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Rozwój literatury leśnej w tym okrasie jest wynikiem działalności pracowników maiu- 
ki związanych z wyższymi (uczelniami i Instytutem Badawczym Lasów Państwowych. 
Wiele miejsca zajmuje w pracy omówienie dorobku wybitnych przedstawicieli nauk 
leśnych: W. Jedlińskiego, J. Grochowskiego, W. Niedziałkowskiego, J. Miklaszewskie
go i M. Sokołowskiego związanych z uczelnią warszawską, mniej szczegółowo nato
miast przedstawiona jest działalność ośrodka poznańskiego, lwowskiego i kra
kowskiego.

Zgodnie z zainteresowaniami autora szczególnie dokładnie opracowane jest za
gadnienie badań nad historią lasów i gospodarki leśnej. Niezależnie od specjalnego 
rozdziału poświęconego piśmiennictwu z tego zakresiu temat ten jest uwzględnio
ny szeroko i w innych częściach pracy.

Bardzo jasno została podkreślona rola, jaką w wieku X IX  i początku X X  w. 
kolejno odegrała literatura leśna zatoru rosyjskiego i następnie austriackiego; 
a w okresie niepodległości — ośrodek naukowy warszawski i w części poznański.

Do artykułu załączony jest obszerny 1245 pozycji liczący, spis dzieł określony 
przez autora nazwą Literatura. To cenne zestawienie zastało podzielone na cztery 
części; ocena jego kompletności —  ze względu na zastosowaną selekcję — jest 
w tych krótkich uwagach niemożliwa. Należy jednak podkreślić, że uwzględnienie 
w dużej mierze zawartości czasopism leśnych i rolniczych stawia zestawienie w rzę
dzie wartościowych spisów bibliograficznych. Pewne zastrzeżenia budzi niekom
pletność części opisów, lecz nie pomniejsza to wartości zestawienia.

Praca daje w ogólnym zarysie obraz naszego piśmiennictwa leśnego, uwzględnia 
w szerokim zakresie literaturę historyczną oraz zawartość czasopisma. W pewnym 
stopniu stanowić ona może wzór tego typu opracowań.

Zdzisław Kosiek

Ąpolonia G ł o w a c k a ,  Włodzimierz Adolf Wolniewicz, pionier postępu rolni
czego w Wielkim Księstwie Poznańskim, s. 141—273

Naukowe rolnictwo w Polsce poprzedzało w X IX  w. przełamywanie konserwa
tyzmu w teorii i praktyce ziemiańskiej przez wybitne, duchem postępu owiane jed
nostki. Ruch ten zrodził się w kołach światlejszej szlachty, która w warunkach po
litycznej niewoli miała ambicje dalszego przewodzenia narodowi w walce czy pracy 
pokojowej. W pierwszej połowie X IX  w. zjawisko to zaznaczyło się w Kongresówce 
i w Poznańskiem, Galicja 'bowiem w okowach systemu Mettemicha dziesiątkami 
lat czekała na uwzględnienie najoczywistszych i najumiarkowaniej wyrażanych po
stulatów. Niestety, sam proces unowocześniania polskiej 'produkcji rolnej w teorii 
i praktyce jest dotąd prawie zupełnie nieznany i tylko ogólnikowo Wiązany z kilko
ma 'postaciami, jak gen. Chłapowski, Gutakowski, Garbiński. Wymaga więc on 
jeszcze wielu badań szczegółowych.

Trzeba stwierdzić, że praca dr Apolonii Głowackiej wypełnia w dużym stopniu 
tę lukę odnośnie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Wpłynęła na to postać bohate
ra —  Włodzimierza Wolniewicza — prezesa Centralnego Towarzystwa Gospodar
skiego, redaktora czołowego periodyku rolniczego Wielkopolski „Ziemianina”, 
uczestnika powstań 1830 i 1863 r., ziemianina-demokraty, wszechstronnego publicy
sty i działacza społecznego, który swą działalnością wypełnia na omawianym odcinku 
lata. 1830—1884. Od współczesnych sobię odbijał Wolniewicz gruntawniejszym przy- 
bzęisj 'v .;Ai.:"
, wał; Por. przypis przy tytule poprzedniej recenzji (przyp. red.).
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gotowaniem naukowym (przyrodniczym, chemicznym i rolniczym), szerokością i sa
modzielnością obserwacji, pasją nowatorską, przykładem życia pełnego ofiarności, 
patriotyzmu, romantyzmu i ruchliwości, wzlotów i upadków.

