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1969 SYLWAN Nr 8 
  

WLODZIMIERZ FELENCZAK 

Brakarstwo drzewne i handel drewnem w Wielkopolsce w okresie 
miedzywojennym 

Сортировка древесины и торговля древесиной в Велькопольске 

в междувоенный период 

Wood quality control inspection and trade in iWelkopolska during the inter-war 

period 

J esteśmy ostatnio świadkami szerokiej dyskusji, na łamach prasy 

codziennej i periodyków fachowych, na temat brakarstwa, kontroli 

technicznej itp. Tak np. w nr 12 „Trybuny Ludu” z 13 stycznia br. w ar- 

tykule „Brakarz istota nieznana” ob. Kowalewski m. in. pisze: 

„..od dłuższego już .... czasu nurtowało odpowiedzialnych za jakość 

produkcji ludzi przeświadczenie, że obowiązująca metoda, mająca na celu 

zapewnienie jakości produkcji, nie odpowiada już duchowi dzisiejszych 

czasów. Istotą jej jest oddzielenie odpowiedzialności za produkcję od od- 

powiedzialności za jej jakość. Brzmi to jak paradoks i było chyba istotnie 

paradoksem, a przecież trwało. Produkcja — to robotnik, mistrz, kierow- 

nik. Jakość — to brakarz, dział kontroli technicznej... Pomijając nawet 

wszelkie dalsze aspekty tej organizacji, nastawiona ona była wyłącznie 

na wyłapywanie produkcji złej i mogła co najwyżej stwierdzać fakty 

już zaistniałe...” 

Ciekawe te stwierdzenia odnoszą się do wyrobów przemysłowych — 

do produkcji w przemyśle, gdzie od pewnego czasu lansuje się z powo- 

dzeniem hasło „dobrej roboty”, brakarzy przesuwa się do normalnej pra- 

cy produkcyjnej względnie działy kontroli technicznej przekształca się 

w działy sterowania jakością. Wszystko to oczywiście dzieje się z jedną 

myślą: poprawienia jakości produkcji. 

Aby móc wskazywać nowe drogi, trzeba było poddać szerokiej i głę- 

bokiej analizie stan aktualny oraz drogi rozwoju brakarstwa i dopiero 

na tle tej analizy poszukiwać nowych form kontroli, poprawy jakości 

produkcji itd. 

Brakarstwo drzewne ma z natury rzeczy inny charakter aniżeli bra- 

karstwo w przemyśle, tym niemniej sądzę, że wśród głosów dotyczących 

dobrej roboty nie zabraknie i głosów leśników, drzewiarzy. Głosy te do- 

tyczyć będą produkcji, ale wydaje mi się, że główny kierunek analizy 

wskaże na zagadnienia właściwego użytkowania a w szczególności — 

racjonalnego pozyskiwania drewna, a więc na zagadnienie niesły- 

chanie ważne, a mianowicie sprawy, które decydować mają o tym, czy 
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wysiłek pokoleń w wyhodowaniu drzewostanów został, w ostatniej fazie 
czynności gospcdarczych, doceniony należycie a pozyskana masa drewna 
została jak najracjonalniej wykorzystana przez wyrób właściwych sorty- 
mentów, ich konserwację itd. 

Aby móc dać odpowiedź na te pytania, wyjaśnić wątpliwości, wskazać 
na popełnione błędy, wybrać nowe drogi — trzeba przeanalizować do- 
kładnie formy przyjęte w praktyce życia leśnego i to tak te z okresu 
Polski przedwrześniowej jak i nowsze, z okresu Polski Ludowej. 

By móc naświetlić sytuację w Polsce przedwrześniowej, nieodzowne 
będzie sięgnąć do warunków, w jakich odbywało się i kształtowało wów- 
czas pozyskanie drewna. Cały 20-letni okres państwowej gospodarki 
leśnej w Polsce można podzielić z grubsza na 3 podokresy z pewnymi 
wyraźnie je charakteryzującymi cechami a mianowicie: 1919 — 1929, 
1929 — 1935 oraz 1935 do czasu wybuchu II wojny światowej. 

Lata 1919 — 1929. W organizacji i polityce pozyskania oraz obrotu 
drewnem brak jakiejkolwiek wyraźniejszej myśli kierunkowej. Można 
powiedzieć, brak w tym czasie w ogóle organizacji własnej w pozyskaniu 
drewna. Dyrekcje lasów państwowych w poszczególnych byłych zabo- 
rach, pracują na wielu odcinkach gospodarczych, według dawnych obo- 
wiązujących w poszczególnych zaborach przepisów, często bardzo róż- 
niących się między sobą. Gdy np. dyrekcje wschodnie, tzw. kresowe 
(Łuck, Białowieża, Wilno) praktykują często sprzedaż drewna na pniu, 
a więc sprzedają masę stojącego drzewostanu według mniej czy więcej 

