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istoria Polskiego Towarzystwa Leśnego wiąże się nierozdzielnie z his- 

torią duchowej i materialnej kultury naszego kraju. 

W czasie wieloletniej działalności Towarzystwa w zmieniających się 

warunkach społecznych i ekonomicznych jego główną drogą była i jest 

droga walki o rozwój gospodarstwa leśnego i nauki leśnictwa oraz po- 

pieranie i obrona interesów leśnictwa. 
Towarzystwo nie mogłoby jednak skutecznie prowadzić swojej działal- 

ności, gdyby w szeregach jego nie znajdowali się oddani sprawie leśnic- 

twa naukowcy i praktycy leśni, zarówno ci zasłużeni w dziejach nauki 

i gospodarstwa jak i ci, często bezimienni, skromni, bez rozgłosu pracu- 

jący w swych warsztatach pracy. | 

Toteż mówiąc o pracach Polskiego Towarzystwa Leśnego, o jego oslag- 

nięciach lub niekiedy o błędach, trudno nie wymienić nazwisk i imion 

leśników, zwłaszcza tych, którzy w pracy społecznej lub na niwie leśnej 

utrwalili w historii dzieje naszego leśnictwa i związane z nim dzieje 

Towarzystwa. 

WARUNKI POLITYCZNE I SPOŁECZNE POPRZEDZAJĄCE POWSTANIE 

TOWARZYSTWA LEŚNEGO 

Moment utworzenia Towarzystwa nie był aktem spontanicznym. Od- 

wrotnie, należy ten fakt uważać za końcowy etap społeczno-historycznego 

procesu dziejowego, który trwał długie lata, a którego źródła sięgają 

niemal początku XIX stulecia. o 
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Leśnictwo polskie miało swój piękny росхаёеК \ окгезе 1а{ 1818—1832. 
Już w czasach Królestwa Kongresowego zaczęło się ono pomyślnie 

rozwijać zawdzięczając to rozumnym rządom, doskonałym formom ad- 

ministracji leśnej i dobrze rozwiniętemu szkoleniu zawodowemu. Te 

sprzyjające warunki nie trwały jednak długo, gdyż po powstaniu listopa- 

dowym leśnictwo polskie dławione przez rosyjskiego zaborcę zaczęło po- 

woli upadać. 
St Sokołowski, J. Miklaszewski i inni leśnicy, którzy 

omawiali dzieje leśnictwa polskiego, zgodnie stwierdzili, iż najpomyśl- 

niejsze momenty jego rozwoju w okresie zaborów odpowiadały najpo- 

myślniejszym warunkom życia politycznego. 

St Sokołowski, przemawiając w 1907 r. na I Ogólnym Zjeździe 

leśników polskich wskazał, że gdziekolwiek tylko zabłysnął bodaj mały 

promyk swobody i samodzielności, wszędzie budziło się życie ekonomicz- 

ne, rozwijało się też i samoistne leśnictwo. „Tak było za czasów Księstwa 

Warszawskiego — mówił Sokołowski — tak było i w czasach, które 

można by nazwać złotym wiekiem polskiego leśnictwa, w czasach samo- 

dzielnego Królestwa Polskiego, tak w Rzeczypospolitej Krakowskiej, 

tak w Galicji. 

W chwilach ciężkiego upadku politycznego uginało się i leśnictwo. 

Nie mogło też ono rozwijać się zbyt samodzielnie ani w zaborze rosyj- 

skim, gdzie — jak mówił na I Zjeździe leśników polskich w 1907 roku 

Skoraczewski, przedstawiciel leśników z zaboru pruskiego — „knut 

i nahajka konstytucję stanowią* ani w zaborze pruskim, gdzie „hakatys- 

tyczna siła i bagnet przed prawem idą . 

W Galicji „mały promyczek swobody i samodzielności* zabłysnął po 

„Wiośnie Ludów', która w latach 1848—1849 swymi podmuchami obaliła 

raz na zawsze podstawy systemu feudalnego. 

Łamiąc stosunki feudalne, pisze historyk polski J. Jedlicki,') 

wprowadzając chociażby przejściowo urządzenia burzuazyjno-demokra- 

tyczne, wprawiając w ruch coraz szersze rzesze ludności, rewolucja sprzy-- 

jała ogromnemu ożywieniu politycznemu Galicji. 

Na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborem austriackim sto- 

sunki kapitalistyczne zaczęły się gruntować w latach 1850—1860. Nagła 

likwidacja pańszczyzny przyspieszyła proces koncentracji wielkiej wias- 

ności ziemskiej i wzmocniła pozycję arystokracji w środowisku galicyj- 

skiego ziemiaństwa. 

W krótkim czasie Galicja została zepchnięta do rzędu krajów półko- 

lonialnych, utrzymywanych rozmyślnie w niedorozwoju gospodarczym, 

a wyzyskiwanych przez zagranicznych kapitalistów i nielicznych bogaczy 

miejscowych. | 
Całość tych stosunków odbiła się niepomyślnie na sytuacji w leśnic- 

twie, które znalazło się w stanie dość głębokiego upadku. 

Rok 1848 stał się rokiem przełomowym także i dla galicyjskiego 

gospodarstwa leśnego. Na skutek zniesienia pańszczyzny zaostrzyły się 

warunki uzyskiwania siły roboczej, a stosunki ekonomiczne w majątkach 
leśnych zmieniły się radykalnie. 
  

1) Patrz „Historia Polski, wyd. PAN, 1956 r, t. II.



Chłopi galicyjscy nie doczekali się uregulowania sprawy serwitutów. 

Zakazywano im wstępu do lasu i pastwisk. Las mimo to był przez chło- 

pów uznawany za dobro wspólne. Ochronę lasów przez właścicieli przed 

defraudacją chłopi uznawali za wyraz chciwości i bezprawia, rąbali lasy, 

zajmowali przemocą grunty sporne. 
Wzrósł też u chłopów popyt na ziemię. Właściciele masowo pozbywaii 

się lasów. Karczowano je bez względu na jakość gleby i przyszłą wartość 

uzyskiwanej w ten sposób roli. 

Budowa kolei żelaznych i dróg krajowych ułatwiła zbyt produktów 

z lasów dotychczas niedostępnych. Właściciele lasów, nie mając doświad- 

czenia handlowego, często sprzedawali drewno na pniu, za bezcen, handla- 

rzom i spekulantom. Zagłady unikały jedynie lasy niedostępne dla użyt- 

kowania. 
W związku z kształtującymi się warunkami ekonomicznymi szło pus- 

toszenie i wycinanie największych puszcz i kompleksów leśnych bez 

względu na potrzeby ogólne społeczeństwa. 

Nie lepiej szła gospodarka w lasach znajdujących się we władaniu 

rządu austriackiego. Mniej więcej do 1870 r. wyprzedawał on masowo 

dobra i lasy, w tym dawne „królewszczyzny* i majątki poklasztorne. 

W przeciągu 70 lat (1800—1870) ponad 1'/2 miliona morgów lasów przesz- 

ło w ręce prywatne, przeważnie w ręce spekulantów i handlarzy. 

Ta masowa niemal dewastacja napotykała na sprzeciwy w wypowie- 

dziach postępowych leśników. Wśród nich wyróżniał się głos Henryka 

Strzeleckiego. Stwierdził on, że ogólny upadek lasów, którego 

nie powstrzymał wydany w 1852 r. patent lasowy, zaczął się właściwie 

od 1848 roku. „Żadna rzecz na świecie nie jest wyjęta tyle spod opieki 

i prawa, co las w Galicji* pisał z goryczą Strzelecki.'). 

Na bardzo niskim poziomie stała gospodarka leśna w lasach prywat- 

nych. Właściciele traktowali je często jako podrzędną gałąż produkcji 

dającą przemijający dochód. Był on nieraz trwoniony na pokrywanie 

wydatków związanych z życiem ponad stan. 

Na domiar złego rzucanie na rynek ogromnych ilości drewna sprzyjało 

nadmiernej obniżce jego ceny. Dochody malały. Właścicielom lasów nie 

opłacało się utrzymywanie fachowego, lepiej płatnego personelu leśnego 

jak też wprowadzanie jakichkolwiek ulepszeń lub melioracji leśnych. W ad- 

ministracji dóbr leśnych często zatrudniano byłych oficjalistów dwor- 

skich nie znających się na gospodarce leśnej. Słabe uświadomienie 

fachowe właścicieli lasów nie pozwalało im na zrozumienie korzyści 

wynikających z prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej. 

Do pogłębienia ponurej sytuacji w leśnictwie galicyjskim przyczyniała 

się germanizacja i centralistyczna polityka rządu austriackiego, który 

nie zgadzał się ani na zakładanie szkół dla leśniczych, ani tym bardziej 

na utworzenie polskiej szkoły leśnej na wyższym poziomie nauczania. 

W tych warunkach spotykany gdzieniegdzie fachowy personel leśny 

składał się niemal wyłącznie z obcokrajowców, głównie Czechów i Niem- 

ców, którym w znacznej mierze obce były interesy leśnictwa ро!- 

skiego. 
  

1) Patrz „Sylwan', roczn.: 1899, 1900.



Należy wspomnieć, że na wszystkich ziemiach polskich istniała tylko 
jedna szkoła polska kształcąca leśników: Instytut Grospodarstwa Wiej- 
skiego i Leśnego w Marymoncie pod Warszawą. Uległ on jednak likwi- 
dacji w 1862 r. 

Odczuwało się brak jednolitej organizacji społecznej leśników, która 
broniłaby interesów leśnictwa i wyjaśniała leśnikom, a przede wszystkim 
społeczeństwu, znaczenie lasów jako dobra społecznego i ogólnonarodo- 
wego. 

Zdaniem postępowych leśników utworzenie towarzystwa leśnego 
w opisanych warunkach było możliwe tylko przez wychowanie nowego 
pokolenia wykształconych fachowo leśników i przez ustawiczne uświada- 
mianie społeczeństwa o znaczeniu praw przyrodniczych i ekonomicznych 
kierujących rozwojem gospodarki leśnej i określających jej miejsce 
w gospodarce narodowej. Zrozumienie tej konieczności narastało powoli 
lecz nieustannie. 

ORGANIZACJE LESNE POPRZEDZAJĄCE GALICYJSKIE 

TOWARZYSTWO LEŚNE 

Rewolucja burżuazyjna 1848 r. sprzyjała ożywieniu życia społecznego 
w Galicji. W warunkach tych realizowały się przy pomocy postępowych 
leśników pierwsze próby jednoczenia się osób, którym leżała na sercu 
obrona interesów leśnictwa i pracowników leśnych. Jako pierwszę na 
ziemiach polskich powstało w 1850 r. w Krakowie stowarzyszenie leśni- 
ków pod nazwą: „Zachodnio Galicyjskie Towarzystwo Leśne'. Właściwa 
jego nazwa, ze względu na przymus używania w mowie urzędowej języka 
niemieckiego, brzmiała „„Westgalizischer Forstverein'. Członkami Towa- 
rzystwa byli niemal wyłącznie Polacy: właściciele majątków leśnych 
i pracownicy leśni. 

Na czele Towarzystwa stanął Albert Thieriot, wybitny leśnik 
narodowości niemieckiej rodem ze Szwajcarii. Wyemigrowawszy z kraju 
pracował on na ziemiach polskich od dwudziestu kilku lat wyróżniając 
się jako znawca leśnictwa polskiego, autor dzieł z tej dziedziny, które 
ogłaszał w języku polskim (np. w 1845 r. wyszedł w Wilnie jego ,„Porad- 
nik dla dziedziców i gospodarzy lasów ''). 

Thieriot w czasie funkcji przewodniczącego Zach. Gal. Tow. Leś- 
nego swą zdecydowaną postawą i umiejętnością bronienia interesów 
leśnictwa przyczynił się do przyznania tej gałęzi gospodarstwa samodziel- 
nego stanowiska w gospodarce krajowej. O działalności Thieriota 
w tym zakresie świadczy jego wypowiedź udzielona w 1852 r. w sprawie 
możliwości współpracy leśników z rolnikami tylko na równych prawach. 

Jak mówił Thieriot — „leśnik, dzięki Bogu, jest tak samo pełno- 
letni jak rolnik, a jego działalność waży nie mniej na szali dobrobytu 
narodowego . 

Dorobkiem Zachodnio Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego było 13 
roczników wydanych w latach 1852—1866, przeważnie w języku niemiec- 
kim, a — od 1857 r. wydawanych częściowo w języku polskim.') 
  

1) Nie wiemy, czy roczniki te zachowały się. Ze względu na ich duża wartość 

historyczną należałoby przeprowadzić poszukiwania w bibliotekach i archiwach 

z lat dawnych m. Krakowa. 
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Towarzystwo nie pomijało prawie żadnej ważniejszej kwestii z dzie- 
dziny leśnictwa omawiając ją na zebraniach i w swych publikacjach. 

Po ustąpieniu Thieriota działalność Zach. Gal. Tow. Leśnego zaczyna 
zamierać. W 1865 r. łączy się ono z Krakowskim Towarzystwem (rospo- 
darczym Rolniczym i istnieje do 1871 r. jako jego sekcja leśna. 

Drugą organizacją społeczną, w której brali udział leśnicy było C. K. 
Iiwowskie Towarzystwo Gospodarskie, czynne od 1845 r., w latach 1852— 
1861 wyodrębniono w nim samodzielną sekcję leśną. 

Statut określał Towarzystwo jako „wolny związek gorliwych przyja- 
ciół gospodarstwa i nauk z nim związanych'. Zajmować się ono miało 
„gospodarstwem wiejskim we wszystkich jego gałęziach, tak aby żadna 
z nich zaniedbaną nie była". 

Prócz rolników, w szeregach członków Towarzystwa znajdowali się 
leśnicy, właściciele lasów a także naukowcy i praktycy leśni. Referat 
spraw lasowych prowadził TI. Dzieduszycki. 

Członkami korespondentami towarzystwa byli m. in. Antoni Au- 
leitner, autor prac z dziedziny leśnictwa (drukowanych częściowo 
na łamach „Sylwana'* warszawskiego), Michał Oczapowski — dy- 
rektor Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, 
M. Stóger (b. profesor Uniwersytetu Lwowskiego, autor najlepszych 
w 1829 r. prac o stanie leśnictwa w Galicji) i inni. 

Członkami Towarzystwa byli m. in. wspomniany poprzednio A. Thie- 
riot i Henryk Strzelecki (b. nadleśniczy w dobrach łopatyń- 
skich A. Zamoyskiego, od 1853 r. dyrektor lasów L. Sapiehy 
w Krasiczynie). Strzelecki, przyjęty w 1851 r. w poczet członków 
Towarzystwa Gospodarskiego, rozwinął ożywioną działalność i był jego 
czynnym współpracownikiem przez 39 lat (przez 37 lat członkiem Wy- 
działu i przez dwa lata wiceprezesem). 

Pierwszy publiczny występ Strzeleckiego na terenie Towarzyst- 
wa odbył się w 1848 r., gdy odpowiedział on na pytanie problemowe: „Co 
jest na przeszkodzie lepszemu stanowi gospodarstwa leśnego w Galicji 
i jakimi środkami poprawić i wznieść by je można'. Strzelecki traf- 
nie wskazał najważniejsze wówczas przeszkody w rozwoju leśnictwa 
polskiego, jak np.: brak zdolnych pracowników leśnych, służebności 
ciążące na lasach, rozproszenie powierzchni leśnych, wzmagające się . 
przestępstwa leśne. Środek do poprawy Strzelecki widział m. in. 
w założeniu krajowej szkoły leśnej, o co walczył przez 26 lat. 

Dorobek C. K. Lwowskiego Towarzystwa Gospodarskiego stanowiły 
32 tomy „„Rozpraw' wydawanych w latach 1845—1867. Rozprawy sekcji 
leśnej ukazały się w zeszytach w latach 1853—1855./!) 

