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W czasach, gdy o dostęp do naszej uwagi 
walczą setki portali informacyjnych, stacji 
radiowych i telewizyjnych, wsparte przez nie-
zliczone zastępy profili w mediach społeczno-
ściowych, coraz większej wartości nabierają 
spokojna refleksja i pamięć historyczna. Nie ma 
na nie miejsca, gdy w natłoku informacji jedne 
doniesienia wypierają drugie, a rzeczy błahe 
eksplodują z hukiem sensacji i równie szybko 
nikną nam sprzed oczu. Nic dziwnego, że wie-
le osób może sądzić, iż liczy się tylko tu i teraz, 
że rację ma ten, kto publikuje więcej, szybciej 
i bardziej kolorowo. Nie znaczy to wcale, że leś- 
nictwo musi bezkrytycznie poddawać się temu 
dyktatowi nowoczesności. Standardy pracy 
leśników, z której ostatecznego plonu skorzysta 
dopiero pokolenie prawnuków, nie mogą wyni-
kać z chwilowych gustów. Nasze wypracowane 
przez dekady i wieki doświadczenie nie powin-
no poddawać się doraźnym osądom. Leśnictwo 
to nie moda, która świeżą garderobę w kolejnym 
sezonie czyni passé. To zrównoważenie i trwa-
łość. Przede wszystkim dlatego, że trwalszy niż 
wszelkie tymczasowe koniunktury jest sam las, 
przedmiot naszego zainteresowania i troski. 
A ponieważ jest własnością państwa, a więc 
służy ogółowi jego mieszkańców, tak samo 
trwała powinna być organizacja zajmująca się 
gospodarowaniem w lasach – Lasy Państwowe.

Jak pokazuje niniejszy album, historia La-
sów Państwowych to niemal stulecie. W tym 
czasie przez polskie ziemie przetoczyła się woj-
na światowa, kraj zmienił granice, a Polacy 
zmagali się z eksperymentem społecznym ko-
munizmu, wytyczając w końcu szlak ku wolno-
ści dla środkowoeuropejskich sąsiadów. Lasy 
Państwowe, posadowione na stabilnym i moc-
nym fundamencie, przetrwały dziejowe zawie-
ruchy i  trwają nadal.

Wybór zdjęć w albumie obrazuje okres 20-le-
cia międzywojennego, kiedy formowała się 
i krzepła struktura Lasów Państwowych. 

Drodzy Czytelnicy!

Warszawa,	marzec	2019	r.

Prezydent RP Ignacy Mościcki, przebywający z wizytą w Spale, przyjmuje życzenia imieninowe od Służby Leśnej. Widoczni 
także: zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP mjr Kazimierz Jurgielewicz (po lewej za prezydentem), dowódca 
Zamkowego Plutonu Żandarmerii mjr Edward Czuruk (drugi z prawej za mjr. Jurgielewiczem).

1 lutego 1933 r.

To właśnie wtedy kształtował się etos polskie-
go leśnika w poczuciu odpowiedzialności za 
przyrodę i dobrobyt odradzającego się z niebytu 
państwa. Napięcia geopolityczne wokół Polski, 
rozchwiana polityka wewnętrzna czy światowy 
kryzys ekonomiczny to tylko część przeciwności, 
z którymi musiała się mierzyć leśna admini-
stracja. Ówczesne trudne okoliczności spra-
wiły, że Lasy Państwowe przyjęły aktualną do 
dziś zasadę samofinansowania, przejmując na 
siebie szereg obowiązków i nie tylko nie obcią-
żając budżetu państwa, ale jeszcze w niemałym 
stopniu go zasilając.

Leśnicy dowiedli, że są grupą zawodową, któ-
rej państwo może zaufać i powierzyć w zarząd 
ruszt przyrodniczy kraju. Bilans pierwszych 
lat funkcjonowania Lasów Państwowych był 
imponujący, o czym można się przekonać na 
kolejnych stronach albumu. Choć w tamtych 
czasach w leśnych osadach brakowało nawet 
elektryczności i tylko gdzieniegdzie rozlegał się 
dzwonek telefoniczny, to jednak były instytucją 
nowoczesną, nie stroniącą od wyzwań.

U schyłku pierwszego stulecia własnej histo-
rii Lasy Państwowe nadal są strukturą odpo-
wiadającą wyzwaniom współczesności. Dziś 
zagrożenia dostrzegamy pod postacią zmian 
klimatu, przemian struktury demograficznej 
czy coraz większych – i nierzadko rozbieżnych – 
oczekiwań społecznych. Praca w lesie nauczyła 
nas jednak pokory i refleksji. Jeśli mimo gorącz-
ki współczesności nasze priorytety pozostaną 
takie same jak u zarania, będziemy w stanie 
sprostać najtrudniejszym problemom.

Andrzej Konieczny
Dyrektor Generalny

Lasów Państwowych 
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Leśne ścieżki do niepodległości

wstęp

asy	 Państwowe	 były	 w	 II	 Rzeczy-
pospolitej	 firmą,	 w	 której	 odbijała	
się	 w	 zasadzie	 cała	 polityka	 odro-
dzonej	 Polski.	 Jej	 scentralizowana	
i	 bardzo	 	 	 zwarta	 struktura	 wycho-

dziła	naprzeciw	dążeniu	do	jak	najszybsze-
go	 zlikwidowania	 wszelkich	 różnic	 między	
dawnymi	 zaborami	 i	 scalenia	 kraju,	 a	 glo-
balne	 myślenie	 o	 handlu	 drzewnym	 odpo-
wiadało	 mocarstwowemu	 myśleniu	 władz.		
Pod	 pewnym	 jednak	 względem	 Lasy	 Pań-
stwowe	wyróżniały	się	na	tle	gospodarczego	
krajobrazu	II	Rzeczypospolitej,	były	miano-
wicie	 przedsiębiorstwem	 bardzo	 nowocze-
snym.	 I	 nie	 chodzi	 nawet	 o	 to,	 że	 moderni-
zowano	 narzędzia	 tartaczne,	 zbudowano	
najnowocześniejszy	port	drzewny	w	tej	czę-
ści	świata	czy	stosowano	rewolucyjne	tech-
niki	 hodowli,	 ochrony	 i	 użytkowania	 lasu.	
Najnowocześniejsze,	 od	 samego	 początku,	
było	 całkiem	 nam	 współczesne	 podejście		
do	rynkowej	roli	wizerunku	firmy.	

