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FRANCISZEK KRZYSIK 

Las w historii państwowości polskiej 

Лес в истории существования государственной власти в Полышпе 

Wood in the history of the Polish statehood 

W czasach przedhistorycznych oraz w dobie piastowskiej, u progow 
tysiąclecia państwa polskiego, las stanowił tło, na którym kształ- 

tował się rozwój stosunków gospodarczych. 
Na ogół panuje pogląd, że kraj nasz stanowił w tych czasach bez- 

brzeżną puszczę, wśród której bytowały rzadko rozrzucone osiedla 
l osady. Pogląd ten opierał się na przekazach dawnych kronik. Gall 
Anonim oraz średniowieczni kronikarze niemieccy mówią o pu- 
szczach, które zalegały ziemie Słowian i oddzielały je trudnym do prze- 
bycia pasem od zachodu i północy. Wypowiedzi te wiązały się z doku- 
mentami z przedhistorycznych dla nas czasów, jak zapisy dotyczące 
ziem słowiańskich i germańskich u Pliniusza, Cezara i lacy- 
ta. Zapisy te i oparte na nich późniejsze opracowania średniowieczne 
przyczyniły się do stworzenia w literaturze, a w ślad za tym w społe- 
czeństwie, poglądów o niezmiernej lesistości dawnej Polski. 

, Korzystając z tych materiałów nie zastanawiano się nad tym, że dla 
mieszkańców południa kontrast między Italią a lesistymi ziemiami Sło- 
wlan potęgował wrażenie dzikości obcych dla nich terenów i stanowił 
Przyczynę przesadnych przekazań. Nic więc dziwnego, że Jan Kra- 
Sinski, wykształcony na autorach rzymskich, wierzył w XVI wieku 
w bezbrzeżność dawnych puszcz i widział w borach litewskich ostatki 
dawnej puszczy hercyńskiej. W XVIII wieku o tejże puszczy, zalegają- 
cej srodkową Europę i tereny wschodnie pisał uczony jezuita Rzą- 
cZyński, a w ślad za nim wielu autorów. Poglądy ugruntowane 
l utrwalone w ciągu wieków utrzymały się, nie budząc zastrzeżeń, do 
końca XIX wieku. 

Badania przeprowadzone w bieżącym stuleciu rzuciły inne światło na 
wygląd, lesistość i kulturę naszego kraju w dobie wczesnohistorycznej. 
ina Kujawsko-Wielkopolska oraz wielki pas lessowy ciągnący się 

od Ukrainy po Sudety i Łużyce były lesiste, ze względu jednak na 
ZyZność gleb i warunki klimatyczne były predystynowane do upra- 
wy rolnej. Badania archeologiczne wskazują, że tereny te stanowiły 
najstarsze ośrodki osadnictwa, z których ekspansja rolnicza promienio- 

wała w głąb sąsiednich puszcz. Fakt, że początki naszej państwowości 
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wiążą się z Gnieznem i Poznaniem oraz z Ziemią Krakowską i Śląskiem 
był następstwem większego skupienia ludności rolniczej na tych tere- 
nach. Na Śląsku grunty zagospodarowane zajmowały w XI wieku duże 
obszary, a w Wielkopolsce tereny nie pokryte lasami stanowiły z koń- 
cem XIV wieku około 50"%/o powierzchni kraju. 

W okresie wczesnohistorycznym i w średniowieczu las odgrywał 
ogromną rolę w życiu człowieka, społeczeństwa i narodu. Wprawdzie 
coraz więcej ludzi trudniło się rolnictwem, lecz równocześnie pełną 
ręką czerpano z bogactw puszczy. Łowiectwo, bartnictwo, rybołówstwo 
1 zbieractwo uzupełniało dochody z rolnictwa lub stawało się głównym 
zawodem człowieka. Zdobywane w puszczy skóry i futra docierały 
w X wieku na rynki zachodnie i do krajów arabskich. Płody określane 
dziś mianem ubocznych użytków leśnych odgrywały na ogół większą 
rolę niż wyrąb drewna. W niejednej osadzie pozyskiwanie i zbyt pro- 
duktów zwierzęcych, skór, miodu i wosku wyrównywało lub zastępo- 
wało niedostatek produkcji zbożowej. 