W porównaniu do Zach. Gal. Tow. Leśnego działalność Lwowskiego 
Towarzystwa Gospodarskiego i jego sekcji leśnej stała na niższym pozio- 
mie. Jako ważniejsze momenty jego działalności można wymienić wyda- 
wanie opinii dla rządu w sprawach „zapobieżenia dalszemu niszczeniu 
lasów w górach i zasiewania znowu lasem miejsc wyniszczonych'". 
  

1) Szczegółowsze dane można znaleźć w rozprawie Adolfa Strzeleckie- 

go „Wpływ C. K. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego na rozwój leśnictwa 

w Galicji*. Tamże zamieszczony został spis artykułów znajdujących się w zeszytach 

Sekcji Leśnej C. K. Lwowskiego Tow. Gosp.



Z aktualnych prac leśników, członków towarzystwa można by wy- 
mienić dr A. Kunzeka: „O pożyteczności lasów i potrzebie zasadzenia 
drzewami spadzistych wzgórków' (w języku niemieckim), J. Jarun- 
towskiego: „Krótki wykład zasad rozmnażania i zasadzania wszel- 
kiego rodzaju drzewiny ku pożytkowi ludu wiejskiego, J. Lizaka 
o uproduktywnianiu w Galicji lasów dębowych, w kwestii zapustów 
lasów modrzewiowych, szczególnie zaś terminologiczny słownik leśny 
(który niestety w druku nie ukazał się). 

Pomimo dość ożywionej działalności sekcji leśnej Tow. Gospodarskiego 
wyniki pracy nie były efektowne. Przyczyną tego było traktowanie spraw 

leśnictwa jako drugorzędnych. Opierając się o dotychczasowe doświad- 

czenie ówcześni działacze doszli do wniosku, że problem leśnictwa 

może być należycie rozwiązywany w skali krajowej tylko w przypadku 

utworzenia samodzielnego towarzystwa leśnego. Za punkt wyjścia do 

tego celu uważano w dalszym ciągu założenie szkoły leśnej. 

UTWORZENIE ODRĘBNEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO W GALICJI 

W wyniku uporczywych starań postępowych leśników, a szczególnie 

H. Strzeleckiego, utworzono we Lwowie w 1871 r. kursy leśne. 

Po trzech latach przekształciły się one w Krajową Szkołę Lasową o pozio- 

mie średnim, a następnie wyższym. Dyrektorem szkoły został H. Strze- 

lecki. W ciągu pierwszych dziesięciu lat wykształciło się w niej wielu 

leśników, przyszłych działaczy na polu walki o rozwój polskiego leś- 

nictwa. 
Równocześnie coraz bardziej dojrzewało w poglądach leśników przeko- 

nanie o konieczności utworzenia właściwego towarzystwa leśnego, które 

skupiając najbardziej ofiarnych i uzdolnionych pracowników leśnictwa, 

mogłoby skuteczniej niż inne dotychczasowe towarzystwa przyczynić się 

do podniesienia poziomu gospodarstwa leśnego w kraju. 

Ukonstytuowanie się nowego towarzystwa leśnego miało miejsce osta- 

tecznie w 1882 r. Przybrało ono nazwę „Galicyjskiego Towarzystwa Leś- 

nego'. Rozwój jego trwa (z przerwą w czasie drugiej wojny światowej) 

do chwili obecnej, tj. przeszło 75 lat. Działalność Towarzystwa przybierała 

w tym czasie różne formy w zależności od kompleksu warunków poli- 

tycznych i społeczno-ekonomicznych, które towarzyszyły jego rozwojowi, 

jak też w zależności od terenu działania. Zmieniało ono też kilkakrotnie 

nazwę w różnych okresach historycznych. 

W działalności Towarzystwa, które powstało w 1882 r. jako GTL, wy- 

różnić można kilka charakterystycznych okresów rozwojowych, a miano- 

wicie: 
1) okres istnienia i działalności na ziemiach polskich w zaborze austriac- 

kim Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego w latach 1882—1916; 

2) okres działalności Towarzystwa w niepodległej Polsce burżuazyj- 

nej pod nazwą Małopolskiego Towarzystwa Leśnego w latach 1919—1925 

i pod nazwą Polskiego Towarzystwa Leśnego w latach 1926—1939; 

3) okres działalności Towarzystwa w Polskiej Rzeczypospolitej Lu- 

dowej w latach 1946—1956 pod nazwą Polskiego Naukowego Towarzyst- 

wa Leśnego, a od czerwca 1956 r. pod nazwą Polskiego 'Towarzystwa 
Leśnego. 
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I Galicyjskie Towarzystwo Leśne (1882—1918) 

Starania w sprawie utworzenia odrębnego towarzystwa leśnego roz- 

poczęto jeszcze w 1877 r. w okresie zorganizowania przez C. K. Lwowskie 

Towarzystwo Gospodarskie wystawy rolniczej we Lwowie. Wystawa 

ta zobrazowała m. in. ogrom bogactwa, jakie jeszcze się zachowało w la- 

sach krajowych. 
Na zebraniach wstępnych, w których udział wzięło około 19 leśników 

założycieli, zatwierdzono statut opracowany przez komisję złożoną 

zH. Strzeleckiego, J.Rivoliego i E. Tilla, a także wybrano 

komitet wykonawczy, któremu zlecono czynienie starań o zorganizowanie 

Towarzystwa. 
Największą inicjatywę w tym kierunku rozwijał przez cały czas Hen- 

ryk Strzelecki. Jego też wybrano na przewodniczącego Komitetu 

Wykonawczego, w którego skład weszli jako członkowie: J. Rivoli, 

E.TilliJ.Siegler de Eberswalde, K.Mikolasch,J.Glanz, 

E. Hołowkiewicz i R. Makarewicz. Po odezwie Komitetu 

ułożonej przez E. Hołowkiewicza i ogłoszonej w prasie w sierpniu 

1882 r. zapisało się w tymże miesiącu na członków około 338 leśników 

i właścicieli lasów. 
Na I Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa w Przemyślu 

4 i 5 września 1882 r. wybrano do Wydziału (czyli zarządu) Galicyjskiego 

Towarzystwa Leśnego: jako przewodniczącego — Romana Potoc kie- 

go (właściciela dóbr), na zastępcę — J. Sieglera de Eberswalde 

(dyrektora Galicyjskich Domen i Lasów), na członków — W. Gebauera 

(dyrektora lasów prywatnych), R. Makarewicza (Kierownika Biura 

Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Prywatnych Oficjalistów), E. Weigla 

(nadleśniczego), A. Nowickiego (komisarza inspekcji leśnej), E. Ho- 

łowkiewicza (komisarza leśnego), W. Tynieckiego (profesora 

Krajowej Szkoły Lasowej). 

W uznaniu zasług Henryka Strzeleckiego w organizacji 

spraw leśnictwa powołano go na pierwszego honorowego członka stowa- 

rzyszenia. Początkowo nie zgodził się on wejść w skład Wydziału, ale już 

w 1884 r. zostaje wybrany przez Walne Zgromadzenie członków GTL 

na stanowisko II wiceprzewodniczącego, a w 1886 r. na stanowisko I za- 

stępcy. Przez 17 lat był „duszą Towarzystwa i ideowym jego kierowni- 

kiem", 
Powstanie GTL spotkało się z przychylnym przyjęciem nie tylko 

wśród leśników polskich, lecz również wśród towarzystw leśnych austriac- 

kich i czeskich oraz sekcji leśnej morawsko-śląskiej. 

Jak przewidywał statut celem działalności GIL było: wpływanie na 

rozwój gospodarstwa leśnego w kraju, popieranie interesów leśnictwa 

i wzajemne kształcenie się w zawodzie leśniczym. 

Do celu tego Towarzystwo miało zdążać przez: wymianę zdań i doś- 

wiadczeń, urządzanie odczytów i wydawanie pisma fachowego, wnoszenie 

memoriałów i petycji do władz rządowych i autonomicznych, zwiedzanie 

gospodarstw leśnych itd. 
Czynnym członkiem mógł być każdy, „kto przez odbyte studia, stano- 

wisko albo zajęcie daję rękojmię, iż zdoła brać udział w pracach Towa- 

rzystwa".



Zasługuje na uwagę wzmianka w statucie Towarzystwa, iż jego obrady 

mają odbywać się według zasad parlamentarnych, przyjętych w gali- 

cyjskim sejmie krajowym. 
Wytyczne statutu były przez GTL wiernie realizowane przez 37 lat 

jego działalności w zaborze austriackim. Wymiana zdań i doświadczeń 
uzyskanych w teorii i praktyce leśnictwa odbywała się na zebraniach 
dyskusyjnych organizowanych przez Wydział, a także na walnych zgro- 
madzeniach. 

Walne zgromadzenia GTL 

Walne zgromadzenia odbywały się w zasadzie co roku. Na zebraniach 

tych, mających charakter zjazdów, zapadały ważne decyzje odnoszące 

się do działalności prowadzonej dla popierania rozwoju leśnictwa, obrony 

jego interesów i w wielu innych sprawach społecznych i kulturalnych. 
W okresie działalności GTL odbyło się 29 Walnych Zgromadzeń 

członków Towarzystwa. Miejscami zebrań były kolejno: Lwów, Kraków, 
Przemyśl, Tarnów, Kołomyja, Rzeszów, Stryj, Nadwórna, Nowy Sącz, 
Ułaszkowice, Zakopane, Żywiec, Sambor, Brody. 

Porządek zebrania składał się z części organizacyjnej i naukowej. 

W tej ostatniej wygłaszano referaty o aktualnych zagadnieniach z dzie- 
dziny teorii i praktyki leśnictwa. Jeden dzień zjazdu poświęcany był 
zwykle lokalnym zagadnieniom i zwiedzaniu miejscowych gospodarstw 

leśnych, w połączeniu z dyskusją i ewentualnym powzięciem decyzji 

uzupełniającej zakres działalności Towarzystwa. 
Od początku istnienia Towarzystwa utarło się także, że na porządku 

dziennym walnych zgromadzeń znajdowały się „doniesienia z dziedziny 

sospodarstwa leśnego w ogóle, a w szczególności o stanie odnowień leś- 
nych, o klęskach elementarnych, o szkodach wyrządzanych przez zwie- 
rzynę itd.' Referaty takie od 1886 r. wygłaszane były początkowo w ciągu 

20 lat przez członka wydziału J. Ligmana, który zbierał materiały 
za pomocą rozsyłanej ankiety. 

Bogata i różnorodna tematyka zjazdowa nie da się ująć w krótkim 

streszczeniu i wymaga oddzielnego omówienia. Można jednak stwierdzić, 

iż nie było ważniejszej sprawy dotyczącej leśnictwa i innych problemów 

gospodarstwa krajowego, których by na tych zebraniach nie poruszono 

i nie dyskutowano. 
I Szczerbowski, jeden z czynnych członków GTL, następująco 

scharakteryzował zgromadzenia GTL w pierwszych 25 latach jego istnie- 

nia. „Jedną z najsympatyczniejszych zalet, jaką zgromadzenia poszczycić 

się mogą, jest szerokie pojmowanie swoich zadań, godny ton rozpraw, 

solidarność członków, która jednak nie wyradza się nigdy w ekskluzyw- 

ność lub niechęć wobec innych grup społecznych. Walne zgromadzenia 

są też prawdziwą uroczystością dla członków, słupem drogowym znaczą- 

cym rozwój Towarzystwa i przeglądem każdorocznego dorobku '.*) 
Należy przy tym stwierdzić, że Towarzystwo planując swe zebrania 

nie traciło z widoku zagadnień jedności narodowej ziem polskich i często 

kierowało się w swych poczynaniach pobudkami ogólnonarodowymi. Zna- 
  

1)I Szczerbowski. „Pamiętnik 25 1. działalności GTL. Lwów 1907.



lazło to oddźwięk m. in. w obchodach 100 rocznicy urodzin A. Mickie- 
wicza (na XXVIII walnym zgromadzeniu członków w 1898 r.) lub 50 
rocznicy powstania styczniowego 1863 r. na uroczystym zjeździe w 1913 r. 
we Lwowie.’) 

Organ GTL — czasopismo ,,Sylwan“ 

Jedną z pierwszych uchwał I Walnego Zgromadzenia członków GTL 
w 1882 r. powołano do życia czasopismo leśne „Sylwan'. Zaczął on wy- 
chodzić w styczniu 1883 r. jako „czasopismo miesięczne dla leśników 

i właścicieli ziemskich, organ Gal. Tow. Leśnego'. Pierwszym jego re- 
daktorem był Aleksander Nowicki. 

W zasadzie „Sylwan'* (zwany ,„lwowskim' w odróżnieniu od „Sylwana 
„warszawskiego', który wychodził w latach 1820—1858) kontynuował 
linię rozwojową swego poprzednika „Sylwana' warszawskiego.*) W ciągu 
25 lat (1883—1907) był on jedynym czasopismem leśnym w języku polskim 
wychodzącym na ziemiach polskich w okresie zaborów. 

W 1956 r. wiele już mówiono i pisano o „Sylwanie'* z okazji 135 rocz- 

nicy jego istnienia i wydania setnego rocznika tego czasopisma (patrz 

„Sylwan' 1956, zesz. 7). Dlatego ograniczę się tylko do kilku uwag do- 
tyczących znaczenia pisma jako organu GIL. 

W okresie działalności towarzystwa „Sylwan stał się środkiem „wpły- 

wania na rozwój gospodarstwa leśnego w kraju i kształcenia się w zawo- 
dzie leśniczym'. Odegrał on dużą rolę w budzeniu świadomości leśników 
m. in. przez demaskowanie nieuctwa i braku dobrej woli, które to cechy 
objawiały się u znacznej części właścicieli lasów. Informując o zdoby- 
czach wiedzy leśnej zagranicą krytycznie odnosił się do obcych, poza- 
krajowych, kapitalistycznych koncepcji gospodarstwa leśnego, szerzonych 
zwłaszcza przez uczonych niemieckich. Przestrzegał leśników przed po- 
chopnym wdrażaniem w gospodarstwie krajowym metod pracy powsta- 
łych w innych krajach, a to ze względu na odmienne ekonomiczne i przy- 
rodnicze warunki leśnictwa polskiego. 

„Sylwan' odnosił się jednocześnie z sympatią do wysiłków leśników 
innych krajów w dziedzinie doskonalenia gospodarki leśnej w tamtejszych 
warunkach. Ze szczególnym uznaniem odnosił się do wysiłków leśników 
rosyjskich walczących ze skutkami posuchy w okolicach narażonych na 
suche wiatry i wprowadzających dla celów ochronnych zadrzewienia 
i zalesienia w strefie stepowej. 

Należy podkreślić, iż od początku istnienia czasopisma wydział GTL 
i redakcja stale odczuwały trudności spotykając się ze strony leśników 
społeczeństwa z niewiarą w możliwość trwałego istnienia czasopisma. р

ы
е
 

  

1) Referaty opracowali: w 1898 r. А. Strzelecki: „Las w życiu i poezji 

A. Mickiewicza* („Sylwan* 1898 r.), w 1913 r. I Szczerbowski: „Retrospektyw- 

ny pogląd na rozwój leśnictwa polskiego w ciągu ostatnich 50 lat“. Referat Szczer- 

bowskiego nie był publikowany. 

2) „Sylwan* wydawany był nakładem GTL W latach 1883—1886 (gdy redak- 

torem był A. Nowicki zamieszkały w Krakowie) drukowany był w Krakowie, 

tamże mieściła się redakcja czasopisma. Od 1887 r. „Sylwan* wychodzi drukiem 

we Lwowie dokąd przeniesiona została redakcja.



Stale apelowano do czytelników o udział w pracach wydawnictwa. Mimo 
to często spotykano się z apatią i biernością. Czasopismo przeżywało 
ciężkie kryzysy, czasem natury finansowej, z których jeżeli wychodziło 
pomyślnie, to zawdzięczało to głównie energii i ofiarności jednostek, 
a zwłaszcza redaktorów i najbliższych współpracowników. 

