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BOHDAN SZYMAŃSKI 

Zagadnienie materiałów dotyczących historii 
zagospodarowania obiektów leśnych" 

Проблема материалов о истории ведения хозяйства в лесных объектах 

Problem of materials concerning the history of forest management 

O d wielu lat podejmowane były sporadyczne próby zachowania lub 
uprzystępnienia dokumentów i materiałów dotyczących historii leśni- 

ctwa. 

Już od końca XIX w. w wydawnictwach historycznych, a następnie 

w ,„Sylwanie” i innych czasopismach leśnych opublikowano lub omówio- 

no wiele dokumentów archiwalnych z XVII, XVIII i XIX w. dotyczą- 

cych gospodarki leśnej i łowiectwa !t. Autorami omówień tych materiałów 

byli m. in.: Stefan Pawlik, Jan Małecki, Stanisław Szczotka, 

Witold Łuczkiewicz, a dotyczyły one przeważnie administracji 

i ustawodawsta leśnego, a więc zagadnień ogólnych leśnictwa. 

Bardziej przydatne dla szczegółowych badań nad historią gospodarki 

w poszczególnych kompleksach lub obiektach leśnych mogą być np. opisy 

wycieczek związanych z dorocznymi zjazdami Galicyjskiego Towarzystwa 

Leśnego, głównie z okresu do I wojny światowej, a także publikowane 

niekiedy opisy przyrodniczo-gospodarcze (w odróżnieniu od opisów wy- 

łącznie przyrodniczych) różnych obiektów leśnych, Z tych opisów przy- 

rodniczo-gospodarczych można wymienić np. publikacje dotyczące lasów 

w dobrach łopatyńskich („Sylwan” 1928 nr 2), lasów Spółki Brody („Syl- 

wan Ser. B 1938 nr 3/4 oraz lasów dóbr Trzebień („Sylwan Ser. B 1935 

nr 4—5/. 

W okresie powojennym o materiale aktowym zawartym w archiwach, 

a dotyczącym różnych zagadnień związanych z leśnictwem, pisał historyk 

— dr Stefan Górzyński3. W publikacji tej nie omówiono stanu archi- 

walnego zachowanych materiałów aktowych, lecz dokonano jedynie pew- 

nej klasyfikacji tych materiałów według ich tematyki i ważności dla 

studiów nad historią lasów i gospodarki leśnej. O materiałach dotyczą- 

cych leśnictwa, w archiwach zagranicznych, referowali na zebraniach 

Komisji Historii Leśnictwa PTL Julian Bartyś (w 1964 r.)* i Józef 

Broda (w 1965 r.)5. Referaty te, o ile mi wiadomo, nie były,publikowane. 

1 Referat wygłoszony na zebraniu Komisji Historii Leśnictwa PTL 8X1955 r. 

w Warszawie. 
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Móżna się jednak spodziewać, że mimo wszystkich burz wojennych, 
jakie przechodziły nad naszym krajem, zachowało się jeszcze sporo ma- 
teriałów dotyczących historii obiektów leśnych, o których nie mamy ża- 
dnych wiadomości. Mowa tu o takich materiałach jak: księgi gospodar- 
cze, mapy, stare operaty urządzeniowe, kroniki. zapiski itp., które po- 
zwoliłyby odtworzyć historię zagospodarowania jakiegoś drzewostanu lub 
obiektu, przechowywanych w okręgowych zarządach lasów państwowych, 
nadleśnictwach lub innych jednostkach. 

Wychodząc z założenia, że liczne badania prowadzone w Instytucie 
Badawczym Leśnictwa wymagałyby poznania historii tych obiektów le- 
śnych, w których badania są zlokalizowane, a więc poznania historii tych 
drzewostanów, w ostatnich 50—100 latach podjęto próbę ułatwienia za- 
początkowania takich badań przez wstępną inwentaryzację wspomnianych 
wyżej materiałów. 