dokładnego szacunku, zależnego od fachowego przygotowania personelu 
szacującego, z oczywistą, jak się później okaże, stratą dla gospodarza, 

jego kieszeni, a przede wszystkim dla drzewostanów (przykład — firma 

„Century” w Białowieży), w tym czasie dyrekcje zachodnie (Poznań, Byd- 
goszcz, Toruń) zgodnie z przepisami, żywcem przyjętymi po niemieckim 

zaborcy, wyrabiają drewno na zrębach przy pomocy własnych robotni- 

ków, klasyfikując sortymenty według byłych niemieckich przepisów, 

dotyczących pomiaru i sortymentacji, sprzedają drewno dla ludności 

miejscowej w drodze licytacji (ilości stosunkowo niewielkie, głównie opał) 

względnie kupcom (drewno najlepsze) w drodze „submisyj”. 

Chociaż organa terenowe nazywały się dyrekcjami lasów państwo- 

wych, czy nadleśnictwami a w sumie miały stanowić jakiś monolit admi- 
nistracyjny, to jednak wbrew pozorom ich praca opierała się przez długi 

czas na ustawodawstwie zaborczym, jego instrukcjach służbowych, jego 

prawie karnym i cywilnym, jego przepisach wewnętrznych itd. Dopiero 

gdzieś od 1927 r. bardzo powoli zaczęto ujednolicać strukturę alp i to 

najpierw od strony służby rachunkowo-finansowej a dopiero potem na 

polu służb gospodarczych. 

Przypomnienie tych spraw wydaje mi się potrzebne i z innego powo- 

du: wiele zagadnień, kiedyś aktualnych, bolesnych czy radosnych, idzie 

w zapomnienie, młodsze pokolenie leśników nie zawsze należycie orientu- 

je się w zagadnieniach od ich strony historycznej, jakoś mało na ten 

temat pisano. 814 
Osobiście rozpocząłem służbę leśną na terenie b. dyrekcji lasów pań- 

stwowych w Bydgoszczy a po jej likwidacji w 1932 r. na terenie b. dy- 
rekcji lp w Poznaniu. Nie są mi znane dokładnie sprawy leśne w b. za- 

borze austriackim czy rosyjskim, toteż mogę zabrać głos w sprawach 
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uzytkowania lasu dotyczacych jedynie b. zaboru niemieckiego. Moze 
który z kolegów zabierze głos na ten temat, jak to było przed wojną 
w Małopolsce, Kongresówce czy na kresach wschodnich. 

Na wstępie analizy zagadnień brakarskich na ziemiach zachodnich 
rodzi się pytanie, czy alp na terenie b. zaboru pruskiego dysponowała 
od razu instytucją brakarzy? Nie! Nie miała brakarzy! Nie potrzebowano 
ich wówczas! Cała bowiem struktura organizacyjna pozyskania drewna, 
klasyfikacji, sprzedaży (warunków kupna i sprzedaży), i dostaw drewna 
była tak skonstruowana, że nawet leśniczy prowadzący wyróbkę nie miał 
potrzeby znać brakarstwa drzewnego. 

Jak już podkreśliłem, do 1927 r. a nawet w latach następnych obo- 
wiązywały instrukcje służbowe b. władz zaborczych. Tak np. do czasu 
wprowadzenia „Instrukcji służbowej dla leśniczych lp” obowiązywała 
w całości „Dienst — Instruktion fur die preussischen Forster” z 23. 10. 
1868 r. Niezależnie od tej instrukcji obowiązywało wiele zarządzeń b. 
władz niemieckich dotyczących wszystkich zagadnień gospodarstwa 
leśnego oraz ludzi w tym gospodarstwie zatrudnionych. Jeśli chodzi 
o sprzedaż drewna, to obowiązywały na ziemiach zachodnich aż gdzieś do 
1932 r. „Allgemeine Bedingungen fir die Versteigerung eingeschlagenen 
Holzes” (Ogólne warunki zbytu ściętego drewna), wydane jako zarządze- 

nie b. ministerstwa rolnictwa z 12. 6. 1899 r. Te przepisy tylko dostoso- 

wane do zmienionej rzeczywistości obowiązywały w głównych postano- 

wieniach nadal. Na nich oparty był system sprzedaży drewna, stosowany 

prawie do 1932 r. i to sprzedaży, jak już wspomniałem, w drodze licytacji 

czy też submisji. Pomiędzy licytacją a submisją istniała ta zasadnicza 

różnica, że licytacja odbywała się ustnie, wobec prowadzącego licytację 

urzędnika leśnego (w. zasadzie nadleśniczego) na tzw. „losy” składające 

się z kilku czy kilkunastu mp opału lub kilku m” drewna tartacznego czy 

budulcowego, określonej ilości żerdzi itp. Licytację taką prowadzono, 

w określone dni, w kancelarii nadleśnictwa albo też w okolicznych mia- 

steczkach czy wioskach, w dniach ogłoszonych w prasie lub przez wójto- 

stwa, sołectwa itd. Submisja natomiast obejmowała losy duże, zasadniczo 

całe zręby lub całe oddziały z użytkami międzyrębnymi. Submisje ogła- 

szano z reguły w prasie, podawano losy, liczbę m” każdego losu Z podzia- 

łem na klasy grubości, lokalizację drewna (leśnictwo, oddział). Kupiec 

składał ofertę pisemną, w kopercie zalakowanej, na poszczególne lub też 

wszystkie losy, zawsze loco zrąb, loco las przy pniu. 