W okresie do I wojny światowej redaktorami czasopisma byli: Ale- 
ksander Nowicki (1883—1886), Władysław Tyniecki 
(1887—1891, 1896—1904), Kazimierz Acht (1892—1895) i Stani- 
sław Sokołowski (1905—1919). 

Dzięki inicjatywie, pracowitości, ofiarności i dużej wiedzy swych 
redaktorów i ich współpracowników ,„Sylwan'** wiele zyskiwał na popu- 
larności i z czasem stał się skarbnicą wiedzy 1 praktyki leśnej. Szcze- 
gólną wartość miały artykuły pisane przez wybitnych znawców gospo- 
darki leśnej, pociągające leśników i społeczeństwo do jej udoskonalenia. 

Autorami tych prac byli: Emil Hołowkiewicz, Kajetan 
Orlecki Władysław Spausta, Henryk i Adolf Strze- 
leccy, Kazimierz Acht Władysław Tyniecki, Stani- 
sław Sokołowski i wielu innych. 

Redaktorzy czasopisma wiernie realizowali wytyczne działalności 
Towarzystwa, które za pomocą swego organu prasowego docierało do 
szerszych warstw społeczeństwa. W licznych odezwach redaktorów „Syl- 
wana' do czytelników przejawiała się troska o ożywienie twórczej myśli 
w leśnictwie, o podniesienie poziomu nauk leśnych, o udoskonalenie 
gospodarki leśnej. 

Już w 1883 r. redakcja zwraca się z apelem do właścicieli lasów 
o współpracę, przedstawiając korzyści jakie z tego mogą odnosić: utrzy- 
manie lasów bez uszczerbku innej uprawy, udoskonalenie ich stanu, osią- 
ganie największych dochodów. 

W 1885 r. redakcja przedstawia czytelnikom plan pracy czasopisma, 
które powinno uwzględniać trzy kierunki: rozpowszechnianie własnych 
oryginalnych pomysłów i doświadczeń w dziedzinie teorii i praktyki, 
przyswajanie zdobyczy obcych, o ile mogą znaleźć korzystne u nas za- 
stosowanie, udzielanie wiadomości leśnikom mniej wykształconym. 

W 1892 r. K. Acht omawia nowe zadania „Sylwana'*, którymi są 
informacje o gotowych rozwiązaniach w leśnictwie na zasadach nauki 
i postępu podawane w postaci artykułów oryginalnych lub tłumaczonych. 
Teorie i pomysły niepotrzebne lub szkodliwe w naszych stosunkach 
miały być pomijane. „Sylwan' miał się stać ogniwem łączności i jedności 
leśników, tłumaczeniem dążeń i uczuć narodowych objawiających się 
w staraniach o podniesienie poziomu gospodarstwa leśnego. Pismo miało 
być środkiem udzielania wzajemnych doświadczeń i informowania o spra- 
wach zawodowych. Wszystko pod hasłem „wspólne cele — wspólna praca . 

W 1895 r. redakcja ,Sylwana' chcąc wyraźniej zaznaczyć swój udział 

w chlubnym jubileuszu zasłużonego leśnika prof. Józefa Rivoliego 
(25 lat przewodniczył wydziałowi leśnemu Centralnego Towarzystwa 
Gospodarczego w Wielkopolsce) poświęca mu specjalny zeszyt. 

W 1908 r. podsumowując swą 25-letnią działalność redakcja ,„Sylwa- 
na' stwierdza: „ćwierć wieku stało nasze pismo wiernie na straży inte- 
resów naszego leśnictwa, strzegło dobra zawodu i starało się obudzić 
zamiłowanie do prawdziwej wiedzy i zdrowego postępu w najszerszych 
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kołach polskich leśników... Ale i smutnych chwil nie brakło. Przez ćwierć 
wieku powtarzały się w „Sylwanie' skargi na upadek lasów i leśnictwa... 
Jeżeli jednak nie odniósł skutku głos ludzi miłujących lasy, to nieubła- 
gane prawa ekonomii i przyrody przemówią dobitniej i zwrócić muszą 
społeczeństwo nasze na nowe w leśnictwie tory...' 

Akcja memoriałowa Towarzystwa 

Jedną z ważniejszych czynności Towarzystwa było wpływanie na 
opinię społeczną, sejm krajowy, władze rządowe i autonomiczne w spra- 

wach dotyczących obrony interesów leśnictwa. 
Przewodząc inicjatywie leśników Towarzystwo pilnie śledziło roz- 

wój polityki leśnej w kraju i występowało z odpowiednimi wnioskami 
1 memoriałami. Memoriały te, opublikowane w „Sylwanie', wraz z odpo- 
wiednimi artykułami dyskusyjnymi, stanowią cenny materiał dla historii 
leśnictwa polskiego. 

Głównym zagadnieniem interesującym stale GTL była rewizja niedo- 
skonałej i wadliwej ustawy lasowej z 1852 r., która nie przeciwdziałała 
dewastacji lasów i upadkowi leśnictwa. Starania Towarzystwa o zmianę 
tej ustawy trwały ponad 25 lat, rozpoczęto je w chwili założenia stowa- 
rzyszenia, tj. w 1883 r. 

Petycje i memoriały składane do Sejmu Królestwa Galicji i Lodo- 
merii, do Koła Polskiego w Sejmie, do C.K. Wydziału Namiestnictwa itd. 
domagały się usunięcia enklaw leśnych, utworzenia okręgowych rad 
leśnych i centralnej krajowej rady leśnictwa, wprowadzenia przymusu 
dla właścicieli lasów zatrudniania fachowego personelu (tzw. „samoilst- 
nych gospodarzy lasowych '') itp. 

W obszernej dyskusji prowadzonej na łamach „Sylwana' nad reformą 
ustawy leśnej w latach 1885, 1892, 1901, 1902, 1908 brało udział wielu 
leśników. | 

Towarzystwo zabiegało także o utworzenie „Krajowego Funduszu', 
który mógłby służyć do wykupywania z rąk prywatnych właścicieli na 
własność kraju zagrożonych w swym istnieniu lasów ochronnych. Wnios- 
kodawcy mieli tu często na myśli lasy tatrzańskie i lasy górskie położone 
w dorzeczu Sanu, Stryja i Dniestru. 

Wielokrotnie Towarzystwo zabierało głos w sprawie zalesiania zwiew- 
nych piasków i zdegradowanych górskich pastwisk. W 1886 r. wyszedł 
pierwszy w tej sprawie wniosek. Niezależnie od tego Towarzystwo 
starało się we własnym zakresie popierać zalesienia na gruntach 
chłopskich. a 

Korzystając z ofiar społeczeństwa i zasiłków udzielanych przez Sejm 
i Ministerstwo Rolnictwa Towarzystwo zdołało utworzyć stały „Fundusz 
premiowania zalesień', z którego w latach 1884—1902 (i następnych) 
udzielano włościanom nagrody za zalesianie własnych wydm i zwiewnych 
plasków. 

Liczne były też interwencje Towarzystwa w sprawie opracowania 
ustawy o przymusowym tępieniu chrabąszcza majowego. Memoriały 
w tej sprawie składano w latach 1886—1890. W następnych latach Towa- 
rzystwo zabiegało o upowszechnienie skutecznych sposobów walki z brud- 
nicą mniszką i o utworzenie funduszu zapomogowego na jej tępienie. 
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Interwencje te w wielu przypadkach odnosiły pozytywny skutek. 
Szczególnym sukcesem Towarzystwa było przyczynienie się do uchwa- 
lenia przez Sejm projektów ustaw o zalesieniach ochronnych i o przepisach 
policyjnych leśnych i wodnych w dorzeczu dzikich potoków. 

W akcji memoriałowej, w zabiegach o zmianę ustawy leśnej i uchwa- 
lenie nowych przepisów, a także w dyskusjach na szczególnie ważne 
zagadnienia poprzednio poruszone, powtarzały się nazwiska H. Strze- 
leckiego, E. Hotowkiewicza, dr T. Staneckiego, dr 
K. Orleckiego, A. Nowickiego, J. Glanza, G Lettnera, 
E. Bierzynskiego, J. Ligmana, R. Kesselringa, B. Li- 
pińskiego, J. Brodowicza, I. Szczerbowskiego, W. Ty- 
nieckiego, St. Sokołowskiego i innych. 

Sekcja Leśnictwa i Łowiectwa na Krajowej Wystawie 189%4 r. 

Z osiągnięć GTL należy wymienić zorganizowanie na Krajowej Wy- 
stawie w 1894 r. sekcji leśnictwa i łowiectwa. 

Dla leśnictwa polskiego Krajowa Wystawa we Lwowie miała znaczenie 

historyczne. Po raz pierwszy nie tylko pokazano społeczeństwu w tak 

znacznym stopniu dorobek pracy leśników, ale i udowodniono, że leśnic- 

two to poważny dział gospodarki narodowej, które w Galicji mogło stano- 

wić nawet główne źródło dochodu i dobrobytu obywateli. Od tego czasu 

też stosunek władz i społeczeństwa do leśnictwa odznaczał się większym 

zrozumieniem jego interesów. 
Rok wystawy był jednym z najczynniejszych okresów działalności 

GTL. Brało ono udział także w wystawach innych krajów, a m. in. w wy- 

stawie rolniczo-leśnej w Wiedniu w 1890 r. uzyskując srebrny medal 

za zasługi położonę dla rozwoju literatury leśnej w języku polskim oraz 

za wydawanie „Sylwana '. 

Kontakty z innymi towarzystwami i instytucjami leśnymi 

W poczynaniach swych Towarzystwo nie zasklepiało się jedynie w gra- 

nicach tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii. Utrzymywało ono kontakt 

z towarzystwami leśnymi czynnymi w różnych krajach monarchii austro- 

węgierskiej. Przedstawiciele Towarzystwa brali udział w zebraniach ok. 

13 wybitnych towarzystw leśnych, w zjazdach lekarzy i przyrodników 

polskich w latach 1888, 1889 i 1907 r. w międzynarodowym Kongresie 

Rolniczo-Leśnym w 1890 r., w obchodzie 75-letniego jubileuszu Akademii 

Leśnej w Mariabrunn w 1888 r. itp. 

Obchód 25-lecia i I Ogólny Zjazd Leśników Polskich 

Szczególną zasługą GTL było rozwijanie ideowej łączności z leśnikami 

wszystkich ziem polskich rozdartych rozbiorami. Środkiem służącym do 

nawiązywania łączności z nimi był „Sylwan', bardzo zresztą poczytny 

wśród leśników polskich. 
Kulminacyjnym punktem działalności GTL stał się jubileuszowy zjazd 

w Krakowie zorganizowany z okazji 25-lecia działalności przy udziale 

leśników ze wszystkich trzech zaborów. 
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Zjazd ten miał charakter patriotyczny i polityczny. Przeszedł on do 

historii leśnictwa jako I Ogólny Zjazd Leśników Polskich. 

Witając Zjazd na łamach ,„Sylwana', ówczesny redaktor pisma St. S0- 

kołowski pisał: „oby braterstwo i łączność objęły polskich leśników 

ze wszystkich dzielnic naszej ojczyzny |. 
Na II Ogólnym Zjeździe Leśników Polskich, który odbył się w War- 

szawie w 1919 r. W. Zarański następująco scharakteryzował osiąg- 

nięcia I Zjazdu w Krakowie: „celem I Zjazdu Leśników w Krakowie było 

stwierdzenie, że leśnicy polscy mimo sztucznych kordonów granicznych 

istnieją i czują wspólnie potrzebę solidarności, aby w odpowiedniej chwili 

wspólną pracą zbudować gmach leśnictwa polskiego . 

Uczestnicy zjazdu przeanalizowali stan naszego leśnictwa oraz dokona- 

li przeglądu sił zawodowych i dorobku fachowego w dziedzinie nauki. 

Obrachunek ten wypadł niezbyt pomyślnie. Liczni mówcy stwierdzili, 

że w tym czasie leśnictwo polskie posługiwało się bezkrytycznie obcymi 

wzorami i metodami. Przyczyny tego zjawiska upatrywano w braku wyż- 

szej polskiej uczelni, a także w braku organizacji, która by skupiła leśni- 

ków rozproszonych w trzech zaborach. Nie znano także stanu leśnictwa na 

ziemiach polskich, nie był on bowiem dostatecznie zbadany ani pod 

względem przyrodniczym, ani ekonomicznym. 

Analizując przyczyny upadku leśnictwa uczestnicy zjazdu ostro wy- 

stąpili przeciwko traktowaniu lasów przez właścicieli jedynie pod kątem 

ich prywatnych korzyści. 
Mówcy stwierdzili, że „obecnie ta ziemia, którą powinniśmy kochać 

i szanować w wielu przypadkach nie była przedmiotem gospodarki, lecz 

najhaniebniejszej spekulacji, która wykorzenia nieraz całkowicie nasze 

lasy ''. 
„Powinniśmy się czuć tymi — mówili uczestnicy zjazdu — którzy 

gospodarują na !/4 części naszego kraju. Powinniśmy domagać Się uw- 

zględnienia tych interesów, na straży których stoimy, tj. należytego Ssta- 

nowiska lasów w gospodarce narodowej i utrzymywania ich w stanie 

należytej produkcyjności . 
Uznając, że rozwój gospodarki leśnej jest jednym z mierników roz- 

woju kulturalnego i ekonomicznego kraju, postanowiono zwiększyć lesl-- 

stość kraju przez zalesianie nieużytków i gruntów rolnych nie nadających 

się do innej uprawy. 
Ponadto wysunięto na zjeździe sprawę upaństwowienia lasów w dro- 

dze wykupu. | 
I Zjazd Leśników Polskich powziął uchwałę wskazującą na koniecz- 

ność zawiązania towarzystw leśnych w Królestwie i w W. Ks. Poznańskim. 

"Towarzystwa te miałyby uznać „Sylwana* wychodzącego we Lwowie 

jako swój organ. 
Twórcze myśli I Zjazdu Leśników Polskich stały się spuścizną dla 

następnych pokoleń leśników. Stały się one wskazaniami 1 hasłami dla 

następnych zjazdów leśników. 

Idee GTL i znaczenie jego działalności 

Ubiegając się w 1910 r. w memoriale do Sejmu Krajowego o prawo 

reprezentowania interesów leśnictwa w projektowanej naczelnej organi- 

zacji rolniczej, Towarzystwo następująco oceniło swą pozycję w społeczeń- 
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stwie galicyjskim: „jest ono Towarzystwem o najliczniejszym składzie 
członków, działalność swą rozciąga na cały kraj, od ok. 30 lat jest aktywne 
na polu zawodowym, kulturalnym i w praktyce gospodarstwa leśnego, 
reprezentuje wszystkie warstwy społeczne czynne w leśnictwie, jak 
właścicieli lasów, gminną własność leśną, zawodowych leśników rządo- 
wych i prywatnych, przemysłowców i handlarzy leśnych, ludzi fachowej 
wiedzy leśnej; jest także jedynym przedstawicielstwem leśnictwa jako 
gałęzi gospodarczej równorzędnej z rolnictwem i górnictwem." 