W tym celu w początku 1972 r. opracowano specjalne pisma skiero- 
wane do ozlp i nadleśnictw, do których dołączono odrębną kartę zawie- 
rającą „Pytania Instytutu Badawczego Leśnictwa w sprawie materiałów 
dotyczących historii zagospodarowania obiektów leśnych”. Były to 2 na- 
stępujące pytania: 

l. Czy w Waszej jednostce są materiały (księgi gospodarcze, mapy. 
stare operaty urządzeniowe, kroniki, zapiski itp.), które pozwoliłyby 
odtworzyć historię zagospodarowania drzewostanu lub obiektu leśnego? 
Jakie materiały i jakiego obiektu dotyczą? 

2. Czy znane jest Wam istnienie lub miejsce przechowywania takich 
materiałów poza Waszą jednostką (jakie materiały, u kogo)? 

W pismach do ozlp i nadleśnictw stwierdzono jeszcze, że szczególną 
uwagę należy zwrócić na dokumenty dotyczące historii zagospodarowa- 
nią obiektów (kompleksów), w których wydzielono drzewostany nasienne. 

Ze względu na to, że przygotowywanie i wysyłanie pism stanowiło 
czynność uboczną, obok innych wykonywanych prac, odbywało się to 
przez kilka pierwszych miesięcy 1972 r., natomiast odpowiedzi nadchodzi- 
ły prawie do końca 1972 r. 

Dzięki uprzejmości ówczesnego kierownika Zakładu Informacji Na- 
ukowo-Technicznej i Ekonomicznej IBL — Pani doc. mgr Marii Pisar- 
skiej, ten właśnie Zakład firmował tę akcję i tam nadchodziły odpo- 
wiedzi. 

Listy z pytaniami wysłano do 17 ozlp, 14 oddziałów lub pracowni 
Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa (obecnie Biuro Urządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej), 11 parków narodowych i 938 nadleśnictw, ra- 
zem więc do 980 jednostek. 

Otrzymano 667 odpowiedzi, co stanowi 68% w stosunku do liczby 
wysłanych listów, w tym 138 uznano za odpowiedzi pozytywne, tzn. takie 
w których choćby na jedno z dwóch pytań padła taka odpowiedź, przy 
czym brano pod uwagę odpowiedzi dotyczące materiałów powstałych przed 
1945 r. Nie oznacza to, że w tylu jednostkach istnieją jakieś dokumenty, 
gdyż drugie pytanie dotyczyło istnienia materiałów w innych jednostkach. 
a więc odpowiedzi wskazywały np. na przechowywanie dokumentów 
w archiwach, ozlp (co nie zostało potwierdzone) lub u osób prywatnych. | 

Z 17 ozlp tylko 6 udzieliło odpowiedzi, w tym tylko 3 wskazywały 
na istnienie materiałów w innych jednostkach, natomiast w ozlp nie ma 
takich dokumentów. 
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Z 14 jednostek BULiPL odpowiedziało 8, z tego 5 pozytywnie, ale 
tylko w 3 jednostkach istnieją takie materiały. 

Z 1l parków narodowych odpowiedziało 8, z czego 6 pozytywnie, 
poszukiwane materiały istnieją w 5 PN. 

Na 938 listów wysłanych do nadleśnictw nadeszło 645 odpowiedzi, 
tzn. blisko 69%, w tym 124 pozytywne. Najwięcej procentowo nadleśnictw 
odpowiedziało w ozlp: Przemyśl, Zielona Góra, Olsztyn, Łódź (powyżej 
75 do 82%), a najmniej w ozlp: Radom, Szczecin, Wrocław i Katowice 
(55—60 %), natomiast najwięcej pozytywnych odpowiedzi nadeszło z na- 
dleśnictw w ozlp: Przemyśl, Poznań, Kraków i Łódź (17—10)*. 

