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krągłe daty rocznicowe w dziejach narodu i państwa skłaniają do 
. N/ podejmowania prób podziału jego historii lub odpowiednich dzie- 
dzin kultury i gospodarki na mniejsze odcinki czasowe, stanowiące od- 
rębne ogniwa procesu rozwojowego. Jubileusz 40-lecia Polski Ludowej 
stwarza właśnie ku temu odpowiednią okazję. 

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę takiego podziału w odnie- 
sieniu do powojennych dziejów gospodarstwa leśnego w Polsce i to nie 
tylko w zakresie organizacji zarządzania, co nie nastręcza trudności, ale 
w ogóle całej działalności gospodarczej lasów państwowych. Chociaż 
okres 40 lat jest stosunkowo niewielkim odcinkiem czasu, to jednak 

ze względu na powojenne przeobrażenia ustrojowe i strukturalne w na- 

szym kraju, olbrzymi wzrost znaczenia drewna i zapotrzebowania na 

nie, częste zmiany organizacyjne w leśnictwie, zmiany wynikające z po- 
stępu technicznego itd. wprowadzenie odpowiedniego podziału czasowego 
wydaje się ze wszech miar uzasadnione. Ułatwi to bowiem pełniejszą 

i bardziej wyważoną ocenę poszczególnych etapów rozwoju gospodarstwa 

leśnego oraz uwypukli całą ewolucję, przez jaką ono przeszło w ciągu 

okresu powojennego. Wprawdzie brak odpowiedniej perspektywy histor 
rycznej utrudnia to zadanie, jednak w odniesieniu do współczesności 
przeważnie w niewielkim stopniu korzysta się z takiej możliwości. 
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Powojenne dzieje gospodarstwa leśnego w Polsce można podzielić 
na 4 okresy w następujących przedziałach czasowych: lata 1944/45—1949, 
1950—1958, 1958/59—1968 oraz od 1969 r. 
__W poniższej charakterystyce każdego z tych okresów położono na- 

cisk głównie na te elementy organizacji gospodarstwa leśnego, jego zarzą- 
dzania oraz działalności gospodarczej, które są typowe dla danego okresu 
i w sposób istotny różnią go od poprzedniego lub następnego. Ze względu 
na szczupłe ramy opracowania starano się ująć całość problematyki mo- 
żliwie zwięźle z pominięciem kwestii mniej ważnych. 

LATA 1944/45—1949 

Zasadniczą cechą pierwszego z wyodrębnionych okresów była odbu- 
dowa po wojnie gospodarstwa leśnego w skali ogólnokrajowej oraz — 
co stanowi najbardziej charakterystyczny rys tego pierwszego okresu — 
odbudowa ta stanowiła kontynuację form organizacyjnych gospodarstwa 
leśnego sprzed wojny, z lat trzydziestych. Nadal bowiem obowiązywało 
ustawodawstwo leśne z tamtego okresu: w odniesieniu do lasów państwo- 
wych dekret wrześniowy z 1936 r., a w odniesieniu do lasów niepaństwo- 
wych ustawa z 1927 r. Ta ostatnia nie miała wprawdzie większego zna- 
czenia wobec upaństwowienia lasów prywatnych powyżej 25 ha po- 

wierzchni na jednego właściciela, jednak formalnie obowiązywała do 
1948 r., do czasu wydania dekretu o ochronie lasów nie stanowiących 

własności państwa (30). Również organizacja zarządzania gospodarstwem 
leśnym pozostała taka sama. Przez kilka pierwszych miesięcy lasy pań- 

stwowe podlegały resortowi rolnictwa PKWN (na wzór przedwojenny), 

zarządzane przez reaktywowaną Dyrekcję Naczelną Lasów Państwowych 

za pośrednictwem dyrekcji okręgowych oraz nadleśnictw. Chociaż w 

czerwcu 1945 r. DNLP przestała istnieć i na jej miejsce zostało utworzo- 

ne Ministerstwo Leśnictwa (28 VI (25), nie zmieniło to jednak dotych- 

czasowego schematu organizacyjnego, gdyż w ślad za tym nie poszły 

zmiany strukturalne oraz w zakresie zarządzania. 

Należy zaznaczyć, że zręby pod administrację leśną w skali krajo- 

wej zaczęły się tworzyć już w 1944 r. w Lublinie, kiedy to z dniem — 
1 sierpnia rozpoczęła działalność lubelska Dyrekcja Okręgowa Lasów 

Państwowych. Była ona jednocześnie ośrodkiem organizującej się Dy- 

rekcji Naczelnej L.P. oraz czasowo spełniała rolę bazy macierzystej dla 

następnych jednostek administracji lasów państwowych, tworzonych na 

innych terenach (18). | | 

W tym początkowym okresie jednym z pierwszych zadań organizu 

jącej się administracji leśnej było przejęcie lasów państwowych i upań- 

stwowionych. Szczególne trudności stwarzało to na Ziemiach Odzyska- 

nych. Ponadto zgodnie z ustawą z 3 I 1946 r. następowało przejmowanie 

większych zakładów drzewnych z załogą powyżej 50 pracowników na 

jedną zmianę. Jednak nadarzająca się możliwość skupienia w rękach 

administracji lasów państwowych również przemysłu drzewnego nie zo- 

stała wówczas wykorzystana. Warto przypomnieć, że w okresie między- 

wojennym program ekonomiczny kierownictwa lasów państwowych 
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właśnie zakładał ich uprzemysłowienie. Po wojnie lasy państwowe za- 
trzymały w swym ręku jedynie zakłady pierwiastkowego przerobu drew- 
na, natomiast inne gałęzie przemysłu drzewnego dostały się pod zarząd 
różnych resortów (odbudowy, a następnie budownictwa, przemysłu i han- 
dlu, później przemysłu lekkiego oraz przemysłu chemicznego). 

Przez pierwsze lata powojenne minister leśnictwa zarządzał lasami 
państwowymi za pośrednictwem 16 dyrekcji okręgowych oraz podległych 
im 948 nadleśnictw i 537 czynnych zakładów przemysłowych (tartaki, 
fabryki sklejek i oklein, wełny drzewnej, suchej destylacji drewna i in.). 

Jeśli chodzi o sprawy zagospodarowania lasu w omawianym pierw- 
szym okresie, to należy podkreślić, że tuż po wojnie stan lasów w Polsce 
stanowił w zasadzie jedną wielką niewiadomą. Z ogólnego obszaru 5,73 
mln ha lasów państwowych w 1946 r. bez mała połowę stanowiły lasy na 
Ziemiach Odzyskanych, do których prawie zupełnie brakowało operatów 
urządzeniowych. Na pozostałej połowie powierzchni lasów państwowych 
na przedwojennym terytorium Polski (tzw. ziemie stare) tylko ok. 40% 
tej powierzchni stanowiły dawne lasy państwowe, zaś pozostałe 60% 
obejmowało lasy upaństwowione na podstawie dekretów z lat 1944—1945. 
Wprawdzie zarówno dawne lasy państwowe na powierzchni nieco ponad 

1 min ha, jak i upaństwowione większe lasy prywatne o ogólnej po- 

wierzchni ok. 1,5 mln ha miały operaty urządzeniowe, jednak w więk- 

szości były one zdezaktualizowane wskutek wyrębów wojennych, zmian 

powierzchniowych lub były przestarzałe. Ogólnie można przyjąć, że tyl- 

ko ok. 30% powierzchni lasów państwowych, a więc niecałe 2 mln ha, 

miało jakieś podkłady mapowe i operaty urządzeniowe. Dla pozostałej 

większości trzeba było dopiero opracować odpowiednią dokumentację. 