Drewno służyło za opał i stanowiło niemal wyłączny materiał do 
budowy grodów, miast i osiedli. Wały Gniezna zbudowane z pokrytych 
ziemią monumentalnych stosów drewna dotrwały do dzisiaj, stanowiąc 
cenny zabytek przeszłości. Minęło kilka wieków zanim Kazimierz 
Wielki zastawszy Polskę drewnianą mógł ją zostawić murowaną. Kamień i cegła stanowiły materiał do wznoszenia zamków obronnych t miast, w osiedlach wiejskich dominowało jednak nadal drewno. Nai- większym uznaniem cieszyło się drewno modrzewiowe, które w 'nie- 
„cznych zabytkach budownictwa drewnianego dotrwało do dni dzisiej- 
szych. 

Mimo niszczenia lasu, jakie niosło za sobą osadnictwo stosując go- spodarkę żarową (wypalanie lasów pod krótkotrwałą uprawę rolną) 
w średniowieczu las występował w nadmiarze. Niedobór lasu zaryso- 
wuje się tylko w sąsiedztwie miast, kopalni soli i hut żelaza. W warun: 
kach nadmiaru, las i drewno stanowiły dobro ogólne, z którego każdy 
mógł dowolnie czerpać na swoje potrzeby. Władca i rody rycerskie 
strzegły głównie prawa łowów na grubego zwierza, nie troszcząc SIĘ 
o las i drewno. Te odwieczne zwyczaje przetrwały w postaci serwitutów 
wypasu bydła oraz poboru drewna, dając w XIX i XX wieku podstawę 
do stworzenia poprzez ekwiwalenty nowej formy własności — lasów 
chłopskich i gromadzkich. Wyjątek stanowiło drewno cisowe eksporto- 
wane jako materiał na łuki na rynki Anglii, Holandii i Hiszpanii. Mie 
datujacych sie z XIV wieku ustaw ochronnych cis zniknął z naszyć 
lasów i stanowi dziś przedmiot ochrony. 

Na niektórych terenach istniała już w pierwszych wiekach nasz”. 
państwowości eksploatacja lasów dla celów handlowych. Najstarsn pomorska taryfa celna z 1159 r. wymienia opłaty za drewno рама, Parseta. Ta droga dostarczano drewno opatowe do warzelni soli 0 M 
budulec okrętowy do stoczni w Kołobrzegu. Zainteresowanie drewnem 
na terenie Pomorza miało charakter lokalny; było ono związane Z ilo. 
siedztwem morza i bogatych portów o dużych możliwościach han 
wych i eksportowych. 

Oprócz innego niż dzisiaj znaczenia ekonomicznego lasy odg!r 
niepomierną rolę w obronie kraju. Trudne do przebycia, wzmoc ny; 
zasiekami i czatowniami, puszcze graniczne stanowiły pas obron 
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w którym drużyny książęce czy królewskie stawiały czoło realizowane- 
mu przez Sasów i cesarzy niemieckich parciu na wschód. Puszcza sta- 
nowiła w tych zmaganiach zaporę obronną, dzięki której oparło się 
państwo Chrobrego i dzięki której mogło zaistnieć Psie Pole. Prowa- 
dzone w puszczach walki znalazły odbicie nie tylko w kronikach i pra- 
cach historycznych, lecz także w literaturze pięknej. W latach powo- 
jennych Antoni Gołubiew zbudował puszczy słowiańskiej jeden 
z najpiękniejszych pomników. 