Autorka, wobec zniszczenia jedynych poważniejszych do tej postaci archiwaliów, 
musiała z trudem wyłuskiwać prawdę o Wolniewicziu z rozsianej w archiwach wiel
kopolskich i śląskich korespondencji, z drobnych nieraz wzmianek prasowych, z bar
dzo obfitej twórczości publicystycznej. Z tych mozolnych badań wyłania się nie tyl
ko ciekawa i nieznana postać czołowego „agromana” Wielkopolski — bo mimo ca
łego jego entuzjazmu dla wiedzy rolniczej trudno go traktować jako rolnika nauko
wego — ale zarazem interesujące ogólniejsze tło organizacji, praktyki i teorii rol
nictwa wielkopolskiego w połowie X IX  w.

Monografia składa się — nie licząc krótkiego wstępu i zakończenia — z czterech 
większych rozdziałów. Pierwszy dotyczy stanu rolnictwa wielkopolskiego przed 
rokiem 1840. W sposób zwięzły, a plastyczny odmalowuje tu autorka wysiłki dążące 
do wyrwania tej dzielnicy z dotychczasowego 'marazmu. Rozdział następny daje peł
ny życiorys Wolniewicza — jego młodość, pracę niepodległościową, działalność re
daktorską, działalność w organizacjach rolniczych, ostatnie lata życia. Rozdział trze
ci analizuje wszechstronną działalność pisarską Wolniewiciza. Na 215 jego prac 78, 
przede wszystkim młodzieńczych, nie 'dotyczyło ¡rolnictwa (a głównie historii kultu
ry), reszta jednak popularyzuje wiedzę rolniczą (133 prace, najwięcej z agronomii 
społecznej, potem w kolejności: z uprawy roli i roślin, doświadczalnictwa, ekonomii 
rolnej, mechanizacji, hodowli zrwierząt, melioracji, nawet — rzecz wyjątkowa w tym 
czasie — z ekonomii gospodarstw chłopskich), a 4 prace omawiają naukowe podsta
wy wiedzy rolniczej (stosunek nauk przyrodniczych do rolnictwa) i wysuwają pro- 
■jekty utworzenia rolniczych instytucji badawczych. Dla historyków rolnictwa — nie 
ujmując nic rozdziałom poprzednim — jest to część monografii najciekawsza, szcze
gólnie odnośnie opisów doświadczeń uprawowych, nawozowych, mechanizacji, za
rządu gospodarstwami; Wolniewicz występował bowiem odważnie przeciw egoizmo
wi, konserwatyzmowi i zaślepieniu swojej warstwy społecznej, walczył z przeżytka
mi schyłkowego feudalizmu, wierzył w postęp ludzkości przez wiedzę. Ostatni krótki 
rozdział pracy omawia działalność gospodarczą Wolniewicza. Artykuł zamyka biblio
grafia prac Wolniewicza i skorowidz nazwisk.

Praca Głowackiej jest poważnym i cennym wkładem w  dzieje naukowego rol
nictwa polskiego z okresu przedkrysitalizacyjnego, ujmuje też interesująco atmosferę 
rodzącego się w Wielkopolsce kapitalizmu. Oczywiście wiele kwestii pozostaje do wy
pełnienia drogą dalszych badań, jak: wpływ teorii i praktyki rolniczej niemieckiej 
na podniesienie rolnicze Wielkopolski, studia Polaków na uczelniach rolniczych Nie
miec, dalsze wysiłki rolnictwa wielkopolskiego nad naukowym rozwiązywaniem pro
blemów własnej dzielnicy. Ale każdy badacz tych zagadnień będzie musiał sięgnąć 
po zawierającą wartościowe materiały pracę dr Głowackiej.

Stanisław Brzozowski

Kalendarz „M łodego Technika” . Nowa Księgarnia, Warszawa 1961, s. 256.

Nowowydany kalendarzyk popularnego miesięcznika „Młody Technik”, prze
znaczony głównie dla młodzieży, podaje stosunkowo bogate informacje z zakresu hi
storii techniki. Trudno nie przyklasnąć -tej inicjatywie, zwłaszcza że wiadomości 
w nim zamieszczone spełniają wszystkie warunki dobrych opracowań popularno


