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Na trzydziestolecie leśnictwa w PRL 

К тридцатилетию лесного хозяйства ПНР 

Thirty years of forestry in the Polish People's Republic 

T rzydzieści lat to niespełna trzecia część cyklu produkcyjnego w leś- 

nictwie; na osiągnięcie plonu składa się praca szeregu pokoleń 

leśników. Wobec żywego tempa rozwoju wszystkich gałęzi gospodarki 

w kraju, kiedy zasada ,,bis dat, qui cito dat” ! znajduje pełne uzasadnienie, 

gospodarstwo leśne może w oczach ogółu znaleźć się na szarym końcu. 

Czy leśnicy rzeczywiście nie mogą sprostać obywatelom pracującym 

w innych zawodach, w których osobiste zaangażowanie, zwiększony wy- 

siłek myślowy czy mięśniowy przyczyniają się wydatnie i prędko 4о роа- 

niesienia produkcyjności? W leśnictwie poza działaniem człowieka skła- 

dają się na produkcję także wytwórcze siły przyrody. Racjonalna gospo- 

darka leśna ukierunkowuje procesy naturalne, wpływa na ich wyniki, nie 

może jednak podwoić czy potroić liczby zmian roboczych. Tempo przy- 

rostu masy drzewnej dyktują niezależne od człowieka zmiany pór roku. 

Dla uzewnętrznienia się wyników pracy w leśnictwie potrzeba przeto dłuż- 

szego czasu. Pogoń za szybkimi efektami nie ma tu widoków powodzenia, 

a przeważnie doprowadza do nieodwracalnych klęsk, o czym świadczą przy- 

kłady i z niedawnej przeszłości i z odległych wieków. 

W każdym terminie można wprawdzie ocenić przyjęte założenia, orga- 

nizację i aktualny stan gospodarstwa leśnego, ale ocena jego efektywności 

a 
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uwzględniać musi czynniki, na które gospodarz lasu nie miał lub nie ma 
„wpływu. Na obecną efektywność gospodarki leśnej wpłynęło gospodaro- 
wanie w ubiegłym stuleciu, na środowisko przyrodnicze oddziałuje współ- 
czesna gospodarka na %/4 powierzchni kraju będącej poza lasem, rzutują . 
także i niewystarczające środki, jakimi rozporządzają leśnicy na inwe- 
stycje i technizację. 

O aktualnej efektywności, wyrażanej w milionach metrów sześcien- 
nych pozyskiwanego co roku surowca drzewnego musi decydować również 
wzgląd na przyszłe a żywotne interesy intensywnie rozwijającego się 
kraju. Postępowanie według starej, ale racjonalnej zasady, że pozyskanie 
masy drzewnej z lasu nie powinno przekraczać dokonującego się w nim 
przyrostu, a tym bardziej dążenie do rozszerzonej reprodukcji, mogłyby 
przemawiać za ograniczeniem skali wyrębu. 

Do osiągnięcia zamierzonego większego przyrostu, jaki ma zaspokajać 
przyszłe potrzeby kraju, niezbędny jest nie tylko areał gruntów pod la- 
sem, ale i drzewostany starsze, odpowiednio zasobne w masę „na pniu. 

Do bardzo oszczędnego użytkowania w najbliższych dziesięcioleciach 
zmuszają mocno uszczuplone zasoby leśne w postaci drzewostanów ręb- 
nych, jakimi dysponuje aktualnie krajowe gospodarstwo leśne. W ubie- 
głym trzydziestoleciu wiele zdziałano dla powiększenia przyrostu masy 
drzewnej i zapasów na pniu. Niekorzystne jest jednak ustosunkowanie 
klas wieku drzewostanów; wydatną przewagę mają niższe klasy wieku 
(I—III), cechujące się dużym przyrostem, lecz niedojrzałe do tego, aby 
mogły stanowić obiekt użytkowania rębnego. 