Nie mniejszą rolę odegrały w dziejach Polski puszcze rozrzucone 
wśród kraju. Z kart kroniki Galla wynika, że każdą większą wyprawę 
poprzedzały łowy w celu zgromadzenia żywności. W czasach później- 
szych wielkie łowy w Puszczy Białowieskiej i w innych częściach 
kraju poprzedziły wyprawę Władysława Jagiełły przeciw 
Krzyżakom. Rozprawa Słowiańszczyzny z popartym przez rycerstwo 
zachodnie zakonem odbyła się na polach Grunwaldu w oparciu o pu- 
szczę. Las żywił i bronił. W ciężkich chwilach las stanowił oparcie dla 
tych, co tylko w puszczy mogli znaleźć ratunek przed wrogiem. Świad- 
czą o tym ruiny niedostępnego zamku w Pieninach, w którym Kinga, 
córka potężnych królów i władczyni wielkiego państwa, przetrwała złe 
dni najazdu Tatarów. W dobie „potopu” las widział niejedną bitwę i był 
ostoją podjętego przez chłopów ruchu partyzanckiego. Wreszcie nie 
bez znaczenia był fakt, że zżyte z lasem i przywykłe do twardych łowów 
iycerstwo polskie zachowało dłużej tężyznę i sprawność bojową niż 
przywykłie do wygód rycerstwo zachodnie. 

W epoce Jagiellonów utrwala się spokój i rośnie dobrobyt 
kraju. Wzrost ludności i rozwój folwarków szlacheckich wymaga no- 
wych terenów, które wydziera się lasom. Jednocześnie rośnie zapotrze- 
bowanie na drewno. Lasu jest wprawdzie dużo, pokrywa on więcej niż 
połowę kraju, równocześnie jednak rozwija się przemysł leśny i eksport 
drewna. Węgiel i popiół drzewny, smoła i potaż stanowią coraz bardziej 
poszukiwane produkty. Drewno przeciera się i obrabia ręcznie, prócz 
iego z końcem XVI wieku pracuje w Polsce około stu napędzanych 
wodą tartaków. Do Gdańska obok zboża płynie drewno, zwłaszcza klep- 

a, okrętowa dębina i sosny masztowe, zapewniając pośrednikom gdań- 
skim ogromne zyski. Z końcem XVI wieku powiedzenie „nie było nas, 
oy las — nie będzie nas, będzie las’’ — staje sie przezytkiem prze- 
SZ10SCi, 

W XVII i XVIII wieku penetrująca w głąb lasów fala osadnictwa 
„"lązana była w znacznym stopniu z przemysłem leśnym. Powstają 
majdany i budy leśne, których byt związany był wyłącznie z lasem. Na 

obrzeżu lasu sadowią się huty przetapiające rudę darniową. Mało kto 
Wie, że ojciec Aleksandra Fredry miał jeszcze w XIX wieku 

„tabrykę żelaza" w Cisnej, w Bieszczadach. Z biegiem lat osady leśne 
Przekształcają się w enklawy rolnicze, pozostaje po nich jedynie 
Wspomnienie w postaci nazw, które, prócz genezy, nie mają dzis Z lasem 
““Y hutnictwem żadnego związku. Koszt powstania tych miejscowości 
pokrył las wypierany coraz bezwzględniej przez rosnące potrzeby rol- 
hictwa, Powierzchnia lasów kurczy się ustawicznie. Czacki szacuje 

JQ dla Polski w granicach z 1772 r. na 31%%, Staszic na 43% ogólnej Powierzchni kraju.



W parze z zarysowujacym sie niedoborem drewna wystepuja prze- 
jawy zainteresowania sprawami lasu. Pierwsze obszerne uwagi o lasach 
j lesistości kraju spotykamy w dziele Gabriela Rzączyńskiego 
„„listoria naturalis curiosa Regni Poloniae Magnique Ducatus Lituaniae" 
z 1721 r. Fundamenty pod nasze piśmiennictwo leśne położył Krzy- 
sztof Kluk poświęcając drugi tom wydanego w 1778 r. dzieła 
„Roślin potrzebnych utrzymanie, rozmnożenie i zużycie' zagadnieniom 
lasów i leśnictwa. Są to pierwsze przejawy rodzącego się w Polsce 
świadomego swych zadań leśnictwa. 

Wzrost zaludnienia i żywiołowy rozwój przemysłu w XIX wieku spo- 
wodowały wzrost zapotrzebowania na drewno i na ziemię uprawną. 
W większych skupiskach ludności lasom groziło zupełne wyniszczenie. 

