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Jaka była geneza powstania
Wydawnictwa
„Świat” – prywatnej firmy,
o olbrzymim dorobku wydawniczym?
Po II wojnie światowej ukazało się niewiele książek z zakresu leśnictwa i łowiectwa. Jedną
z przyczyn było uprzedzenie
władz PRL do leśników ze względu na ich przejaw lojalności wobec II RP w okresie okupacji i w
pierwszych latach po wojnie.
Przy tej okazji chciałbym przypomnieć że Wydawnictwo „Świat”
wydało serię książek ze wspomnieniami leśników p.t. „Chłopcy z lasu”. Dotyczą one okresu
okupacji i czasów powojennych. W wielu przypadkach były to losy tragiczne, przeplatające się
z heroizmem odbudowywania stanu materialnego w leśnictwie.
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Dr Olgierd Łęski był w latach 1982–1991 szefem redakcji leśnictwa i drzewnictwa w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym.

W okresie powojennym papier był reglamentowany i poprzez jego przydział wyrażano stanowisko polityczne wobec tej czy innej grupy zawodowej.
Brak przydziału odpowiedniej ilości papieru skutkował skromnymi planami
wydawniczymi Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego w dziale
leśnictwa1. Dlatego też wydawca dążył do przekazania jak największej ilości informacji w ramach dostępnej ilości papieru do druku. Dla przykładu
PWRiL wydało w latach 70. XX wieku „Poradnik leśnika”, który był kompendium wiedzy leśnej obejmującej wiedzę podstawową taką jak np. zoologia,
botanika itp., pomocniczą – geodezję, fotogrametrię, jak również zawodową – hodowlę lasu, ochronę lasu itp. Wszystko w jednym tomie!
Po zmianie ustroju politycznego i urynkowieniu gospodarki powstała
możliwość stosunkowo łatwego zaopatrzenia się w papier, co wykorzystaliśmy i rozpoczęliśmy wydawanie książek leśnych, łowieckich i ogólnoprzyrodniczych, wypełniając lukę w tej tematyce na rynku wydawniczym.

Jak można ocenić 25-letni dorobek wydawniczy Wydawnictwa „Świat”?
W ciągu 25 lat działalności wydaliśmy blisko 1000 tytułów! Były to zarówno publikacje o charakterze nieperiodycznym, jak i periodyki, o tematyce leśnej, łowieckiej i ogólnoprzyrodniczej. Chciałbym
wymienić tylko kilka tytułów, spośród olbrzymiego dorobku Wydawnictwa „Świat”.
Rozpoczęliśmy od wydania w 1991 r. książki pt. „Poradnik leśniczego”
napisanej przez zespół autorski o dużej wiedzy praktycznej z zakresu leśnictwa. Książka ta przez wiele lat funkcjonowała, jako ważna publikacja,
z której korzystali pracownicy administracji Lasów Państwowych, studenci i uczniowie. Do tej pory w internecie można się spotkać z pozytywnymi
wpisami na jej temat.
W latach późniejszych kontynuowaliśmy ideę „Poradnika leśniczego”.
Jednak ze względu na to, że nauki leśne szybko się rozwijały, zamiast jednego podręcznika, zdecydowaliśmy się na wydanie wielu poradników, ale
w rozbiciu na podstawowe działy leśnictwa. Powstały mianowicie: „Poradnik hodowcy lasu”, „Poradnik ochrony lasu”, „Poradnik użytkowania
lasu” oraz „Poradnik urządzania lasu”. Prezentowały one dorobek praktycznej wiedzy kilku pokoleń
leśników, specjalistów z zakresu hodowli, ochrony, użytkowania i urządzania lasu.
Trzeba też przypomnieć, że Wydawnictwo „Świat” wydało cały komplet podręczników dla techników
leśnych, zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Od tamtej pory żadne inne wydawnictwo
nie podjęło się tego trudnego zadania. Wyjaśnianie uczniom skomplikowanych zagadnień w prosty

sposób to niełatwe zadanie. Mamy jednak dużo satysfakcji z tego, że do tej
pory w szkołach średnich o profilu leśnym są one nadal wykorzystywane.
Większość naszych publikacji to wydawnictwa wymagające w trakcie
przygotowania głębokiej wiedzy merytorycznej, oraz przekazywania tej
wiedzy w sposób przystępny.
Chyba najwięcej jednak wysiłku włożyliśmy w wydanie książki pt. „Wielojęzyczny słownik terminów leśnych i drzewnych”. Słownik ten zawiera
10 000 haseł tłumaczonych na języki angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. Przygotowanie do druku trwało 5 lat, a zespół autorski liczył 67 osób.
Słownik ten oceniam, jako monumentalne dzieło będące dużym wkładem
w kulturę polską.
Stworzyliśmy też program komputerowy Silvalex do korzystania z aktów
prawnych Lasów Państwowych. Obejmował on decyzje i zarządzenia dyrektora generalnego od 1974 r. Przez wiele lat był on aktualizowany i w
formie prenumeraty dostarczany do nadleśnictw.
Na uwagę zasługuje też fakt, iż to właśnie Wydawnictwo „Świat” wydało kilkadziesiąt tytułów o tematyce łowieckiej, które przez wiele lat były
wykorzystywane w procesie szkolenia członków Polskiego Związku Łowieckiego. Książki te nabywały Zarządy Okręgowe PZŁ zarówno do szkolenia
osób nowo wstępujących do PZŁ, jak również tych, którzy chcieli uzyskać
uprawnienia selekcjonerskie.

Jakie są zamierzenia na przyszłość Wydawnictwa „Świat”?
Zmienia się zapotrzebowanie czytelników na formę przekazu wiedzy.
Podczas gdy nie tak dawno dominowało słowo pisane, tak teraz wiedza
coraz częściej przekazywana jest środkami wizualnymi. Wychodząc na
przeciw tym tendencjom, staramy się przekazywać wiedzę poradnikową
z zakresu leśnictwa uzupełniając ją filmami, które dołączamy np. do miesięcznika „Poradnik leśniczego”.
Produkcja filmowa nie jest łatwa. Wymaga aby w formie obrazów przekazywać informacje praktyczne z zakresu leśnictwa. Ponadto do przygotowania każdego filmu trzeba znać specjalistyczne oprogramowania do
montażu, udźwiękowienia i korekty obrazu.
Część filmów, jak wspomniałem, jest dołączona do „Poradnika leśniczego”, ale część prezentowana jest w naszej telewizji internetowej Lasy.tv. Są
to wywiady, reportaże oraz filmy o tematyce związanej z lasami Polski
i świata. Trzeba przy tym zaznaczyć, że współpracujemy z takimi organizacjami jak FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw
Wyżywienia i Rolnictwa), EEA (Europejska Agencja Środowiskowa) czy GEF (Global Environment
Facility). Na bazie tych kontaktów prowadzimy
produkcję filmową uwzględniającą nowe tendencje w spojrzeniu na środowisko przyrodnicze, w tym na las.
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