Przemiany dokonane w leśnictwie w okresie trzydziestolecia PRL oraz 
zadania, jakie zarysowują się na przyszłość, wymagają od leśników peł- 
nego oddania się sprawie. Cechować ich musi szczególnie silne poczucie 
obywatelskiego obowiązku pracy, ponieważ jej wyniki będą mogły być 
ocenione dopiero przez następne pokolenie. 

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, ustalając socjalistyczne pod- 

stawy ustroju państwa, stworzył warunki efektywnej służby leśnictwa dla 
sospodarki narodowej. Przejęcie lasów na własność Skarbu Państwa daje 
możność planowej gospodarki leśnej. Upaństwowienie lasów dużej i śred- 
niej własności, które w II Rzeczypospolitej Polskiej mimo uchwały Sejmu 

Ustawodawczego w 1921 roku było nieosiągalne, stało się w PRL doko- 
nanym faktem (Dekret PKWN z 12 grudnia 1944 roku). Akt ten to jedno- 

cześnie podstawa dla ochrony przyrodniczego środowiska. Rozumna i pro- 
wadzona z myślą o przyszłości gospodarka w lesie jest niewątpliwie 

pierwszym z działań człowieka na rzecz utrzymania szaty leśnej kraju. 

Las jest elementem przyrody, niezastąpionym w zaspokajaniu wielo- 

stronnych a żywotnych potrzeb ludzkich. Ta prawda oczywista, mająca 

w 1974 roku licznych rzeczników, stanowiła już przed stukilkudziesięciu 

laty kamień węgielny dla podstaw organizacji gospodarstwa leśnego 

w Polsce. Wypowiedź opublikowana w „Sylwanie” w 1820 roku pozwala 

stwierdzić, że w leśnictwie polskim dobrze rozumiano wtedy konieczność 

racjonalnego gospodarowania użytkami leśnymi, doceniając zarówno bie- 

żące jak i przyszłe potrzeby społeczeństwa. A były to czasy, w których 

bez troski o dobro ogółu i perspektywiczne potrzeby społeczeństwa roz- 

wijał się kapitalizm poprzez przejmowanie państwowych dóbr i produkcji 

na rzecz prywatnego przedsiębiorcy. W wypowiedzi tej, napisanej przez 

2



Fryderyka Skarbka — profesora ekonomii politycznej i nauk admi- 
nistracyjnych w Szkole Szczególnej Leśnictwa w Warszawie, czytamy 
między innymi, co następuje: 

„Najsmutniejszych zaiste ludzkość spodziewać by się mogła wy- 
padków gdyby rządy na uwadze miały potrzeby tylko obecnych po- 
koleń lub członków narodu (...) Można utrzymywać iż przyszłe po- 
kolenia mają już teraz znaczny udział w tem wszystkiem co rząd dla 
pomyślności powszechnej i dla zaspokojenia obecnych potrzeb 
czyni (...). 

Kraj posiadający lasy w których takie gospodarstwo jest zapro- 
wadzone iż nie tylko od zniszczenia chroni, lecz jeszcze siły płodne 
natury w rozradzaniu drzew wspiera, nie ma tych trudności, którym 
naród drewno z zagranicy sprowadzający koniecznie podlegać 
musi (...). 

Dobro narodu kładzie na rząd obowiązek zajęcia się gospodar- 
stwem leśnem krajowem, ażeby społeczeństwo nigdy na brak drzewa 
wystawione nie było, a inaczej tego rząd dopełnić nie może jak tylko 
wtedy, gdy się sam gospodarstwem lasów zajmie (...)”. 

Stan lasów przed trzydziestu laty był dotkliwie nadwerężony, a zło- 
żyły się na to nie tylko następstwa dwu wojen. Odbiła się na nim nie- 
korzystna, z nielicznymi wyjątkami, gospodarka prywatnych właścicieli 
lasów na 60% powierzchni leśnej kraju do 1939 roku. Upaństwowienie 
lasów stworzyło im możność wypełniania właściwej roli w służbie żyją- 
cego i przyszłych pokoleń narodu. 