Niebezpieczeństwo to zostało zażegnane dzięki rozbudowie sieci kolejo- 

wej i szerokiemu zastosowaniu węgla. Mimo to, powierzchnia lasów 
w, Królestwie Polskim spadła w 1900 r. do 20/0 ogólnej powierzchni 

kraju. Tego rodzaju warunki stworzyły konieczność racjonalnego gospo- 
darowania lasami i kształcenia leśników. 

Pierwszą uczelnią leśną w Królestwie Polskim była Szczególna Szko- 
ła Leśnictwa działająca w Warszawie w latach 1818—1832 i zamknięta 
po upadku powstania listopadowego. Jej rolę przejął Oddział Leśny 

w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie 

czynny w latach 1840—1857. Począwszy od 1869 г. wykładano leśnictwo 

w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Po 1880 r. nastę- 

puje zupełna rusyfikacja tej uczelni i usunięcie Polaków z kierownl 

czych stanowisk w zarządzie lasów rządowych. Mimo braku ciągłości, 
szkoły te zdołały wykształcić wielu fachowców, którzy wywarli zdecy- 

dowany wpływ na rozwój gospodarstwa leśnego w Królestwie Pols 

Wyrazem polskiej myśli leśnej był „Sylwan", założony w 1820 r. » у, 

wan" wydawany kolejno w Warszawie, Krakowie, we Lwowie 1 oC 

w Warszawie, będący od 1883 r. organem Galicyjskiego, a poźniej em 

skiego Towarzystwa Leśnego jest dziś jednym z najstarszych czasopls 

lesnych swiata. | 

W zaborze niemieckim nie było nigdy polskiej uczelni leśnej. Jedyna 

na terenach trzech zaborów uczelnią, w, której wykładano leśnictwo Fr 

polsku, była założona przez Henryka Strzeleckiego w a 
Krajowa Szkoła Gospodarstwa Lasowego we Lwowie, przekształcona a 

1920 r. w Wydziat Lasowy Politechniki Lwowskiej. Szkota ta кира, 5 

leśników z trzech zaborów wywarła duży wpływ na rozwoj leśni 
na Ziemiach Polskich. 

Polska międzywojenna objęła w swoich granicach 9 mln 
co stanowiło 230/o powierzchni kraju. Oprócz stworzenia 2716 słu 
nistracji lasów państwowych oraz zaczątków państwowego ре ch 
drzewnego, dużym osiągnięciem tego okresu było uruchomienie trze wy 
akademickich wydziałów leśnych oraz Instytutu Badawczego + leśni: SR | 3 NAU 
Państwowych, co stworzyło podstawę dla rozwoju polskiej "chni leśnej 

ha lasów: 
bów adm!" 

ctwa. Zjawiskiem ujemnym było dalsze kurczenie się powier 
I nadmierne wyręby w lasach prywatnych. nież 

Polska Ludowa w nowo określonych granicach wykazywata row? 0- 
23°/o lesistosci. W rekach panstwa znalazto sie ponad 80°/o ogólnej „sie 
wierzchni lasów. Lasy wyniszczone przez rabunkowe wyręby W CZ 
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dwóch wojen światowych stanęły wobec konieczności świadczeń na 
rzecz odbudowy kraju i rozbudowy przemysłu. Świadczenia te zostały 
wykonane. W obliczu dużych zadań realizowanych w zmienionych wa- 
runkach ustrojowych powstała konieczność nowych rozwiązań organi- 
zacyjnych. W 1945 r. powołano do życia Ministerstwo Leśnictwa, które 
z biegiem lat skupiło w swych rękach całokształt leśnictwa i przemysłu 
drzewnego. W ten sposób realizowano ideę integracji leśnictwa i drzew- 
nictwa, stwarzając wzorzec organizacyjny naśladowany przez inne 
kraje. Realnym wydźwiękiem tego rozwiązania jest fakt, że mimo nad- 
werężenia zasobów leśnych i niedoboru nakładów inwestycyjnych na 
rozwój leśnictwa i przemysłu drzewnego, dochód Skarbu Państwa 
z lasów stoi na piątym miejscu w rzędzie resortów gospodarczych. 
Równocześnie przez zalesienie ubogich gruntów zwiększono powierz- 
chnię lasów o 900 tys. ha, podwyższając lesistość kraju do 25°/o. Zagad- 
nienia leśnictwa i drzewnictwa obsługiwane są przez tysiące wykształ- 
conych w polskich uczelniach fachowców oraz przez wiele nowo utwo- 
rzonych placówek naukowych i badawczych. 