Na podstawie szczegółowej analizy przeszłości działalność Towarzyst- 
wa oceniamy pozytywnie. Mimo pewnych braków i niedostatków posiada 
ono w historii leśnictwa istotne zasługi, do których trzeba zaliczyć: 

1) zjednoczenie znacznej liczby leśników, jednostek najlepszych i naj- 
światlejszych, w imię realizacji postawionych celów, 2) bezpośrednie kon- 
taktowanie się z leśnikami pracującymi w terenie, ich ideowe jednoczenie 
1 podnoszenie poziomu wiedzy fachowej; 3) wciągnięcie do swych prac 
postępowych leśników z innych zaborów, mobilizowanie leśników ziem 
polskich do walki o leśnictwo polskie, 4) reprezentowanie dorobku myśli 
polskiej za granicą, 5) wydawanie czasopisma „Sylwan'* które przez dłuższy 
czas było jedynym fachowym pismem w języku polskim reprezentującym 
postęp i rozwój nauki leśnictwa, gromadzącym dorobek leśnictwa w teorii 
1 praktyce w kraju i zagranicą; 6) obronę interesów leśnictwa krajowego 
wobec władz, przejawianie inicjatywy na polu ustaw i rozporządzeń; 
1) wpływanie na poprawę stanu gospodarstwa leśnego w majątkach pry- 
watnych i w całym kraju, 8) opracowanie metod pracy kolektywnej na 
walnych zgromadzeniach członków Towarzystwa i na zebraniach dysku- 
syjnych; 9) odegranie pionierskiej roli w rozwoju stosunków społecznych, 
kulturalnych i ekonomicznych w leśnictwie, zainicjowanie zjednoczenia 
wszystkich leśników polskich i rzucenia postępowych haseł, które po 
odzyskaniu niepodległości politycznej stały się punktem wyjścia dalszej 
walki o poprawę leśnictwa polskiego. 

Charakter socjalny GTL 

Na czele Towarzystwa stali, wybierani z reguły na Walnych Zgroma- 
dzeniach, przedstawiciele wielkich majątków leśnych, jak np.: Roman 
Potocki (w latach 1882—1895), Witołd Czartoryski (1896— 
1899), Andrzej Potocki (1900), Jerzy Dunin-Borkowski 
(1901—1906) i inni. 

Mogłoby się więc wydawać, że GTL było stowarzyszeniem na usługach 
większych właścicieli lasów i obszarnictwa. Tak jednak nie było. 

Istotnie warunki państwa burżuazyjno-obszarniczego jakim była Au- 
stria i koncentracja majątków ziemskich i leśnych w Galicji, przeważnie 
w rękach arystokratycznego ziemiaństwa, wymagały, dla korzystniejsze- 
go przedstawicielstwa spraw Towarzystwa, powoływania na stanowiska 
przewodniczących wpływowych osób z tych sfer. Przewodniczącymi GTL 
byli przeważnie ludzie światli, cieszący się poważaniem, znani z pozytyw- 
nego stosunku do spraw lasów i leśnictwa w kraju. 

Jednakże historia Towarzystwa, dobór członków wydziału i komisji, 
redaktorów „Sylwana', struktura członkowska, społeczna i ideowa treść 
prac GTL wskazują na co innego niż reprezentowanie jednej tylko klasy 
społecznej. 
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Można z pełnym uzasadnieniem stwierdzić, że Galicyjskie Towarzyst- 
wo Leśne było stowarzyszeniem nie obszarników leśnych, lecz leśników 
pracujących, prawdziwych patriotów, którzy walczyli o zachowanie dla 
potomności i dla dalszego rozwoju kraju niezbędnej powierzchni leśnej, 

dążyli do rozwoju leśnictwa, jako jednego z kluczowych działów gospo- 
"darki narodowej, a lasów — jako dobra społecznego, ogolnonarcdowego. 

W związku z tym ostrze działalności GTL niejednokrotnie zwracało 

się przeciwko tym właścicielom ziemskim, którzy nieudolnie, rozrzutnie, 

a nawet ze złą wolą gospodarowali znajdującymi się w ich posiadaniu 

zasobami leśnymi. 
Towarzystwo nie wahało się piętnować tych, co majątek leśny oddawali 

handlarzom i spekulantom lub tych, co dla rozrzutnego i bezczynnego try- 
bu życia narażali na bezpowrotne straty gospodarkę leśną i narodową. 

Towarzystwo dążyło do zmiany ustaw szkodliwie wpływających na 

stan gospodarki leśnej, do ograniczenia możliwości właścicieli w marno- 

waniu dóbr leśnych. Te wysiłki nie zawsze dawały pozytywne wyniki, 

nie było to jednak winą Towarzystwa, lecz społeczno-ustrojowych wa- 

runków, antynarodowej polityki państwa austriackiego i popierającego 

go dla własnych korzyści klasowych ziemiaństwa. 

Działalność GTL rozwijała się na płaszczyźnie ogólnonarodowej i spo- 

łecznej. Właściwymi kierownikami Towarzystwa były jednostki ideowo 

i patriotycznie nastrojone, pełne samozaparcia dla dobra ogółu, a utrzy- 

mujące się z własnej pracy. 
'Do tych społecznych aktywistów należeli zasłużeni leśnicy, jak Hen- 

ryk Strzelecki, wieloletni rzeczywisty kierownik GTL, członkowie 

wydziału i redakcji „Sylwana' i inni współpracownicy, jak Tyniecki, 

Acht Hołowkiewicz, Makarewicz, Ligman, Nowicki, 

Stanecki Lettner, Lizak, Góralczyk, Demianowski, 

Schupp, Sokołowski Kochanowski i wielu innych. 

Znamienne było kształtowanie się struktury członkowskiej towa- 

rzystwa. Początkowo liczba członków dochodziła do 1000 osób, po czym 

spadła w dalszych latach (wycofywali się właściciele lasów) i utrzymy- 

wała się w granicach od 550 do 650 osób. Najliczniej reprezentowani byli 

w Towarzystwie leśnicy służby prywatnej (ok. 62/0), następnie leśnicy 

w służbie państwowej (ok. 23%/0), najsłabiej zaś byli reprezentowani właś- 

ciciele lasów (ok. 15°/o). | 
Dane statystyczne wskazują, że wśród członków Towarzystwa było 

około 30%/0 leśników pracujących w lasach prywatnych, 30% leśników 

z lasów państwowych, zaś na właścicieli lasów przypadało zaledwie około 

2,6°/o. Liczby te mówią same zą siebie. | 

Słaby udział liczebny właścicieli lasów w pracach Towarzystwa nie 

był przypadkowy. Ich stosunek do Towarzystwa był raczej obojętny, cza- 

sem nieżyczliwy. Oczywiście nie brakło wśród nich wyjątków. Były to 

jednostki odznaczające się dużym zrozumieniem znaczenia leśnictwa i la- 

sów, i naprawdę czynnie współpracujące w ramach Towarzystwa. 

Świadczy o tym pokaźna ilość członków honorowych Towarzystwa 

pochodząca ze sfer arystokratycznego ziemiaństwa, jak Alired Potoc- 

ki Włodzimierz Dzieduszycki Artur Potocki, Wła- 

dysław Czd/ oryski, Adam Sapieha, Jerzy Czarto- 
ryski, Władysław Zamoyski. 
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Wśród członków honorowych Towarzystwa znajdowali się także K a- 
rol Stefan Habsburg zŻywcai Juliusz Falkenhayn, mi- 
nister rolnictwa. 

Ale i zasłużeni leśnicy byli powoływani na honorowych członków 
GIL, jak Henryk Strzelecki, Krystian Lippert, Albert 
Bedó de Kalnok (wiceprezes Węgierskiego Krajowego Towarzystwa 
Leśnego) i Władysław Tyniecki. 

II. Małopolskie, następnie Polskie Towarzystwo 

Leśne (1919—1925, 1926—1939) 

Z, możliwością powstania niepodległego państwa polskiego wiązano 
nadzieje na odrodzenie lasów polskich. Pogląd taki wyrażał również na 
łamach „Sylwana' ówczesny jego redaktor St. Sokołowski. Niestety, 
okres międzywojennej niepodległości nie zrealizował tych pragnień. Od- 
wrotnie, w niepodległym państwie polskim lasom zagrażało stałe i więk- 
sze niż dawniej niebezpieczeństwio. Zdewastowały je wojna i okupacja, 
a po zakończeniu wojny musiały ponieść ofiary na odbudowę kraju. 
Niepewność stanu posiadania lasów prywatnych wskutek dążeń do ich 
upaństwowienia, a ponadto wzrost cen drewna na rynku światowym 
sprzyjały rabunkowym wyrębom i spekulacji. 

Do kryzysu w leśnictwie przyczyniała się i polityka rządów między- 
wojennych, pokrywających deficyty finansowe przez wyprzedaż części 
drzewostanów lub oddawanie lasów w eksploatację zagranicznym ka- 
pitalistom. 

W drugiej połowie okresu międzywojennego sytuacja uległa pewnemu 
polepszeniu. Lasy państwowe wyodrębniono w oddzielną gałąź gospodar- 
czą. Większą zaś część lasów prywatnych objęto ustawą o ochronie lasów. 

Nie zahamowało to jednak ani procesu kurczenia się powierzchni leś- 
nej, ani procesu zmniejszania się zapasów rębnych i przeciętnego przy- 
rostu w lasach. 

J. Miklaszewslki charakteryzując politykę państwa pisał, iż 
posunięcia jej nie zawsze szły konsekwentnie po linii popierania rozwoju 
produkcji leśnej i żywotnych jej interesów. Podporządkowywano je 
bezpośrednio ciasno ujętym interesom konsumpcji lub też interesom 
innych poszczególnych dziedzin naszej wytwórczości narodowej. Mikla- 
szewski stwierdził, iż leśnictwo polskie, mimo że w pierwszych latach 
powstania państwa polskiego poniosło ogromne straty, ponosiło stosun- 
kowo znacznie wyższe ciężary, niż inne gałęzie produkcji narodowej. 
Wzamian nie otrzymywało prawie nic). 

Należy też dodać, iż w następnych latach polityka państwa polskiego 
realizowana za pomocą całego systemu opodatkowania doprowadziła do 
tego, że prywatna gospodarka leśna stawała się prawie nierentowna. 

Jak szybko następowało zmniejszanie się powierzchni leśnej w Polsce 
międzywojennej świadczyć mogą następujące dane. W przeciągu 19 lat 
(1918—1937) straciliśmy około 742 tys. ha, czyli ubywało przeciętnie rocz- 
nie około 39 tys. ha lasów. Dla porównania można dodać, że w Galicji 
  

)J. Miklaszewski: „Rzut oka na dzieje i stan leśnictwa i łowiectwa pol- 

skiego w okresie 1918—1939*. „Sylwan' 1947. 
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w okresie 90 lat (1820—1910) ubytek lasów wyniósł około 219 tys. ha, co 

stanowiło przeciętnie rocznie około 2430 ha, a w b. Królestwie Kongre- 

sowym w ciągu 85 lat (1824—1909) powierzchnia leśna skurczyła się 

o około 1445 tys. ha. Ubytek roczny wynosił więc około 17 000 ha (patrz 

„Sylwan ', 1948 r. art. E. Więcko). 
Wszystkie te momenty, znane leśnikom, znajdowały u nich zywy 

oddźwięk, zwłaszcza w początku istnienia niepodległej Polski. Pobudzały 

one leśników do walki o zachowanie lasów jako dobra narodowego, o roz- 

wój leśnictwa, o podniesienie poziomu zawodowego pracowników leś- 

nictwa, o obronę ich społecznych i materialnych interesów. 

W tym celu jednoczono się w związkach zawodowych leśnych lub 

towarzystwach leśnych. Zwoływano także ogólnopolskie zjazdy leśników. 

Droga rozwoju towarzystwa leśnego w okresie międzywojennym 

W okres międzywojennej niepodległości Polski Galicyjskie Towa- 

rzystwo Leśne wchodzi bez zasadniczych zmian w swej strukturze i spo- 

sobach pracy. Zmienia jedynie nazwę z „Galicyjskiego'* na „Małopolskie 

Towarzystwo Leśne". 
Zmiana nazwy nie oznaczała jednak ograniczenia zasięgu Towarzyst- 

wa do byłego zaboru austriackiego. W rzeczywistości MTL bierze udział 

we wszystkich ogólnopolskich akcjach leśników i żyje sprawami całej 

Rzeczypospolitej. MTL nie jest już jedynym stowarzyszeniem leśników 

na ziemiach polskich, współistnieją bowiem inne towarzystwa, jak Poz- 

nańskie Towarzystwo Leśne, Wydział Leśny przy Warszawskim Central- 

nym Towarzystwie Rolniczym, Wileńskie Towarzystwo Leśne, Zrzeszenie 

Związków Właścicieli Lasów i Związki Właścicieli Lasów. Działa także 

Stowarzyszenie Leśników Polskich, które w 1918 r. przekształciło się 

w Związek Leśników Polskich, przemianowany w 1921 r. na Związek 

Zawódowy Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej). 

Małopolskie Towarzystwo Leśne i ogólne zjazdy leśników polskich 

W początkach istnienia międzywojennej Rzeczypospolitej Polskiej 

istniała możliwość szerokiego korzystania z instytucji demokratycznych, 

a więc wolności zrzeszania się i zgromadzeń. Szeroko z tego skorzystał 

ruch społeczny leśników jednoczących się w różne stowarzyszenia i zdą- 

żających do kolektywneggo rozstrzygania podstawowych zagadnień lasów 

i leśnictwa w Polsce. 
Leśnicy polscy zachowali w pamięci społeczne hasła zjazdu leśników 

w Krakowie w 1907 r., który otrzymał nazwę I Ogólnopolskiego Zjazdu 

Leśników Polskich. W niepodległej Polsce zwołano z kolei trzy ogólne 

zjazdy leśników polskich, na których omawiano węzłowe problemy leś- 

nictwa, a mianowicie: II Ogólnopolski Zjazd Leśników Polskich w 1919 r. 

w Warszawie, III O.Z.L.P. w 1921 r. w Poznaniu i IV O.Z.L. P. 

w 1926 r. w Warszawie. 
  

1) Prócz tych stowarzyszeń istniały także lub utworzyły się w następnych latach 

inne, jak: Związek Straży Leśnej, Związek Pracowników Leśnych (lasów prywat- 

nych utw. w 1938 r.) i związki wychowanków różnych uczelni wyższych, które 

zjednoczyły się w Związku Inżynierów Leśników. 
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Zjazdy te odegrały rolę „Kongresów Leśnych', w których brali udział 
przedstawiciele wszelkich stowarzyszeń leśnych, w tym Małopolskiego 
Towarzystwa Leśnego, właścicieli lasów i wszystkich pracowników leś- 
nych, bez względu na ich miejsce zatrudnienia. 

Na II Ogólnym Zjeździe Leśników Polskich, który odbył się pod prze- 
wodnictwem prof. 5+. Sokołowskiego (ówczesnego redaktora ,„Syl- 
wana ), wskazano na konieczność rozwiązania różnorodnych zagadnień 
leśnictwa polskiego, nabrzmiałych od czasu, gdy odbył się I Zjazd Leśni- 
ków w Krakowie. 

„Lasy mianowicie, mówiono na II Zjeździe, nie tylko nie mogą być 
niszczone, zmniejszane i rozdrabniane, lecz przeciwnie powinny być ho- 
dowane i zcalane. Zarządzać lasami i decydować o ich losie mogą tylko 
ludzie kompetentni, należycie przygotowani pod względem fachowym *. 
Zadano skupienia wszystkich leśników i ogłoszenia Zjazdu za najwyższą 
instancję w sprawach dotyczących leśnictwa (z wyłączeniem oczywiście 
spraw naukowo-technicznych). II Zjazd miał „skonstatować stan leśnic- 
twa polskiego, wskazać niewłaściwości, sposoby ich usunięcia i nowe 
drogi, którymi leśnictwo polskie kroczyć winno'. 

Niektóre nader żywotne zagadnienia polskiego leśnictwa były przed- 
miotem obrad wszystkich po kolei zjazdów leśników. 

Takim zagadnieniem było upaństwowienie lasów prywatnych zapo- 
wiedziane uchwałą Sejmu z lipca 1919 r. W sprawie tej dyskutowali dłu- 
go, ostro i namiętnie zwolennicy jak i przeciwnicy upaństwowienia lasów 
na łamach czasopism leśnych i na zjazdach. 