Należy dodać, że większość nadleśnictw została utworzona z ląsów róż- 

nego pochodzenia, a wiele z nich nie miało nawet w pełni ustalonych 

granic na gruncie. Wszystko to wymagało zewidencjonowania i uporząd- 

kowania oraz określenia rozmiarów użytkowania (2, 3, 8). 

Już w kwietniu 1945 r. od niedawna działająca Dyrekcja Naczelna 

L.P. wydała zarządzenie w sprawie zestawienia tzw. prowizorycznej ta- 

beli powierzchni klas wieku i ustalenia na tej podstawie etatów rębnych 

w skali krajowej na najbliższe trzy lata (37). Dokumentacja ta miała jed- 

nocześnie umożliwić oszacowanie szkód wojennych w polskim gospodar- 

stwie leśnym, które później zostało wykorzystane do zbiorowego zesta- 

wienia strat i szkód wojennych Polski, przeznaczonego dla delegacji pol- 

skiej na konferencję poczdamską. 

Opracowanie prowizorycznej tabeli powierzchni klas wieku na „sta- 

rych ziemiach” zostało dokonane już w 1945 r. natomiast na Ziemiach 

Odzyskanych przeciągnęło się do 1948 r. (10). Zebrany materiał inwen- 

taryzacyjny posłużył częściowo jako punkt wyjścia do rozpoczęcia pro- 

wizorycznego urządzenia lasów państwowych — na podstawie instrukcji 

z 8 IX 1945 r., wydanej przez nowo utworzone Ministerstwo Leśnictwa 

(13, 18). Jednak w służbie urządzeniowej istniały olbrzymie braki kadro- 

we. Jeszcze pod koniec 1948 r. liczba wszystkich urządzeniowców w la- 

sach państwowych z pełnymi kwalifikacjami wynosiła zaledwie ok. 300 

osób. Ta mała garstka ludzi wykonywała wszystkie prace urządzeniowe 
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przeciętnie rocznie dla ok. 120 nadlesnictw. Odpowiednio na’ jednego 
taksatora przeciętna dzienna norma w terenie wynosiła ok. 100 ha. 

Operaty prowizorycznego urządzenia opierały się na wzorach urzą- 
dzenia przedwojennego (38). Plany opracowywańo na okres jedhego dzie- 
sięciolecia dla każdego nadleśnictwa, opierając się na metodzie siedlis- 
kowo-drzewostanowej (37). 

W r. gosp. 1948/49 resort leśnictwa wprowadził do państwowego gos- 
podarstwa leśnego metodę siedliskowo-bezzrębową. Według tej metody 
urządzono część nadleśnictw. Jednak już w 1950 r. zaniechano dalszego 
jej stosowania (36—38). 

Przebieg prac urządzeniowych i w ogóle zagospodarowania lasu w 
pierwszych latach powojennych napotykał olbrzymie trudności, zwłasz- 
cza na ziemiach zachodnich i północnych oraz południowo-wschodnich 
(Bieszczady). W warunkach organizującej się dopiero administracji leśnej 
(cywilnej również), przy braku kwalifikowanych kadr, robotników leś- 
nych, sprzętu i środków transportu — przede wszystkim na wyludnio- 
nych Ziemiach Odzyskanych, zadania te wymagały ogromnego wysiłku 
organizacyjnego. Ogólnie niekorzystną sytuację pogarszały pożary leśne 
oraz gradacje szkodliwych owadów. Wszystko to wpływało opóźniająco 
na przebieg prac urządzeniowych. 

Ogólnie w skali krajowej do końca 1948 r. plany gospodarcze według 
instrukcji prowizorycznego urządzania zdołano opracować dla 255 nad- 
leśnictw oraz przeprowadzono pomiary w terenie dla dalszych 93 nad- 
leśnictw. Plany dla owych 93 nadleśnictw i dla następnych 21 nadleś- 
nictw opracowano już według metody siedliskowo-bezzrębowej (3, 13). 

Według stanu w dniu 1 IV 1950 r. do najbardziej zaawansowanych 
pod względem urządzania lasu należały ówczesne tzw. wielkie rejony 

(byłe dyrekcje okręgowe L.P.): Toruń, Olsztyn, Łódź, Kraków, Lublin 

i Radom, zaś do najbardziej opóźnionych — głównie rejony na ziemiach 

zachodnich (13). 

Stosowanie metody siedliskowo-bezzrębowej, choć krótkotrwałe 1 tyl- 

ko w części lasów państwowych, przyniosło w efekcie bardzo ujemne 

skutki — bezpośrednie i pośrednie. Przede wszystkim naruszało zasady 

ładu przestrzennego i dyscypliny zrębowej — dyscypliny szczególnie nie- 

zbędnej wobec silnych tendencji odgórnych do podwyższania rozmiarów 

użytkowania oraz nastawienia pozyskania na określone sortymety. Po- 

nadto zasadniczy cel „bezzrębówki”, mający polegać na usuwaniu z drze- 

wostanów sposobem przerębowym drzew wadliwych i zbędnych i inten- 

sywnym uproduktywnieniu powierzchni leśnych, w ogóle nie był realizo- 

wany. Nasuwa się nawet wątpliwość, czy rzeczywiście o taki cel cho- 

dziło, zwłaszcza wobec późniejszych narzucanych ponadplanowych roz- 

miarów pozyskania i czy nie miało to służyć po prostu zwiększonemu 

i w zasadzie nie kontrolowanemu pobieraniu drewna z lasu. Pośrednim 

skutkiem wprowadzenia bezzrębówki było właśnie oswojenie się leśni- 

ków terenowców ze świadomością możliwości wykorzystywania tej me- 

tody do łatwego pozyskiwania dowolnych sortymentów oraz efektyw- 

nego wykazywania się dużymi osiągnięciami w dziedzinie odnowień pod- 

okapowych, mających faktycznie charakter zdecydowanie podszyto- 

wy (32). 
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-- Również nadmierne bazowanie na samosiewach było przyczyną za- 
hamowania rozbudowy szkółek leśnych. Większe możliwości w zakresie 
hodowli i pielęgnowania drzewostanów miała jedynie część okręgów 
na ziemiach starych. Ale i tam wkrótce powstały poważne zaległości i za- 
niedbania, gdyż nie rozwinięto w dostatecznym stopniu produkcji szkół- 
karskiej, nie przywiązywano wagi do sprawy melioracji gruntów leś- 
nych, w dążeniu do wykazania się dużymi efektami w zalesieniach i od- 
nowieniach uproduktywniano przede wszystkim grunty porolne, również 
użytkowanie rębne prowadzono w drzewostanach najdogodniej położo- 
nych, nie stosowano w wymaganym zakresie zabiegów pielęgnacyjnych 
i sanitarnych itd. (37). 