Pod wpływem człowieka lasy ulegały w ciągu wieków dużym prze- 
kształceniom. Wiele z nich przestało istnieć, a powierzchnie ich zostały 
zamienione na rolę lub na zdewastowane nieużytki. W XIX i XX wieku 
budzi się i utrwala przekonanie, że nieoględna eksploatacja 1 likwidacja 
lasów prowadzą do katastrofalnych następstw, które uniemożliwiają 
bytowanie człowieka w zdewastowanych rejonach. Na tym tle pojawiają 

się nowe tendencje, których inicjatorem i głównym rzecznikiem był 

działający w Krakowie profesor Raciborski. W ślad za tym, na 

Zjeździe Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego w 1909 r. ówczesny pro- 

fesor Wyższej Szkoły Lasowej Władysław Szaler wystąpił 

z postulatami ustaw o ochronie cennych obiektów 1 zabytków przyrody 

leśnej. W ten sposób, już w czasie zaborów walczono na ziemiach pol- 
skich o ideę ochrony przyrody, która w Polsce międzywojennej, a zwła- 

Szcza w Polsce Ludowej przekształciła się w dynamiczny ruch naukowy 

i społeczny. Ze skromnych początkowo tendencji ochrony zabytków 

przyrody zrodziła się stopniowo akcja mająca na celu ochronę zasobów 

przyrody. W tej ogólnoświatowej akcji Polska zajmuje jedno z głów- 

nych miejsc. Jest to zasługą polskich uczonych, polskich leśników i wie- 

lotysięcznych rzesz tych ludzi, którzy rozumieją, że niszczenie przyrody 

jest równoznaczne z niszczeniem środowiska, w którym żyje człowiek. 

Historia lasów w Polsce sięga odległych czasów. Na przestrzeni 

wieków las wywierał niemały wpływ na kształtowanie się naszych 
stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych, wywierał wpływ 
na kształtowanie się naszej kultury. W miarę zachodzących przemian 
zmieniała się powierzchnia, rola i znaczenie lasu w życiu współczesnego 
Człowieka. Związane z tym przeobrażenia przebiegały przez wiele wie- 
ów na marginesie poczynań, kierowanych ręką ludzi nie rozumie ją- 

cych roli lasu w całokształcie zjawisk gospodarczych i nie przypisują” 
cych lasom większego znaczenia. Las był dobrem w znacznej mierze 

czpańskim, z którego każdy czerpał, a nikt się nim nie opiekował. 
wiadome swych celów leśnictwo i świadomi swych zadań leśnicy zja- 

wiają się dopiero w XIX wieku, w najtrudniejszym dla kraju okresie 
р I s . es , 5 z 

olski porozbiorowej. Nie mogli oni uchronić lasów przed niszczeniem 
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przez obce nam wiadze i przed groznymi w skutkach zniszczeniami wo- 
jennymi. Mimo to speinili oni swa role, stwarzajac podstawy do uznania 
lasu za ogolne dobro narodu oraz podstawy do walki o lepsze jutro 
naszego lesnictwa. 

Las wypierany od wieków przez osadnictwo i rolnictwo znajdował 
się od zarania naszej państwowości w stanie regresji. Ewolucja gospo- 
darcza stwarzała warunki, w których las musiał ustępować ze swych 
terenów na rzecz rosnących potrzeb rolnictwa. Ten stan rzeczy trwał 
do wybuchu drugiej wojny światowej; w okresie międzywojennym wy:- 
lesiono obszary o powierzchni 900 tys. ha. W Polsce Ludowej, w wa- 
runkach nowego ustroju, konflikt interesów lasu i rolnictwa został 
zażegnany, przez reforestację ubogich gleb zwiększono nawet lesistość 
kraju. Równocześnie jednak powstał i narasta nowy konflikt między 
racją stanu leśnictwa a dynamicznie rozwijającym się przemysłem, który 
stwarza dla lasu rosnący stan zagrożenia. Nowoczesna technika dyspo- 
nuje środkami, które zapewniają rozwój produkcji bez dewastacji zaso- 
bów przyrody. Dlatego wierzymy, że w ramach wspólnych wysiłków 
o lepszą przyszłość zostaną stworzone warunki współdziałania i racjo” 
nalnego kompromisu między potrzebami przemysłu i tymi czynnikami, 
które warunkują zachowanie i rozwój koniecznych dla kraju zasobów 