Przy licytacji przybitka następowała natychmiast 1 natychmiast nastę- 

powało wypisanie asygnaty, jak również wpłata należności. Dopiero gdzieś 

około 1935 r. z uwagi na kryzysową sytuację na WSI zezwolono na wy- 

stawianie asygnat kredytowych, opłacanych w terminach kilkumiesięcz- 

nych. Można tu zauważyć jeszcze jedną ciekawostkę, że do 1927 r. istnla- 

ły w dyrekcjach zachodnich tzw. kasy rendanckie (Rendantenkassen) — 

jedna na kilka nadlesnictw. Dopiero po 1927 r. kazde nadlesnictwo miało 

własną kasę. Do tego czasu wszelkie wpłaty i wypłaty dla określonych 

nadleśnictw prowadził rendant. | | 

Przybitki na submisji dokonywał nie nadleśniczy, lecz dyrekcja lasów 

państwowych, zresztą w praktyce wg wniosku nadleśniczego, o ile zabez- 

pieczenia (kaucja gotówkowa, akredytywy bankowe, hipoteki, papiery 

wartościowe uznane przez Ministerstwo Skarbu) dawały pewność, że 
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Skarb Panstwa w zadnym wypadku nie zostanie narazony na straty. Przy 
sprzedaży submisyjnej zawsze obowiązywało spisanie umowy kupna 
i sprzedaży drewna. Przy licytacji obowiązywało wywieszenie na miejscu 
licytacji tzw. warunków sprzedaży. Uważano, że wywieszone warunki 
sprzedaży każdy czytał i drewno kupuje na znanych mu warunkach. 
Jako cena wywoławcza obowiązywała przy licytacji cena cennika urzę- 
dowego. 

Dla przybliżonego zobrazowania całości warto przytoczyć cytowane 
wyżej „Ogólne warunki dotyczące zbytu ściętego drewna”, przynajmniej 
w ich najistotniejszych fragmentach. 

„2. Proponowane stawki należy składać nie w stosunku do jednostki 
(m3, mp), lecz na cały los. 

3. Przybitki udziela najwięcej dającemu prowadzący przetarg urzęd- 
nik wówczas, kiedy wg jego oceny propozycja jest możliwa do przyjęcia. 
W innym wypadku prowadzący przetarg ma możność wyboru: albo pro- 
pozycję odrzucić albo też udzielić przybitki warunkowej, uzależnionej 
od zezwolenia władzy zwierzchniej. W ostatnim wypadku najwyżej da- 
jący związany jest swą nadażą (propozycją) przez okres 2 tygodni. 

4. Przez udzielenie przybitki przechodzi niebezpieczeństwo straty, 
zaginięcia czy też pogorszenia jakości sprzedanego drewna na kupującego”. 

Ten ostatni punkt był jednym z częściej zaczepianych, ale pomimo 
tego należy to wyraźnie podkreślić, obowiązywał prawie do 1935 r,, 
przynajmniej w odniesieniu do sprzedaży licytacyjnych lub sprzedaży 
drobnych, dokonywanych z wolnej ręki. Fiskus stał na stanowisku, że 
kupiec kupuje drewno takie, jakie w lesie na zrębie widział, lub jakie 
powinien był obejrzeć. Poza tym punkt 8 przewidywał jeszcze jedno 
obostrzenie. | 

‚8. Nie ma specjalnego przekazanie sprzedanego drewna na ręce kup- 
ca. Uważa się, że przekazanie nastąpiło już przez wręczenie nabywcy 
asygnaty na sprzedaż drewna. Nabywca może wejść w posiadanie drewna 

dopiero po wręczeniu mu takiej asygnaty . 
Wprawdzie dalsza część tego punktu mówiła o możliwości żądania, 

przekazania tego drewna na miejscu w lesie, ale zwykle z tej możliwości 
kupujący rezygnował. Odległości i terminy, ustalone przez prowadzące- 
go licytację dla przekazania drewna, sprawiały dla kupującego tylko 
dodatkowe trudności. Oczywiście przepisy tak punktu 4 jak i 8 — dziś 
nie są do pomyślenia. Było to dla kupującego pewną loterią, ale trzeba 
przyznać, że w zdyscyplinowanym społeczeństwie Wielkopolski naduży- 
cia na tym tle zdarzały się bardzo rzadko. 

Charakterystyczny dla okresu kapitalistycznego był również punkt 
5 warunków sprzedaży. 