Rozmiar użytkowania lasu był początkowo niższy od etatu, później 
nieznacznie wyższy (w 1949 r. — o 10%), co należałoby uznać za objaw 
pozytywny. Jednak rozkład użytkowania na poszczególne ówczesne dy- 
rekcje okręgowe był nierównomierny. Wskutek słabego zagospodarowa- 
nia i zaludnienia ziem zachodnich i północnych oraz braku robotników, 
mieszkań, środków transportu itd. użytkowanie koncentrowało się głów- 
nie na dawnych ziemiach. W związku z tym w niektórych okręgach roz- 
miary wyrębu przekraczały znacznie, niekiedy kilkakrotnie, ustalone eta- 
ty, podczas gdy w innych pozostawały duże zapasy na pniu. Według da- 
nych okręgów lasów państwowych rozmiar wyrębu w latach 1945—1951 
w porównaniu z etatem wynosił (wg stanu na 1 I 1952 r.): w okręgu 
łódzkim — 494%, w warszawskim — 325%, w opolskim — 324%, w kie- 
leckim — 282%, w lubelskim — 277%, we wrocławskim — 203%, w to- 
ruńskim — 194%, w krakowskim — 157% itd., natomiast duże, nie wyko- 
rzystane zasoby drewna znajdowały się w okręgach: gdańskim, rzeszow- 
skim, szczecińskim, białostockim, szczecineckim i olsztyńskim (13). Na- 
leży dodać, że na ziemiach zachodnich i północnych zwiększenie i przy- 
spieszenie wyrębów było szczególnie pilne ze względu na olbrzymie po- 
powierzchnie drzewostanów zniszczonych przez gradacje owadzie, pożary 
i inne klęski żywiołowe (11). 

Ale również na terenie poszczególnych dyrekcji (okręgów) rozkiad 
ten był nierównomierny. Np. w okręgu rzeszowskim prawie całe Biesz- 

czady oraz nadleśnictwa przygraniczne tylko w niewielkim stopniu mogły 

partycypować w realizacji planów pozyskania drewna, wskutek czego 
nadleśnictwa nizinne „wyrąbały swój etat na trzy lata naprzód” — jak 

stwierdza protokół z konferencji przedstawicieli rejonów tego okręgu 

z 7 II 1952 r. (13). Podobnie przedstawiała się sprawa również w niektó- 
rych innych okręgach. 

LATA 1950—1958 

Wydanie w dniu 3 I 1947 r. dekretu o tworzeniu przedsiębiorstw pań- 

stwowych w skali krajowej zapoczątkowało organizowanie lub wyłączanie 

spod zarządu administracji państwowej przedsiębiorstw przemysłowych, 

górniczych, handlowych i usługowych, mających odtąd działać na zasa- 

dach rozrachunku gospodarczego oraz podporządkowanych centralnym 

zarządom, powołanym do koordynacji, nadzoru i kontroli tych jednostek. 

5



Pomimo że specyfika gospodarki leśnej całkowicie różni się od cha- | 
rakteru i zakresu działania tego typu przedsiębiorstw, zarówno pod wzglę- 
dem techniczno-produkcyjnym, jak i administracyjno-finansowym, to jed- 
nak czynniki odgórne zaleciły i tutaj przeprowadzenie reorganizacji przez 
przekształcenie jednostek administracji lasów państwowych na przedsię- 
biorstwa lasów państwowych oraz przedsiębiorstwa przemysłu leśnego. 

Podstawę do realizacji powyższych wytycznych stanowiła uchwalona 
przez Sejm 20 XII 1949 r. ustawa o państwowym gospodarstwie leśnym, 
częściowo zmieniona dekretem z 26 X 1950 r. Ustawa i dekret postana- 
wiały m.in., że gospodarka w lasach państwowych winna być prowadzo- 
na na podstawie wytycznych narodowych planów gospodarczych, dążyć 
do utrzymania trwałości i ciągłości użytkowania i do wzmożenia produk- 
cyjności lasu, oraz że minister sprawuje administrację: w odniesieniu do 
państwowego gospodarstwa leśnego — za pośrednictwem przedsiębierstw 
lasów państwowych, a w zakresie przerobu drewna — za pośrednictwem 
przedsiębiorstw przemysłu leśnego (6). 

Wprowadzało to do lasów państwowych zupełnie nowy schemat orga- 
nizacyjny. Po pierwsze, dokonany został podział tradycyjnie dotąd jed 1e- 

_go organizmu gospodarczego, jakim były lasy państwowe, na dwa równo- 
ległe piony gospodarcze: państwowe gospodarstwo leśne oraz przemysł 
leśny (przemysł tartaczny i sklejkowy). Po drugie, w ramach resortu leś- 
nictwa pozostał jedynie pierwiastkowy przerób drewna (wymieniony 
przemysł tartaczny i sklejkowy), zaś inne gałęzie przetwórstwa drzew- 
nego znalazły się pod zarządem resortów w ogóle nie związanych z leś- 
nictwem (Ministerstwa Przemysłu Lekkiego, Ministerstwa Budownictwa 
i Ministerstwa Przemysłu Chemicznego). Po trzecie, nastąpiło przekształ- 
cenie jednostek administracyjno-gospodarczych z jednostek budżetowcyh 
(zarządów) w przedsiębiorstwa mające działać na zasadach rozrachunku 
gospodarczego. I po czwarte, zgodnie z ogólnym schematem organizacyj- 
nym gospodarki narodowej, również gospodarka leśna i przemysł leśny 
(drzewny) zostały podporządkowane centralnemu planowaniu. | 

Powyższy model organizacyjny został zapożyczony ze Związku Ra- 
dzieckiego. Jednak w praktyce nie wszystko dało się łatwo skopiować, 
gdyż to, co było odpowiednie dla wielkoobszarowej gospodarki leśnej 
w Związku Radzieckim, nie bardzo pasowało do powojennych warunków 
polskich. Dlatego też prawie całe dziesięciolecie 1950—1960 cechowało 
się stosowaniem różnego rodzaju „ulepszeń” administracyjno-gospodar- 
czych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania nowej struktury 
organizacyjnej lasów państwowych, w czym jednak niekiedy trudno się 
dopatrzyć konsekwencji i wyraźnie zarysowanego kształtu docelowego. 
Najbardziej widać to w zakresie organizacji zarządzania gospodarką leś- 
ną i przemysłem drzewnym, jednak szczupłe ramy opracowania uniemo- 
żliwiają przytoczenie szczegółów. : | , 

W wyniku przeprowadzonych w latach 1950—1956 zmian w zakresie 
zarządzania państwowym gospodarstwem leśnym powstały na miejsce 
16 byłych dyrekcji okręgowych lasów państwowych dwa szczeble po- 
średnie: 16, a następnie 17 (od 1950 r.) zarządów okręgowych lasów pan- 
stwowych i 137 zarządów rejonowych lasów państwowych, czyli razem 
154 jednostki szczebla pośredniego. Utworzenie dodatkowego szczebla 
w postaci rejonów spowodowało przesunięcie z terenu do jednostek za- 
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rządzających nie tylko najlepszych sił biurowych, ale również wykwali- 
fikowanych sił inżynieryjno-technicznych. 