Było	to,	rzecz	jasna,	konieczne.	Lasy	Pań-
stwowe	 miały	 nienajlepszą	 –	 łagodnie	 mó-
wiąc	–	prasę.	Wszyscy	na	przykład	wiedzieli,	
że	 kłusownictwo	 jest	 złem	 i	 należy	 z	 nim	
surowo	 walczyć,	 z	 drugiej	 jednak	 strony	
zdawano	 sobie	 sprawę,	 że	 ustrzelony	 jeleń	
może	 być	 jedynym	 źródłem	 pokarmu	 dla	
jakiejś	skrajnie	ubogiej	rodziny	z	podlaskiej	
wioski.	W	medialnym	starciu	gajowego	z	po-
strzelonym	przez	niego	kłusownikiem	sym-
patię	 opinii	 publicznej	 wzbudzał	 ten	 drugi.	
Podobnie	jak	dziś,	opór	budziło	nawet	samo	
traktowanie	 lasu	 jako	 bazy	 surowcowej	 dla	
przemysłu	drzewnego.	Nie	dostrzegano,	że	
po	 pierwsze	 przemysł	 drzewny	 dostarczał	
ubogiej	 Polsce	 krociowych	 zysków,	 po	 dru-
gie	 zaś,	 że	 dzięki	 planowemu	 gospodaro-
waniu	 lasami	 ich	 powierzchnia	 nie	 malała,	
lecz	 sukcesywnie	 rosła.	 To	 samo	 dotyczyło	
zresztą	również	populacji	zwierząt	leśnych.

L

Puszcza Niepołomicka.

Rok 1937

Z	takimi	skazami	na	wizerunku	Lasy	Pań-
stwowe	 musiały	 się	 więc	 uporać	 i	 robiono	
to	 całkiem	 skutecznie,	 m.in.	 za	 pomocą	 fo-
tografii.	 Żeby	 zrozumieć	 siłę	 tego	 młodego	
wówczas	medium,	trzeba	uświadomić	sobie,	
że	choć	sama	fotografia	istniała	wówczas	od	
dość	 dawna,	 to	 wykorzystanie	 jej	 w	 prasie	
w	sposób	reporterski	zaczęło	się	dopiero	na	
początku	drugiej	dekady	ubiegłego	stulecia.	
Przed	1908	rokiem	wszystkie	gazety	wyglą-
dały	jak	płachty,	od	góry	do	dołu	wypełnione	
tekstem.	 Czasem	 odrobinę	 światła	 na	 taką	
stronę	 wpuszczał	 rysunek,	 czasem	 podob-
ną	 rolę	 spełniała	 reklama	 –	 jeśli	 pojawiało	
się	 zdjęcie,	 to	 wielkości	 zaledwie	 znaczka	
pocztowego,	 a	 w	 dodatku	 nudne,	 portreto-
we.	 Rewolucję	 	 w	 tej	 dziedzinie	 wprowadził	
krakowski	 dziennikarz	 i	 wydawca	 Marian	
Dąbrowski.	W	stworzonym	przez	niego	„Ilu-
strowanym	 Kurierze	 Codziennym”,	 zwa-
nym	powszechnie	„IKaCem”,	to	właśnie	fo-
tografie	 zaczęły	 odgrywać	 zasadniczą	 rolę.	
Kiedy	zaś	w	ciągu	kilku	lat	„IKaC”	rozrósł	się	
do	 największego	 w	 Polsce	 koncernu	 praso-
wego,	 wydającego	 około	 dziesięciu	 tytułów	
łamanych	 w	 podobny	 sposób,	 tendencja	 ta	
stała	się	w	mediach	obowiązującą	regułą.	Dla	
Lasów	Państwowych	nie	bez	znaczenia	było	
i	to,	że	Dąbrowski,	a	więc	także	podległe	mu	
gazety,	był	osobą	życzliwą	władzy	piłsudczy-
ków.	Lasy	Państwowe	były	przecież	również	
piłsudczykowskie.	

Lasy Państwowe wyróżniały  
się na tle gospodarczego krajobrazu  
II Rzeczypospolitej,  
były przedsiębiorstwem  
bardzo nowoczesnym.
Najnowocześniejsze, od samego początku, 
było całkiem nam współczesne podejście 
do rynkowej roli wizerunku firmy. 
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Najlepszym	 dowodem	 na	 to,	 jak	 świado-
mie	 Lasy	 Państwowe	 wykorzystywały	 fo-
tografię	prasową	do	autopromocji,	były	wy-
dawane	od	1924	roku	„Echa	Leśne”	–	do	dziś	
ukazujące	 się	 czasopismo,	 teraz	 w	 postaci	
kwartalnika	 –	 zawsze	 przykładające	 wiel-
ką	 rolę	 do	 publikowanych	 zdjęć.	 W	 okresie	
dwudziestolecia	międzywojennego	spełnia-
ły	wręcz	rolę	ekskluzywnego	magazynu	i	tak	
też	były	oceniane	przez	czytelników.

Starannie	 kreowano	 więc	 wizerunek	 fir-
my	 za	 pomocą	 fotografii	 prasowej.	 Dum-
ny	 prezydent	 Mościcki,	 prezentujący	 tro-
fea	 z	 kolejnych	 polowań,	 przywoływał	
sarmacką	 tradycję.	 Grono	 wycieczkowi-
czów	posilających	się	na	leśnej	polanie	albo	
flisacy	 spławiający	 drewno	 pięknie	 mean-
drującą	rzeką	pokazywali	urok	polskiej	na-
tury,	 wzbudzając	 przy	 tym	 ciepłe,	 sielskie	
skojarzenia.	 Z	 kolei	 potężne	 transporty	
drewna,	 ładowane	 w	 Gdyni	 na	 transatlan-
tyki,		umiejętnie	grały	na	kolonialnych	am-
bicjach	 ówczesnych	 Polaków,	 dając	 przy	
okazji	poczucie	mocarstwowej	pozycji	mło-
dego	państwa.