Obecnie omówię ciekawsze zachowane materiały wg ozlp. 
Z OZLP w Białymstoku wskazano na istnienie materiałów w nad- 

leśnictwach: Augustów (stare operaty i mapy, bez podania szczegółów), 
„Hajnówka, Nurzec i Starzyna (operaty z okresu międzwojennego, po- 
czątek lat trzydziestych), Sokółka (mapa drzewostanowa części nadleś- 
nictw z 1929 r.), Skaliska (luźne zapiski w języku niemieckim). 

W BULiPL w Białymstoku znajdują się plany gospodarcze Puszczy 
Białowieskiej i nadl. Zwierzyniec z 1931 r. 

Na terenie OZLP w Gdańsku są materiały w nadleśnictwach: Gniew- 
kowo (operaty i rewizje planów z lat 1928—1938), Pelplin (niemieckie 
operaty i mapy z XIX w. od 1840 r. i późniejsze zmiany), Sulęczyno 
(operaty z 1903 r. (niemiecki) i z 1930 r.), Wirty (mapy gospodarcze 
z przełomu XIX i XX w.,, na których rejestrowano zabiegi gospodarcze). 

Na terenie OZLP w Katowicach zasygnalizowano istnienie operatów 
z lat 1934—1936 w nadleśnictwach Boronów, Kłobuck, Wapienica i Zie- 
lona, a także wskazano na archiwa w Pszczynie i Opolu (nadl. Rybnik). 

Sporo wiadomości uzyskano z terenu OZLP w Krakowie. Omawiane 
materiały są w posiadaniu nadleśnictw: Dąbrowa Tarnowska (operat 
z 1931 r. dla fragmentu lasu), Limanowa (różne materiały), Nowy Targ 
(księgi gospodarcze, mapy, stare operaty), Orawa (stare operaty, mapy 
i inne), Węgierska Górka (operat z 1936 r.) i Wierzchosławice (mapy 
z okresu przed 1939 r.). W Powiatowym Archiwum w Chrzanowie znaj- 
dują się materiały dot. nadleśnictw: Olkusz (m. in. plany gospodarcze 
z lat 1851—1913 — w języku rosyjskim i z 1927 r.) i Pilica (plany gospo- 
darcze lasów rejonu Wolbrom z lat 1884—1907 — w języku rosyjskim 
oraz opisy lasów z 1929 i 1940 r. — w języku niemieckim), a w Muzeum 
w Żywcu — z nadl. Jeleśnia. Wskazano na istnienie u osób prywatnych 
materiałów dot. nadleśnictw Nawojowa i Sucha, a także na materiały dot. 
lasów miasta Piwniczna i lasów wspólnot leśnych na terenie Spisza i Ora- 
wy. Szereg jednostek zawiadamia o przekazaniu materiałów do IBL 
w Krakowie (lub dla Muzeum Leśnictwa), dotyczy to nadleśnictw: Jeleśnia, 
Krzeszowice i Węgierska Górka; pisze o tym również BULiPL w Krakowie. 

Tu trzeba wspomnieć, że te materiały przekazane w 1968 r. przez 
OZLP dla IBL w Krakowie obejmują ok. 200 planów gospodarczych (ope- 
ratów) dla różnych obiektów leśnych (w większości niepaństwowych), 
przeważnie z terenu b. woj. krakowskiego i częściowo rzeszowskiego, oraz 
kilkaset map i planów w różnej skali. Pochodzą one z okresu od końca 
XIX w. do lat pięćdziesiątych XX w. i odnoszą się do obszaru wszyst- 
kich nadleśnictw OZLP w Krakowie. 