Koncentracja prac adminstracyjno-biurowych w zarządach rejono- 
wych miała odciążyć nadleśniczych od prac biurowych i umożliwić im 
skupienie wysiłków wokół zadań techniczno-gospodarczych. Po części 
było to uzasadnione wobec dużych braków kwalifikowanych leśników 
w terenie. Jednak praktyka daleko odbiegała od teoretycznych założeń. 
Po pierwsze, przyczyniło się to do nadmiernego zbiurokratyzowania form 
zarządzania, m.in. dodatkowo wydłużyło czas przepływu zarządzeń z Mi- 
nisterstwa do nadleśnictw, a po drugie — i co ważniejsze — znacznie 
ograniczyło samodzielność nadleśniczych. W zaistniałym układzie nad- 
leśniczy nie czuł się gospodarzem na swoim terenie, był bowiem pozba- 
wiony elementów niezbędnych do kierowania produkcją leśną. 

Przedstawiony wyżej schemat organizacyjny od samego początku spo- 
tykał się z głosami krytyki. W 1958 r., zgodnie z ówczesnymi ogólnymi 
tendencjami w kierunku decentralizacji i usprawniania metod zarządza- 
nia gospodarką narodową, zapadła decyzja w sprawie likwidacji rejonów 
i przywrócenia nadleśnictwom poprzedniej ich roli (6). 

Co prawda odzywały się wówczas również głosy, by raczej zlikwido- 
wać zarządy okręgowe, a pozostawić rejony, które to wypowiedzi wyda- 
ją się dzisiaj słuszne, skoro w kilkanaście lat później — na początku lat 
siedemdziesiątych — reforma poszła w tym właśnie kierunku (tj. koma- 
sacji nadleśnictw). Jednak w końcu lat pięćdziesiątych zwyciężyła trady- 
cja i chyba również jako odruch protestu przeciw niepopularnej struk- 
turze organizacyjnej administracji lasów państwowych. 

W zakresie teoretycznych podstaw i zasad zagospodarowania lasu 

okres ten cechował się dużymi osiągnięciami, przede wszystkim na odcin- 

ku klasyfikacji siedlisk leśnych i typologii leśnej. Nieudany eksperyment 

z bezzrębówką wykazał bowiem konieczność powiązania hodowli, urzą- 

dzenia i użytkowania lasu w jedną całość, opartą na wspólnych podsta- 

wach typologicznych. To właśnie było główną myślą przewodnią zasad 

zagospodarowania lasu w omawianym okresie. W tym duchu w 1950 r. 

została wydana nowa instrukcja urządzania lasów metodą siedliskowo- 

_drzewostanową, a w 1952 r. ukazała się praca L. Mroczkiewicza pt. ,,Po- 

dział Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne”, zaś w 1953 r. Mi- 

nisterstwo Leśnictwa opublikowało „Zasady techniczno-hodowlane obo- 

wiązujące w pgl” i w 1955 r. „Zasady zagospodarowania lasów grupy 

IiIl w pgl” (20, 36). 

Jednak teoria nie nadążała za potrzebami gospodarki narodowej, a cza- 

sem nawet nie była w stanie sprostać stawianym zadaniom. Rozpoczyna- 

jący się okres planu 6-letniego — planu uprzemysłowienia kraju, wiązał 

się bowiem z olbrzymim wzrostem zapotrzebowania na różne surowce, 

m.in. na drewno. Wówczas zaś prowizoryczne urządzanie lasów państwo- 

wych było jeszcze w toku — miało się ono zakończyć w 1954 r., a fak- 

tycznie w związku z pracami uzupełniającymi przeciągnęło się do 1956 r. 

(36). Wobec tego władze centralne w celu uzyskania danych co do mo- 

żliwości pozyskiwania drewna z lasów państwowych zarządziły przepro- 

wadzenie na początku 1951 r. nadzwyczajnej rewizji zapasu w drzewo- 

stanach III i wyższych klas (13). Zaistniała więc całkowita dwutorowość 
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działań: urządzanie było prowadzone dalej, jednak PKPG ustalała roz- miary pozyskania na podstawie danych nadzwyczajnej rewizji, notabene 
mocno zawyżonych i nieścisłych. 

Na przedłużanie się toku prac urządzeniowych pewien wpływ miały 
akcje specjalne, do których urządzeniowcy musieli się włączyć (r. 1949 
—- rewizja użytkowania rębnego; r. 1951 — wspomniana wyżej powszech- 
na inwentaryzacja drzewostanów rębnych i bliskorębnych; r. 1954 — 
rewizja użytkowania przedrębnego). W 1956 r. rozpoczęło się definitywne 
urządzanie lasów. 3 

Sprawa powiązania hodowli, urządzania i użytkowania lasu w jedną 
całość, przy uwzględnieniu zasad typologii, okazała się w praktyce nie- 
łatwa do zrealizowania. Z najważniejszych trudności należy wymienić: 

— niewłaściwą organizację zarządzania w związku z tworzeniem re- 
jonów, a obok okręgowych zarządów lasów państwowych, przy jedno- 
czesnym obniżeniu roli nadleśnictw i leśnictw jako podstawowych jed- 
nostek wykonawczych; 

-- coraz szerzej występujące zjawisko zmniejszania się (z różnych 
powodów) liczby fachowych leśników zatrudnionych bezpośrednio w pro- 
dukcji leśnej i ogniwach zarządzania; 
 — gwałtownie zwiększający się z każdym rokiem rozmiar uzytkowa- 

nia rębnego, koncentrujący się w okręgach pracujących w wyjątkowo: 
trudnych warunkach; 

— nie dostosowane pod żadnym względem do rzeczywistych potrzeb 
wskaźniki pracochłonności prac hodowlanych w założeniach planu 6-let- 
niego oraz niezdrowa metoda obcinania limitów na zagospodarowanie, bez 
jednoczesnego zmniejszania planowych zadań rzeczowych; 

— zbyt niskie stawki robocizny przy zagospodarowaniu lasu (12, 32). 
Najważniejszym z wymienionych czynników był oczywiście nadmier- 

ny i gwałtownie wzrastający rozmiar użytkowania rębnego. Począwszy. 
od 1950 r. z każdym rokiem centralne władze planowania zwiększały 
plany pozyskania grubizny i to przede wszystkim bardziej cennych sor- 
tymentów iglastych (19). W znacznym stopniu odbywało się to za po- 
mocą cięć trzebieżowych, które stopniowo zatracały charakter zabiegów 
pielęgnacyjnych, a stawały się kryptoeksploatacją. Przeprowadzona w 
1954 r. rewizja użytkowania międzyrębnego miała właśnie na celu ujaw- 
nienie maksymalnych możliwości pozyskania drewna z cięć pielęgnacyj- 
nych. Wobec szybkiego wyczerpania się zasobów takiego surowca prze- 
widywano nawet stosowanie tzw. zrębów kopalniakowych, co faktycznie 
było mniej szkodliwe od metody „poszukiwania deficytowych sortymen- 
tów” (słupy, kopalniaki) w drzewostanach przedrębnych (31, 33). | 

W ciągu sześciolecia 1950—1955 zawyżenie w pozyskaniu grubizny 
w porównaniu z etatem wynosiło już 23 mln m», czyli blisko dwa nor- 

malne etaty roczne. Należy dodać, że nowy plan na następną pieciolatke 
(1956—1960) przewidywał dalsze przekroczenie pozyskania o 21 mn m* 
grubizny (12, 33). 