Trzeba tu dać świadectwo prawdzie, że obywatelska postawa leśni- 
ków, podejmujących trudne a niecierpiące zwłoki zadania w 1944 
i 1945 roku, była wzorowa. [rwając na swych posterunkach w czasie wy- 
niszczającej wojny bardzo wielu leśników poniosło ofiarę życia we współ- 
działaniu ze zbrojnym ramieniem narodu znajdującym w lasach swą 
ostoję. Za postępującymi frontami Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska 
Polskiego, wyzwalającymi kraj z hitlerowskiej niewoli, niemal sponta- 
nicznie powstawały zawiązki organizacji zarządzania lasami. Wśród ludzi 
podejmujących służbę w lesie nie zaznaczyły się różnice, jakie by mogły 
wynikać czy to z ich wieku czy z charakteru ich zatrudnienia — młodzież 
i przedwojenni emeryci, leśnicy lasów państwowych czy z lasów prywat- 
nych — wszystkich ożywiał jednakowy zapał do pracy i wzięcia udziału 
w odbudowie kraju. Pracę tę utrudniały stosunki krótkotrwałego na 
szczęście chaosu, kiedy zniszczone doszczętnie wsie i osiedla żywiołowo 
podjęły wyrąb budulca, a pozbawione dowozu węgla miasta — drewna 
opałowego *. Zorganizowana służba leśna zdołała rychło opanować inicja- 
tywę „przedsiębiorczych” elementów, korzystających z każdej okazji. 

Tak było na wschód od Wisły, na obszarach wyzwolonych do jesieni 
1944 roku. Działały wtedy dyrekcje lasów państwowych w Białymstoku, 
Siedlcach, Rzeszowie i Lublinie. W styczniu 1945 roku, w ślad za po- 
stępującą ofensywą zwycięskich armii, administracja leśna przekroczyła 
  

2 Rozkaz nr 0371/KG Wojska Polskiego I Armii z dn. 24XI 1944 („Sylwan” 

1964 nr 6). 
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Wisłę. Pierwsza narada gospodarcza dawnej Warszawskiej Dyrekcji LP 
odtworzonej w Siedlcach odbyła się w stolicy w lutym 1945 roku. 

Poważne zadania dla resortu stanowiły wtedy obejmowanie i zagospo- 
darowanie lasów na odzyskiwanych ziemiach piastowskich. Po zorgani- 
zowaniu zwierzchnich władz leśnych przy PKWN w Lublinie, powołaniu 
do życia Ministerstwa Leśnictwa i przeniesieniu go do Łodzi podjęto inten- 
sywne przygotowanie się do tych zadań. Na przedwiośniu grupy opera- 
cyjne (zespoły około 10-osobowe z mianowanym dyrektorem) wyruszyły 
na wyznaczone im tereny z wytycznymi Ministerstwa Leśnictwa: realizo- 
wać postanowienia Ustawy z grudnia 1944 r. w kontakcie z miejscowymi 
władzami wojskowymi i powstającymi tam urzędami administracji cy- 
wilnej. 

Sposób w jaki tworzono więź organizacyjną państwowej administracji 
leśnej w nieznanym terenie i trwającej jeszcze pożodze wojennej, stanowi 
niewątpliwie ważny i pasjonujący temat do opracowania przez historyków 
leśnictwa polskiego. 

W wirze procesów o niezwykle doniosłym znaczeniu, które w 30 lat 
doprowadziły do przeistoczenia kraju rolniczego o przestarzałej struktu- 
rze w kraj nowoczesny, o silnym przemyśle, o rosnącym znaczeniu w Swie- 
cie — leśnictwo pozostało „zacofane '. Pozostaliśmy w tyle, mimo zdecy- 
dowanych dążeń resortu i ofiarnej obywatelskiej postawy pracujących 
w lesie. Stało się to przede wszystkim dlatego, że z założeń gospodarki 
planowej wynikała potrzeba szybkiego rozwijania w pierwszej kolejności 
innych pionów gospodarki krajowej. 

