
STARE DREWNIANE LEŚNICZÓWKI 

Tendencje ostatnich lat w budownictwie polskim nie ominęły również budow- 
nictwa leśnego. Stosowano materiały betonowe i inne materiały zastępcze, nie zaw- 

sze stosowano drewno — ten najpiękniejszy, trwały i chyba najbardziej w leś- 

nictwie dostępny materiał. Powstawały różne osiedla dla leśników typu miejskiego, 

nie zawsze ładnie wkomponowane w krajobraz i nie zawsze wygodne. Z tym większą 

przyjemnością zacytuję obszerne fragmenty z artykułu Romana Pruskiego z „Ga- 

zety Współczesnej” (nr z 5—7 marca 1982) opisujące drewniane budownictwo leśne 

na Białostocczyźnie, które nabiera zabytkowego charakteru i jest jednym z wielu 

elementów historii kultury materialnej naszego kraju. 

Las zawsze dawał ludziom w nim mieszkającym poczucie swobody. (...) Leśnik 

— gospodarz lasu, czuł szczególne zadowolenie, gdy według jego wskazówek wiejscy 

cieśle wznosili z drewna budynki mające służyć często kilku pokoleniom. Nie żało- 

wano dobrego surowca i dlatego zachowane do dziś drewniane budownictwo leśne 

jest także często, mimo upływu lat, w doskonałym stanie. 

Budowano gajówki, leśniczówki i szczególnie okazałe siedziby nadleśnictw. Wokół 

tych ostatnich często skupiały się inne budynki, co w sumie tworzyło osady leśne, 

Zaś leśniczówki i gajówki zgodnie z dawną tradycją wznoszono w ,głuchej puszczy”, 

przy wylocie dróg, na skraju lasu — dla kontroli wywożonego przez nabywców 

drewna, przy jednoczesnym okopaniu lasu rowami granicznymi. Było tak zarówno 

w lasach państwowych jak też w lasach należących do wielkich ordynacji lub 

mniejszych właścicieli ziemskich. Dziś wiele z tych budynków nie istnieje. Na ich 

miejsce zbudowano brzydoty z betonu i cegły silikatowej, zaprojektowane przez 

ludzi bez wyobraźni i smaku. Dawne typowe gajówki (...) leśniczówki i siedziby 

nadleśnictw (..) obok mieszkania leśniczego lub nadleśniczego posiadały mieszkanie 

dia służby domowej (np. osada leśna Łazarz koło Karczmiska) lub, jak w Prze- 

walance — także mieszkanie o folwarcznym standardzie pod jednym dachem z bu- 

dynkiem gospodarczym. Odpowiednia do powierzchni deputatów rolnych i łąkowych 

była kubatura budynków inwentarskich, stodół, spichrzy. W Puszczy Knyszyńskiej 

do najokazalszych pozostałości dawnego drewnianego budownictwa leśnego zaliczyć 

trzeba: 1) siedzibę byłego Nadleśnictwa Knyszyn w Przewalance na fundamentach 

z kamienia polnego — (grubość fundamentów — dwa metry) oraz budynki gospo- 

darcze, 2) osadę Łazarz koło Karczmiska — duża leśniczówka i budynki gospodarcze, 

3) osadę leśną w Kopnej Górze — zespół budynków związanych z działalnością by- 

łego Nadleśnictwa Sokółka. Oprócz wymienionych spotkać możemy w Puszczy 
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Knyszyńskiej wiele innych wartych obejrzenia budynków drewnianych, nadal słu- 
żących gospodarce leśnej. Warto dodać, że przy osadach leśnych pozostawiano często 
pomnikowe drzewa lub specjalnie sadzono np. klony, lipy i dzięki opiece miesz- 
kańców możemy dziś podziwiać okazałość tych drzew. Ujemny wpływ na zacho- 
wanie pierwotnego wyglądu i kształtu wielu drewnianych budynków mieszkalnych 
w osadach leśnych miała dokonana w roku 1972 reorganizacja nadleśnictw i leś- 

nictw, polegająca na ograniczeniu ich ilości (...) Dotychczasowe budynki otrzymały 

innych użytkowników, a niekiedy inne przeznaczenie. Niektóre domy stały puste. 
Dokonywano przebudowy wnętrz. W niektórych leśnych domach pojawiły się ko- 

nunki o różnym standardzie i smaku, zależnie od osobowości zleceniodawcy. Jedne 
projektowane przez wytrawnych architektów wnętrz, inne — potworne, podobne 

do .. psiej budy. Nie przeszkadzało to jednak trzeźwo myślącym przedstawicielom 

władz leśnych pamiętać, że surowiec drzewny jest od wieków organicznie związany 

z budownictwem leśnym i jako jedyny materiał budowlany pozbawiony właści- 

wości radioaktywnych, winien być nadal w tym budownictwie używany. O ile 

przy unowocześnianiu dawnych budynków drewnianych dla założenia instalacji 

e'ektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, musiano wiele kon- 

strukcji rujnować i przerabiać o tyle przy wznoszeniu współczesnych drewnianych 

budynków w lesie nie ma tych kłopotów, a domy są budowane tak, że ich użyt- 

kownikom żyje się wygodniej niż w mieście. Budowane są w skupieniach, aby nie 

skazywać mieszkańców na samotność. Jednym z przykładów nowego w budownic- 

twie leśnym jest osada Krasny Las koło Supraśla, rozbudowana przez Nadleśnictwo 

Dojlidy. (...) O słuszności tych tendencji świadczy fakt, że latem ubiegłego roku 

5ejmowa Komisja Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego krytycznie oceniła budow- 

nictwo betonowe (murowane) w gospodarce leśnej i postulowała rozszerzenie bu- 

dcwnictwa drewnianego (...)


