicza, dotyczące w szczegól” 
ności gospodarki bezzrębowej. Liczne prace z zakresu botaniki leśnej 
opublikował prof. Konstanty Stecki. Problemy z zakresu inzy” 
nierii leśnej i innych gałęzi leśnictwa omawiał w swych publikacjach 
prof. Julian Rafalski. Badania z zakresu fizyki drewna prowe” 

dził w zakładzie Chemii Ogólnej obecny profesor Tadeusz Pe!’ 
kitny. W tymże Uniwersytecie działał jako profesor systematyk! 

i geografii roślin Józef Paczoski, uznawany w Świecie naukowym 
za współtwórcę fitosocjologii. Poza licznymi innymi pracami byt oF 
autorem monumentalnego dzieła ,,Lasy Bialowiezy”. o. 

Na wydziale rolniczo-lasowym Politechniki Lwowskiej szczególne 

płodnym autorem był wybitny entomolog — prof. Aleks ande! 
Kozikowski. Na tymże wydziale prof. Cyryl Kochanowsk! 
zmierzał w swych publikacjach do wyjaśnienia różnych problemów 

gospodarczych związanych z leśnictwem i drzewnictwem. Wiele wal 
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tościowych opracowań z zakresu botaniki leśne j wyszło spod pióra 
prot. Szymona Wierdaka. Cenne prace z dziedziny botaniki i eko- 
logii publikował stojący poza oddziałem lasowym Politechniki prof. De- 
zydery Szymkiewicz. Tematyka hodowli lasu była przedmio- 
tem licznych prac prof. Kazimierza Sucheckiego, autora 
„Wykładu nauki o siedlisku leśnym". Problematykę dendrometryczną 
rozwijał tu doc. Władysław Płoński oraz późniejszy profe- 
sor Tadeusz Gieruszyhski. 

Wreszcie w Krakowie dzieki objeciu katedry lesnictwa Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego przez Stanisława Sokotowskie go po- 
wstał poważny ośrodek pracy badawczej, której wynikiem były liczne 
książki i artykuły, jak „Badania roślin drzewiastych", „Las tatrzański" 
i inne. Następcą prof. Sokołowskiego został prof. Edward Cho- 
dzicki, który w swych opracowaniach omawiał węzłowe zagadnienia 
hodowli lasu. 

Dużą rolę w rozwoju doświadczalnictwa leśnego odegrał Instytut 
Badawczy Lasów Państwowych w Warszawie kierowany przez Jana 
Hausbrandta. Liczne prace w nim wykonane wydatnie wzboga- 
ciły naszą literaturę leśną. Dyrektor Hausbrandt był autorem cen- 
nych prac dotyczących fenologii, hodowli lasu i gleboznawstwa leśnego. 

Kierownikiem oddziału Ochrony Lasu był tu wybitny specjalista, 
autor wielu cennych prac entomologicznych, późniejszy profesor SGGW, 
Marian Nunberg. Obecny profesor Henryk Orłoś pro- 
wadził badania nad chorobami drzew leśnych. | 

Oddziałem Hodowli Lasu kierował późniejszy profesor SGGW Ta- 
deusz Włoczewski, którego prace dotyczyły w szczególności 
wpływu klimatu i gleby na rozwój drzew, co dawało podstawy do pla- 
nowania hodowlanego. Należy wspomnieć również o działalności ba- 
dawczej w zakresie gleboznawstwa leśnego obecnego profesora Lu- 
jana Królikowskiego i o wszechstronnym, dogłębnym opra- 
cowaniu przez obecnego profesora Stanisława Tyszkiewicza 
problematyki nasiennictwa leśnego. Wspomnę również o osiągnięciach 
tie żyjących już Feliksa Jezierskiego — z zakresu żywico- 
(ania oraz związanego twórczością naukową z Instytutem Badawczym 
“sow Państwowych — Jana Jerzego Karpińskiego, wie- 

loletniego kierownika Białowieskiego Parku Narodowego. Jego prace 
adawcze dotyczyły w szczególności typologii i ekologii lasu, owado- 
"awstwą i ochrony lasu. Staraniem Instytutu została wydana znana 
braca O. Hedemanna „Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce 
brzedrozbiorowej”. 

. Prace naukowe i popularno-naukowe ukazywały się w takich czaso- 
mach, jak „Syłwan”, „Las Polski" i inne. Artykuły w nich zawarte 
stanowią ważne świadectwo dużego dorobku naszego międzywojennego 
FiSmiennictwa leśnego. W 22 rocznikach „Sylwana'' międzywojennego 
ukazało się ok. 240 prac napisanych przez 120 autorów, a w 19 rocz- 
tonne „Lasu Polskiego" — ponad 300 prac napisanych przez 170 au- 

Wiele Z tych prac miało charakter badawczy o doniosłym znacze- 
dla nauki i pracy leśnej. Charakter wyłącznie naukowy miały: " oSwladczalnictwo Leśne" — organ Komisji Doświadczalnictwa Leś- 
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nego SGGW w Warszawie oraz wychodzace w Poznaniu ,,Roczniki Nauk 
Rolniczych i Leśnych". Pomijam czasopisma leśne o charakterze popu- 
larno-naukowym lub popularnym. 