Bardzo mało omawianych materiałów zachowało się na terenie OZLP 
w Lublinie. W samym OZLP brak jest takich materiałów, podano jedy- 
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nie wiadomości o przynależności niektórych nadleśnictw w okresie mię- 
dzywojennym. Operaty z tego okresu są w nadleśnictwach: Kryńszczak 
(także plan gospodarczy dla lasów prywatnych z 1847 r.) i Susiec. Wska- 
zano też na archiwum w Chełmie (nadl. Chełm) i Lublinie (szereg nad- 
leśnictw). Nadleśnictwa Dzierzkowice i Niezdów poinformowały, że w 
pierwszych latach powojennych były tam stare operaty, przekazane na- 
stępnie do OZLP w Lublinie lub Radomiu. 

Na terenie OZLP w Łodzi operaty, mapy itp. materiały z okresu mię- 
dzywojennego i okupacji dla nadleśnictw państwowych i majątków pry- 
watnych znajdują się w nadleśnictwach: Brzeziny, Gidle, Głowno, Krasz- 
kowice, Kruszyna, Łęczna, Meszcze, Sędziejowice, Silniczka i Węglewice. 

Na terenie OZLP w Olsztynie stare materiały znajdują się w nad- 
leśnictwach: Nowe Ramuki (mapa z 1899 r.) i Zaporowo (część operatu 
w języku niemieckim 7 1830 г.), а także w Archiwum Wojewódzkim 
w Olsztynie odnośnie do nadl.: Chochół (przekazano w 1970 r.), Kudypy 
(przekazano w 1947 lub 1948 r.), Tabórz (szereg materiałów od 1855 r.), 

W OZLP w Opolu zachowały się jedynie nieliczne materiały z okresu 
międzywojennego w nadleśnictwach: Kędzierzyn (operat z 1938 r.) i Kiel- 
cza (mapa drzewostanowa z 1926 r.) Wskazano na możliwość istnienia 
takich dokumentów w Oddziale BULiPL w Brzegu i w nadl. Sławięcice, 
które nie udzieliły adpowiedzi. 

Dość liczne wiadomości otrzymano z terenu OZLP w Poznaniu. W ar- 
chiwum Oddz. BULiPL w Poznaniu przechowuje się stare dokumenty 
urządzeniowe (z lat 1920—1949) dotyczące 12 nadleśnictw /. W 1961 r. 
Oddział ten przekazał do Archiwum w Poznaniu plany gospodarcze i inne 
materiały (z lat 1858—1950) dotyczące 5 nadleśnictw $ oraz lasów miast: 
Piła, Oborniki i Ostrzeszów, a także 138 dokumentów urządzenia lasów 
b. majątków ziemskich( z lat 1912—1939). © posiadaniu starych materiałów 
(niekiedy z pierwszej połowy XIX w.) powiadomiło 12 nadleśnictw ”. 
Wskazano też na Archiwum w Pile oraz na inne nadleśnictwa (m. in. 
Przedborów — dawniej Wanda i Wielowieś, które nie nadesłały odpo- 
wiedzi). Szczególnie ciekawe lub obfite materiały znajdują się w nad- 
leśnictwach: Biała Królikowska, Bolewice, Gliśnica, Kąty (operat z 1837 r.), 
Kórnik, Łopuchówko (operat z 1858 r. dla lasów b. nadl. Zielonka) i Ry- 
chlik — Trzcianka. Uzyskane wiadomości wskazują bezpośrednio lub po- 
średnio, że dla wielu nadleśnictw tego okręgu istnieją lub mogą istnieć 
(w różnych miejscach) dość obfite materiały dotyczące historii ich drze- 
wostanów i gospodarki. Są to zwłaszcza nadleśnictwa: Bolewice, Czesze- 
wo, Głliśnica, Kórnik, Przedborów (dawniej Wanda), Rychlik, Trzcianka 
i Wielowieś. 