10

Ale	 fotoreporterzy	 to	 przecież	 dzienni-
karze,	ludzie	błyskotliwi	i	z	polotem,	nie	do	
końca	 dający	 się	 sprowadzić	 do	 roli	 bezre-
fleksyjnych	 pracowników	 public relations.	
Gdzieś	 pomiędzy	 nowoczesnymi	 maszyna-
mi	 tartaków	 przebiegnie	 czasem	 na	 zdjęciu	
bose	 dziecko,	 choć	 pogoda	 nie	 wydaje	 się	
tego	dnia	upalna.	Gdzie	indziej,	w	tle	oficjal-
nej	wizyty	państwowych	dygnitarzy,	można	
zauważyć	małą	leśną	fabryczkę	terpentyny,	
wyglądającą	 jak	 sklecone	 z	 byle	 czego	 lego-
wisko	bezdomnych,	choć	działającą.	Na	od-
nowionych	rynkach	miast	elegancko	ubrani	
mieszkańcy	 kupują	 sznury	 suszonych	 grzy-
bów	 oraz	 zioła,	 sprzedają	 je	 jednak	 kobiety	
okutane	 w	 warstwy	 łachmanów,	 a	 w	 cieniu	
odrestaurowanego	 carskiego	 pałacu	 w	 Bia-
łowieży,	górującego	nad	wioską	niczym	śre-
dniowieczna	 katedra,	 rozsypują	 się	 prowi-
zoryczne	chaty,	które	remontu	domagają	się	
pewnie	od	jakiegoś	stulecia.

Są	więc	te	zdjęcia	doskonałym	dokumen-
tem	z	otoczenia	polskich	lasów	i	gospodarki	
leśnej	w	dwudziestoleciu	międzywojennym.	
Trochę	 tego,	 jak	 chciano,	 by	 wyglądały.	
Trochę	 tego,	 jak	 wyglądały	 w	 rzeczywisto-
ści.	 Ale	 przecież	 tak	 właśnie	 było	 napraw-
dę.	 Lasy	 Państwowe	 ze	 swoją	 gospodarką	
i	strukturą,	podobnie	jak	cała	Polska,	noga-
mi	 tkwiły	 jeszcze	 w	 zaborczej	 przeszłości,	
a	 głową	 –	 w	 dalekiej	 już	 przyszłości.	 I	 one,	
i	ona	dopiero	się	tworzyły.

Prezentowane	 w	 albumie	 zdjęcia	 pocho-
dzą	 ze	 zbiorów	 Narodowego	 Archiwum	 Cy-
frowego	–	instytucji	powstałej	w	2008	roku,	
mającej	 na	 celu	 gromadzenie	 i	 udostępnia-
nie	 państwowych	 zasobów	 archiwalnych.	
Znajduje	 się	 w	 nich	 m.in.	 40	 tysięcy	 nagrań	
dźwiękowych	 i	 blisko	 dwa	 i	 pół	 tysiąca	 fil-
mów.	 Narodowe	 Archiwum	 Cyfrowe	 jest	
jednak	 szczególnie	 cennym	 źródłem	 foto-
grafii,	których	zgromadziło	jak	dotąd	impo-
nującą	ich	liczbę	15	milionów.	Nie	prezentu-
jemy	tu	nawet	promila	tych	zbiorów,	ale	i	tak	
opublikowane	 w	 książce	 zdjęcia	 wystarczą,	
by	docenić	wartość	i	urok	starych	fotografii.

Najlepszym dowodem na to,  
jak świadomie Lasy Państwowe 
wykorzystywały fotografię prasową  
do autopromocji, były wydawane od 1924 
roku „Echa Leśne” – do dziś ukazujące się 
czasopismo, teraz w postaci kwartalnika 
– zawsze przykładające wielką rolę 
do publikowanych zdjęć. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego 
spełniały wręcz rolę ekskluzywnego 
magazynu i tak też były oceniane  
przez czytelników.

Flisacy spławiający 
drewno  
na Dunajcu. 

Rok 1939

Nowo zaprzysiężeni 
strażnicy Straży 
Leśnej z leśnictwa 
„Torfy”. 

20 lutego 1935 r.
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Leśne ścieżki do niepodległości

Leśne ścieżki do niepodległości

M
niej	 więcej	 w	 połowie	 1832	 roku	
Józef	 Zaliwski	 wpadł	 na	 pomysł	
dość	 ekstrawagancki,	 choć	 do-
świadczenie	 wskazywało,	 że	
w	 praktyce	 może	 się	 owa	 kon-

cepcja	 sprawdzić	 całkiem	 nieźle.	 Zaliwski	
miał	 wówczas	 trzydzieści	 siedem	 lat,	 był	
oficerem	armii	rosyjskiej,	ale	ostatnie	mie-
siące	 spędził,	 walcząc	 z	 Rosjanami	 jako	
jeden	 z	 dowódców	 powstania	 listopado-
wego.	 Mimo	 że	 należał	 do	 słynnego	 spi-
sku	 Piotra	 Wysockiego	 i	 brał	 udział	 m.in.	
w	 zdobyciu	 warszawskiego	 Arsenału,	 to	
jednak	polityczne	zawirowania	przesunęły	
go	z	Warszawy	na	prowincję	i	nie	pozwoliły	
odegrać	poważniejszej	roli	w	największych	
bataliach.	Był	żołnierzem	z	krwi	i	kości	–	nie	
dano	mu	wojska,	więc	sam	je	sobie	stworzył.	
Z	 kilku	 oficerów	 i	 werbowanych	 po	 wsiach	
chłopów	 zbudował	 mianowicie	 partyzant-
kę,	której	naturalnym	terenem	działań	były	
lasy	Puszczy	Kurpiowskiej.	Jak	opowiadał:

„Spotkawszy	 kilkunastu	 Kozaków	 pierw-
szy	strzał	dałem	ze	strony	wojska	polskiego,	
ubiwszy	 im	 dwóch	 i	 ośmieliłem	 tym	 sposo-
bem	moich	ochotników.	Zaczęliśmy	zbierać	
broń	jaką,	gdzie	tylko	znaleźć	mogliśmy,	kry-
jąc	 się	 po	 lasach,	 napadaliśmy	 na	 małe	 od-
działy	wojska	wysłane	za	furażem	lub	inny-
mi	 potrzebami,	 a	 wzrastając	 coraz	 bardziej	
w	 liczbie,	 stawaliśmy	 się	 śmielszymi	 i	 przy-
chodziliśmy	 do	 lepszej	 broni	 i	 pieniędzy.	
Zachęcali	się	przez	to	niezmiernie	wieśniacy	
i	 do	 nas	 przystawali,	 	 wykonawszy	 przysię-
gę,	tak	dalece,	że	w	przeciągu	tygodnia	mia-
łem	 już	 150	 przeszło,	 dobrze	 uzbrojonych	
i	 ośmielonych	 ludzi.	 Zaczęliśmy	 przeto	 	 na	
większe	oddziały	napadać,	i	znaczne	zawsze	
nad	 nieprzyjacielem	 odnosiliśmy	 korzyści,	
a	mając	umówione	sygnały	nieznane	i	coraz	
nowe	oraz	umówione	knieje,	gdzie	się	znowu	
zebrać	 możemy,	 nie	 baliśmy	 się	 wyśledze-

nia	nas,	bośmy	nigdzie	12	godzin	nie	bawili”		
(E.	Kozłowski,	A.	Nagajew,	„Partyzantka	Za-
liwskiego	i	jej	pogłosy”,	Warszawa	1979).

Pomysł,	na	jaki	wpadł	Zaliwski	w	połowie	
1832	 roku,	 a	 więc	 tuż	 po	 upadku	 powstania	
listopadowego,	 polegał	 na	 tym,	 żeby	 ko-
lejne	 powstanie	 było	 właśnie	 powstaniem	
partyzanckim	 –	 bazującym	 na	 małych	 od-
działach,	 wykorzystującym	 lasy	 jako	 natu-
ralną	 osłonę,	 w	 lasach	 dokonującym	 aktów	
dywersji	 i	 w	 nich	 również	 toczącym	 bitwy.		
O	 tzw.	 partyzantce	 Zaliwskiego	 może	 i	 nie	
byłoby	 warto	 nawet	 wspominać,	 bo	 podję-
ta	 rok	 później	 próba	 realizacji	 tych	 karko-
łomnych	planów	spaliła	szybko	na	panewce	
w	 niezbyt	 chwalebnych	 okolicznościach,	
gdyby	nie	to,	że	stała	się	ona	pierwowzorem	
wszystkich	późniejszych	zrywów	niepodle-
głościowych	 Polaków.	 W	 lasach	 rozegrało	
się	 powstanie	 styczniowe,	 lasy	 stanowiły	
zaplecze	dla	największych	akcji	Organizacji	
Bojowej	 Polskiej	 Partii	 Socjalistycznej	 Jó-
zefa	 Piłsudskiego,	 a	 dekadę	 później	 w	 nich	
właśnie	 znajdowali	 schronienie	 żołnierze	
Pierwszej	Kadrowej,	idący	wyzwalać	Króle-
stwo	Polskie.	Inaczej	mówiąc,	dzięki	szalo-Brygadier Józef Piłsudski 

i porucznik Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski 
w lesie w Zakopanem. 

Wrzesień 1916 r.

Legiony 
na froncie 
wschodnim 
nad Styrem 
– pozycje pod 
Kościuchnówką. 
Widok  
na Redutę 
Piłsudskiego 

13



Leśne ścieżki do niepodległości

nemu	 projektowi	 Józefa	 Zaliwskiego	 droga	
do	 niepodległości,	 gdzieś	 od	 połowy	 XIX	
wieku,	zwykle	wiodła	przez	las.

Zaliwski	 oczywiście	 nie	 wymyślił	 samej	
partyzantki,	 podobnie	 jak	 nie	 on	 wpadł	 na	
pomysł	wykorzystania	lasu	jako	naturalne-
go	systemu	obrony.	Już	za	czasów	Henryka	
Brodatego,	 a	 więc	 w	 połowie	 XII	 stulecia,	
granice	 księstw	 zabezpieczano	 w	 ten	 wła-
śnie	 sposób,	 że	 na	 ich	 linii	 zabroniona	 była	
wszelka	 wycinka	 drzew,	 które	 –	 rozrasta-
jąc	się	dziko	–	tworzyły	nieprzebytą	knieję,	
skutecznie	 powstrzymując	 wrogie	 armie.	
Zaliwski	wymyślił	jednak	nowoczesną	woj-
nę	 leśną	 i	 z	 jego	 właśnie	 pomysłu	 czerpali	
później	wszyscy.

Pierwsi	podjęli	tę	myśl	powstańcy	stycz-
niowi,	 których	 cała	 strategia	 polegała	 na	
kryciu	się	w	lasach,	dokonywaniu	szybkich	
wypadów	 nękających	 wroga	 i	 cofaniu	 się	
w	 głąb	 lasu.	 Nie	 była	 to	 oczywiście	 takty-
ka,	 która	 pozwoliłaby	 pokonać	 potężną	
armię	 carską	 czy	 nawet	 zadać	 jej	 poważ-
niejsze	 straty.	 A	 jednak	 skutecznie	 wiąza-
ła	 jej	 siły,	 a	 przede	 wszystkim	 wzbudzała	
strach.	 Bo	 dzięki	 wojnie	 partyzanckiej	 las	
był	miejscem,	którego	zaborcy	się	bali.	Nie	
jest	 może	 przypadkiem,	 że	 lasy	 w	 okresie	
powstaniowym	 i	 popowstaniowym	 za-
borcy	 wycinali	 w	 stopniu	 wręcz	 katastro-
falnym.	 Dość	 w	 każdym	 razie	 wspomnieć,	
że	 w	 latach	 1852–1873	 ich	 powierzchnia	
tylko	 w	 zaborze	 rosyjskim	 zmniejszyła	 się		
o	 0,41	 mln	 ha.	 Można	 oczywiście	 zrzu-
cić	 to	 na	 karb	 chaotycznej	 gospodarki	 ra-
bunkowej,	 wydaje	 się	 jednak,	 że	 nie	 bez	
znaczenia	 były	 także	 przyczyny	 politycz-
no-militarne.	 W	 1930	 roku	 Hipolit	 Gliwic	
zwrócił	np.	uwagę	na	tzw.	raport	nr	9	oku-
pacyjnych	władz	leśnych	w	Królestwie	Pol-
skim,	którego	autor	wyrażał	wobec	swoich	
zwierzchności	 w	 Berlinie	 obawy,	 że	 wy-
cofująca	 się	 armia	 niemiecka	 „pozostawi	
w	Polsce	zbyt	wiele	lasów”.	To	opinia	słyną-
cych	 z	 pragmatyzmu	 Niemców,	 ale	 nie	 ma	
powodów,	 by	 wątpić,	 że	 Rosjanie	 wyrażali	