„5. Za wysokość, podanych w poszczególnych losach, ilości i mas 

drewna oraz jego stan jakościowy nie daje fiskus leśny kupującemu 
żadnej gwarancji. Kupiec nie ma prawa zaczepiania kontraktu na skutek 

błędów w obliczeniu masy i charakterystyce sprzedanego drewna”. 

Tym samym fiskus asekurował się przed konsekwencjami niedokład- 

nej informacji co do ilości drewna w losach i jego jakościowej charakte- 
rystyki. Kupiec czy w ogóle nabywca kupuje drewno, jak się to wówczas 
mówiło — tak, jak stoi i leży. A więc wyg stanu faktycznego na gruncie, 
który to stan, przyjmowało się, jest kupcowi dobrze znany. 
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Te formę handlu drewnem w świetle dzisiejszych wymagan trzeba 
uznać za prymitywną, a korzyści sprzedawcy za wątpliwe. 

Klasyfikacja drewna była uproszczona, możliwa tylko przy stosowa- 

niu sprzedaży drewna w drodze przetargów. Dla przykładu podaję kla- 

syfikację drewna iglastego. 
a. Drewno wyborowe * 

Jak przy drewnie liściastym pod poz. „a”, lecz z tą różnicą, że stoso- 

wać należy, w zależności od dobroci i rzadkości drewna, cenę Ао 25% 

wyższą od cennika dla drewna tartacznego o tej samej masie danej sztu- 

ki. 
b. Drewno tartaczne ** 

Gładkie kłody o średnicy minimalnej w czubie 25 cm. 

Jeżeli ten sortyment został wprowadzony względnie prowadzenie 

uważa się za celowe, wówczas należy dzielić je na następujące klasy: 

bloki tartaczne I kl. —sztuka ponad 2 m» 

bloki tartaczne II kl. — sztuka ponad 1 do 2 m* włącznie 

bloki tartaczne III kl. — sztuka do 1 m* włącznie, 
c. Zwyczajne drewno okrągłe 

Należy tworzyć następujące klasy: 

Kłody budowlane i użytkowe I kl. — sztuka ponad 2 m włącznie 

Kłody budowlane i użytkowe II kl. — sztuka ponad 1 m3 do 2 m” 

włącznie 
Kłody budowlane i użytkowe III kl. — sztuka ponad 0,5 do 1 m3 

włącznie 
Kłody budowlane i użytkowe IV kl. — sztuka do 0,5 m* włącznie 

Należy tutaj zauważyć, że w praktyce klasyfikację wg punktów a i b sto- 

sowano tylko wyjątkowo. 

Poza tym zarządzenie wydane do $ 53 instrukcji dla leśniczych pole- 

cało drewno pełne wad, hubiaste, z opadniętą korą 1 pełne krzywizn ozna- 

czać na zrębie i w wykazie odbiorczym krzyżem (+). Drewno takie 

można byłe sprzedawać z upustem do 25%. 

Tak, jak drewno iglaste dzielono na klasy wg masy poszczególnych 

sztuk, tak drewno liściaste dzielono wg średnic: I kl. — 60 cm i wię- 

cej, II kl. — 50—59 cm, III kl. — 40—49 cm, IV kl — 30—39 cm 

i wreszcie V kl. — ponizej 30 cm, przy czym podział ogólny uwzględniał: 

a) drewno wybrane, b) pozostałe drewno okrągłe i c) wręgi okrętowe. 

Pozatem sortymentacja przewidywała tak dla iglastych, jak i liścias- 

tych mniej wartościowe drewno okrągłe krótsze jako surowiec na pod- 

kłady kolejowe, kopalniaki, pale do płotów itd. 

Wspominając te przepisy stosowane od 1932 r., trzeba wyraźnie pod- 

kreślić, że były one pełne tych czy innych wątpliwości, które każda z dy- 

rekcji zachodnich starała się w jakiś sposób usunąć. Wytwarzało to taką 

sytuację, że określony sortyment mógł odbiegać jakościowo, a nawet 

dymensyjnie w dwu sąsiadujących ze sobą dyrekcjach lp. W warunkach 

sprzedaży w drodze przetargów sprawy te nie dokuczały jednak zbytnio 

administracji leśnej: kupiec oferował za drewno taką cenę, jaką uważał, 

że przy niej, po przetarciu tego drewna, uzyska poważną marżę zarobko- 

  

* drewno wybrane, wyszukane na zrębie (Ausgesuchte Hólzer) 