Sporo odpowiedzi nadeszło z terenu OZLP w Przemyślu (odpowie- 
działo 82% nadleśnictw). O posiadaniu materiałów, przeważnie z lat mię- 
dzywojennych, sygnalizują nadleśnictwa: Brzozów (plany gospodarcze: 
z 1933 r. dla rewiru Lalin — Polskiej Akademii Umiejętności i z 1899 r. 
— dla lasów Biskupstwa Przemyskiego), Dąbrówki, Dynów, Głogów, Le- 
żajsk, Rozwadów, Tuszyna i Zagórz. Jako miejsce przechowywania ma- 
teriałów podano Archiwa w Rzeszowie, Przemyślu i Sanoku, Oddział 
BULiPL w Przemyślu (operaty z lat 1921—1939), a także inne jednostki 
(np. nadl. Lesko i Prez. Pow. RN w Lesku — operat wspólnoty leśnej 
wsi Baligród z ok. 1920 'r.), Wiele nadleśnictw wspomina o materiałach 
zabranych w związku z pracami prowizorycznego urządzenia lasu. 
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Na terenie OZLP w Radomiu materiały z lat międzywojennych po- 
siadają nadleśnictwa: Kielce, Koniecpol, Lipsko i Łagów. W odpowie- 
dziach OZLP i Oddziału BULiPL wskazano na bogate materiały w Archi- 
wum w Radomiu, a także na opracowania, w których wykorzystano takie 
dokumenty. Nadl. Małomierzyce przekazało swe materiały w 1968 r. do 
Archiwum w Starachowicach, a nadl. Suchedniów — do Archiwum 
w Kielcach. 

Nieliczne stare dokumenty zachowały się na terenie OZLP w Siedl- 
cach, w nadleśnictwach: Grójec, Kotwica (dot. nadl. Garwolin), Parciaki, 
Płock (plany urządzenia lasu b. majątków prywatnych, m. in. z 1848 
1 1856 r.), Pomiechówek i Węgrów. 

Na terenie GZLP w Toruniu materiały (przeważnie z lat międzywo- 
jennych lub z okresu okupacji) posiadają nadleśnictwa: Jamy, Laska, 
Nakło (ciąg operatów urządzeniowych od 1925 r.), Rytel (mapy drzewo- 
stanowe z lat 1857—1865), Stronno i Świt (wycinki map, przeważnie 
niemieckich, od 1774 r. oraz operat urządzenia lasu z 1927 r.). 

Zupełnie sporadycznie zachowały się stare dokumenty (niekiedy zresztą 
ciekawe) na terenie OZLP w Szczecinie, Szczecinku, Wrocławiu i Zielo- 
nej Górze. 

W OZLP w Szczecinie posiadają je nadleśnictwa. Dobrzany (operaty 
urządzeniowe z okresu przedwojennego) i Mieszkowice (niekompletne ma- 
teriały w języku niemieckim z 2 połowy XIX w. dot. b. nadl. Łysogórki). 

Z, terenu OZLP w Szczecinku dotyczy to nadleśnictw: Nowy Dwór 
(mapa przeglądowa z 1884 r.), Stary Kraków (plan gospodarczy z 1931 r.) 
1 Tuczno (mapa nadl. Człopa z 1898 r.). Wskazano również na mapę z ok. 
1850 r., w posiadaniu prywatnym (nadl. Dygowo). 

W OZLP we Wrocławiu niemiecki operat z 1935 r. posiada nadl. 
Wałbrzych. | 

Na terenie OZLP w Zielonej Górze operat i mapy drzewostanowe 
są w nadl. Trzcień. W oddz. BULiPL w Gorzowie Wkp. znajdują się mapy 
(w skali 1:25000, bez opisu drzewostanów i bez kolorowania) z lat 
1902—1939, 4 nadleśnictw OZLP w Szczecinie (Rozdoły, Stepnica, Trze- 
bież, Wieńce), i 2 nadleśnictw OZLP w Zielonej Górze (Drezdenko i Mo- 
sina). Wskazano również na istnienie starych materiałów w nadl. Dolice 
(OZLP w Szczecinie) i u osób prywatnych. 