leśnych. o 
Zdawać by się mogło, że w XIX i XX wieku, w dobie cywilizacji, 

postępu i oświecenia, rola lasów w naszym kraju ograniczy się do spel- 
niania zadań gospodarczych i związanych z lasem zadań pośrednich. 
Tak jednak nie było. Naród polski nie chciał się pogodzić z warunkami 
egzystencji w niewoli. O ile powstanie w 1831 r. miało charakter wojny 

prowadzonej przez dwie regularne armie, o tyle wynikłe z tendencji 
wolnościowych powstanie 1863 r. bazowało już w założeniu na wyko- 
rzystaniu terenów leśnych do walk partyzanckich. Nierówna walka 
przeciągnęła się najdłużej w terenach o dużym zalesieniu, a Góry 
Świętokrzyskie i lasy Kielecczyzny weszły do historii jako główny tere? 
poczynań powstańczych. | 

_ Historia powtarza się. W 80 lat później, w latach drugiej wojny 
swiatowej, tak jak w zaraniu naszych dziejów, las stał się sprzymić” 
rzeńcem narodu w jego walce o byt i wolność. Las stał się ostoją tych, 
którzy nie chcieli i nie umieli podporządkować się prawom Trzeciej 
Rzeszy, las stał się terenem walk, które trwały do chwili wyzwolenie 
kraju. Gospodarz lasu, leśnik polski, płacił za to niejednokrotnie cenę 
krwi — nigdy nie płacił ceny hańby. 

Краткое содержание 

Археологические исследования, проведённые в ХХ веке, опрокинули e 
будто бы 1000 лет тому назад Польша являлась беспредельной пущей. Hay geo" 

исследования показали, что на плодородной территории Велькопольски, ee 
ска и Краковской Земли уже в раннеисторическое время существовали win 
скопления сельскохозяйственного населения, которые дали начало наше” а, 
сударственной власти. Одновременно большие лесные пространства ee 
KINIE эти земли представляли собой в пограничных районах трудную для ma 
одоления защитную полосу. Оборонительная роль леса не потеряла своего © 
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чения в позднейшие времена. В ХХ столетии леса являлись оперативной базой 

восстания 1863 года; не менее важную роль сыграли в Полыше леса во время 

второй мировой войны. 

В средневековье было изобилие лесов, заготовка древесины для строитель- 

ства и на топливо не представляла труда. Побочное лесопользование в виде 

эверей, драгоценных мехов, мёда и воска представляло для населения высшую 

ценность, чем древесина. Рыцари и господствующие классы стерегли только 

законы охотоведения, не заботясь о древесных ресурсах. 

В ХУГ веке под влиянием роста населения, увеличилось потребление древе- 

сины на собственные нужды и для торговли. Лес снабжал топливом все боль- 

шее количество железоплавильных мануфактур, а также доставлял древес- 

ный уголь, смолу и поташ для тогдашней промышленности, а мачтовая сосна 

и дубовая корабельная древесина являлись предметом экспорта через Гданьск. 

Заинтересованность древесиной появилась тогда, когда площадь лесов резко 

уменьшилась. Свидетельствуют об этом заметки о лесах, появившиеся B TOT- 

дашней литературе, напр. в произведении Габриэля Женчинского: „Н15юпа па- 

turalis curiosa Regni Poloniae Magnique Ducatus Lituaniae” wu3qaHHOM B 1721 году 

или в произведениях Кшиштофа Клюка, изданных в 1178 году. Это первые 

указатели, свидетельствующие о необходимости ведения хозяйства в лесах, 

территория которых оценивалась в конце ХУПТ века на 30% площади страны. 