** ściśle drewno do przecierania (Schneidehólzer) 

83



wą. A cenę ,nadażną” obliczał sobie albo sam kupiec, doskonale orientujący 
się w towaroznawstwie drzewnym, albo też pozostający na jego usługach 
brakarz drzewny. Każdy większy kupiec, krajowy czy zagraniczny, miał 
swych brakarzy. Ci szacowali dokładnie drewno wyrobione, przede wszys- 
tkim jego jakość i wymiary poszczególnych sztuk oraz określali, jakie 
sortymenty — jaką tarcicę da się z danej partii drewna pozyskać. Mając 
spodziewaną masę tarcicy i jej jakość, przeliczając jej wartość wg cen 
stosowanych w danym okresie w handlu, uwzględniając koszty przetarcia, 
transportu (kupowano, jak już wspomniałem, loco las przy pniu) i ewen- 
tualnie korowania, dochodził kupiec do granicy cen, jakie mógł oferować. 
Duże firmy zagraniczne, jak np. Moritz Muller (Lipsk, Berlin, Ham- 
burg, Riesa, Dusseldorf), miały swoich stałych brakarzy, jako że rokrocz- 
nie zakupywały poważne ilości drewna w Polsce. Brakarzy miał zresztą 
każdy poważniejszy tartak i to do odbiórki drewna w lesie czy też jego 
szacunku, jak i do właściwej wyrzynki kłód i należytego wykorzystania 
ich w przetarciu. 

Nie dysponowała tylko brakarzami w tym okresie administracja lp. 
Personel leśny ograniczał swą pracę do ładnej ścinki drzew, dobrego 
ociosania sęków, dobrego ustawienia stosów itp., porządnej odbiórki, zna- 
kowania drewna hubiastego czy obarczonego dużą liczbą wad jednym 
krzyżem lub nawet niekiedy dwoma krzyżami. Mniej natomiast myślał 
personel o tym, jakie wartości techniczne oddaje kupcowi. Trzeba tu 
jeszcze dodać, że połowa tego okresu, tzn. od 1923 r. poświęcona była 
likwidacji skutków żeru sówki choinówki. Padło wówczas pod siekierą 
i piłą dużo ponad 120 tys. ha. Cały wysiłek administracji leśnej szedł 
w kierunku szybkiej eksploatacji i możliwie szybkiej sprzedaży drewna. 
Drewno nie sprzedane leżało po dwa, trzy i cztery lata. Sprzedawano 
wprawdzie dużo, ale nie udawało się sprzedawać na bieżąco, choć to był 
okres rzekomej prosperity w Świecie. Ceny drewna szły w górę. Docho- 

dziły np. w DLP Bydgoszcz do 100 zł za 1 m* drewna tartacznego sosno- 

wego. 
I naraz przychodzi w 1929 r. krach światowy. Ceny drewna lecą na 

łeb! Za drewno płacono dotąd po 80 — 100 zł za 1 m* a firmy, które ura- 

towały się, oferują 20 — 25 zł. Wiele firm, zwłaszcza dużych, musiało 

ogłosić upadłość a za firmami drzewnymi leciały banki, które udzieliły 
firmom akredytywy. Tak np. plajtę ogłosiła duża firma francuska „Га. 
Forestić6” i pociągnęła za sobą znany na terenie Bydgoszczy bank 
„Stadthagen”. Przypominam sobie, jak wówczas na polecenie mego dy- 

rektora J. Zagórskiego przejmowałem na własność alp cegielnię 

oraz parcele w mieście, stanowiące dotychczas własność wspomnianego 

banku. Bank udzielił bowiem akredytywy firmie La Forestie. 

Rozpoczyna się nowy podokres w dziejach przedwojennego użytko- 

wania, który trwa od 1929 do około 1935 r. Krach finansowy musiał obu- 

dzić administrację lp z letargu. Zaczyna ona na wszystkich polach ener- 
gicznie egzekwować swoje zarządzenia unifikacyjne, wydane w końcu 
1927 r. a więc wymagać wykonawstwa terenowego zgodnie z nowymi 
instrukcjami, jak „Instrukcją służbową dla nadleśniczych LP”, „Instruk- 

cją służbową dla leśniczych” LP, „Instrukcją służbową dla gajowych” (na 
terenie b. zaboru pruskiego obowiązywał wprawdzie aż do wybuchu 
2 wojny światowej dwustopniowy system administracyjny, ale w leś- 
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nictwach, narazonych na kradzieże lub w leśnictwach stosunkowo dużych, 
dopuszczano instalowanie gajowych; liczba ich była jednak bardzo mała. 
Większość nadleśnictw gajowych nie miała), „Przepisy prowadzenia ra- 
chunkowości i kasowości w Nadleśnictwach”, „Przepisy w przedmiocie 
obrotów pieniężnych w urzędach alp” oraz to, co dla nas w tej chwili 
najistotniejsze, nowe „Przepisy w sprawie gatunkowania, pomiaru i oz- 
naczania wartości drewna i innych płodów leśnych oraz obliczania cen 
najmu i robót wymiarowych (akordowych) przy wyróbce drewna w la- 
sach państwowych” (Zarz. Ministra Rolnictwa z 22. IX. 1927 r. Monitor 
Polski nr 220 poz. 562). 