Z odpowiedzi nadesłanych z Parków Narodowych wynika, że oma- 
wiane materiały, w różnym stopniu kompletne, znajdują się w Parkach: 
Babiogórskim, Ojcowskim, Świętokrzyskim (komplet operatów od 1925 r., 
w powojennych wykorzystano też materiały XIX-wieczne), Tatrzańskim 
i Wielkopolskim (materiały od 2 połowy XIX w., opracowane również 
w formie maszynopisu pracy doktorskiej). Niektóre Parki (Babiogórski, 
Karkonoski, Ojcowski, Tatrzański) wskazały na istnienie odpowiednich 
materiałów w innych miejscach (m. in. Archiwum we Wrocławiu). Nie 
udzieliły odpowiedzi Parki: Białowieski, Kampinoski i Słowiński. 

Powyższe dane o starych dokumentach (głównie są to operaty urzą- 
dzeniowe i mapy) przechowywanych w nadleśnictwach, oddziałach 
BULiPL i parkach narodowych można uzupełnić informacjami z pew- 
nością niepełnymi, o materiałach dotyczących leśnictwa, przechowywa- 
nych w archiwach państwowych. 

Niewątpliwie najbogatszy zespół tych materiałów znajduje się w Ar- 
chiwum w Radomiu. Zostały one ogólnie omówione (z jakich instytucji 
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pochodzą i jakiego zakresu spraw dotyczą) w 1962 r. przez Helenę Ki- 
sielównę”", Można dodać, że materiały te pochodzą z okresu od koń- 
cą XVIII w. i dotyczą niektórych ekonomii w woj. sandomierskim, a na- 
stępnie (w XIX w.) m. in. leśnictw rządowych z gubernii radomskiej, 
kieleckiej, a także lubelskiej i podlaskiej. Są także nieliczne operaty urzą- 
dzenia lasu z okresu międzywojennego, natomiast wiadomości o istnieniu 
takich dokumentów dla wszystkich leśnictw rządowych w XIXw. wydają 
się przesadzone. 

Materiały dotyczące leśnictwa znajdują się również w Wojewódzkim 
Archiwum Państwowym w Białymstoku И. Są to dokumenty od końca 
XVIII w. do XX w, z terenu gubernii augustowskiej (suwalskiej), łom- 
żyńskiej i grodzieńskiej. W zespole zatytułowanym „Kreślarnia Guber- 
nialna” (gub. łomżyńskiej) jest ponad 300 jednostek archiwalnych do- 
tyczących 7 leśnictw № (пр. leśnictwa rajgrodzkiego dot. 155 j.a., myszy- 
nieckiego 53, brodzkiego 45, nowogrodzkiego 35 itd.). Blisko 900 j.a. po- 
chodzi z Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży (lata 1921—1940). 

„Przewodnik po zasobie archiwalnym” Archiwum w Poznaniu В wy- 
mienia m. in. akta Południowo-Pruskiego Urzędu Leśnego w Poznaniu 
z lat 1782—1805, akta Rejencji w Poznaniu z lat 1815—1918 (lasów doty- 
czy blisko 1500 j.a.) a także mapy i plany lasćw z 11 nadleśnictw pań- 
stwowych 1. Materiały dotyczące leśnictwa (nie wyszczególnione) znaj- 
dują się też w aktach administracyjno-gospodarczych poszczególnych ma- 
jątków ziemskich, W tymże przewodniku omówiono też archiwa tere- 
nowe. Prawie w każdym z nich występują sprawy leśnictwa (m. in. akta 
referatów ochrony lasów), w tym także materiały dotyczące poszczegól- 
nych nadleśnictw. W Kaliszu są więc akta nadl. Jasnepole (z lat 
1924—1944), w Gnieźnie — nadl. Powidz (z lat 1796—1806), w Pile — 
nadl. Trzcianka (z lat 1799—1922). 