wcześniej	w	tej	kwestii	podobne	zdanie.	Kto	
jak	 kto,	 ale	 właśnie	 oni	 mieli	 najwięcej	 po-
wodów,	by	bać	się	polskiego	lasu.	

Na	 przykład	 największe	 starcie	 powsta-
nia	 styczniowego	 –	 bitwa	 pod	 Żyrzynem	
–	 nigdy	 zapewne	 nie	 doszłoby	 do	 skutku,	
gdyby	 szosa	 wiodąca	 w	 stronę	 Lublina	 nie	
była	w	tych	okolicach	porośnięta	z	obu	stron	
gąszczem	drzew.	8	sierpnia	1863	roku	ukryci	
między	 nimi	 polscy	 powstańcy	 z	 oddziału	
Michała	 Heidenreicha	 „Kruka”	 ostrzelali	
i	 zdziesiątkowali	 kilkusetosobowy	 konwój	
rosyjski,	któremu	w	tych	warunkach	nie	po-
mogły	 nawet	 dwa	 działa.	 Straty	 po	 stronie	
polskiej	 były	 minimalne,	 a	 oddział	 bez	 pro-
blemu	uniknął	kontrnatarcia	stacjonujących	
w	pobliżu	jednostek	carskich	i	rozpłynął	się	
wśród	drzew.	Triumfu	Polaków	nie	zmniej-
sza	fakt,	że	bitwa	była	w	gruncie	rzeczy	na-
padem	 na	 200	 tysięcy	 rubli	 przewożonych	
pod	sporą	eskortą.	Pieniądze	były	niezbędne	
powstańcom	na	zakup	amunicji,	którą	–	na-
wiasem	 mówiąc	 –	 zdarzało	 się	 im	 kupować	
od	 zawsze	 skłonnych	 do	 korupcji	 żołnierzy	
rosyjskich.

Nauczeni	 takimi	 doświadczeniami	 Ro-
sjanie	 swoje	 popowstaniowe	 represje	 skie-
rowali	 nie	 tylko	 na	 uczestników	 walk,	 ich	

rodziny	 i	 majątki,	 ale	 też	 na	 polskie	 lasy.	
Przed	 wybuchem	 walk	 planowano	 refor-
mę,	 polegającą	 głównie	 na	 decentralizacji	
zarządzania	 lasami,	 która	 przez	 skupienie	
ich	 zarządu	 w	 rękach	 drobniejszych	 jedno-
stek	 miałaby	 sprzyjać	 mniej	 rabunkowej	
gospodarce.	 W	 celu	 jej	 przeprowadzenia	
sprowadzono	 nawet	 fachowców	 z	 Niemiec,	
którzy	 dodatkowo	 położyli	 nacisk	 na	 pod-
noszenie	kompetencji	leśników.	Po	powsta-
niu	wszystkie	te	projekty	jednak	zarzucono.	
Zarząd	nad	lasami	zmieniał	się	kilkakrotnie	
w	ciągu	dwóch	lat,	by	ostatecznie	znaleźć	się	
w	rękach	państwowego	molocha	–	Minister-
stwa	 Finansów	 w	 Petersburgu.	 Zupełnie	 zi-
gnorowano	też	kwestię	wykształcenia	służb	
leśnych.	 Postąpiono	 dokładnie	 na	 odwrót,	
niż	 nakazywał	 rozsądek.	 Ze	 stanowisk	 ma-
sowo	zwalniano	doskonale	znających	las	Po-
laków,	a	w	ich	miejsce	„przyjmowano	osoby	
nie	 mające	 dostatecznego	 przygotowania	
teoretycznego	 i	 praktycznego”	 –	 jak	 pisał	
Antoni	Żabko-Potopowicz	w	artykule	„Ewo-
lucja	leśnictwa	w	Polsce”	–	których	najważ-
niejszym	atutem	w	oczach	Petersburga	było	
to,	 że	 byli	 Rosjanami	 (polscy	 leśnicy	 mogli	
pracować	wyłącznie	w	głębi	Rosji;	podobnie	
działo	się	w	Prusach).

W lasach rozegrało się powstanie 
styczniowe, lasy stanowiły zaplecze dla 
największych akcji Organizacji Bojowej 
Polskiej Partii Socjalistycznej Józefa 
Piłsudskiego, a dekadę później w nich 
właśnie znajdowali schronienie żołnierze 
Pierwszej Kadrowej, idący wyzwalać 
Królestwo Polskie.

Legioniści w okopach na pozycjach strzeleckich na froncie 
wschodnim pod Kościuchnówką 

Przemarsz  
oddziału 
legionistów  
przez Jastków. 

Maj 1915 r.
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Udział	 polskich	 leśników	 w	 walkach	 po-
wstańczych,	 choćby	 tylko	 w	 roli	 przewod-
ników,	 był	 znaczący.	 Z	 ich	 usług	 korzystała	
kolejna	 fala	 niepodległościowych	 konspira-
torów.	Kierowana	przez	Józefa	Piłsudskiego	
Polska	 Partia	 Socjalistyczna,	 a	 zwłaszcza	
podległa	 jej	 Organizacja	 Bojowa,	 działały	
co	prawda	głównie	w	miastach,	jednak	dro-
gi	 przerzutu	 broni	 i	 bibuły	 wiodły	 zawsze	
przez	 zieloną	 granicę.	 W	 lasach	 toczyły	 się	
też	 walki	 schyłkowej	 fazy	 rewolucji	 1905–	
–1907.