Wynikiem dyskusji były wnioski kompromisowe, rzeczowo sformuło- 
wane na III Zjeździe i poparte przez IV Zjazd. Wszystkie zjazdy leśników | 
wypowiedziały się mianowicie za zasadą nienaruszalności własności pry- 
watnej lasów i uznały przedsiębiorczość i inicjatywę prywatną w gospo- 
darstwie leśnym za niezbędny czynnik rozwoju gospodarczego kraju. 

Uczestnicy Zjazdów wyrazili jednocześnie pogląd, że interes narodowy 
wymaga przede wszystkim upaństwowienia wszystkich leśnych powierz- 
chni ochronnych, lasów mających znaczenie klimatyczne i zdrowotne, 
a także lasów notorycznie źle zagospodarowanych lub należących do osób 
stale nie mieszkających w kraju itd. 

Zjazdy uznały jednocześnie, że państwu powinno przysługiwać prawo 
pierwokupu wszystkich majątków leśnych, zaś wszelkie lasy prywatne 
powinny być poddane kontroli gospodarczej zapewniającej trwałość i ra- 
cjonalność gospodarki leśnej. 

Trzeba przyznać, że w warunkach państwa obszarniczo-kapitalistycz- 
nego były to wnioski dość śmiałe i daleko idące. Nie wszystkie doczekały 
się pełnej realizacji. 

Kwestią, która specjalnie interesowała MTL była omawiana również 
na wszystkich zjazdach sprawa przedstawicielstwa ogółu leśników. II Og. 
Zjazd Leśników uchwalił, iż właściwą organizacją reprezentującą ogół 
leśników powinno być ogólnopolskie towarzystwo leśne, utworzone w wy- 
niku zjednoczenia istniejących na terenie państwa towarzystw leśnych. 

Na III i IV Ogólnych Zjazdach Leśników po bardzo ożywionej dys- 
kusji przeważyła jednak koncepcja zjednoczenia wszystkich leśników 
w jednym Związku Zawodowym Leśników. Uchwała ta wynikająca z po- 
budek klasowych i nacisku leśników pracujących w lasach państwo- 
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wych — zwolenników upaństwowienia lasów, wyłączała w zasadzie 

"właścicieli lasów z ogółu obywateli związanych z gospodarstwem leśnym. 
Rozwiązanie narastającego wśród leśników koniliktu nastąpiło na IV 
Zjeździe Leśników w 1926 r. Przyczynił się do tego fakt utworzenia w mię- 
dzyczasie ogólnopolskiego Towarzystwa Leśnego, którego trzonem było 
MTL, i złożenie przez przedstawicieli nowego Towarzystwa oświadczenia, 
że nowopowstała organizacja — Polskie Towarzystwo Leśne — ma na 
celu jedynie dobro lasów i leśnictwa w Polsce i że sprawy zawodowe 
pozostawia Związkowi Zawodowemu Leśników. 

Uchwałą IV Zjazdu Leśników powierzono Polskiemu Towarzystwu 

Leśnemu zorganizowanie we Lwowie następnego Ogólnego Zjazdu Les- 

ników Polskich. Uchwała powyższa oznaczała uznanie przez IV Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Leśnego jako jednej z organizacji leśników. 

Powstanie Polskiego Towarzystwa Leśnego 

Dążąc do zorganizowania się na podstawach bardziej odpowiadających 

zmienionym warunkom działalności MTL przekształciło się w nowe to- 

warzystwo, które przybrało nazwę „Polskiego Towarzystwa Leśnego . 

Miało ono utrzymać ciągłość tradycji GTL, nacechowanych umiłowaniem 

polskiego lasu i jednoczyć dla wspólnego działania ludzi mających różne, 

a nawet i sprzeczne interesy. W zakres pracy Towarzystwa nie wchodzi- 

ła obrona interesów klasowych będąca podstawą działalności innych zrze- 

szeń leśników. 

Na XXXVI Walnym Zgromadzeniu MTL w 1925 r. (numeracja zjaz- 

dów zachowała się od początków istnienia GTL) dokonano wyboru, zgod- 

nie z opracowanym uprzednio statutem, Tymczasowej Rady Naczelnej 
PTL. W jej skład weszli członkowie dotychczasowego Wydziału MTL'), 

a także wybrani na Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele leśników 
z innych dzielnic kraju, znani działacze społeczni, jak: Alkiewicz, 

Czaplicki, Fudakowski, Jankowski, Miklaszewski, 

Pacyński Plater, Rogiński, Vogtman, Ziółkowski | 

Pierwsze Ogólne Zebranie Delegatów PTL mogło się zebrać dopiero 

po zorganizowaniu najmniej dwóch oddziałów terenowych Towarzystwa. 
Zebranie odbyło się w 1928 r. przy udziale delegatów oddziałów lwow- 
skiego i warszawskiego. W skład I Rady Naczelnej PTL powołano: jako 

przewodniczącego — Zygmunta Broel-Platera, jako wiceprze- 

wodniczących — Fijatkowskiego, Kloske i Wierdaka. 
Członkami Rady zostali: Alkiewicz, Domański Gańczakow- 
ski, Kozikowski, Kozłowiecki, Krasicki, Krzysik, 

Roszkowski Szczygielski Stadnicki, Zamoyski. 

Przewodniczący Rady Naczelnej PTL Z. Plater w odezwie do człon- 
ków Towarzystwa pisał, iż powstanie PTL stało się wprost koniecznością 
dziejową, by na wzór Zachodu mogło ono być organem naukowo-dydak- 

tycznym i wychowawczym, reprezentującym w wielu sprawach Кга]о- 

1) Prezes A. Krasicki, zastępcy: Kochanowski, Szczygielski, człon- 

kowie: Demianowski, Chmielewski, Gańczakowski, Roszkowski, 

Wierdak, Drapella, Kozikowski, Krygowski, Madejski, Berwid, 

Chlipalski. 
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wego znaczenia opinię społeczeństwa, a swoją radą i powagą stojącym do 
dyspozycji Departamentu Leśnego przy Ministerstwie Rolnictwa. W imie- 
niu Rady PTL przewodniczący wezwał członków Towarzystwa do kole- 
żeńskiego, fachowego i naukowego współżycia w miejsce dotychczaso- 
wego rozbicia i rozproszkowania na „właścicieli lasów, czy ministerial- 
nych dygnitarzy, leśników rządowych czy prywatnych, augurów zza 
zielonego biurka, czy też ludzi zżytych ze swym lasem i jego potrzebami.' 

Niektóre cechy działalności PIL 

Zgodnie z uchwalonym w 1925 r. i częściowo zmodyfikowanym 
w 1935 r. statutem, Polskie Towarzystwo Leśne miało na celu: rozwój 
gospodarstwa leśnego w R. P., popieranie i obronę interesów polskiego 
leśnictwa, uświadamianie społeczeństwa o znaczeniu leśnictwa dla roz- 
woju gospodarczego państwa, gromadzenie, opracowywanie, ogłaszanie 

i rozpowszechnianie materiałów naukowych i wiadomości dotyczących 
leśnictwa itd. 

O pozycji PTL w ówczesnym społeczeństwie rozbitym klasowo de- 
cydował jednak nie statut, lecz realne ustosunkowanie się Towarzystwa 
do spraw lasów i leśnictwa, a zwłaszcza do polityki leśnej państwa. 

Na czoło stowarzyszeń leśników wysunął się w tym czasie liczny 

iaktywny Związek Zawodowy Leśników R. P.. Przeważali w nim liczeb- 

nie leśnicy pracujący w administracji lasów państwowych. Związek 

zdecydowanie popierał politykę a. l. p. W drugiej połowie okresu mię- 

dzywojennego Związek wszedł w orbitę działalności utworzonej w tym 
czasie Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, tracąc dużo na samo- 
dzielności. U boku DNLP stały wówczas oprócz ZZL także organizacje 
pomocnicze, jak Przysposobienie Wojskowe Leśników i Rodzina Leś- 
nika. 

Na drugim krańcowym skrzydle szeregu stowarzyszeń leśnych stał 
Związek Właścicieli Lasów. Reprezentował on grupę społeczną nastawio- 
ną bardziej opozycyjnie do polityki leśnej państwa. 

Polskie Towarzystwo Leśne zajmowało stanowisko bardziej samodziel- 
ne w zależności od wpływów, jakie w jego działalności miały te lub inne 
grupy społeczne w nim reprezentowane. Struktura członkowska 'Towa- 

rzystwa odznaczała się przewagą leśników z lasów prywatnych i właś- 

cicieli lasów nad leśnikami państwowymi (leśnicy „prywatni' stanowili 

przeciętnie ok. 52% członków, leśnicy „państwowi'* ok. 34/0, właści- 

ciele lasów ok. 14%/0. — 
Występując często w obronie lasów prywatnych zagrożonych polityką 

rządu i krytykując niektóre posunięcia na terenie lasów państwowych 

PTL nieraz trafiało do jednego szeregu z opozycyjnymi organizacjami 

i grupami społecznymi (m. in. obszarników, przemysłowców drzewnych 

i kupców leśnych), które na terenie Sejmu i na łamach prasy prowadziły 
ostrą krytykę posunięć rządowych i a.l.p. w dziedzinie leśnictwa. 

Organy dwóch stowarzyszeń: PTL i Związku Zaw. Leśników, miano- 

wicie „Sylwan” i ,,„Las Polski', były przy tym wykorzystywane przez róż- 

ne grupy społeczne jako trybuny do wygłaszania przeciwstawnych po- 

glądów ekonomicznych. 
W poglądach i sposobach działalności obu wspomnianych towarzystw 

zaznaczały się i pogłębiały sprzeczności, które siłą rzeczy musiały 
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wpływać i na ich wzajemne stosunki. W niektórych przypadkach stosunki 

te stawały się dość naprężone, przyczyniając się nawet do powstawania 

antagonizmów i tarć pomiędzy członkami towarzystw, a nawet i w łonie 

samych stowarzyszeń. 

Wskutek krytycznego stosunku jaki PTL wyrażało niekiedy wobec 

posunięć rządu lub władz administracji lasów państwowych nastawienie 

tych organów wobec wystąpień Towarzystwa przybierało nieraz cha- 

rakter wyraźnie negatywny. 

Sprawa V Ogólnego Zjazdu Leśników Polskich i 50-lecia PIL 

W 1932 r. PTL planowało uczczenie 50-lecia swego istnienia (1882— 

1932). Jednocześnie miał odbyć się, wciąż odkładany z różnych powodów, 

V Ogólny Zjazd Leśników Polskich. Zjazdy te projektowano odbyć we 

Lwowie w czasie Targów Wschodnich. 

Druga połowa okresu międzywojennego cechowała się ostrym kryzy- 

sem ekonomicznym. W związku zaś z postępującą faszyzacją stosunków 

społecznych i politycznych zostały znacznie ograniczone swobody demo- 

kratyczne. W warunkach tych V Zjazd Leśników wzbudzał duże nadzieje 

jako próba odrodzenia ,,„Kongresu' leśników. 

O celach i zadaniach V Zjazdu pisała w odezwie z 1931 Rada Naczelna 

PTL. Z treści odezwy jak i z innych głosów wynikało, iż ogół leśników 

poczuwa się jednak do odpowiedzialności za stan lasów i leśnictwa w Pol- 

sce, których podstawy uważano za nadszarpnięte. Powierzchnia leśna 

gwałtownie malała. Zapasy rębne drzewostanów kurczyły się, przyrost 

przeciętny zmalał. Nic więc dziwnego, iż leśnicy pragnęli zabrać 5105 

i wypowiedzieć się wobec społeczeństwa w aktualnych obchodzących 

ich sprawach. Możliwości zabrania głosu dawały projektowane obrady 

w sekcjach zjazdowych, a mianowicie w sprawach polityki i ustawodaw- 

stwa leśnego, użytkowania lasu, przemysłu i handlu drzewnego, a także 

w kwestii hodowli, urządzenia i ochrony lasu. 
Ustosunkowanie się do spraw V Zjazdu ze strony Dyrekcji Naczelnej 

L.P. i zwołanego uprzednio zjazdu dyrektorów lasów państwowych było 

zdecydowanie negatywne. Zakwestionowano także uprawnienia PIL 

(udzielone w swoim czasie przez IV Zjazd L.P. do zwołania V Zjazdu). 

Mimo, że Zjazd został już całkowicie przygotowany, musiano go odłożyć 

na czas nieograniczony. 

W przewidzianym terminie, tj. w październiku 1932 r. odbył się we 

Lwowie jedynie jubileuszowy zjazd delegatów PTL poświęcony 50-leciu 

Towarzystwa. Obszerny materiał o „Sylwanie' nadesłał na Zjazd J. Mi- 

klaszewski. Referaty wygłosili: W. Roszkowski pt. „50-lecie 
PTL' i prof. W. Szafer pt. „Lasy polskie i ich znaczenie dla kultury 

narodu '. 

Akcja memoriałowa i dyskusyjna lowarzystwa 

Towarzystwo postawiło przed sobą ambitne i szerokie zadania. Po- 
czynania jego w kierunku wpływania na rozwój gospodarstwa leśnego 

w Polsce cechowała duża śmiałość i bezkompromisowość. 

Już od początku odzyskania niepodległości MTL i PTL posługiwały 

się w tym celu memoriałami przesyłanymi do Rządu i Sejmu. W memo- 

riałach tych (których było ok. 16) Towarzystwo wskazywało na błędne, 
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jego zdaniem, kierunki w gospodarce i polityce leśnej i wysuwało pro- 
pozycje odnośnie naprawy sytuacji. 

Ż. ważniejszych memoriałów wystosowanych w latach 1919—1936 na- 
leży wymienić: memoriał z 1924 r. do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie 
zamierzeń przekształcenia zarządu lasów państwowych w przedsiębior- 
stwo o charakterze handlowym; memoriały z 1925 i 1927 r. w sprawie 
projektu ustawy o ochronie lasów niepaństwowych; memoriał z 1931 r. 
w kwestii skasowania agend Departamentu Leśnictwa w Min. Rolnictwa; 
memoriał z 1932 r. tzw. „tajny' o gospodarce leśnej w Polsce wniesiony 
do Komisji sSejmowej BBWR; memoriały z 1933 r. o Izbach Rolniczych 
i podatku majątkowym; memoriał z 19535 r. w sprawie ochrony lasów 
1 zalesiania nieużytków z postulatami wykupna nieekonomicznie użyt- 
kowanych lasów na stokach górskich. W 1936 r. Towarzystwo występuje 
z memoriałami do Ministra Skarbu w sprawie klasyfikacji gruntów dla 
podatku gruntowego szkodliwej dla lasów, i do Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie zarządzeń ochronnych przeciwpowodziowych. Przedstawiono 
przy tym konieczność ochrony lasów mających znaczenie hydrologiczne. 
1 walki z erozją wodną w górach. 

Oprócz akcji memoriałowej Towarzystwo inicjowało na łamach „Syl- 
wana' dyskusje nad podstawowymi zagadnieniami leśnictwa, kryzysem 
w gospodarce leśnej i jego przyczynami. 

W latach 1919—1925 większość tematów dyskusyjnych dotyczyła za- 
gadnień organizacji nauki leśnictwa w Polsce, reformy agrarnej i polityki 
leśnej. Artykuły dotyczące kwestii zasadniczych pisali Kozikowski, 
Rogiński, Bielański, Loret, Osuchowski, Zarański, 
Studniarski, Krygowski. Autorzy ci wypowiadali się nieraz 
w sposób dość radykalny w sprawach upaństwowienia lasów. 

W latach 1926—1939 na łamach „Sylwana' rozwijają się obszerne 
dyskusje na temat zagadnień ochrony lasów prywatnych, krępowania 
przez państwo inicjatywy właścicieli lasów lub niesłuszności prowadzo- 
nej nadal propagandy prasowej na rzecz upaństwowienia wszystkich 
lasów. Coraz częściej wskazywano także na zgubne skutki rozrzutnej 
i nieracjonalnej gospodarki leśnej obliczonej na doraźne zyski, której 
wynikiem było postępujące zmniejszanie się powierzchni leśnej i rezerwy 
drzewostanów rębnych. 