Szkodliwość tej progresji potęgowało nierównomierne rozłożenie po- 
zyskania w stosunku do składu gatunkowego drzewostanów. Gdy fak- 
tyczny udział gatunków liściastych w lasach państwowych wynosił wów= 
czas nieco powyżej 16% ogólnej ich powierzchni, to do 1955 г. plany po- 

zyskania dla większości tych gatunków utrzymywały się w granicach 
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10—11% (np. dla buka i grabu o 4% mniej, dla olszy — 2% mniej), przy 
jednoczesnym znacznym zawyżeniu pozyskania dla sosny o 8,5%, dla 
dębu o 1,5%. W niektórych okręgach było jeszcze gorzej (33). „Rębnia 
gniazdowa i jednostkowo-przerębowa — podkreśla jedno ze sprawozdań 
terenowych na III Kongres Inżynierów i Techników Polskich w 1957 r. 
— przy ustalanych centralnie planach sortymentów doprowadziła do 
spadku zapasu w poszczególnych drzewostanach o 30—70%, a miejscami. 
do degradacji siedlisk (...)” (12). 

Wymienione rodzaje rębni spotykały się z krytyką zwłaszcza ze strony 
leśników terenowców, którzy ponadto uskarżali się na zbyt niskie normy 
zużycia materiału sadzeniowego na siedliskach borowych, na niski udział 
sosny w doborze gatunków w lasoborach oraz nieuwzględnienie w siatce 
typologicznej — borów i lasów wilgotnych (13). | 

Ogólnie niekorzystną sytuację pogarszały klęski owadzie. Niektóre. 
gradacje, jak brudnicy mniszki, a zwłaszcza osnui gwiaździstej, rozrosły 
się do ogromnych rozmiarów, a ponadto pojawiły się nowe: strzygoni 
choinówki, poprocha cetyniaka i kuprówki rudnicy (35). 

LATA 1958/59—1968 

Jak wyżej zaznaczono, w 1958 r. podjęto decyzję w sprawie likwida- 
cji rejonów. Już w ciągu pierwszego roku gospodarczego rozwiązano 119 
rejonów (87% ogólnej ich liczby), usamodzielniając w ten sposób 871 
nadleśnictw (13). Nadleśnictwa uznane zostały za podstawowe jednostki 
gospodarcze, powołane do bezpośredniego prowadzenia gospodarstwa leś- 
nego, wchodziły łącznie z jednostkami produkcji niedrzewnej i pomocni- 
czo-produkcyjnymi w skład okręgowych zarządów lasów państwowych 
oraz działały według zasad wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. 
Z kolei okręgowe zarządy zostały przekształcone z jednostek budżeto- 
wych w pełnoprawne samodzielne przedsiębiorstwa, działające według 
zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Reaktywowano również Na- 
czelny (poprzednio: Centralny) Zarząd Lasów Państwowych, jako organ 
ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, utrzymywany z budżetu cen- 
tralnego i powołany do kierowania działalnością przedsiębiorstw lasów 
państwowych i związanych z nimi przedsiębiorstw usługowych. 

Ten schemat organizacyjny utrzymał się bez zmian do lat siedem- 
dziesiątych. W ogóle całe to dziesięciolecie odznaczało się dużą stabilnoś- 

cią w porównaniu z okresem poprzednim i następnym. Zresztą było to 
konieczne ze względu na pilną potrzebę likwidowania dużych zaległości 
i zaniedbań z poprzedniego dziesięciolecia. 

Stosowany od początku lat pięćdziesiątych nadmierny rozmiar użyt- 
kowania rębnego prowadził z konieczności do koncentracji cięć, co w kon- 
sekwencji musiało ujemnie rzutować na sprawy zagospodarowania lasu. 
Dotyczyło to zwłaszcza zalesień i odnowień oraz melioracji leśnych. Ofi- 
cjalne statystyki podają wprawdzie, że do lat sześćdziesiątych: odnowiono 
i zalesiono przeszło 2 mln ha powierzchni, w tym 58% zrębów bieżących, 
21% halizn, płazowin i zrębów zaległych oraz 16% nieużytków porol- 
nych i właściwych, ale rzeczywistość nie przedstawiała się tak zadowa- 
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lajaco (8). W drukowanym sprawozdaniu z woj. lubelskiego na wspom- 
niany III Kongres w 1957 r. jego autor informował, że dotychczasowe 
tempo zalesiania w tym województwie jest całkiem niedostateczne: w. 
okresie planu 6-letniego zalesiono zaledwie 1843 ha, czyli przeciętnie 
rocznie po ok. 307 ha. „Gdybyśmy tempo zalesiania nieużytków — pod- 
kreśla tenże autor — utrzymali w dalszym ciągu na takim poziomie, to 
likwidacja naszych nieużytków trwałaby przeszło 200 lat”. Podobne sy- 
gnały nadeszły również z innych województw (12). 

Prócz tego niekorzystnie także przedstawiała się sprawa udatności 
upraw. Zdaniem autora innego sprawozdania na wymieniony kongres, 
jako główne przyczyny słabych wyników na tym odcinku zwykle wymie- 
niano: niskie kwalifikacje fachowe personelu i brak nadzoru, zatrud- 
nianie przy odnawianiu i zalesianiu często niewykwalifikowanych robot- 
ników sezonowych, stosowanie akordu oraz zaniedbania w pielęgnowa- 
niu upraw z powodu braku robotników. Poważne szkody w uprawach 
czyniła też zwierzyna, gdyż na ogrodzenia przeznaczono zbyt szczupłe 
środki. Z tych też powodów wiele upraw, zakwalifikowanych początkowo 
jako udane, trzeba było po roku lub dwóch ponownie zalesiać (12). 

W zasadzie dopiero w omawianym okresie zaczęto się na dobre inte- 
resować sprawami udatności upraw. Jak wynika z oficjalnych danych, 
w ciągu pierwszych 15 lat powojennych objęto poprawkami i uzupełnie- 
niami zaledwie ok. 27 tys. ha upraw, podczas gdy tylko w ciągu pierw- 
szych 5 lat omawianego okresu (1961—1965) zabiegi te przeprowadzono 
już na bez mała 12-krotnie większej powierzchni (21—23). W następ- 
nych latach zaznaczał się stopniowy spadek powierzchni poprawek i uzu- 
pełnień, co świadczy o coraz większej udatności prowadzonych upraw 
odnowieniowych i zalesieniowych. 

Również dopiero od przełomu lat pięćdziesiątych zaczęto się na szer- 
szą skalę zajmować sprawami melioracji leśnych. W ciągu omawianego 
dziesięciolecia udział powierzchni objętych melioracjami wzrósł bez ma- 
ła trzykrotnie: z 42 tys. ha w roku gosp. 1959/60 do 120 tys. ha w roku 
gosp. 1969/70 (8, 21—23). 