Wnosząc swój wkład do gospodarki narodowej w postaci niezastąpio- 
nego drewna Lasy wykonywały swe zadania ściśle według ustalonych 
planów i terminowo, przy niskich cenach za drewno i jednym z najniż- 
szych w kraju poziomie wynagrodzeń pracowniczych i robotniczych. Wy- 
konywały to w warunkach jakże utrudnionych wobec awansu przemysłu 
i wsi, wywołującego coraz dotkliwszy brak rąk do pracy w lesie. Podpo- 
rządkowanie leśnictwa potrzebom innych działów gospodarki narodowej 
poważnie utrudniało prowadzenie dobrej, prawidłowej gospodarki leśnej. 
W takich warunkach zdaje się z konieczności zapowiadać w leśnictwie 
rychły powrót do naturalnego odnawiania lasu, czyli do samosiewu. 
Wprawdzie tak powstałe lasy mogłyby zapewniać różne świadczenia wyni- 
kające z istnienia lasów — potrzeb pozaprodukcyjnych — ale uzależnia- 
łoby to pozyskanie drewna od procesów, na które człowiek nie ma decy- 
dującego wpływu, a przez to skazywałoby kraj na import drewna. 

Jak przebiegały działania mające na celu stworzenie odpowiednich 
form organizacji administracji leśnej dla spełniania podstawowych zadań 
gospodarki w nowym ustroju i gruntownie zmienionych warunkach eko- 
nomicznych? Odpowiada na to autor następnego artykułu. 

Trzydziestolecie obfitowało w zmiany organizacyjne, które w zało- 
żeniu miały doskonalić sposoby zarządzania i zagospodarowania lasów, ale 
nie zawsze prowadziły do celu i musiały być korygowane lub anulowane. 
W danym wypadku las cierpiał pośrednio, a to przez odejście z niego 
wielu doświadczonych i oddanych sprawie leśników. Doświadczenie za- 
wodowe w leśnictwie — gospodarstwie o długim cyklu produkcyjnym — 
jest równie ważne, jak wykształcenie osiągane na wyższych uczelniach. Te 
dwie cechy, wzajemnie się uzupełniające, pozwalają wznieść się człowie- 
kowi do wysokiego poziomu użyteczności społecznej. 
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Wiele jest różnych sposobów prowadzenia gospodarstwa wiodących do 
celu, ale w leśnictwie pożądane rezultaty są uwarunkowane przez przed- 
miot pracy o niespotykanej w innych dziedzinach produkcyjnych rozpię- 
tości w czasie. | 

Jest zastanawiające, że wśród licznej kadry ludzi gospodarujących 
w lesie (na 1/4 powierzchni kraju) odczuwa się wyraźny brak zdolności 
do uświadamiania współobywateli o znaczeniu i potrzebach gospodarstwa 
leśnego. I przeciwnie — wielu współobywateli czuje się powołanymi do 
pouczania leśników o bliżej sobie nieznanym przedmiocie. Błędy bywają 
nieuniknione, a krytyka jest czynnikiem postępu, lecz tylko wtedy, gdy 
krytyk dysponuje odpowiednią wiedzą. Nadmierna zaś skromność czy też 
niechęć do zabierania głosu, cechująca leśników, są na pewno niekorzystne 
dla sprawy, której obowiązani są służyć. 

Dla dobra tej sprawy należałoby opracować publikację traktującą o ce- 
lach i sposobach ich osiągania w leśnictwie, ustalić hierarchię potrzeb w tej 
dziedzinie gospodarki i wskazać, w jakiej fazie ich zaspokajania aktualnie 
się znajdujemy. 

Problemy leśnictwa to prawdziwa silva rerum; wypowiedzi współoby- 
wateli mogłyby naświetlić różne podłoża ustosunkowania się ich do lasu, 
pomóc leśnikom w wyborze kierunków oddziaływania na społeczeństwo. 
Bardzo wielu obywateli kojarzy las z wczasami, grzybami, rybami, polo- 
waniem i... meblami. Czy jest również wielu takich, którzy pojmują, że 
cięcia pielęgnacyjne w młodnikach to pierwszy warunek, który zapewnia 
osiągnięcie w przyszłości zdrowego i zasobnego lasu, niezbędnego elementu 
dla zaspokojenia różnych potrzeb narodu? 