Autorami tych krytycznych artykułów przepojonych szczerą troską 
o dobro lasów byli m. in.: Kozłowiecki Stadnicki Szymusik 
Suchecki Nowicki Korczak, Wyrwiński Wandurski, 
Sowiński i inni. 

Sprawy „Sylwana' organu MTL i PTL 

Zgodnie z dawną tradycją MTL i PIL dążyły do oddziaływania na 
opinię społeczeństwa i czynniki rządowe za pośrednictwem swego organu, 
czasopisma „Sylwan'. | | 

W 1920 r. redakcja ,„Sylwana' z rąk dotychczasowego wieloletniego 
redaktora prof. St. Sokołowskiego przeszła w rece prof. Szy- 
mona Wierdaka, który przez 19 lat dążył do utrzymywania pisma 
na wysokim poziomie. Sprzyjał temu wzrost liczby aktywnych autorów, 
którzy swymi pracami ji artykułami wzbogacili treść czasopisma w mate- 
riały naukowe i polemiczne. W ciągu pierwszych 12 lat ogłosiło swe prace 
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w „Sylwanie' około 120 autorów: naukowców, absolwentów szkół wyż- 

szych i uzdolnionych praktyków leśników. 

Bojowość i krytycyzm artykułów „Sylwana' z biegiem czasu zaczęła 

się rozpływać w nadmiarze prac teoretycznych i przyczynkarskich. Zma- 

lała liczba artykułów z dziedziny praktyki leśnictwa, a zwłaszcza postępu 

w technice prowadzenia gospodarstwa leśnego. 

Wprawdzie wskutek starań i apelów redaktora ilość artykułów o treś- 

ci naukowo-gospodarczej nieco zwiększyła się, ogólny stan jednak nie 

uległ poprawie. „Sylwan'* spełniał rolę raczej pisma naukowo-problemo- 

wego"). 
W życiu Towarzystwa i w życiu społeczeństwa „Sylwan' jako organ 

PTL odegrał twórczą rolę społecznego agitatora, niezależnej trybuny 

leśników, z której naświetlano stan leśnictwa w Polsce i krytycznie oma- 

wiano politykę leśną kraju. Poza tym „Sylwan' był rzecznikiem postępu 

w leśnictwie i zbiornicą oryginalnych prac w dziedzinie leśnictwa. Ogła- 

szając wartościowe prace, przyczynki i obserwacje z nauki leśnictwa 

i gospodarstwa leśnego czasopismo kontynuowało postępowe tradycje 

z dawnych lat warszawskiego i lwowskiego „Sylwana z czasów zaborów. 

Tarcia wewnętrzne w łonie Towarzystwa w latach 1931—1936 

Warunki pracy Towarzystwa w okresie międzywojennym, rozbicie 

społeczeństwa na wiele grup o sprzecznych interesach, wzmaganie się 

walki klasowej, stopniowe ograniczanie swobód demokratycznych w kra- 

ju, zaostrzanie się kryzysu ekonomicznego i znaczne pogorszenie sytuacji 

materialnej większości ludzi pracy, nie pozostały bez wpływu na dalszy 

rozwój PTL. | 
W łonie Towarzystwa zaczęły przejawiać się dość daleko idące rozbież- 

ności w poglądach jego członków na dalsze kierunki pracy. Tarcia rozwi- 

jające się na tym tle miały i swe podłoże klasowe. 

Zjawiska te zaczęły występować już w latach 1931 i 1932 w czasie 

obrad Ogólnych Zebrań Delegatów PTL. W sprawozdaniach Rady Na- 

czelnej składanych na zebraniach wspomina się, iż w czasie ogólnego 

kryzysu gospodarczego położenie leśników stało się tragiczne. Wpłynęło 

to na pracę Towarzystwa, która odbywała się „w atmosferze zawiści 

i niemal wrogiego ustosunkowania niektórych kół społeczeństwa do PTL". 

Wniesienie przez prezydium Rady Naczelnej PTL w 19382 r., w drodze 

poufnej, memoriału do Komisji Sejmowej w sprawie sytuacji gospodarki 

leśnej w Polsce przyczyniło się do wzniecenia akcji dywersyjnej w jego 

łonie?) przez koła wrogo nastrojone do Towarzystwa. Na zebraniach 

Towarzystwa zarysował się poważny konflikt pomiędzy stronnikami 

i przeciwnikami polityki leśnej prowadzonej w kraju. Jako pretekst do 

wywoływania zatargów posłużyło naruszenie przez Radę Naczelną zasad 

  

1) Sprawy „Sylwana* szczegółowiej omawia artykuł zamieszczony w zesz. 7 

czasopisma z 1956, poświęcony 135-letniej rocznicy jego istnienia. 

2) Tak został określony na Ogólnym Zebraniu Delegatów PTL fakt złożenia przez 

9 członków Oddziału PTL we Lwowie interpelacji w sprawie złożenia przez Radę 

Naczelną PTL memoriału do Komisji Sejmowej. Zdarzenie to znalazło niezgodne 

z rzeczywistością naświetlenie na łamach „Гази Polskiego', organu Związku Zawo- 

dowego Leśników. 
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jawności obrad Towarzystwa. Konflikt usilnie podsycany z zewnątrz 
został z trudem wyjaśniony i zlikwidowany. 

Od 1933 r. zaznacza się wewnątrz PTL, a szczególnie w jego oddziale 
lwowskim, rozłam na dwie grupy: jedną tzw. „pokolenie młodych'* i dru- 
gą, tzw. „starych'* rozwijających przeciwstawne poglądy na metody 
pracy Towarzystwa. Ścieranie się tych dwóch ugrupowań to ciekawy 
fragment dziejów Towarzystwa. Na podstawie znajdujących się w „syl- 
wanie' protokołów zebrań Towarzystwa można stwierdzić, że „młodzi* 
ządali utworzenia wspólnego, solidarnego frontu walki leśników o skon- 
solidowanie społeczeństwa pod przewodem silnej jednostki. Znajdowali 
oni także ideowe poparcie w Związku Zawodowym Leśników w R.P. 
dążącym do ukształtowania pewnych linii rozwojowych polskiego leś- 
nictwa, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia siły państwa. 

Jednocześnie „типо“ dążyli do „demokratyzacji* Towarzystwa, do 
wprowadzenia w stare jego szeregi postępowych leśników zarówno z la- 
sów państwowych, jak prywatnych i do wszczęcia konkretnej walki 
o racjonalizację polskiego leśnictwa. Zdaniem „młodych należało na 
czoło Towarzystwa wysunąć jednostki o dużej wiedzy fachowej i dużym 
wyrobieniu politycznym, zrywając z dotychczasową polityką powierzania 
naczelnych stanowisk właścicielom lasów. Stanowisko swe motywowali 
tym, że o wyborze na przewodniczącego powinny decydować kwalifikacje 
osobiste kandydata, a nie kryterium posiadanego majątku. „Młodzi* 
dysponowali znaczną większością głosów w Oddziale Lwowskim. W wy- 
niku tego na Walnym Zgromadzeniu tego Oddziału w 1933 r. zerwano ze 
starą tradycją i na przewodniczącego Oddziału wybrano dr inż. Kazi- 
mierza Pilata. - 

Stanowisko przewodniczącego Oddziału objął po raz pierwszy w dzie- 
jach Towarzystwa człowiek spoza sfer posiadających. 

Obóz „starych' reprezentujący poglądy bardziej konserwatywne prze- 
ciwstawia się postulatom „młodych'*. Pozycja „starych' była silna, dys- 
ponowali oni bowiem większością głosów w Radzie Naczelnej PTL. 
Przeciwdziałając zmianie dotychczasowych kierunków działalności To- 
warzystwa „starzy nie poprzestawali na wymianie myśli i przekonywa- 
niu oponentów, lecz uciekali się także do metod nacisku administracyj- 
nego i komenderowania. Na pomoc „starym' przybyli przedstawiciele 
Związku Właścicieli Lasów, którzy w ruchu „młodych' widzieli elementy 
radykalne, zagrażające ich interesom jako właścicieli lasów. Toteż w cza- 
sie wyborów do Rady Naczelnej prowadzili oni akcję mającą na celu 
wzmocnienie sił konserwatywnych w Radzie. 

_ М 1937 roku jeden z uczestników ruchu „młodych' został na mocy 
przepisów statutu wykluczony przez Radę Naczelną PTL z listy członków 
za „uprawianie działalności szkodliwej dla Towarzystwa '. 

Fakt ten potraktowali ,„młodzi' jako przekroczenie przez Radę Na- 
czelną Towarzystwa uprawnień statutowych. Doszli oni do przekonania, 
że w istniejącym układzie sił większa część ich wysiłku idzie na walkę 
wewnątrz Towarzystwa bez widoków rozwinięcia akcji zmierzającej do 
poprawienia sytuacji w leśnictwie. W związku z tym odsunęli się od pracy 
w Oddziale Lwowskim. W 1938 r. 26 członków zaprotestowało w liście 
otwartym przeciw postępowaniu Rady Naczelnej i wystąpiło z Towa- 
rzystwa. Na czele Oddziału Lwowskiego stanął ponownie właściciel lasów 
(A. Kozłowiecki). 
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Uwagi o działalności PTL w latach 1919—1939 

W działalności PTL w okresie międzywojennym przejawiło się wiele 
stron dodatnich. Do takich zaliczymy: aktywne włączenie się Towarzyst- 
wa do walki leśników o właściwy rozwój leśnictwa w kraju, o obronę 
zagrożonych lasów i o podniesienie poziomu zawodowego leśników. 

Towarzystwo występowało czynnie przez swych członków na II, III 
1 IV Ogólnych Zjazdach Leśników Polskich w latach 1919—1926. Przy- 
gotowało ono także w 1932 r. V Ogólny Zjazd Leśników Polskich, który 
z powodu ograniczenia swobód demokratycznych w kraju został odłożony 
na czas nieograniczony. 

Towarzystwo czujnie śledziło rozwój polityki leśnej w kraju i jej 
wpływ na stan zagrożenia gospodarstwa leśnego. W miarę powstających 
potrzeb czynnie interweniowało w Sejmie, Rządzie i w administracji 
lasów państwowych posługując się często w tym celu odpowiednimi 
memoriałami, których treść była ogłaszana w „Sylwanie'. 

Zajmując niezależne i śmiałe stanowisko w przedmiocie niektórych 
uchwał i rozporządzeń będących wyrazem polityki leśnej państwa PTL 
dokonywało ich krytycznej oceny w inicjowanych na łamach „Sylwana* 
obszernych dyskusjach i wskazywało drogę naprawy pogarszającej się 
sytuacji lasów w Polsce. 

Niezaprzeczalną zasługą Towarzystwa było utrzymywanie na wysokim 
poziomie czasopisma ,„Sylwan' i zapoczątkowanie w drodze jego wymia- 
ny łączności z towarzystwami i instytucjami naukowymi zagranicznymi. 

Poza wymienionymi dodatnimi momentami w działalności Towarzyst- 
wa zaznaczyły się i strony mniej korzystne, a czasem nawet ujemne. 

Do takich należy zaliczyć odejście od metod pracy GTL w dziedzinie 
sposobu organizowania zjazdów Towarzystwa, które zostały pozbawione 
części naukowej i możliwości nawiązywania kontaktu z praktyką gospodar- 
stwa leśnego. 

Odejście od tradycji GTL może znajdować pewne usprawiedliwienie 
w ówczesnych warunkach społecznych, ostrego Ścierania się interesów 
politycznych i ekonomicznych różnych grup społecznych. Zjazdy Towa- 
rzystwa miały w takich warunkach często charakter narad sztabowych, 
w czasie których dokonywano przeglądu sytuacji w leśnictwie i w Towa- 
rzystwie i uchwalano dyrektywy działania. Również i samo Towarzystwo 
stało się areną Ścierania się sprzecznych sił społecznych. 

W końcowych latach omawianego okresu w działalności [Towarzystwa 
zarysował się rozdźwięk między Radą Naczelną a oddziałami i członkami 
stowarzyszenia. Przyczyną tego była nie tylko sprzeczność w samym 
Towarzystwie, ale i dążność Rady Naczelnej do naruszania w niektórych 
przypadkach praworządności i lekceważenia zasad jawności życia spo- 
łecznego. Przejawem tego było złożenie przez Radę Naczelną w Komisji 
sejmowej BBWR tajnego memoriału, o którym nie wiedzieli członkowie 
Towarzystwa. Był to fakt nie mający precedensu w dotychczasowej histo- 
rli Towarzystwa. 

Ujemną stroną działalności Towarzystwa było także stosowanie metod 
administrowania i komenderowania. Wykorzystano przepisy statutowe 
w celu zdławienia opozycji wewnątrz Towarzystwa w czasie jego rozła- 
mu na grupy „młodych i „starych'. Destrukcyjny charakter miały 
także akcje dywersyjne prowadzone w Towarzystwie przez Związek 
Właścicieli Lasów w celu złamania ruchu „młodych'. 
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Tarcia wewnętrzne, które powstały w Towarzystwie w latach 1931— 
1938, osłabiły jego zwartość i skuteczność działania, a także podważyły 
autorytet PTL wobec społeczeństwa. 

W drugiej połowie okresu międzywojennego PTL słusznie krytyko- 
wało posunięcia Rządu w dziedzinie polityki leśnej. Nie było jednak 
w stanie odciąć się od kół obszarników i działających w obronie swych 
interesów przemysłowców i kupców drzewnych. Sytuacja taka nie mogła 
Towarzystwu przynieść korzyści i odbijała się ujemnie na jego pracach. 

zasadniczą cechą działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego były 
jednak dążenia postępowe, podyktowane patriotyzmem jego członków 
i szczerą chęcią wywalczenia leśnictwu należnej mu pozycji w gospo- 
darstwie narodowym. 

Wymienione momenty działalności PTL w latach 1919—1939 złożyły 
się na sumę doświadczeń społecznych i ekonomicznych, które pozwoliły 
w następnym okresie działalności wyciągnąć wnioski na temat zorga- 
nizowania prac Towarzystwa w nowych warunkach ustrojowych. 

III. Polskie Naukowe Towarzystwo Leśne (1946—1956) 
i Polskie Towarzystwo Leśne (1957) 

Po przerwie, która nastąpiła wskutek działań wojennych i hitlerow- 
skiej okupacji kraju, powstaje w 1946 r. nowe stowarzyszenie pod nazwą 
Polskie Naukowe Towarzystwo Leśne. 

Grupa założycieli"), która na I zebraniu organizacyjnym w Krakowie 
w styczniu 1946 r. podjęła inicjatywę utworzenia nowego towarzystwa, 
na wniosek jednego z uczestników (prof. W. Szafera) uznała za słusz- 
ne zaproszenie do udziału w Komitecie Organizacyjnym przedstawicieli 
dawnego PTL, aby związać tworzące się towarzystwo z „pięknymi tra- 
dycjami i wielkimi zasługami, jakie PTL oddało dla nauki lesnictwa“. 

Na II rozszerzonym zebraniu organizacyjnym wyłonionego tymcza- 
sowego Zarządu PNTL przyjęto projekt nowego statutu i powzięto decy- 
zję wydawania „Sylwana', jako pisma o charakterze wyłącznie nau- 
kowym)). 

Sytuacja polityczna i ekonomiczna w czasie utworzenia PNTL. 