Liczne prace opublikowane w latach międzywojennych przez autorów 
przeze mnie wymienionych i nie wymienionych przyczyniły się do 
znacznego postępu w leśnictwie i drzewnictwie. Dzięki takim naukow- 

com jak Jedliński, Miklaszewski, S Sokołowski, Stud- 
niarski, Paczoski i inni zostały rozbudowane poszczególne 

dyscypliny z zakresu leśnictwa. 
Kończąc moje uwagi, chcę podkreślić etapy, które przeszło nasze 

piśmiennictwo leśne i drzewne. 
Fragmentaryczne rozważania, oparte na pewnych praktycznych $ро- 

strzeżeniach i pracach autorów antycznych i ich średniowiecznych ko- 

mentatorów, zostają w drugiej połowie XVIII w. zastąpione pracami 

poświęconymi w całości omawianym zagadnieniom. W pracach tych 

opartych na wzorach francuskich a później niemieckich autorzy wyko- 

rzystywali zdobycze ówczesnych nauk przyrodniczych. | 

Dalsze wysiłki, wiek XIX i początki bieżącego, to dostosowywanie 

wzorów obcych do warunków polskich, krytyczna analiza tych wzo- 

rów i wreszcie dążenie do opracowania samodzielnych poglądów na 

podstawie własnych obserwacji i doświadczeń o charakterze nauko- 

wym. Proces ten przybiera szczególnie na sile w okresie międzywo- 

jennym. 
Pomimo wielkich strat poniesionych przez naszą naukę podczas 

drugiej wojny światowej, istnieje już zespół naukowców i praktyków, 

którzy w Polsce Ludowej w zmienionych warunkach, pomyślnych dla 

rozwoju leśnictwa i drzewnictwa, przyczyniają się do dalszego wydat- 

nego rozwoju piśmiennictwa z omawianego zakresu. Rozbudowanć 

szkolnictwo leśne pozwala na stałe rozszerzanie kadr autorów 1 Uzu- 

pełnianie poprzedniej generacji nowymi siłami. 

Краткое содержание 

Автором представлено развитие польской лесной литературы. Необходимость 

заботы о лесах возникла только в ХУГТ веке, когда развитие зернового помещи” 

чьего фольварка и экспорт древесины привели к уменьшению лесных площш®” 

дей и их разорению. В тогдашних работах находятся различные заметки отнб” 

сительно лесных вопросов, но самостоятельные работы из области лесоводств® 

псявляются только во второй половине ХУПТ века, основанные на достижениях 

западных стран в области естественных наук. Первоначально серьёзное влиЯ” 

ние на польскую лесную литературу имеет французская наука, а в ХХ веке — 

немецкая. 

Польские авторы стремятся, однако, приспособить указания иностран 

наук к польским условиям, проявляя много критицизма и стремятся, несмотрй 

на многочисленные препятствия, вызванные разделом страны на три OKKJTIĆ” 

ционные части, проводить собственные исследования. Это благоприятствуе" 

углублению работ в области лесоводства в последние десятилетия период 

оккупации, прежде всего, на территории австрийской оккупации, где существ?” 

вали более благоприятные условия развития польской науки. Однако, толькг 

ных 
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после получения независимости, в междувоенный период возникли расширен- 
ные центры лесной науки, благодаря которым могли также развернуться иссле- 
дования в области лесоводства и деревообработки. Развивается одновременно 
профессиональная литература. В результате исследовательских работ возникли 
в этот период многочисленные произведения в области лесоводства и древеси- 
новедения, представляющие большую научную ценность. 

Summary 

Author presented the development of the Polish forest literature. The need for care 
of forests originated not earlier than in the XVIth century, when the development of 
grain corvée farming and wood export caused the shrinkage of forest area and the de- 
pletion of woods. In contemporary works there were cited various remarks concerning 
forest matters, but independent elaborations from the field of forestry originated only 
in the second half of XVIIIth century and were based on achievements of natural 
Sciences in western countries. At the beginning the French science exerted a serious 
influence upon Polish literature, while in XIXth century — the German one. 

Polish authors aimed, however, at the adaptation of recommendations of foreign 
science to Polish conditions, revealed strong criticism and endeavoured, in spite of 
many obstacles caused by the division of country into three partitions, to carry out 
their own research. This favoured the deepening of works from the sphere of forestry 
during last decades of partition period, first of all under Austrian partition, where 
existed more favourable conditions for the development of Polish science. It is, howe- 
ver, only when the independence was gained during the inter-war period, then there 
were formed broadly extended centres of forest science, owing to which studies from 
the sphere of forestry and wood science could develop. At the same time professional 
Journalism was developed. As a result of research works there were written during 
this period numerous works from the sphere of forestry and wood science with high 
scientific value. 
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