We	 wspomnieniach	 z	 czasów	 pierwszej	
popowstaniowej	konspiracji	–	niepodległo-
ściowo-socjalistycznej,	 rozpoczętej	 w	 la-
tach	80.	XIX	wieku,	a	zakończonej	dopiero	
wybuchem	 I	 wojny	 światowej	 –	 pełno	 jest	
napomknięć	 o	 leśnikach	 i	 leśniczówkach,	
choć	zazwyczaj	anonimowych.	Ignacy	Mo-

ścicki	 na	 przykład	 –	 już	 wkrótce	 prezydent	
II	 Rzeczypospolitej,	 w	 tamtych	 jednak	
czasach	 spiskujący	 student	 chemii	 –	 pisał	
w	swojej	„Autobiografii”,	że	przez	rosyjsko-
-austriacką	 zieloną	 granicę,	 którą	 przekra-
czał	 z	 walizką	 nielegalnej	 prasy,	 odprowa-
dzał	 go	 „jakiś	 leśnik”.	 Nieco	 tylko	 później	
Tomasz	 Arciszewski,	 	 późniejszy	 premier	
RP	na	uchodźstwie,	a	tymczasem	młody	re-
wolucjonista	–	podróżujący	w	tych	samych	
celach	 i	 podobnymi	 szlakami	 co	 Mościcki	
–	u	„leśnika”	z	kolei	nocował.	Na	samym	po-
czątku	 XX	 wieku,	 a	 więc	 przed	 wybuchem	
I	 wojny	 światowej,	 rządy	 Austrii	 i	 Niemiec	
utworzyły	 wręcz	 w	 lasach	 specjalne	 maga-
zyny,	 w	 których	 konspiratorzy	 mogli	 prze-
chowywać	szmuglowaną	do	Rosji	broń	i	bi-
bułę.	To	niemożliwe,	by	leśnicy	nie	byli	w	to	
wtajemniczeni.

1. Pułk Ułanów 
Legionów  
Polskich  
(Beliniacy)

Trębacz  
1. Pułku 
Ułanów 
Legionów  
Polskich

1. Pułk Ułanów 
Legionów Polskich. 
Na pierwszym 
planie z lewej stoi 
Mariusz Zaruski
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Z	 pewnych	 i	 dobrze	 udokumentowanych	
przypadków	 niepodległościowego	 spisko-
wania	 młodych	 leśników	 mamy	 konkretny	
przykład	 z	 Puław.	 Albin	 Koprukowśniak	
w	 „Annales	 Universitatis	 Mariae	 Curie-
-Skłodowska”	 tak	 pisał:	 „Kolportażem	 »bi-
buły«	partyjnej	zajmowali	się	bardzo	często	
studenci	 Instytutu	 Leśnictwa	 i	 Rolnictwa	
w	 Puławach.	 Instytut	 Leśnictwa	 i	 Rolnic-
twa	 w	 Puławach,	 jak	 podkreślał	 naczelnik	
powiatu,	 miał	 poważny	 wpływ	 na	 wzbu-
rzenie	 robotników	 i	 chłopów”.	 Nie	 znamy	
konkretów,	 ale	 wiadomo,	 że	 5	 listopada	
1905	 roku	 studenci	 zorganizowali	 jakieś	
antycarskie	 zamieszki.	 W	 tym	 przypadku	
padają	 nawet	 nazwiska:	 Franciszka	 Lisa,	
Jana	Duraka	oraz	Kruka	–	nie	wiadomo,	czy	
to	nazwisko,	czy	pseudonim.	

Trzeba	 wreszcie	 pamiętać,	 że	 to	 wła-
śnie	 lasy	 był	 scenerią	 największych	 akcji	
zbrojnych	 tej	 pierwszej	 piłsudczykowskiej	
konspiracji.	 Napady	 na	 pociągi	 wiozące	
rosyjskie	 wojsko	 i	 pieniądze	 odbywały	 się	
w	 zasadzie	 identycznymi	 metodami	 jak	
w	1863	roku.	Dwa	najsłynniejsze:	pod	Rogo-
wem	–	największe	od	czasu	powstania	star-
cie	 polskiego	 oddziału	 zbrojnego,	 którym	
dowodził	 Józef	 Montwiłł	 Mirecki,	 i	 pod	
Bezdanami	 –	 zaplanowane	 i	 poprowadzo-
ne	 bezpośrednio	 przez	 Józefa	 Piłsudskie-
go	 (brało	 w	 nim	 udział	 trzech	 premierów		
II	 Rzeczypospolitej:	 Walery	 Sławek,	 Alek-
sander	 Prystor	 i	 Tomasz	 Arciszewski	 –	 na	
uchodźstwie)	–	oznaczały	w	każdym	przy-
padku	wypad	z	lasu	na	zatopioną	w	nim	sta-
cję	 kolejową,	 błyskawiczne	 sterroryzowa-
nie	eskorty	i	wycofanie	się	do	lasu.	Czasem	
to	ostatnie	bywało	karkołomne.	W	wypad-
ku	 Rogowa,	 uczestniczący	 w	 napadzie	 ro-
botnicy	wrócili	przez	las	do	Łodzi,	by	o	szó-
stej	 rano	 stanąć	 przy	 warsztatach	 swoich	
fabryk.	 Po	 starciu	 pod	 Bezdanami	 odwrót	
był	 nieco	 mniej	 fortunny.	 Nieznający	 te-
renu	 Arciszewski	 wpadł	 w	 ciemnościach	
na	 drzewo,	 zemdlał,	 a	 następnie	 zabłądził	
w	 lesie.	 Szczęśliwie	 dla	 polskiej	 polityki	

w	 okresie	 II	 wojny	 światowej	 –	 wkrótce	
się	 odnalazł	 (W.	 Lada,	 „Polscy	 terroryści.	
Ludzie,	 którzy	 wywalczyli	 nam	 niepodle-
głość”,	Kraków	2014).