Przepisy te mówiły tylko o sortowaniu i pomiarze drewna, nic jednak 
nie mówiły o klasyfikacji jakościowej. To zagadnienie rozwiązuje w tym 
czasie Dyrekcja Naczelna LP pismami okólnymi, zresztą nieraz bardzo 
dobrze opracowanymi. Tak np. zarządzenie okólne o właściwej wyróbce 
dębiny i jesionu, zwłaszcza surowca fornierowego, było naprawdę dobrze 
opracowane — pełne rysunków, jasno określających, gdzie i jakie wady 
mogą się mieścić. Posługiwano się nim nawet po 1937 r., kiedy wprowa- 
dzono już tablice sortymentacji jakościowej. 

Po krachu 1929 r. alp musi ratować swą egzystencję. Zarysowują się 
wyraźnie widoczne kierunki rozwojowe. Wyróbka drewna, racjonalne 

jego wykorzystanie w pozyskaniu sortymentów, właściwa klasyfikacja 
jakościowa drewna itd. muszą być podniesione na poziom wyższy. Widać 

już postęp na każdym kroku, ale myśl stworzenia własnej obsady bra- 
karskiej budzi się bardzo powoli, mimo że Dyrekcja Naczelna stawia 

dyrekcjom okręgowym coraz wyższe wymagania i nakłada coraz wyższe 

obowiązki. Alp zajmuje się nie tylko ścinką, lecz i rozszerzeniem pozys- 

kania nowych sortymentów tzw. „materiałów с1озапусй” 1 „materiałów 

oprawnych” (te materiały robiono zresztą już od dawna w dyrekcjach 

wschodnich). Do pierwszych zaliczyć trzeba podkłady kolejowe ciosane 

na kraj i na eksport, „slipry”, tj. podwójne podkłady kolejowe sprzeda- 

wane do Anglii, „rozpruwane” w porcie gdańskim w ad hoc wybudowa- 

nym tartaczku, „timbry” czyli kantówkę egipską ciosaną wg zbieżystości 

o wymiarach 8 X 8 do 12 X 12 cm itd. Do drugich należały słupy tele- 

techniczne, surowiec kopalniakowy oraz kopalniaki, przygotowywane na 

kraj, Niemcy, Belgię, Anglię (te ostatnie od 27), a nawet Turcję. Pozatem 

pozyskiwano jeszcze materiały kłóte, klepkę memelską dla Anglii lub 

bindrę na antałki do piwa na kraj i dla Niemiec. 

W okresie tym alp buduje wiele tartaków własnych lub dzierżawi 

tartaki prywatne, aby własne drewno przecierać wg potrzeb rynków 

zagranicznych i rynku krajowego i zbywać tarcicę w jakiejś formie zor- 

ganizowanej. Tak np. Dyrekcja w Poznaniu buduje nowoczesny duży 

tartak i fabrykę sklejek w Bydgoszczy, dzierżawi tartak „Zimne Wody 

w Bydgoszczy, tartak w Biadkach na linii Krotoszyn — Ostrów Wlkp lub 

przeciera swój surowiec na tartakach prywatnych wg swych szczegóło- 

wych wskazań. Przedtem alp powoduje jeszcze powołanie do życia Pols- 

kiej Agencji Drzewnej , Paged”, zadaniem której będzie uzdrowienie 

rynku drzewnego wewnętrznego i eksport drewna, sprzedaż tarcicy, ma- 

teriałów ciosanych i kłótych oraz częściowo eksport niektórych sorty- 

mentów okrągłych, jak piloty portowe itd. 
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Aby tym wszystkim zadaniom sprostać, trzeba bylo pospiesznie przys- 
tąpić do szkolenia personelu terenowego, zwłaszcza na zachodzie kraju. 
Podczas gdy na terenach wschodnich miała alp wielu ludzi o przygoto- 
waniu brakarskim, na ziemiach zachodnich cały ciężar wymagań ponosi 
przede wszystkim leśniczy. Myśl o personelu specjalistycznym dopiero 
rodzi się. 

Nie wszystko, co w tym okresie zrobiono, czy robiono, można ocenić 
pozytywnie, popełniano błędy na pewno. Jednak czuło się już jakąś pręz- 
ność administracji, cieszyło przygotowanie fachowe personelu, samodoksz- 
tałcanie, jakaś fachowa ambicja personelu, zwłaszcza ambicja leśniczych. 

Ta ambicja personelu daje wyniki, ukoronowaniem których będzie 
podokres trzeci od około 1935 r. aż do wybuchu drugiej wojny świato- 
wej. Trzeba wyraźnie podkreślić, że alp w tym czasie pracuje już na- 
prawdę na wysokich obrotach, jeśli chodzi o użytkowanie lasu (pozys- 
kanie drewna, żywicowanie). Dotychczasowe przepisy, umiejętność inter- 
pretacji wielu postanowień, z uwagi na potrzeby gospodarcze już nie 
wystarczają. Dyrekcja Naczelna przygotowuje batalię o podniesienie 
użytkowania na jeszcze wyższy poziom (szef Panek, dyrektorzy Gry- 
chowski, Kozerski, naczelnik Borysowicz i inni) zaczyna or- 
ganizować kursy dokształcające i to nie tylko dla personelu terenowego 
niższego ale i dla personelu zarządzającego. 