Towarzystwo rozpoczyna działalność w okresie, gdy w kraju zaszły 
zasadnicze zmiany ustrojowe zapowiedziane w Manifeście Lipcowym 
z 1944 r. Zmieniły się stosunki własności lasów i podstawy prowadzenia 
gospodarstwa leśnego. Stosownie do postanowień dekretu z 12.XII.1944 r. 
o przejęciu niektórych lasów na własność państwa, lasy i grunty leśne 
prywatne o obszarze ponad 25 ha przeszły na własność państwa. Lasy 
  

1) D. Szymkiewicz, Е. Grychowski, W. Szafer, E. Chodzicki, 

Małachowski, Tymiński, Stebnicka, Mazaraki Gallus. 

2 Skład Tymczasowego Zarządu PNTL: prof. D. Szymkiewicz. (przewodni- 

czący) Grychowski, Małachowski, Tymiński Szafer, Chodzicki, 

Nunberg, Kozikowski, Janiczek, Mazaraki, Stebnicka, Swierz- 
Zaleski Ropelewski, Kostyrko, J. Grochowski, Krzysik, Jarosz, 

Tyszkiewicz, B. Szymkiewicz. 
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państwowe objęły około 89%0 ogólnej powierzchni leśnej. Kierow- 

nictwo gospodarką leśną w kraju zostało skoncentrowane w jednym 

resorcie, na którego czele stanął po raz pierwszy w Polsce Minister Leś- 

nictwa. 
Leśnicy polscy stanęli w obliczu zadań odbudowy jak nigdy dotąd 

zniszczonych lasów, a co za tym idzie — bardzo oszczędnego gospodaro- 

wania szczupłymi zapasami drzewnymi. 

Jednym z najpoważniejszych zadań było zaopatrzenie kraju w suro- 

wiec drzewny dla odbudowy i rozwoju gospodarki krajowej. Pilne to 

zadanie zaczęto realizować w ramach wykonywania narodowych planów 

gospodarczych. 
Przed leśnikami stanęły także konkretne zadania zalesienia zniszczo- 

nych powierzchni leśnych, zwiększania areału powierzchni leśnej przez 

zalesianie nieużytków oraz przebudowy lasów przez właściwą zmianę 

ich składu i struktury. 

Przed Polskim Naukowym Towarzystwem Leśnym otwierała się więc 

możliwość rozwinięcia społecznie pozytecznej pracy. 

Cel i zakres działania Towarzystwa w nowych warunkach 

Gdy reaktywowano Towarzystwo istniał już w kraju Związek Zawo- 

dowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego zajmujący się obro- 

ną interesów zawodowych i materialnych leśników. 

W nowych warunkach celem statutowym PNTL stał się rozwój nauki 

leśnictwa i krzewienie jej dorobku w społeczeństwie oraz współpraca 

z władzami państwowymi i organizacjami społecznymi w dziedzinie od- 

budowy lasów i leśnictwa. Działalność ta w ogólnych zarysach pokrywała 

się z zakresem działania Galicyjskiego i Polskiego Towarzystwa Leś- 

nego. 
Głównym zadaniem, jakie Towarzystwo postawiło przed sobą było, 

według oceny prof. Krzysika („Sylwan' 1954), wysuwanie inicjatywy 

i troska nad poczynaniami i pracą naukową w leśnictwie, zespołowe ana- 

lizowanie problemowych zagadnień naukowych i gospodarczych, a co naj- 

ważniejsze — wiązanie nauki z praktyką. 

Towarzystwo zachowało nadal jak najdalej idące demokratyczne ujęcie 

spraw dotyczących swych członków, tak jak to było dawniej ujęte w sta- 

tutach GTL i PTL. $ 11 statutu PNTL głosił, iż „zwyczajnym członkiem 

Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna 

pracująca na polu leśnictwa lub okazująca gotowość współpracy z lowa- 

rzystwem na drodze do jego celu". 
PNTL było spadkobiercą postępowych tradycji GTL i PTL. W jednym 

jednak szczególe (a mianowicie w strukturze członkowskiej) wybitnie 

różniło się od poprzednich towarzystw leśnych. 
Charakterystyczną właściwością PNTL w jego działalności w Polsce 

Ludowej było jednoczenie w swych szeregach wyłącznie ludzi utrzymu- 

jących się z pracy. Wolne od tarć klasowych Towarzystwo mogło swą pra- 
cę rozwijać w innym klimacie wewnętrznym, odmiennym od klimatu jaki 

istniał w PTL. Stąd pochodziła możność utrzymywania w drodze wymia- 

ny poglądów i dyskusji jednolitej linii działania i stawiania przed sobą 

określonych zadań twórczych. 
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Działalność PNTL w pierwszych latach rozwoju (1946—1949) 

Pierwszy zjazd delegatów PNTL odbył się w grudniu 1946 r. w War- 
szawie. W skład Zarządu Głównego weszli: A. Kozikowski (przewod- 
niczący), J. Grochowski, St. Tyszkiewicz (zastępcy), W. Nie- 
działkowski, S. Wierdak, J. Rafalski K. Suchecki, 
D. Szymkiewicz, E. Chodzicki, T. Wtoczewski, F. Krzy- 
Sik, W. Jakutowicz, F. Grychowski, J. Kostyrko, 
K.Szczerbakow,E. Ilmurzyński W. Koehler, M. Tymiń- 
ski. 

Pierwsze kroki Towarzystwa świadczyły, iż powraca ono do chlub- 
nych tradycji Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, łącząc zjazdy dele- 
gatów z sesją naukową, odbywając zjazdy w różnych miejscowościach 
1 odbywając przy tym wycieczki dla zaznajomienia się z zagadnieniami 
praktyki. 

Na zjazdach delegatów PNTL odbywających się kolejno w Warszawie, 
Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu w latach 1946—1949 dużo uwagi w częś- 
ci naukowej poświęcono sytuacji lasów w Polsce, podstawom planowania 
w leśnictwie, możliwości współpracy na polu leśnictwa z krajami słowiań- 
skimi itd. 

Nie znalazły natomiast odzwierciedlenia w tematyce zjazdowej aktu- 
alne w latach 1948—1949 sprawy zagospodarowania lasów i przejście 
z systemu zrębowego na system bezzrębowy. Obszerną dyskusję nad 
tym problemem prowadzono na łamach czasopism i na konferencjach 
naukowo-technicznych. 

Za przejściem do gospodarki bezzrębowej wypowiedziała się zdecy- 
dowanie Państwowa Rada Leśnictwa na zebraniu 29.X.1948 r.'). Za pod- 
stawę do wprowadzenia nowego systemu zagospodarowania PRL uznała 
szczegółowo opracowany plan gospodarczy, odciążenie administracji tere- 
nowej od nadmiernej pracy biurowej, praktyczne przeszkolenie kadr 
kierowniczych i wykonawczych. 

Zamierzenia w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania w lasach 
były omawiane na zebraniu Zarządu Głównego PNTL i spotkały się 
u większości jego członków z żywym poparciem. W odezwie wydanej 
w listopadzie 1948 r. Zarząd Główny wezwał członków PNTL do udziału 
w przebudowie lasów „,z całym zapałem i poświęceniem". 

Działalność PNTL w latach 1950—1955 

Po okresie współpracy w latach 1950—1951 z Podsekcją Leśnictwa 
I Kongresu Nauki Polskiej i po utworzeniu Polskiej Akademii Nauk, 
prace Towarzystwa konkretyzują się na zasadach zespołowego i komplek- 
sowego rozpatrywania na zjazdach i konferencjach problemów leśnictwa 
ważnych dla gospodarki narodowej. 

Pierwszym krokiem było postawienie na V Zjeździe Delegatów Od- 
działów PNTL w 1950 r. zagadnienia zagospodarowania lasów w Biesz- 

czadach. 
Od 1952 r. Towarzystwo przystępuje do prac nad podstawowymi 

problemami leśnictwa w ramach wytycznych PAN do planu badań szcze- 
  

1) W zebraniu PRL brało udział 12 członków Zarządu Głównego PNŃTL. 
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gólnie ważnych dla rozwoju gospodarki i kultury narodowej. Problema- 
tyka ta stawiana jest bądź na części naukowej zjazdów, bądź na oddziel- 
nych sesjach i konferencjach. 

Pierwszą konferencją naukową PNTL była „Konferencja Agrobiolo- 
giczna Leśników' w Rogowie w 1952 r. W wyniku obrad ustalono najważ- 
niejsze potrzeby leśnictwa w zakresie ekologii i selekcji leśnych gatunków 
drzewiastych, a także zagadnień pielęgnowania drzewostanów. W trzy 
miesiące później odbyła się (również w Rogowie) narada robocza zorga- 
nizowana przez PNTL i Instytut Badawczy Leśnictwa w sprawie uprawy 
1 użytkowania topoli. 

Na konferencjach terenowych w Rabsztynie i Szczecinku w 1953 r. 
rozpatrzono zagadnienia typologii leśnej i gleboznawstwa. Tematy poru- 
szane w następnych latach — to zagadnienia gospodarki wodnej w górach 
(konferencja w Żywcu w 1954 r.) — metody szybkiego suszenia drewna 
w parach toluenu (w Tarnowie 1955 r.), walki z erozją gleb na przykładzie 
Kielecczyzny (w Kielcach 1955 r.) i inne. 

Duże zjazdy naukowe (połączone ze zjazdami delegatów PNTL) odby- 
ły się w Katowicach, Białowieży i Krynicy w latach 1954, 1955 i 1956 
przy udziale specjalistów różnych dziedzin nauki. Na zjazdach tych omó- 
wiono problemy gospodarki leśnej i zadrzewień w Górnośląskim Okręgu 
Przemysłowym; ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem par- 
ków narodowych i rezerwatów, jako ośrodków prac naukowo-badawczych, 
a w czasie ostatniego zjazdu w Krynicy — zagospodarowania lasów gór- 
skich na przykładzie Beskidu Sląskiego. 

Czasopisma PNTL 

Wznowienie w 1947 r. wydawania czasopisma „Sylwan'* pozwoliło 
zapełnić lukę, jaka istniała w polskim czasopiśmiennictwie naukowym 
po wyzwoleniu kraju. 

Tym samym wznowiono ciągłość tego pisma jako organu GIL i PTL 
w latach 1882—1939 i jako przedłużenia „Sylwana warszawskiego z lat 
1820—1858. 

Pierwszym redaktorem „Sylwana* w Polsce Ludowej był prof. 
S. Wierdak, który stanowisko to zajmował uprzednio w latach 1920— 
1939. Od 1948 r. redaktorami naczelnymi byli kolejno profesorowie: 
W. Niedziałkowski T. Włocze wski, TI. Gieruszyński. 
a od września 1956 r. redaktorem naczelnym jest prof. St. Tyszkie- 
wicz. 

W początkowych latach „Sylwan wydawany nakładem PNTL napoty- 
kał na poważne trudności finansowe, co odbijało się na jego objętości 
1 postaci oraz regularności ukazywania się. W latach 1951—1956 wydawcą 

„Sylwana jest Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie, 
co jednak nie polepszyło sytuacji, gdyż czasopismo nadal wychodziło 
z kilkumiesięcznymi opóźnieniami. 

W 1956 r. „Sylwan'* powraca do dawnej formy miesięcznika (do 1953 r. 
wychodził jako kwartalnik, potem jako dwumiesięcznik). 

W związku z wejściem PNTL w orbitę działalności PAN ,,Sylwan“ 
staje się czasopismem Akademii wychodząc jako organ Komitetu Nauk 
Rolniczych PAN i PNTL (obecnie jest organem Wydziału Nauk Rolni- 
czych i Leśnych PAN i Polskiego Towarzystwa Leśnego). 
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W 1950 r. Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Leś- 
nych i Przemysłu Drzewnego zrezygnował z wydawania czasopisma ‚Газ 
Polski', które wychodziło od 1921 r. PNTL, mimo dużych trudności finan- 
sowych, przejęło czasopismo i wydawało je do 1952 r., w którym ustosun- 
kowano się pozytywnie do prośby Stowarzyszenia Inżynierów i 'Techni- 
ków Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Centralnego Zarządu Lasów Pań- 
stwowych i przekazano tym instytucjom „Las Polski". 

W ten sposób nie dopuszczono do upadku czasopisma, które miało 
już swoją tradycję. Przez przeciąg dwóch lat cała prasa leśna reprezento- 
wana przez „Sylwan,, (kierunek naukowy) i „Las Polski' (kierunek prak- 
tyczny i popularyzacyjny) znajdowała się w rękach PNTL. 

Jako organ Polskiego Naukowego Towarzystwa Leśnego „Sylwan 
jest czasopismem naukowym. W dziesięcioleciu 1947—1956 zamieszcza 
ono rozprawy problemowe, sprawozdania o bieżących pracach naukowych, 

a także „„Biuletyny' Instytutu Badawczego Leśnictwa i Instytutu Techno- 
logii Drewna. - 

Kontynuując działalność PTL z przed II wojny światowej PN'IL roz- 

szerzyło zakres wymiany „Sylwana'* z innymi krajami. Przez nawiązanie 

łączności z 22 krajami i 57 instytucjami Towarzystwo przysłużyło 

się propagowaniu osiągnięć leśnictwa polskiego zagranicą, uzyskując 

jednocześnie w drodze wymiany do 1956 roku około 183 egzemplarze 

różnych czasopism naukowych i wydawnictw książkowych z całego 

świata. 

Podobnie jak w okresach ubiegłych, „Sylwan'* odzwierciedlał warunki 

społeczne, w jakich rozwijała się działalność Towarzystwa, którego był 

organem. Zgodnie z tym kształtowała się tematyka publikowanych prac 

i artykułów. 

Analiza tematyczna prac drukowanych do 1954 r. (w okresie 10-lecia 

Polski Ludowej) wykazała, że w 7 powojennych rocznikach (1947—1994) 

uwzględniono przeważnie zagadnienia przyrodnicze i hodowlane (ok. 38°/o 

artykułów), dużo miejsca poświęcono także użytkowaniu i technologii 

drewna (około 150%/0 artykułów), jak też zagadnieniom dendrometrycznym 

(10%/0 tematów). Mniej uwagi natomiast poświęcono sprawom urządze- 

nia lasu, typologii leśnej i ekonomiki. Nie znalazły należytego odzwier- 

ciedlenia historia lasów i leśnictwa. Uderzające jest, że zagadnienia poli- 

tyki leśnej oraz kształtujący się pod jej wpływami stan gospodarki leśnej 

nie znalazły w piśmie uwzględnienia ani w rozprawach, ani w dys- 

kusji. 

Nie da sie zaprzeczyć, że poziom gospodarki w lasach pogorszył się, 

o czym najlepiej wiedzą leśnicy pracujący bezpośrednio w gospodarstwie 

leśnym. Nie zabierali oni jednak głosu na łamach „Sylwana”, rzadko też 

występowali w tej sprawie na naradach. 

Przerwanie milczenia w sprawach dotyczących sytuacji w lasach pol- 

skich nastąpiło dopiero w 1956 r. po XX Zjeździe KPZR. Widomą tego 

oznaką była dyskusja na XI Zjeździe Delegatów Oddziałów PNTL i uka- 

zanie się na łamach „Sylwana'* w zeszycie październikowym z 1956 r. 

memoriału Polskiego Towarzystwa Leśnego do Sejmu PRL, Partii, Stron- 

nictw i Rządu w sprawie katastrofalnego stanu lasów i gospodarki leśnej 

w Polsce. 
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Inne prace PNTL 

Jedną z form działalności Towarzystwa było podejmowanie prac nad 

krzewieniem nauk leśnych wśród społeczeństwa, zbieranie materiałów 

naukowych, organizowanie lokalnych wystaw i pawilonów leśnych itd. 

Część tej akcji koncentrowała się w 18 oddziałach PNTL. 

W 1947 r. z inicjatywy St. Tyszkiewicza przeprowadzono 1n- 

wentaryzację stanowisk modrzewia polskiego w kraju. Materiały zebrane 

w drodze ankiety zostały opracowane przez K. Maciejowskiego 

i opublikowane w „„Sylwanie' (1956 r. zesz. 11). 