Do przyspieszenia tempa prac w działach, o których wyżej mowa, 
a także przy pielęgnowaniu drzewostanów oraz w zakresie wyróbki 
i transportu drewna przyczynił się postęp techniczny w gospodarstwie 
leśnym. W związku z pogłębiającym się deficytem siły roboczej było bo- 

wiem koniecznością zastępowanie pracy ludzkiej maszyną. W szczegól- 
ności dotyczyło to województw zachodnich i północnych oraz Bieszcza- 
dów — terenów o słabym jeszcze zaludnieniu, a jednocześnie o zwięk- 

szonym pozyskaniu drewna w wyniku zaległości z pierwszych lat po- 

wojennych. | 

Na początku omawianego dziesięciolecia pierwsze miejsce pod wzglę- 

dem stopnia mechanizacji prac leśnych zajmowało woj. szczecińskie — 

55% wszystkich rodzajów prac. Od 40 do 50% mechanizacji osiągnęły 

województwa: koszalińskie, zielonogórskie, gdańskie, wrocławskie i rze- 

szowskie. Natomiast na tzw. ziemiach starych poziom utechnicznienia był 

znacznie niższy, w tym woj. warszawskie posiadało najmniejszy stopien 

zmechanizowania prac leśnych (18%). 
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Wówczas mechaniczną ścinkę w lasach państwowych prowadzono juz 
przy pomocy 3,5 tys. pił mechanicznych. Wtedy również rozpoczęto pro- 
dukcję polskiej piły mechanicznej jednoosobowej benzynowej (BK-3) (5). 
Dla porównania warto podać, że w 1951 r. w całym państwowym gospo- 
darstwie leśnym rozporządzano zaledwie 70 piłami spalinowymi. W 1959 
r. posiadane ieh już przeszło 2700. Jednak w 88 procentach były to piły 
dwuosobowe, o wadze 42 kg, nie nadające się do lżejszych prac, jak trze- 
bieże, okrzesywanie i wyróbka cieńszych sortymentów (12). 

Ogólnie biorąc w dziesięcioleciu 1960—1970 nastąpił wręcz imponu- 
jący wzrost stopnia zmechanizowania prac leśnych — przy pomocy włas- 
nych środków mechanicznych przedsiębiorstw lasów państwowych. W po- 
szczególnych działach gospodarstwa leśnego przedstawiało się to nastę- 
pująco: I. W pracach hodowlanych: a) w przygotowaniu gleby w szkół- 
kach leśnych i zadrzewieniowych nastąpił wzrost z 19 do 50%, b) w przy- 
gotowaniu gleby pod odnowienia i zalesienia na powierzchniach otwar- 
tych — wzrost o 20% (z 38 do 58%); II. W pracach zrębowych: a) w ścin- 
ce grubizny — wzrost z 35 do 86%, b) w okrzesywaniu — z 14 do 70%, 
c) w wyrzynce dłużyc — z 26 do 81%, d) w wyrzynce drewna stosowe- 
go — z 30 do 87%; III. W wywozie drewna — tu jedynie wzrost me- 
chanizacji w samym wywozie stanowił znaczącą pozycję (z 46 do 70%), 
natomiast w zrywce drewna był niewielki, a w dowozie drewna nastąpił 
nawet spadek (22, 23). 

Rozmiar użytkowania, pomimo pewnego obniżenia jego poziomu, na- 
dal znacznie przekraczał etat. Do 1968 r. utrzymywał się on w grani- 
cach 18,5—20,5 mln m3 grubizny, po czym na nowo zaczął wzrastać. Jed- 
nak w odróżnieniu od lat pięćdziesiątych omawiane dziesięciolecie cecho- 
wało bardziej racjonalne wykorzystanie surowca. Zwiększał się bowiem 
udział użytków przedrębnych (z 26% w 1960 r. do 33% w 1970 r.) przy 
stopniowym spadku użytków rębnych. Wzrastał także udział drewna lis- 
ciastego w użytkowaniu rębnym, poprzednio pozyskiwanego w niewy- 
starczającym stopniu i w znacznym odsetku na opał. 

Najbardziej jednak na zmiany w strukturze pozyskania wpłynął cią- 
gły wzrost udziału drewna cienkiego, małowymiarowego, a także gałę- 
ziowego i odpadów drzewnych. Miało to ścisły związek z rozbudową prze- 
mysłu płytowego. Warto przytoczyć, że tylko w ciągu pierwszych pięciu 
lat tego dziesięciolecia uruchomiono 4 nowe fabryki płyt pilśniowych 
i wiórowych — prócz4 już istniejących. Na uwagę zasługuje również co- 
raz lepsze wykorzystywanie pozyskiwanego drewna na wyróbkę drewna 
użytkowego, czego dowodzi stały spadek udziału opału. 

Również w zakresie zwalczania szkodliwych owadów okres ten należy 
zaliczyć do pozytywnych. Warto zaznaczyć, że w tym dziesięcioleciu na- 
stąpiło olbrzymie nasilenie się rozrodu prawie wszystkich ważniejszych 
szkodliwych owadów, niektóre gatunki wystąpiły po wojnie po raz pierw- 
szy (np. opaślik sosnowiec, zwójki jodłowe). Jednak żaden ze szkodników 
nie stworzył poważniejszego zagrożenia, co bez wątpienia było rezulta- 
tem systematycznie i skutecznie prowadzonej walki przy pomocy insek- 
tycydów. 
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OKRES -OD 1969 R. 

Okres ten różni się od poprzedniego przede wszystkim tym, że na- 
stąpiły w nim bardzo istotne przemiany w strukturze organizacyjnej la- 
sów państwowych i to w zasadzie na wszystkich szczeblach zarządzania 
gospodarką leśną. Z dniem 1 I 1969 r. nastąpiła zmiana w charakterze 
Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych. Rozporżądzenie Rady Mini- 
strów z 18 grudnia poprzedniego roku w sprawie przedsiębiorstw pań- 
stwowych oraz zwierzchnich jednostek zarządzających. tymi przedsię- 
biorstwami powołało organizację gospodarczą pod nazwą. Lasy Pań- 
stwowe. | 

Rozporządzenie powyższe wiązało się z lansowaną wówczas koncep- 
cją tworzenia tzw. WOG-ów (tj. „wielkich organizacji gospodarczych”), 
mających obejmować w miarę możliwości wszystkie przedsiębiorstwa 
branżowe w skali krajowej pod przewodnictwem zjednoczeń reprezen- 
tujących najbardziej rozwinięte gałęzie odpowiednich przemysłów. Np. 
w przemyśle. drzewnym jako jednostki wiodące zostały wyznaczone: Zje- 
dnoczenie Przemysłu Meblarskiego oraz Zjednoczenie Przemysłu Płyt, 
Sklejek i Zapałek. Ta nowa struktura wymagała jednak zmniejszenia 
liczby jednostek produkcyjnych podstawowych przez komasację przed- 
siębiorstw i tą drogą koncentracji produkcji. 

Lasy Państwowe z natury rzeczy są przedsiębiorstwem wiodącym 
w branży leśnej. Uznanie ich jako „wielkiej organizacji gospodarczej” 
oznaczało rozszerzenie zakresu uprawnień naczelnego kierownictwa lasów 
państwowych. Jednocześnie jednak wymagało przeprowadzenia podobnej 
jak w przemyśle koncentracji produkcji i bazy technicznej przez koma- 
sację jednostek terenowych. 