I tak np. bodajże w sierpniu 1937 r., organizuje w Białowieży wysoko 

fachowo postawiony kilkutygodniowy kurs brakarski dla kierowników 

wydziałów eksploatacyjno-handlowych i pewnej liczby nadleśniczych. 

Jako b. kierownik wydz. ekspl. handl. w Poznaniu brałem udział w tym 

kursie. Pamiętam, byli tam na przeszkoleniu koledzy Tempczyk z To- 

runia, Andruszko z dyr. warszawskiej, Milewski z dyr. siedlec- 

kiej i in. Głównym zadaniem kursu było praktyczne zapoznanie z nowy- 

  
Ryc. 1. Kurs brakarski w nadl. Durowo — DLP Poznań w 1938 r. W kom- 
binezonie autor, z prawej od niego nacz, Borysowicz i dalej brakarz W. 
Raczkowski 
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mi przepisami klasyfikacji jakościowej, jednolitej ich interpretacji a po- 
za tym w ogóle zapoznanie z całokształtem spraw brakarskich. Trzeba 
przyznać, że uczono nas tam nieźle i nauczono nie najgorzej brakarstwa 
drzewnego na potrzeby kraju. A wykładowcami na kursie byli wysoko- 
wykwalifikowani fachowcy w tej dziedzinie. Obsługę fachową, pomoc 
i pokazy klasyfikacji, wreszcie nadzór bezpośredni przy praktycznych 
naszych zajęciach klasyfikacyjnych, prowadzili tacy mistrze brakarstwa 
jak Lirsz, Fehlauerowie i inni. Brakarzom tym zawdzięczam 
wiele, a przede wszystkim, pomijając to, czego się od nich nauczyłem, to 
poradzili mi, abym zaangażował sobie do pomocy ich kolegę, inteligent- 
nego i bardzo dobrego brakarza Włodzimierza Raczkowskiego. 
Po powrocie z kursu miałem już do pomocy w terenie dwóch ludzi, kol. 
Raczkowskiego oraz b. nadleśniczego inż. Włodzimierza Puhaw- 
kę. Raczkowski zajął się przed wszystkim sortymentami cennymi 
— debiną i innymi liściastymi oraz materiałami kłótymi, kol. Puhaw- 
ko — cisem i materiałami oprawnymi. Na początku bodajże 1939 r. 
zaangażowaliśmy do prac brakarskich jeszcze trzeciego młodego kolegę 
(nazwiska niestety nie pamiętam). Rozpoczął się ciężki teraz dla nas 
okres szkolenia personelu terenowego. Jeździliśmy nieraz, jak to się mó- 
wi ,,rzemiennym dyszlem” od nadleśnictwa do nadleśnictwa i przepro- 
wadzaliśmy szkolenia. Wykorzystywało się nawet konierencje terenowe 
nadleśniczych, przeprowadziło kurs przyspieszony dla pracowników 
urządzenia lasu, wykorzystywało się wszelkie możliwości, by choć kilka 

godzin poświęcić tu czy ówdzie na przeszkolenie w jakimś zagadnieniu. 
Zachowały mi się, jakimś cudownym sposobem, zdjęcia z niektórych 

szkoleń. Oto kurs w nadl. Świekatówko, to w Mosinie czy w Miradzu. 
Tam znów kurs w nadl. Glisnica (dla Jasnego Pola i Gliśnicy) czy we 

Włoszakowicach lub Durowie. 

  
Ryc. 2. Naczelny brakarz DLP w Poznaniu W. Raczkowski (pierwszy z pra- 

wej) przy odbiorze bindry 
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Ryc. 3. Kurs brakarski w nadl. Gliśnica — DLP Poznań w 1937 r. Stoją: 5-ty 
z lewej strony W. Puhawko, w kurtce autor, Bolikowski — kier. Dz. Użytk. 
1 Zbytu DLP, A. Stube — kier. Oddz. Przemysł. Handlowego, W. Raczkowski, 
leśniczowie, robotnicy 

Nad całą akcją szkolenia czuwali koledzy z Dyrekcji Naczelnej; czę- 
sto na ważne punkty szkoleń jeździli sami. Między innymi miałem przy- 
jemność korzystać z dobrych uwag kol. Borysowicza na naszym kursie 
w nadl. Durowo i Włoszakowice. Takie same szkolenia prowadził w b. 
Dyrekcji Toruńskiej kol. Ryszard Tempczyk przy pomocy bodajże 
któregoś z młodszych Fehlauerów. 