W 1949 r. rozpoczęto prace nad „Słownikiem Leśnym'. Prace te, 

finansowane kolejno przez Ministerstwo Leśnictwa, Polski Komitet Nor- 

malizacyjny i przez PAN, dobiegły końca w 1957 r. „Słownik'* będzie 

zawierał około 9 tysięcy słów. 

Szeroko zakrojona akcja odczytowa prowadzona przez Zarząd Główny 

i oddziały Towarzystwa przyniosła w sumie do tysiąca odczytów (do 

1954 r. wygłoszono około 500 referatów, w latach zaś 1954—1956 — 

około 470). 
Doskonałą formą popularyzacji wiedzy leśnej były pogadanki radlo- 

we z dziedziny leśnictwa organizowane od 1952 r. przez prof. W. Gro- 

chowskiego. 

W zakresie nawiązywania kontaktu nauki z praktyką dobrą formą 

były wycieczki leśników z różnych ośrodków do gospodarstw leśnych 
i zakładów przemysłu drzewnego. 

Oddziały Towarzystwa brały ze swej strony nie tylko czynny udział 

w organizowaniu na swym terenie zjazdów naukowych, wycieczek i wy- 

staw, lecz także prowadziły ankiety naukowe (m. in. nad zasięgiem 

drzew leśnych), gromadziły obserwacje nad ustalaniem i zalesianiem 

lotnych piasków, uprawą topoli itp. . 

Ta dziedzina działalności Towarzystwa wymagała specjalizacji w jego 

strukturze organizacyjnej, czego wyrazem było powoływanie przez Za- 

rząd Główny PNTL znacznej liczby komisji. Dużą działalność rozwinęły 

np. komisje słownictwa leśnego, gospodarki wodnej, drzewnictwa, his- 

torii leśnictwa, współpracy z zagranicą, topolowa. Szczególnie ważne 

były prace organizacyjne komisji studiów i finansowej. 

Pomyślnie rozwinęła się współpraca PNTL z pokrewnymi towarzyst- 

wami, zwłaszcza przyrodniczymi, a mianowicie: z Polskim Towarzystwem 

Przyrodników imienia Kopernika, Polskim Towarzystwem Gleboznaw- 

czym, Polskim Towarzystwem Botanicznym i innymi. 

W toku prac Towarzystwa uwydatniła się jego ideowa łączność z his- 

torią i tradycjami poprzednich organizacji z lat 1882—1939. W wyniku 

poszerzenia zakresu działania wyłoniła się konieczność unowocześnienia 

statutu Towarzystwa. Nowy statut, oparty o statut z 1946 r., został uchwa- 

lony na XI Zjeździe Delegatów Towarzystwa w Krynicy w 1956 r. 

Zmieniono nazwę Towarzystwa przywracając jej pierwotne brzmienie: 

„Polskie Towarzystwo Leśne . | 

Obecnie Towarzystwo stoi na ugruntowanych podstawach organiza- 

cyjnych. Od 1952 r. jest ono subwencjonowane przez PAN i od tego 

czasu jest wolne (po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat) od trudności 

finansowych. Jego struktura członkowska jest wybitnie demokratyczna: 
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członkiem zwyczajnym może być każdy leśnik, drzewiarz lub inna osoba 
uznająca cele i zadania wymienione w statucie. 

Pomimo dużego zakresu zadań Towarzystwo nie ma charakteru maso- 
wego, zespół członków jest — podobnie jak w poprzednich okresach — 
ograniczony. Liczba członków PTL (b. PNTL) wynosiła: 777 w 1947 r,, 
1532 w 1956 r. Galicyjskie Towarzystwo Leśne miało 640—813 członków, 
a Polskie Towarzystwo Leśne w okresie międzywojennym 645—731. 

Próba oceny działalności Towarzystwa 

Wkładem Towarzystwa w rozwój gospodarki i kultury narodowej 
jest wznowienie w 1947 r. wydawnictwa „Sylwan', jego utrzymanie na 
wysokim poziomie, rozwijanie od 1950 r. ważnych dla gospodarki narodo- 
wej problemów naukowych leśnictwa oraz rozszerzenie pracy w dziedzi- 
nie krzewienia wiedzy leśnej w społeczeństwie. 

Poprzez wejście w orbitę działalności PAN Towarzystwo zyskało 
możność szerszego niż dotychczas rozwijania i pogłębiania teorii leśnic- 
twa w jej łączności z praktyką. 

Poprzez wymianę ,„Sylwana' z krajami i towarzystwami zagraniczny- 
mi na inne czasopisma Towarzystwo rozpowszechnia i propaguje dorobek 
nauki polskiej zagranicą. 

Jeżeli Towarzystwo jest w stanie sprostać tak szerokim zadaniom, 
jakie przed nim obecnie stoją, i jeżeli ma osiągnięcia, którymi może się 
poszczycić, to zawdzięcza to zespołowi aktywnych, zdolnych i oddanych 
sprawom leśnictwa członków: naukowców i praktyków leśnych. Wcią- 
gając do współpracy w Towarzystwie rzesze leśników z terenu i uczelni 

uruchamia ono duży potencjał twórczy, który znajduje wyraz w inicja- 

tywie jednostek i zespołów. 
Spośród zasłużonych członków Towarzystwa wymienimy nieżyjących 

już: Dezyderego Szymkiewicza prezesa Zarządu Tymczaso- 

wego PNTL i członka założyciela Towarzystwa; Aleksandra Kozi- 

kowskiego zasłużonego działacza PTL, I przewodniczącego PNTL; 

Józefa Kostyrkę członka założyciela PNTL; Wacława Rogin- 

skiego seniora działaczy PTL, uczestnika I Zjazdu Leśników w 1907 r. 

i członka honorowego PNTL. | 
Z członków założycieli wymienimy dalej Władysława Szaiera 

czynnego od 1909 r., uczestnika prac Towarzystwa; Fr. Grychowskie- 

go, E. Chodzickiego, St. Jarosza oraz członka Rady Naczelnej 
PTL w 1928 r. i przewodniczącego PTL od 1949 r.Fr. Krzysika. Nale- 
ży wymienić także K. Sucheckiego, seniora i czynnego członka 
PTL, którego pierwszy artykuł w obronie lasów polskich ukazał się na 

łamach „Sylwana w 1914 r. 
W szeregach zasłużonych współpracowników na terenie Zarządu Giow- 

nego jak i oddziałów znajdują się m. in.: St. Adamowicz, St. Bil- 

czyński, F. Chruściel T. Gałkiewicz, W. Grochowski, 

St Frankiewicz, H. Krahelski,B. Kucharek, L. Kulig, 

K. Korzeniowski, J. Lewandowski Wł Łuszczki K. 

Mańka, L. Mroczkiewicz, Е. Paprzycki J. Świąder, 

St. Smólski B. Szymkiewicz, St Tyszkiewicz, T. Wło- 

czewski, E. Więcko, J. Walkowski J. Wołoszczuk, Т. 

Zieliński i wielu innych. 
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W wyniku blisko 10-letniej działalności na polu rozwoju nauki leś- 

nictwa i krzewienia jej dorobku w Polsce Ludowej, a także na podstawie 

75-letniej postępowej tradycji, PTL wyrobiło sobie poważną pozycję 

w leśnictwie, uzyskując poparcie zarówno w Polskiej Akademii Nauk, 

jak i w resorcie leśnictwa i przemysłu drzewnego. ~ 
Poza pozytywnymi osiągnięciami PTL ma w swej działalności także 

i słabe strony. Można by więc wysunąć w stosunku do Towarzystwa za- 

rzut pomijania przez nie w ubiegłej działalności tak w tematyce zjaz- 
dowej, jak i na łamach ,„„Sylwana' takich palących problemów, jak błędna 

polityka leśna i jej destrukcyjny wpływ na stan gospodarstwa leśnego. 

Trzeba przyznać, że atmosfera minionych lat nie sprzyjała swobodnym 

wypowiedziom. Wiadomo, że stan gospodarki leśnej i zapasu drzewo- 

stanów w Polsce Ludowej budził poważne obawy nie tylko na skutek 

zniszczeń dokonanych przez wojnę i okupację, ale także na skutek błę- 

dów i wypaczeń, które miały miejsce w ubiegłym okresie. Tylko nie- 

którzy członkowie Towarzystwa decydowali się wypowiadać swój pogląd 

na te sprawy. 

Do strat, które powstają w lasach, przyczyniał się i przyczynia od 

1951 r. zbyt wysoki rozmiar użytkowania i narzucanie z góry niedostoso- 

wanych do struktury drzewostanów planów pozyskania sortymentów 

drzewnych. 
Wystarczy nadmienić, iż w czasie realizacji 6-letniego planu gospodar- 

czego (1950—1955) wyręby w lasach przekroczyły więcej niż o 50% 

przeciętny przyrost roczny. Gdyby tak trwało dalej, gospodarka leśna 
stanęłaby przed perspektywą całkowitego wyczerpania drzewostanów 
rębnych już po 20 latach. 

Ogólną postawę, jaką Towarzystwo zajmowało w tych sprawach 

w ubiegłych latach, można by określić nazwą „polityki milczenia . 

Na tym tle zarysował się rozdźwięk między wysokim poziomem pro- 

wadzonych przez Towarzystwo prac, a rzeczywistym stanem praktyki 

leśnej. Można w tym przypadku mówić o oderwaniu się Towarzystwa 

od życia. | 

„Polityka milczenia* w powyższych sprawach została przełamana 

w czasie obrad XI Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL w Krynicy w czerw- 

cu 1956 r., który przed październikiem wyzwolił żywiołową, twórczą 

krytykę zrzeszonych w PTL leśników. 
W wyniku Zjazdu działalność Towarzystwa nabiera nowego charakte- 

ru, podobnie jak w czasach Ogólnych Zjazdów Leśników w latach 19186— 

1926. Towarzystwo staje na czele inicjatywy leśników. Wykonując uch- 

wale krynickiego Zjazdu Delegatów PIL Zarząd Główny opracował 

i przedłożył w listopadzie 1956 r. Sejmowi PRL, Partii, Stronnictwom 

Politycznym i Rządowi wspomniany już memoriał w sprawie kata- 
strofalnego stanu lasów i leśnictwa w kraju. 

W memoriale tym Towarzystwo zdaje sobie sprawę, iż „wzmożenie 

wyrębów po drugiej wojnie światowej związane było z odbudową kraju 

i prowadzeniem wielkich budowli socjalizmu . Równocześnie jednak 

stwierdza, że nadmierne użytkowanie i brak świadczeń na rzecz lasów 

w chwili obecnej pociągnie za sobą wielokrotnie większe straty materia- 
łowe w przyszłości. Z tego powinno zdawać sobie sprawę społeczeństwo, 

muszą sobie zdawać sprawę Sejm, Partia i Rząd. Postawienie tego zagad- 
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nienia z „jaskrawą wyrazistością — jak stwierdza się w memoriale — 
jest elementarnym obowiązkiem polskich leśników". 

Po ogłoszeniu memoriału w prasie Towarzystwo prowadzi akcję in- 
iormującą społeczeństwo o ważnej roli lasów w gospodarce narodowej. 
Srodki zaradcze proponowane przez Towarzystwo dla odwrócenia kata- 
stroty, przed którą stoi gospodarstwo leśne w Polsce (jak ograniczenie 
wyrębów, racjonalna konsumpcja drewna w gospodarstwie narodowym, 
stosowanie środków zastępujących drewno, obsadzenie stanowisk pracy 
w leśnictwie przez ludzi kompetentnych), znajdują coraz szersze zrozu- 
mienie i stopniowo przechodzą w stadium realizacji. 

Należy podkreślić, iż w wystąpieniach swych PTL spotkało się z przy-. 
chylnym stosunkiem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego 
ob. JJ Dąb-Kocioła. Świadczyć może o tym powołanie w resorcie leś- 
nictwa i przemysłu drzewnego dwóch komisji w sprawach wysuniętych 

' przez Towarzystwo: opracowania zasad organizacji zarządzania gospodar- 
stwem leśnym i opracowania zasad weryfikacji pracowników leśnych. 

Uwagi o warunkach działalności PTL i perspektywach przyszłości 

Charakteryzując działalność Towarzystwa w 75-letnim okresie jego 
istnienia należy podkreślić różnicę warunków, w jakich rozwijały się jego 
prace dawniej i rozwijają się obecnie. 

W latach działalności GTL i PTL (1882—1939) w strukturze własnoś- 
ciowej lasów przeważała własność prywatna. Właściciele lasów widzieli 
w nich głównie źródło doraźnych zysków. O wysokości wyrębów decydo- 
wała w zasadzie koniunktura na rynku drzewnym, a nie ustawy sejmowe 
lub rozporządzenia rządu. W lasach zaś państwowych niejednokrotnie 
szukano dochodów na pokrycie deficytów budżetowych. 

Nic dziwnego, że głos leśników w tych czasach był przysłowiowym 
głosem „wołającego na puszczy”. K. Suchecki napróżno pisał przesz- 
ło 40 lat temu („Sylwan', 1914 r.), „iż trzeba większego pośpiechu, by 
las polski nie przeszedł do legend i baśni..., by nie stał się tematem po- 
ezji lirycznej, lecz został realnym, ważnym źródłem dorobku naszego 
kraju'. 

St Sokołowski pisząc 50 lat temu („Sylwan'*, 1908 r.) o poważ- 
nych skutkach stale wzmagających się wyrębów i o bezskutecznej do 
tej pory, przeciwdziałającej akcji leśników, przestrzegał, że „nieubłagane 
prawa ekonomiki i przyrody przemówią wtedy dobitniej i zwrócą spo- 
łeczeństwo na nowe dla leśnictwa tory'. 

W Polsce Ludowej lasy są dobrem ogólnonarodowym, którego racjo- 
nalne użytkowanie mogłoby przysporzyć społeczeństwu duże korzyści. Nie- 
stety, w niedawnym okresie realizacji narodowych planów gospodar- 
czych popełniono błędy i wypaczenia, które stały się źródłem dalszego 
upadku naszych lasów. Leśnictwo polskie, mimo iż poniosło wielkie straty 
w czasie wojny, ponosiło stosunkowo większe ciężary na odbudowę 
i rozbudowę gospodarstwa narodowego niż inne gałęzie produkcji, otrzy- 
mując wzamian niewiele. Wskutek nadmiernych wyrębów stoimy przed 
grożbą całkowitego wyczerpania zapasów rębnych. 

Obecnie po ujawnieniu popełnionych w przeszłości błędów i wypaczeń 
znajdujemy się na drodze od ich usuwania i powolnej, ale i planowej 
poprawy sytuacji. Dowodzą tego zatwierdzone przez Sejm PRL wytyczne 
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planu 5-letniego na lata 1956—1960, zmniejszające rozmiar użytkowania 
w 5-leciu o ok. 5 mln m3. Przygotowuje się materiały do opracowania 
perspektywicznego planu rozwoju leśnictwa w latach 1961—1975. 

Społeczeństwo nasze w większym niż kiedykolwiek stopniu jest świa- 
dome znaczenia lasów i leśnictwa dla gospodarki kraju. Występujące 
w obronie lasów stowarzyszenia leśników, leśnicy i inne osoby nie są 
już osamotnione. W akcji tej przoduje Polskie Towarzystwo Leśne, które 
działalnością swoją zdobywa sobie istotne uznanie. 

Można wyrazić pewność, iż w ustroju dążącym do osiągnięcia pełnej 
sprawiedliwości społecznej ustalą się wreszcie należyte proporcje między 
racjonalnie powiększonymi możliwościami produkcyjnymi lasów a rze- 
czywistymi potrzebami gospodarki narodowej. 

Leśnictwo polskie uzyska wtedy możność bardziej pełnego i doskonal- 
szego niż dotychczas zaspokajania potrzeb społeczeństwa. 
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