Na podjęcie przez naukę leśnictwa czekają zadania nie zapoczątkowane 
jeszcze bądź rozwiązywane w takiej skali, że nie można liczyć, by stały 
się dźwignią dla praktyki. Instytut Badawczy Leśnictwa określa się jako 
„zaplecze naukowe”. Rola to wprawdzie niezbędna, ale nie wyczerpująca 
przeznaczenia Instytutu. Ważniejszym, a niedostatecznie docenianym za- 
daniem jest wybieganie w przyszłość — „zwiad naukowy”, ubezpieczający 
gospodarstwo na odległe pięciolatki przed wkroczeniem na niewłaściwe 
tory. 

Jako jedną z dróg wydatnego wzmagania produkcyjności gospodarstwa 
leśnego można wskazać tu kierunek prac badawczych mogących dokonać 
przewrotu w leśnictwie. Jest nim selekcja drzew leśnych, poznanie wro- 
dzonych ich właściwości i uczynienie bardziej produktywnymi dla czło- 
wieka. Cel jest możliwy do osiągnięcia, ale potrzeba na to ludzi, czasu 
i środków. Należy wreszcie zrozumieć, że ogólnie niedoceniane badania 
przyrodnicze są w leśnictwie podstawą wszelkiego postępu, również w pio- 
nach technicznym, organizacyjnym i in. Szeroko rozwinięte prace badaw- 
cze o charakterze przyrodniczym nie dadzą się jednak zamknąć w sche- 

macie planowania badań, które odpowiadają instytutom pracującym tylko 
dla rozwoju przemysłu. 

O podjęciu badań mających podstawowe znaczenie dla leśnictwa zade- 

cydują ludzie nie pozbawieni wyobraźni i poczucia odpowiedzialności 
także przed następnymi pokoleniami.



_ Краткое содержание 

По случаю юбилейной годовщины автор представляет в статье обзор перемен, 

восстановление и развитие польского лесного хозяйства после второй мировой войны. 

Польский Комитет Национального Освобождения, определяя в 1944 г. социали- 

стические основы государственного строя, создал условия развития и эффективного 

служения лесного хозяйства народу. Таким образом были реализованы стремления 

прогрессивных польских лесоводов, которые уже в начале XIX столетия высказы- 

вались за национализацией лесов больших владений. Национализация лесов в ПНР 

дала возможность ведения рационального, планового, лесного хозяйства и создала 

условия для охраны природной среды. 

В статье подчёркивается самоотверженность польских лесоводов как в период 

гитлеровской оккупации, так и после войны. Следуя непосредственно за линией фронта 

они организовали на освобожденных территориях лесную администрацию, а потом 

в течение многих лет в трудных условиях восстанавливали разрушенные леса. 

В заключении автор рассматривает задачи стоящие перед экспериментальным 

лесным делом. Одним из путей повышения производительности лесов автор считает 

селекцию лесных деревьев. 

Summary 

On the occasion of a jubilee anniversary the author presents a retrospective 

sketch of changes, reconstruction, and development of Polish forestry following to 

World War II. 

The Polish Committee of National Liberation, while founding in 1944 socialistic 

fundaments of a state system, provided conditions for the development and efficient 

service of forestry for the society. Desires of enlightened Polish foresters, who already 

at the beginning of XIXth century demanded the nationalization of big forest 

ownership, became reality. Nationalization of forests in the Polish People’s Republic 

made possible rational, planned forest management and provided bases for the 

conservation of natural environment. 

Generosity of Polish foresters both during the Nazi occupancy and after the 

war was stressed in the article. While proceeding directly after the front, they orga- 

nized forest administration on liberated areas and then during many years in 

difficult conditions reconstructed depleted forests. 

In the conclusion author discusses tasks of forest experimentation. He indicates 

selection of forest trees as one of ways of the improvement of forest productivity.