Podobny „Przewodnik” po Archiwum w Szczecinie 5 wymienia blisko 
300 jednostek archiwalnych z lat 1820—1940 dla 5 nadleśnictw. Najbo- 
gatsze są akta nadl. Człopa — z lat 1841—1940 (229 j.a.) i nadl. Podlesie 
z lat 1886—1936 (45 j.a.), pozostałe dotyczą nadleśnictw Skórzewo, Słupsk 
i Przebierzki. W zbiorze kartograficznym są m. in. plany dotyczące two- 
rzenia majątków leśnych z lat 1920—1939. 

Z, omówionych tutaj odpowiedzi nadleśnictw, ozlp i oddziałów BULiPL 
wynika, że materiały dotyczące historii zagospodarowania obiektów le- 
śnych znajdują się też (oprócz wymienionych) w Wojewódzkich Archi- 
wach Państwowych w Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie 
1 Wrocławiu, a także w Archiwach w Chełmie. Chrzanowie, Przemyślu. 
Pszczynie, Sanoku i Starachowicach oraz w Muzeum w Żywcu. 

PODSUMOWANIE 

Zreferowane wiadomości nadesłane z nadleśnictw wskazują, że stare 
dokumenty (sprzed 1945 r.) dotyczące historii zagospodarowania drzewo- 
stanów były w 1972 r. przechowywane co najmniej w ok. 80 nadleśnic- 
twach, co stanowiło mniej niż 10% ówczesnej liczby nadleśnictw. Nie 
jest to wprawdzie liczba zbyt wysoka, ale chyba wystarczająca, by sprawą 
warto się było zainteresować. Prawdopodobnie dla takiej samej lub więk- 

ol



szej liczby zidentyfikowanych nadleśnictw istnieją materiały w Oddzia- 
łach BULiPL oraz w archiwach. 

Należy zwrócić uwagę, że przedstawione informacje pochodzą z 1972 r., 
a więc są obecnie nieaktualne, z uwagi na późniejsze zmiany liczby nad- 
leśnictw oraz ich nazw i siedzib; wydaje się, że dane te należało jednak 
zasygnalizować, by uchronić je od całkowitego zapomnienia. 

Omawiane zagadnienie było wielokrotnie poruszane na zebraniach Ko- 
misji Historii Leśnictwa PTL, nie znalazło jednak dotychczas rozwiąza- 
nia. Można zaproponować następujące postulaty: 

1. Omówione materiały są nie tylko niezwykle cennym materiałem 
dla historii leśnictwa, ale stanowią często dorobek polskiej kultury ma- 
terialnej i rozwoju techniki, zasługują więc na pełną ochronę, zebezpie- 
czenie i możliwość wykorzystania do celów naukowych i gospodarczych; 
należy podjąć usilnie starania w tym względzie. 

2. Należałoby przeprowadzić ponowną akcję inwentaryzacji starych 
materiałów do historii zagospodarowania lasu w terenowych jednostkach 
leśnictwa (głównie nadleśnictwach), w celu uzupełnienia i aktualizacji ze- 
branych materiałów (zgodnie z nowym podziałem na ozlp i nadleśnictwa), 
przy czym wskazane byłoby uniknięcie metody ankietowania wszystkich 
jednostek. 

3. Proponowaną inwentaryzację powinno poprzedzić rozważenie i omó- 
wienie (w ramach Komisji Historii Leśnictwa. PTL i w porozumieniu 
z innymi instytucjami) zagadnienia tych materiałów, z punktu widzenia: 

— najlepszego sposobu ich zachowania, 
— sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji, 
— uzgodnionego ustalenia instytucji, która powinna się zajmować ty- 

mi zagadnieniami. 

4. Najwłaściwsze byłoby przechowywanie omawianych materiałów 
w archiwach państwowych, jednak w warunkach leśnictwa jest to zagad- 
nienie złożone i należy rozważyć możliwość również innych rózwiązań. 

