
UZASADNIENIE KONIECZNOSCI ISTNIENIA 

RESORTU LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

Z pewnym opóźnieniem spowodowanym sytuacją w kraju wytworzoną przez 

ogłoszenie stanu wojennego, przytaczam obszerne fragmenty z artykułu Sta- 

nisława Schabińskiego z Przemysłu Drzewnego” (8/81), który jest odpowiedzią 

na wątpliwości odnośnie zachowania w nowej strukturze administracyjnej Pol- 

ski Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Tezy zawarte w artykule 

mogą budzić wątpliwości i polemiki, mają jednak wielki walor, bowiem w spo- 

sób logiczny i historycznie uzasadniony przedstawiają konieczność integracji leś- 

nictwa z przemysłem drzewnym jako struktury zdecydowanie niezależnej od 

rolnictwa i przy prawidłowej gospodarce gwarantującej ciągłość i intensyfikację 

produkcji leśnej (...) Z ogromnym uznaniem przyjąć należy uchwałę sejmową 

z dn. 2 lipca br. jak również szybki i zdecydowany protest Zjednoczonego Stron- 

nictwa Ludowego przeciwko likwidacji MLiPD, podyktowany zapewne nie wzglę- 

dami politycznymi, lecz troską o dobro ogólnospołeczne. Nie można bowiem do- 

puścić do powtórzenia błędów, rodzących się ze szkodliwego konserwatyzmu i nie- 

respektowania zasad wiedzy leśnej. Z odległych czasów, gdy nie istniało jeszcze 

pojęcie nauki i wiedzy leśnej, a lasy były głównie terenem uciech łowieckich 

wywodzi się pogląd, że leśnictwo jest marginalnym dodatkiem do rolnictwa (...) 

Państwowe gospodarstwo leśne w Polsce międzywojennej było niezwykle intere- 

sującym przykładem uporczywego zwalczania supremacji rolnictwa nad leśnictwem 

' dążenia do usamodzielnienia oraz rozluźnienia tych szkodliwych więzów (...) 

W formułowaniu programu dla leśnictwa odegrały dużą rolę radykalne i postę- 

powe stronnictwa chłopskie z „Wyzwoleniem” na czele. Jeden z głównych: dzia- 

łaczy tego stronnictwa Juliusz Poniatowski nie tylko dopomógł w uwalnianiu pań- 

stwowej administracji leśnej spod hegemonii rolnictwa już w 1921 roku, ale wy- 

datnie wsparł politykę Adama Loreta uwieńczoną pełnym sukcesem: usamodziel- 
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nieniem oraz uprzemystowieniem gospodarki leśnej. Dążenie do pełnego. unieza- 
leżnienia leśnictwa od rolnictwa wynika z całkowitych odrębności specyfik: pro- 
dukcji leśnej i rolnej jak również z zupełnie omiennych warunków obu produkcji 
(w leśnictwie rozległość obszarów i respektowanie podstaw biocenozy). Dzięki wy- 
siikom A. Loreta utworzone zostało, wbrew protestom potężnej opozycji obszar- 
niczo-kapitalistycznej, nowoczesne państwowe gospodarstwo leśne pod nazwą „Lasy 
Państwowe” aczkolwiek nie mające osobowości prawnej, to jednak tworzące się 
saniodzielnie w ramach określonych przepisów (...) Powołana w Lublinie jeszcze 
w 1944 roku Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych przywróciła w nowych gra- 
nicach państwa „loretowski” model gospodarki leśno-drzewnej z niewielkimi zmia- 
nami adaptacyjnymi, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Na apel 
PKWN i Dyrekcji NLP do pracy w Polsce Ludowej zgłosiła się przeważająca więk- 
szość pracowników lasów państwowych z okresu przedwojennego, wnosząc nie 
tylko zapał i cenne doświadczenie zawodowe, ale widząc w zmianie ustroju Spo- 
łeczno-politycznego wspaniałe perspektywy do kontynuowania noowczesnej gos- 
podarki leśno-drzewnej. Szczególnie istotna dla tworzenia połączonej gospodarki 
leśnej i drzewnej i jej dalszych losów była uchwała z dn. 12 maja 1945 roku Ko- 
mitetu Ekonomicznego Rady Ministrów Rządu Tymczasowego (...) Uchwała ta po- 
stanawiała, że lasy państwowe mają przejąć oprócz przemysłu tartacznego także 
znaczną część przemysłu drzewnego, przy czym złączenie to powinno nastąpić jak 
najszybciej w jednym resorcie (...) Utworzenie jednego ośrodka dyspozycyjnego 
dla gospodarki leśno-drzewnej nastąpiło w kilku etapach, w 1946 roku powstało 
Ministerstwo Leśnictwa, w 1953 roku powołano Ministerstwo Przemysłu Drzewnego 
i Papierniczego, a w 1956 roku nastąpiło połączenie obydwu ministerstw w jednost- 
kę administracji państwowej o nazwie Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzew- 
nego (...) Jest rzeczą zrozumiałą, iż wcielenie w życie założeń integracyjnych w na- 
zych warunkach nie było łatwe, gdy z jednej strony gospodarstwo leśne uczestni- 

czyło wydatnie w odbudowie kraju, a niektóre, obecnie nowoczesne, przemysły 
drzewne jak np. płytowy i meblarski nie istniały w okresie międzywojennym. 
Tym niemniej dotychczasowe wyniki działalności integracyjnej uznać należy za 
niedostateczne, a stan obecny gospodarki leśnej i drzewnej budzić musi poważne 
obawy (..) Integracja nawet jako slogan oznacza scalenie, proces tworzenia całoś- 
ci z części. Należy mniemać, że celem połączenia obu resortów: leśnictwa i prze- 
mysłu drzewnego nie było mechaniczne, administracyjne połączenie dotychczaso- 
wych branż przemysłu drzewnego i produkcji leśnej (...) lecz stworzenie w per- 
spektywie z wielu komponentów całości o nowej strukturze, która mogłaby być 
świadectwem pełnej integracji gospodarczej (...) Mam nadzieję, że obecne zmiany 
dokonywane w ramach resortu będą uznawały kluczową rolę produkcji leśnej, 
wynikającej z nie zawsze docenianego faktu, iż to właśnie produkcja leśna — 
drewna — jest czynnikiem integrującym.