В 1818 году была создана в Варшаве первая польская лесная школа, 

В 1820 году начал издаваться первый польский лесной журнал „Сыльван”. 

Лесная школа была закрыта после падения восстания в 1832 году. „Сыльван”. 

издаваемый очередно в Варшаве, Кракове, Львове и опять в Варшаве, является 

в настоящее время органом Польского Лесного Общества и представляет собой 

один из старейших лесных журналов мира. 

Народная Полыпа получила леса разорённые двумя мировыми войнами 

и продолжающейся с ХХ века чрезмерной вырубкой. Проявлением заботы 

о будущем лесов было создание Министерства Лесного Хозяйства и Дерево- 
обрабатывающей Промышленности. Доказательством его деятельности являет- 
ся заторможение регрессии лесов и увеличение лесной площади с 23% до 26°%o 

°бщей площади страны. Показателем общественных тенденции является одно 
из первых мест, какое занимает Полыша в мировом движении защиты природы. 

На протяжении столетий лес имел болышое влияние на развитие полити- 

Ческих, хозяйственных и общественных отношений, а также на развитие на- 

шей культуры. Лес, вытесняемый ростом населения и развитием сельского 
Хозяйства, находился в течение 1000 лет в состоянии регрессии. Это явление 

принадлежит прошлому. Укрепляющееся в обществе понимание важности роли 

лесов является гарантией их правильного развития. 

Summary 

Archaelogical studies carried out in the XXth century demolished the opinion that 

1000 Years age Poland represented a boundless primeval forest. Scientific inquisition 
indicated that in fertile areas of Great Poland, Silesia, and Cracow Land already in 

arly historic era there existed numerous settlements of agricultural population, which 

„ave the beginning of our statehood. At the same time huge forest areas surrounding 

these lands presented unpenetrable defensive belt in boundary regions. The defensive 

*gnificance of woods was not depreciated also during later periods. In XIXth century 
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woods provided the operating base for the uprising in 1863, not lesser role was played 
by forests in Poland during the World War II. 

In middle ages wood occurred in excess, there was no difficulty with getting timber 
for construction and fuelwood. Forest by-products in a form of game, valuable furs, 
honey and wax presented for people the higher value than timber. Gentry and sove- 
reigns took care only of hunting rights and did not care about wood resources. 

In XVIth century, under the impact of population increase, there grew the require- 
ment for wood on own needs and for trade. Forests provided fuel for ever more nume- 
rous steel mills as well as charcoal, pitch, and potash for contemporary industry, while 
mast pines and naval oakwood were an object of export through Gdansk. The interest 
In wood occurred not earlier than, when the forest area was seriously diminished. 
Mentions about forests appearing in the contemporary literature, e. g. in the treatise 
by Gabriel Rzęczyński „Historia naturalis curiosa Regni Poloniae Magnique 
Ducatus Lituaniae’ edited in 1721 or in works by Krzysztof Kluk printed in 1778, 
prove this fact. These are first remarks indicating the need for the management of 
forests, the area of which has been estimated with the end of XVIIIth century on 30/0 
of the country area. 

In 1818 there was called to being in Warsaw the first Polish forest school, in 1820 
the first Polish forest periodical ,Sylwan” started to appear. The forest school was 
closed after the failure of the uprising in 1832. „Sylwan' edited successively in War- 
saw, in Cracow, in Lwów, and again in Warsaw is at the present an organ of the Po- 
lish Forest Society and presents one of the oldest forest periodicals in world. 

People's Poland took over forests devastated by two World Wars and excessive 
cutting prolonged until the XIXth century. An expression of care for the future of fo- 
rests was the creation of the Ministry of Forestry and Woodworking Industries. The 
inhibition of forest regression and the increase of forest area from 23% to 26% of the 
total country area proves its activities. The leading position taken by Poland in the 

world nature conservation presents as indicator of social trends. | 
In the course of ages forest exerted a serious influence upon the development of 

political, economic, and social relations, as well as on our culture. Forest ousted by 

population increase and agriculture development was in a state of regression during 
1000 years. The growth in public understanding of the important role of forests prov! 
des a pledge of their regular development. 
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