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Kilka słów historii lasów bliżyńskich 
z pierwszej połowy XIX wieku 

Несколько слов из истории ближиньских лесов первой половины 
| XIX Beka 

A Few Words on the History of Bliżyn Forests in the First Half of XIX th 
Century 

N arzędzia pracy w leśnictwie rozwijały się powoli. W niektórych dziel- 
nicach naszego kraju i to nawet uprzemysłowionych, ścinkę i wy- 

róbkę drewna w lesie bardzo długo prowadzono przy użyciu tylko zwyk- 
łej siekiery. 

Zagadnienie to naświetlają akta Komisji Rządowej Przychodów i Skar- 
bu z lat 1821—1826, znajdujące się w Archiwum Państwowym w Rado- 
miu. Z dokumentów tych dowiadujemy się, że do leśnictwa samso- 
nowskiego, a więc znajdującego się na obszerze Zagłębia Staropolskiego 
został sprowadzony „z kraju obcego, ze Śląska' drwal — „siągarz* J a- 
kub Biadacz, który „od roku 1822 piłę do rżnięcia drzewa na saznie“ 
używał. Rządca samsonowskich fabryk rządowych Szmit opiniował Bia- 
dacza, jako znającego się na służbie leśnej i mogącego z korzyścią praco- 
wać dla ówczesnych fabryk górniczych. Za okres 3 lat sprowadzony spe- 
cjalista — „siągarz' „wyrobił' sążni 2450 po 108 stóp kubicznych miary 
krajowej, z których na trzy lata podzielonych rocznie przypada po sążni 
8162/.“. Dokumenty milczą o ilości osób pracujących w zespole Bia- 
dacza. 

Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu zależało na używaniu piły za- 
miast siekiery, gdyż sprowadzonego drwala awansowano na strzelca leś- 
nego 1 osadzono w uroczysku Wilczy Bór, (obecnie nadleśnictwo Bliżyn) 
z prawem użytkowania 15 morgów gruntu. Przydzielona działka położona 
była prawie w środku obszernego kompleksu leśnego. Aby ją użytkować, 
Jakub Biadacz zmuszony był najpierw las wykarczować. | 

W umowie zawartej między Urzędem Leśnym w Samsonowie a Bla- 
daczem, spisanej 15 października 1821 r. przez nadleśniczego jeneral- 
nego Ueberschaera, czytamy: „w przypadku nie czynienia służby 
strzelca leśnego, wyłącznie biciem sążni dla fabryk żelaznych samsonow- 
skich w lasach tegoż nazwiska lub w potrzebie tracką robotą dla nich 
trudnić się będzie, przyrzekając klocki na sążni ubić się mające nie 
przecinać siekierą lecz przerzynać piłą ręczną i innych siągarzy do tego 

zachęcać i usposabiać |. 
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Należy sądzić, ze nowy sposób „bicia' sążni przy pomocy piły, nie 

przyjmował się chętnie wśród miejscowej ludności, bo władze leśne przez 

kilka lat zachęcały Biadacza do „przyuczenia'* innych robotników 

nowego sposobu wyrobu sążni do „tlenia węgli', a nałożony nań przez. 

Urząd Leśny w Samsonowie obowiązek wyszkolenia 10 nowych robotni- 

ków w okresie jednego roku, nie został spełniony. Biadacz zmuszony 

był prosić, by tylko „3 ludzi z bliskich wsiów rokrocznie odmiennych 

w pomoc do siebie przybierać dla dokładniejszego tychże nauczenia rżnię- 

cia drzewa na sążnie'. | 
Zdawał sobie Biadacz sprawę z tego, że używanie piły zamiast sie- 

kiery zaoszczędza dużo cennego surowca, toteż śmiało żądał podwyższe- 

nia stawki akordowej od wyrobu drewna i specjalnych opłat od każdego 

wyszkolonego przez niego robotnika. 
Stosunki między Biadaczem a Urzędem Leśnym w Samsonowie 

nie ułożyły się pomyślnie. Wynikły spory, które spowodowały, że J a- 

kub Biadacz posyłał zażalenia aż „do Jego Cessarzowiczowskiej Moś- 

ci Wielkiego Księcia Konstantyna. W zażaleniach Biadacz skarżył 
się, że władze leśne nie dotrzymały umowy i wyrządziły jemu i jego ro- 

dzinie różne przykrości. Urząd Leśny w Samsonowie w raportach składa- 

nych do swoich władz przedstawiał sprowadzonego drwala w ciemnych 

kolorach, natomiast władze górnicze wyrażały się pochlebnie o jego pracy. 

Spory zakończyły się niekorzystnie dla Biadacza. Został on wyda- 

lony z Wilczego Boru, a sprawa jego utonęła w zapomnieniu. 
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