W skład nowo powołanej organizacji gospodarczej pod nazwą Lasy 
Państwowe weszły jednostki zgrupowane (tj. okręgowe zarządy lasów 
państwowych i przedsiębiorstwa do zadań szczególnych w zakresie gos- 
podarstwa leśnego) oraz inne jednostki organizacyjne podporządkowane, 
a także Naczelny Zarząd Lasów Państwowych. Powyższa organizacja. 
posiada osobowość prawną, działa według zasad rozrachunku gospodar- 
czego, podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych, jest 
uprawniona do działania w charakterze organu administracji państwowej. 

Obecny NZLP różni się od poprzedniego — mimo tej samej nazwy. 
— tym, ze poprzedni Naczelny Zarząd był jednostką organizacyjną pod- 
ległą Ministrowi LiPD i utrzymywaną z budżetu centralnego, podczas 

gdy obecny NZLP stanowi organ wykonawczy Naczelnego Dyrektora 
L.P. a koszty jego utrzymania pokrywane są z wpłat przedsiębiorstw 
lasów państwowych. 

Chociaż naczelny dyrektor kieruje lasami państwowymi na zasadzie 

jednoosobowego kierownictwa (27), to jednak część spraw została za- 

strzeżona do kompetencji Kolegium Lasów Państwowych, przy czym 

podejmowane przez to kolegium uchwały są dla dyrektora wiążące. W 

skład kolegium wchodzą: naczelny dyrektor jako przewodniczący, jego. 

zastępcy, główny księgowy, główny inspektor lasów państwowych oraz 

— co zasługuje na podkreślenie — dyrektorzy okręgowych zarządów 

lasów państwowych. Należy dodać, że w myśl nowego rozporządzenia 
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okręgowe zarządy lasów państwowych zostały przekształcone w przed- 
siębiorstwa (30). 

W ślad za zmianami na szczeblu centralnym poszły zmiany w całej 
strukturze organizacyjnej lasów państwowych. Uznano, że usprawnienia 
wymaga przede wszystkim praca nadleśnictw, jako podstawowych tere- 
nowych jednostek wykonawczych, co przy dotychczasowym nadmiernym 
rozdrobnieniu nastręczałoby duże trudności. Warto przytoczyć, że w skład 
okręgowych zarządów lasów państwowych — według stanu w końcu 
1968 r. — wchodziło aż 1128 jednostek organizacyjnych, w tym 978 nad- 
leśnictw (22). To m.in. było powodem, że np. sprzęt mechaniczny w nad- 
leśnictwach i jednostkach pomocniczo-produkcyjnych nie mógł być na- 
leżycie wykorzystany. 

Reforma struktury organizacyjnej lasów państwowych została zapo- 
czątkowana w 1970 r. na szczeblu nadleśnictw, zespołów składnic i szkó- 
tek zadrzewieniowych. Do 1977 r. liczba terenowych jednostek zmniej- 
szyła się do 473, w tym nadleśnictw do 375, a więc o przeszło 60%» stanu 
wyjściowego. W następnych dwóch latach nastąpił jeszcze pewien dalszy 
nieznaczny ich spadek, ale już w 1980 r. zaznaczył się zwrot w przeciw- 
nym kierunku — liczba nadleśnictw wzrosła. 

W 1975 r. zmniejszono również liczbę okręgowych zarządów lasów 
państwowych, z 17 do 10, a w dalszej perspektywie miało ich być tylko 
6 (21). 

Dokonane zmiany nie były jednak poprzedzone należytym przygoto- 
waniem. Praktyka wykazała bowiem, że zmiany te, zamiast usprawnienia 
działalności — utrudniają wykonywanie zadań. Utworzenie bowiem tere- 
nowych jednostek zarządzających o zbyt dużym zasięgu terytorialnym 
ogranicza możliwość i skuteczność operatywnego kierowania działalnością 
podległych ogniw organizacyjnych. To było powodem, że już w 1977 r. 
liczbę okręgowych zarządów zwiększono do 14, a w najbliższej przy- 
szłości przewiduje się zwiększenie ich liczby do 25. 

Pod względem zagospodarowania lasów omawiany okres przedstawia 
się korzystnie. W 1969 r. rozpoczęto rewizyjne urządzanie lasu. Instruk- 
cja w tej sprawie została opublikowana w 1970 r., uzupełniona w 1971 r. 
Jej zatwierdzenie zbiegło się w czasie z ukazaniem się II wydania „Za- 
sad hodowlanych” (1969), z którymi została ona ściśle zespolona. „Za- 
sady” obszernie omawiają skorygowany i uzupełniony podział na krainy 
i dzielnice przyrodniczo-leśne oraz szeroko rozbudowaną siatkę systemu 
typologicznego, dopasowanego do poszczególnych krain i dzielnic (36, 38). 

Jednak w związku z rozpoczętą w 1971 r. komasacją nadleśnictw in- 
strukcja ta nie bardzo już pasuje do nowego modelu organizacyjnego 
pgl i wymaga znowelizowania. Projekt nowej instrukcji urządzeniowej 
jest obecnie dyskutowany. W dyskusji tej J. Smykała postuluje na ła- 
mach „Sylwana” (1977), aby wobec zbyt częstych zmian organizacyjnych 
w lasach państwowych, zmian przeważnie nie zharmonizowanych z ter- 
minami ekspiracji planów urządzenia gospodarstwa leśnego, wyodrębnić 
w ramach nadleśnictw stałe, niepodzielne w okresie obowiązywania pla- 
nów ugl obiekty urządzania lasu o powierzchni 4—8 tys. ha. Podziały 
administracyjne na leśnictwa powinny się pokrywać z granicami tych 
obiektów oraz być zbieżne z podziałem administracyjnym kraju. Ponad- 
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to autor jest zdania, aby przy inwentaryzacji drzewostanów oraz określa- 
niu ich zapasu, jak również w pracach kameralnych, stosować nowoczesne 
metody matematyczno-statystyczne (28, 29). 

W zakresie hodowli lasu, zwłaszcza na odcinku odnowień i zalesień, 
widoczny jest i w omawianym okresie dalszy wyraźny postęp. Spadek 
w stosunku do poprzedniego dzesięciolecia o połowę ogólnej powierzchni 
zalesień zrębów zaległych i nieużytków porolnych oraz o ok. 1/4 — po- 
wierzchni poprawek i uzupełnień świadczy, że zaniedbania i zaległości 
z poprzednich lat zostały już w zasadzie zlikwidowane. Jedynie w za- 
kresie melioracji leśnych nastąpił dalszy bardzo znaczny wzrost po- 
wierzchni objętych tymi działaniami — największy w całym czterdziesto- 
leciu powojennym. W stosunku do poprzedniego dziesięciolecia wzrost 
ten jest prawie trzykrotny (!) (21—23). 