W akcji szkoleniowej główny nacisk kładliśmy na personel nadle- 
snictw tzw. trudnych, w których miało się do czynienia z cenną dębiną, 
jesionami, brzostami itd. Szkolenia te dały wnet pozytywne wyniki. Tacy 
leśniczowie jak z nadl. Lutówko, Jasne Pole, czy z innych, byli naprawdę 

już dobrymi brakarzami. W każdym razie można zaryzykować ogólne 
stwierdzenie, że w 1939 r. mieliśmy już dobrze przygotowany personel 
brakarski, ujednolicone poglądy na problemy klasyfikacyjne, można już 
było pracować. Niestety, przyszła wojna! 

Mówiąc o zagadnieniach brakarskich można wspomnieć i nazwisko 
Fppsteina, nazwisko znane w światku europejskim handlu drzew- 
nego, doskonałego znawcy tak uzansów handlowych, jak też obowiązu- 
jących wymagań jakościowych i klasyfikacji drewna na różnych rynkaen. 
Był on zaangażowany jako konsultant do Dyrekcji Naczelnej. Był kiedyś 
w 1935 czy 1936 r. u mnie, w nadl. Różanna. Kilka dni rozmów w. tere- 

nie i praktycznych wskazówek dało mi bardzo dużo. 

Tak więc lata 1935 — 1939 można nazwać okresem poszukiwań i wy- 
tyczania nowych dróg dla uintensywnienia gospodarki leśnej, okresem 
ujmowania warunków technicznych dla poszczególnych sortymentów 
w pewne określone formy, ukoronowaniem których stały się „Tablice 
klasyfikacji jakościowej drewną” z 1937 r, 
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Te przepisy dość już bliskie są późniejszym powojennym „Warunkom 
technicznym” czy dzisiejszym normom. W każdym razie stanowiły one 
pierwszy dobry początek kodyfikacji pewnych poglądów, praktyk, uzan- 
sów brakarskich itd.; dały pewne oparcie dla szkoleń w zakresie pozys- 

kiwania drewna i jego klasyfikacji jakościowej. Równocześnie z poja- 
wieniem się tych tablic alp otrzymała w tymże roku „Instrukcję w spra- 
wie sortowania i pomiaru drewna w lasach państwowych , która 
zastąpiła „Przepisy w sprawie pomiaru i oznaczania wartości drewna...” 
z 1927 r. 

Wyszkolenie pewnej ilości brakarzy, a głównie przeszkolenie w tej 
specjalności leśniczych, pomogło nam w chwili ustąpienia okupanta 
i zmiany kapitalistycznych form życia i pracy na formy socjalistyczne 
do przetrwania trudnych chwil powojennych, w których kształtowały 
się nowe zasady wyróbki drewna i formowania jego sortymentów, ich 
dostawy itd. Ocaleni z zawieruchy wojennej nieliczni brakarze, jak 
Fehlauer, Strzęciwilk, Raczkowski i inni, pokaźna grupa 
obeznanych dobrze z brakarstwem leśniczych i nadleśniczych, znawcy 
problemów brakarskich, jak Andruszko, Borysowicz, Boro- 
dzik, Milewski Tempczyk, Sołtys i inni, a spośród nau- 
kowców prof. dr Franciszek Krzysik, kładli podwaliny pod nowe 
formy wyróbki drewna i jego dostaw w okresie najtrudniejszych lat od- 
budowy kraju ze zniszczeń, bez uciekania się do tworzenia odrębnych 

przedsiębiorstw dla pozyskania drewna. Gdyby ich nie było, kto wie 
czy nie bylibyśmy zmuszeni swego czasu do zastosowania u siebie przed- 
siębiorstw typu radzieckich „lesporomchozów”, zasłużonych bardzo 
w Związku Radzieckim, zwłaszcza w III strefie lasów, ale bardzo nie- 

wygodnych dla polskich warunków, w których operujemy bardzo ma- 

łymi zrębami przy równocześnie wysokim udziale użytkowania między- 
rębnego. Dało to nam możność utrzymania jednolitości gospodarki leśnej, 

a to już dużo. Wszak dziś mówi się mocnym głosem o ścisłej integracji 

zagospodarowania lasów i ich użytkowania. („Las Polski” nr 1, 1969 r. 

art. „Noworoczne refleksje”, podsumowanie wiceministra W. Barto- 

Szewicza). 

Możność operowania niedużą, ale doświadczoną kadrą brakarzy i kie- 

rowników działów czy oddziałów pozyskiwania drewna, pozwoliła nam 

w odrodzonej Polsce Ludowej rozszerzyć znacznie kadrę rzeczoznawców, 

brakarzy drzewnych i przy ich wydatnej pomocy podnieść racjonalne 

wykorzystanie drewna na poziom dotychczas niespotykany. 

W moim przekonaniu wszyscy brakarze i pracownicy terenowi czy 

z działu kierowniczego, mający przeszkolenie brakarskie, dobrze przysłu- 

żyli się budowie gospodarki leśnej Polski Ludowej i zasługują choćby 

na jedną kartę wspomnień w historii leśnictwa polskiego.