Nie	 ma	 statystyk,	 ilu	 leśników	 poszło	 za	
Piłsudskim.	 Są	 jednak	 rozproszone	 nazwi-
ska,	które	–	choć	nie	znamy	ich	liczby	–	po-
twierdzają,	że	i	w	jego	szeregach	leśnicy	się	
pojawiali	zarówno	w	Legionach,	jak	i	Armii	
Polskiej	 w	 czasie	 wojny	 polsko-bolszewic-
kiej.	 Choćby	 Jan	 Trzebski,	 wychowany		
w	 leśniczówce	 Dąbrowa	 (Nadleśnictwo	
Złoty	 Potok),	 który	 w	 1916	 roku	 przedostał	
się	za	granicę	austriacką	i	wstąpił	do	Legio-
nów,	następnie	był	kurierem	POW	i	wresz-
cie	w	1918	roku	został	ranny	w	starciu	z	bol-
szewikami.	 Po	 wyzdrowieniu	 powrócił	 do	
pracy	 w	 zawodzie	 leśnika,	 co	 pomogło	 mu	
w	czasie	II	wojny	światowej	walczyć	w	par-
tyzantce	 Armii	 Krajowej.	 W	 wojnie	 stracił	
dwóch	 synów.	 O	 innym	 z	 kolei	 przypadku	
donosił	 w	 styczniowym	 numerze	 z	 2018	
roku	„Głos	Lasu”,	w	którym	ukazał	się	arty-
kuł	 o	 nieoczekiwanie	 odnalezionej	 tablicy	
pamiątkowej	 z	 nazwiskami	 uczniów	 war-
szawskiej	 średniej	 szkoły	 leśnej,	 poległych	
w	Bitwie	Warszawskiej	1920	roku.	A	było	ta-
kich	ochotników	z	pewnością	więcej	wśród	
leśników,	 mobilizacja	 do	 walki	 z	 bolszewi-
kami	była	bowiem	masowa.

Niewątpliwie	 to	 przeważnie	 leśne	 ścież-
ki	 stanowiły	 najważniejszy	 trakt	 wiodący	
przez	blisko	stulecie	do	niepodległości	Pol-
ski.	 Jej	 główny	 autor,	 Józef	 Piłsudski,	 miał	
zresztą	 do	 natury	 osobliwie	 emocjonalny	
stosunek.	 Urodzony	 w	 Zułowie	 (nazwa	 li-
tewska	 Zalavas),	 od	 dziecka	 wychowywał	
się	 wśród	 przyrody,	 o	 pięcioletnim	 okresie	
zesłania	 na	 Syberię	 zawsze	 mówił	 z	 za-
chwytem,	 wspominając	 głównie	 majesta-
tyczną	 przyrodę	 okolic	 Tunki,	 i	 do	 końca	
życia	chcąc	tam	wrócić.	Już	jako	przywódca	
niepodległej	Polski,	kiedy	tylko	mógł,	wyry-
wał	się	z	Warszawy	do	Druskiennik,	a	przy-
najmniej	 do	 Sulejówka,	 gdzie	 ostatecznie	
osiadł.	Wśród	lasów.

Patrol 1. Pułku 
Ułanów  
Legionów  
Polskich

1. Pułk Ułanów  
Legionów  
Polskich –  
ułani podczas  
zbiórki

1918
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Odpoczynek patrolu 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich
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Kazimierz Sosnkowski przyjmujący 
meldunek. Trzeci od lewej: 
Edward Rydz-Śmigły. 

Rok 1915

Oficerowie 5. Batalionu Legionów Polskich 
przeglądający prasę w lesie  
pod Dubniakami. 

Wrzesień 1916 r.

Patrol żołnierzy Legionów Polskich w lesie 
na Wołyniu. 

Rok 1916

Zasadzka patroli 4. Pułku Piechoty 
Legionów Polskich.

Lata 1914–1918

Narada dowódców I Brygady Legionów 
Polskich. Na pierwszym planie: Walery 
Sławek lub Edward Rydz-Śmigły (pierwszy 
z prawej), Kazimierz Sosnkowski (drugi 
z prawej) i Józef Piłsudski (trzeci z prawej). 

Lata 1914–1917
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Lasy Państwowe

asy	 Państwowe	 nie	 mogły	 nie	 po-
wstać.	Mogły	mieć	inną	nazwę,	inny	
statut,	inną	osobowość	prawną,	ale	
istnienie	 tego	 rodzaju	 państwowe-
go	 przedsiębiorstwa	 było	 po	 1918	

roku	 absolutną	 koniecznością.	 I	 to	 palącą.	
Przede	 wszystkim	 polskie	 lasy,	 podobnie	
jak	 całą	 Polskę,	 trzeba	 było	 posklejać	 po	
zaborach	 w	 jedną	 spójną	 całość.	 Oprócz	
Prusaków,	którzy	przez	ostatnie	kilkadzie-
siąt	 zaborczych	 lat	 okazali	 się	 w	 kwestiach	
eksploatacji	 zasobów	 naturalnych	 bodaj	
najbardziej	 cywilizowanym	 z	 europejskich	
narodów,	 pozostałe	 mocarstwa	 okupacyj-
ne	 zasadniczo	 lasy	 rozdawały	 i	 wycinały.	
Austria	 –	 po	 prostu	 z	 chęci	 zysku.	 Rosja	
–	 	 również	 z	 powodów	 merkantylnych,	 ale	
też	 pragmatycznych,	 lasy	 bowiem	 były	
miejscem	walk	powstańczych,	czego	to	mo-
carstwo	rosyjskie	doświadczyło	na	własnej	
skórze	najsilniej.