Natomiast katastrofalna sytuacja zaistniała na odcinku stanu sani- 
tarnego lasów i to dopiero u schyłku omawianego okresu. Mianowicie 
w północnych rejonach Polski doszło do olbrzymiego rozrodu brudnicy 
mniszki i wystąpienia jej w postaci ogromnej gradacji. O rozmiarach 
powyższej gradacji świadczy chociażby fakt, że do czasu jej wystąpienia, 
a więc przez ponad 30 lat, wykonano w lasach polskich-zabiegi ratow- 
nicze ogólnie na powierzchni ok. 950 tys. ha, podczas gdy obecnie w cią- 
gu zaledwie 4 lat (1980—1983) trzeba było objąć tymi zabiegami około 
6 mln ha lasów (17, 26, 34). 

Rozmiary tej gradacji można przyrównać jedynie do słynnej gradacji 
strzygoni choinówki w latach 1922—1924, która wówczas została określo- 
na mianem klęski gospodarczej. Jednak zasięg tamtej gradacji na tery- 
torium Polski był mniejszy niż obecnej, gdyż objęte przez nią lasy Po- 
morza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej znajdowały się poza granicami 
państwa polskiego. Jak się wydaje, do walki z obecną gradacją przy- 
stąpiono zbyt późno i malo skutecznie. Po części wypadło to na niespo- 
kojne lata początku obecnej dekady oraz wskutek braku importowanych 
środków owadobójczych. 

Do pogorszenia stanu sanitarnego i zdrowotnego naszych lasów przy- 
czyniły się ponadto szkody spowodowane przez huragany, okiść oraz ano- 
malie klimatyczne, zwłaszcza długotrwałą suszę. Oddzielnym problemem, 
i to w skali ogólnopolskiej, są szkody powodowane przez przemysł, urba- 
nizację i w ogóle postęp cywilizacyjny. 

W zakresie użytkowania lasu omawiany okres cechował się ponow- 
nym wzrostem pozyskania drewna. Kulminacyjny był rok 1977, kiedy 
to pozyskanie grubizny w przedsiębiorstwach lasów państwowych osiąg- 
nęło najwyższy pułap w ogóle w całym czterdziestoleciu powojennym. 
mianowicie 20,3 mln m3 (etat cięć wynosił w tym roku 18,2 mln m3) (18). 

Oczywiście pewien procent tej masy przypadał na drewno cienkie, 
a ostatnio przede wszystkim na pochodzące z drzewostanów pograda- 
cyjnych. , 

Przeprowadzony wyżej przegląd dziejów gospodarstwa leśnego w Pol- 
sce Ludowej — przegląd z konieczności bardzo pobieżny — uzasadnia, 
jak sądzę, przedstawiony tu podział na okresy. W każdym z nich bowiem 
gospodarstwo leśne bądź przedstawiało odmienny typ lub poziom roz- 
woju, bądź jedno i drugie (jak np. w latach siedemdziesiątych). 
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Przegląd ten w dostatecznym stopniu wykazuje, że dla leśnictwa pol- 
skiego całe to czterdziestolecie było trudnym okresem. Obok niewątpli- 
wych osiągnięć, jak wzrost ogólnej powierzchni leśnej, zalesienie zaleg- 
łych zrębów, halizn i nieużytków, prowadzenie na szeroką skalę melio- 
racji leśnych, rozwój mechanizacji prac leśnych, doskonalenie zasad za- 
gospodarowania lasu itd. wystąpiły lub permanentnie utrzymywały się 
zjawiska negatywne, jak gradacje owadzie, ujemne skutki industrializa- 
cji i urbanizacji, obniżanie się poziomu zdrowotnego lasu, a przede 
wszystkim nadmierne rozmiary użytkowania rębnego. Faktem jest, że 
od 1949 r., czyli już od 35 lat, faktyczne pozyskanie drewna stale prze- 
kraczało wyliczone etaty rębne i ani razu nie zniżyło się do ich poziomu. 
W obecnej sytuacji ekonomicznej kraju raczej nie zanosi się, by następne 
lata miały przynieść na tym odcinku poprawę. 

Czynnikiem w szczególnym stopniu wywołującym zahamowania w 
rozwoju gospodarstwa leśnego po wojnie były zbyt częste zmiany w 
strukturze organizacyjnej lasów państwowych i zarządzaniu nimi. Każda 
jednak reforma gospodarcza, choćby wnosząca najlepsze rozwiązania 
i usprawnienia organizacyjne, ma jeden zasadniczy mankament, miano- 
wicie powoduje przejściowy zastój w końcowej fazie istnienia starej 
struktury, jak i po wprowadzeniu nowej, zanim zacznie wszystko nor- 

malnie funkcjonować. Widać to we wszystkich kolejnych przełomowych 
momentach rozwoju powojennego leśnictwa w Polsce. 
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Краткое содержание 

Настоящая работа связана с юбилеем сорокалетия Народной Полыши. Автор 

предпринимает в ней попытку периодизации истории лесного хозяйства в Польше 

в истекшем сорокалетии. История послевоенного лесного хозяйства делится им на 
четыре периода в следующих пределах времени: 1944/45—1949, 1950—1958, 1958/59— 

—1968 и от 1969 г. Характеризуя очередные периоды автор обращает внимание, 

прежде всего, на элементы организации лесного хозяйства, его управления и хозяй- 
ственной деятельности которые являются типичными для данного периода и сущест- 
венным образом отличают его от предыдущего или последующего. 

Произведенный автором обзор истории лесного хозяйства в Народной Польше 

показывает, что всё соракалетие было для лесного хозяйства трудным периодом. 

Наряду c безусловными достижениями, как рост общей лесной площади, лесные 

посадки на старых лесосеках, прогалинах и неугодьях, ведение в широком масштабе 

лесных мелиораций, развитие механизации лесных работ, совершенствование принципов 

ведения лесного хозяйства и т.д., появились или постоянно сохранялись отрицательные 

явления, как градация вредных насекомых, отрицательные последствия индустрналн- 

зации и урбанизации, снижение уровня здравосостояния лесов, а прежде всего, 

чрезмерные размеры лесопользования. Фактором, который в значителной степени 

вызвал торможение в развитии лесного хозяйства после войны были также слишком 

частые изменения в организационной структуре государственных лесов и управление 

RMH. 

Summary 

The paper has been written on the occasion of 40th anniversary of People's 

Poland. The author tries here to divide the history of the forest economy in Po- 

land in these four decades into periods. He discusses the history of forestry after 

the 2nd world war in four intervals of time: 1944/45—1949, 1950—1958, 1958/59—1960 

and from 1969 up to date. Characterizing particular periods, he emphasizes mainly 

these elements of the organization of forestry, of its management and economic 

activities, which are typical for given period and distinguishes it from the pre- 

ceding one or the next one. 
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Such a review of the history of forestry in People’s Poland shows that the whole 
period of 40 years was difficult for the forestry. Beside indubitable achievements, 

like the increase of total forest area, afforestation of old cutting areas, blanks and 

wast land, carrying out on large scale of forest meliorations, development of the 

mechanization of forest operations, improvement of forest management principles, 

also negative, transitory or permanent, occurrences took place, e.g. outbreaks of 

pests, negative influence of industrialization and urbanization, the decreasing health 

condition of the forests, and first of all the excessive amount of final cutting. Also 

the too frequent changes in the organizational structure of state forests and the 

methods of their management were a factor which especially caused a set-back 

of the development of the forest economy after the war