9. Byłoby celowe opracowanie krótkiej instrukcji o zasobach archi- 
walnych, ich przechowywaniu i przekazywaniu do archiwów i przesłanie 
tej instrukcji do wszystkich nadleśnictw i innych instytucji związanych 
z leśnictwem. W opracowaniu instrukcji mogą brać udział: Naczelny Za- 
rząd Lasów Państwowych, państwowa służba archiwalna i Komisja Hi- 
storii Leśnictwa PTL, która powinna zainicjować taką akcję. 

PRZYPISY 

1. Prace te wymienione są m. in. w wykazie literatury do artykułu: A: Żabko- 

Potopowicz — Rzut oka na polskie piśmiennictwo leśne przed ukazaniem 

sę „Sylwana”. „Sylwan” R. 100: 1956 z. 7 s. 38—56. Podano ponad 30 publikacji 

tego typu. 

2. A. Biberstein-Błoński — Kilka uwag o dawnej Łopatyńczyźnie. „Syl- 

wan' R. 46: 1928 nr 2—3; F. Golinowski — Lasy spółki „Brody”. (Wyciąg 

z ogólnego opisu wstępnego planu gospodarczego za okres od 1937/38 do 1946/47). 

„Sylwan” Ser. B R. 56: 1938 nr 3/4—9/10; E Chodzicki — Leśno-hodowlane 

oraz leśno-polityczne refleksje oparte na wrażeniach z wycieczki Oddz. War- 

szawskiego PTL do lasów dóbr Trzebień. „Sylwan” Ser. B R. 53: 1935 пг 4—5. 
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3. 

4. 

10. 

11. 

13. 

14. 

15. 

S. Górzyński — O materiale aktowym do historii lasu w archiwach pol- 

skich. „Sylwan” R. 100: 1956 z. 9 s. 25—39. © 

J. Bartyś — Materiały do historii leśnictwa w dobrach białoruskich i litew- 

skich Radziwiłłów w XV—XX w. | 

J. Broda — Źródła do dziejów leśnictwa polskiego w Państwowym Archiwum 

Historycznym w Leningradzie. 

Niektóre ozlp czynnie poparły naszą akcję. Z apelem o sumienne wypełnienie 

ankiet i przesłanie ich do IBL wystąpiły do nadleśnictw OZLP w Gdańsku, 

Przemyślu i Toruniu. 

Nadleśnictwa: Drawsko, Gliśnica, Jasnepole, Oborniki, Pieczyska, Sieraków, 

Skorzęcin, Taczanów, Wanda, Wielowieś, Wronki, Zbiersk. 

Nadleśnictwa: Czeszewo, Gliśnica, Leszno, Połajewo, Wanda. 

Nadleśnictwa: Babki, Biała Królikowska, Bolewice, Bralin, Bucharzewo, Glis- 

nica, Kąty, Kórnik, Łopuchówko, Mochy, Pieczyska, Rychlik (i Trzcianka). 

H. Kisielówna — Akta Zarządu Dóbr Państwowych w Radomiu. „Archei- 

on” t. 36. Warszawa 1962 s. 87—101. 

Spis zespołów akt przechowywanych w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 

w Białymstoku. Białystok 1973 s. 21 (maszynopis). 

- Są to leśnictwa: brockie, makowskie, myszynieckie, nowogrodzkie, rajgrodzkie, 

turoślańskie i zambrowskie. 

Archiwum Państwowe Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego. Prze- 

wodnik po zasobie archiwalnym. Oprac. zbiorowe pod kier. С. Skopow- 

skiego. Warszawa 1969 s. 771. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 

Nadleśnictwa: Bolewice, Bucharzewo, Kąty, Międzychód, Mochy, Musina, Po- 

łajowo, Sieraków, Wanda, Wielowieś, Zielonka. 

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik. Warszawa 1964 

s. 258. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Wojew. Arch. Państwowe 

w Szczecinie. 
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