Ale	 polskich	 lasów	 trzeba	 było	 bronić	
również	 przed	 samymi	 Polakami.	 Początki	
niepodległości	 to	 czasy	 galopującej	 biedy,	
zarówno	 pojedynczych	 ludzi,	 jak	 i	 całego	
państwa.	 Ci	 pierwsi	 na	 potęgę	 kłusowali	
i	wycinali	drzewa	na	opał	i	budulec.	Państwo	
robiło	z	drewnem,	z	grubsza	rzecz	biorąc,	to	
samo,	tyle	że	legalnie	i	w	skali	bez	porówna-
nia	większej.	Dość	wspomnieć,	że	w	połowie	
lat	20.	XX	wieku	dochód	z	eksploatacji	drew-
na	 miał	 stanowić	 dla	 prężnie	 rozwijającego	
się	 kraju	 aż	 jedną	 trzecią	 przychodów	 ze	
wszystkich	gałęzi	przemysłu	państwowego.	
Dla	szybkiego	zysku	nie	wahano	się	dokony-
wać	 transakcji	 budzących	 wiele	 wątpliwo-
ści.	Mowa	tu	choćby	o	jednym	z	najgłośniej-
szych	kontraktów	tamtych	czasów,	kiedy	to	
rząd	 w	 zamian	 za	 szybką	 zaliczkę	 przyznał	
prawo	 do	 rabunkowej,	 jak	 się	 później	 oka-
zało,	wycinki	Puszczy	Białowieskiej	brytyj-
skiej	 firmie	 The Century European Timber 

Corporation,	w	dodatku	wyceniając	drewno	
o	20	proc.	poniżej	faktycznej	jego	wartości.	
I	tylko	do	pewnego	stopnia	da	się	to	wytłu-
maczyć	 faktem,	 że	 był	 to	 „rząd	 ostatniej	
szansy”,	 mający	 ocalić	 Polskę	 przed	 finan-
sową	 katastrofą,	 na	 skraju	 której	 wówczas	
się	znalazła.	Nawiasem	mówiąc,	rząd	okazał	
się	skuteczny	–	premier	Władysław	Grabski	
swoimi	reformami	istotnie	Polskę	ocalił.	Je-
śli	jednak	nawet	Grabski	–	człowiek	bardzo	
wrażliwy	na	kwestie	wsi	i	lasu	(był	m.in.	rek-
torem	 SGGW)	 –	 nie	 cofał	 się	 przed	 takimi	
krokami,	 polskie	 lasy	 naprawdę	 potrzebo-
wały	ochrony.

Teoretycznie	 dostały	 ją	 26	 czerwca	 1924	
roku.	 Wtedy	 właśnie	 Grabski,	 korzystając	
z	 przyznanych	 mu	 nadzwyczajnych	 upraw-
nień,	 powołał	 do	 życia	 Polskie	 Lasy	 Pań-
stwowe.	 Teoretycznie,	 bo	 zdaniem	 leśników	
przedstawiony	 im	 statut	 przedsiębiorstwa	
był	 „źle	 pomyślany”,	 jak	 przekonywał	 Adam	
Loret,	 a	 Adam	 Szwarc	 –	 redaktor	 „Lasu	 Pol-
skiego”	–	dodawał	mocniejszymi	słowami,	że	
jest	„dla	lasów	bezwzględnie	szkodliwy”.	Pro-
jekt	był	w	tak	oczywisty	sposób	obliczony	na	
niekontrolowaną	 eksploatację	 lasów,	 że	 wy-
wołał	bodaj	najbardziej	skoordynowaną	akcję	
protestacyjną	w	dziejach	polskiego	leśnictwa.	
Począwszy	 od	 połowy	 1924	 roku	 do	 grudnia	
członkowie	Związku	Zawodowego	Leśników	
dosłownie	atakowali	rząd	z	każdej	strony.	Pu-
blikowali	 w	 mediach	 ostre	 artykuły,	 na	 ręce	
najwyższych	 władz	 przesyłali	 niezliczone	
petycje,	lobbowali	w	prywatnych	rozmowach	
z	posłami	różnych	ugrupowań.	

... polskie lasy naprawdę potrzebowały 
ochrony. Teoretycznie dostały ją  
26 czerwca 1924 roku. Wtedy właśnie 
Grabski, korzystając z przyznanych mu 
nadzwyczajnych uprawnień, powołał  
do życia Polskie Lasy Państwowe.Prezydent RP Ignacy 

Mościcki przed frontem 
gajowych w Spale  
w Dniu św. Huberta. 
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Lasy Państwowe

Opór	 był	 tak	 powszechny,	 że	 już	 pod	 ko-
niec	 grudnia	 dekret	 o	 powołaniu	 Polskich	
Lasów	 Państwowych	 został	 przez	 prezy-
denta	 anulowany,	 z	 jednoczesnym	 podję-
ciem	 przez	 niego	 decyzji	 o	 wyodrębnieniu	
gospodarki	w	lasach	państwowych	w	odręb-
ną	 gałąź	 administracji	 państwa.	 Podlegała	
ona	co	prawda	Ministerstwu	Rolnictwa,	ale	
w	kwestii	obrotu	drewnem	bardzo	dużą	sa-
modzielność	 uzyskały	 dyrekcje	 okręgowe	
i	 nadleśnictwa.	 Lasy	 Państwowe	 uzyskały	
też	odrębny	budżet.	Był	to	z	pewnością	duży	
sukces	środowisk	leśnych,	choć	administro-
wanie	w	tym	kształcie	wprowadzało	jednak	
pewien	 element	 chaosu.	 Przejęcie	 ciężaru	
zarządzania	 przez	 instytucje	 średniego	
i	niższego	szczebla	było	o	tyle	rozsądne,	że	
te	 właśnie	 organy	 najlepiej	 znały	 lokalną	
specyfikę	rynku.	Brakowało	jednak	instytu-
cji	centralnej,	która	mogłaby	–	nie	ingerując	
w	 ową	 specyfikę	 –	 stworzyć	 ogólnopolski	
system	 zarządzania	 lasem,	 zarówno	 pod	
względem	gospodarczym,	jaki	i	czysto	przy-
rodniczym.	 Racjonalnie	 korzystać	 z	 lasu	
i	skutecznie	chronić	las.	

Powstanie	 Lasów	 Państwowych	 splotło	
się	 w	 naturalny	 sposób	 z	 zawirowaniami	
politycznymi	w	Polsce.	Po	przewrocie	majo-
wym	 Józefa	 Piłsudskiego	 nastąpiła	 tenden-
cja	do	centralizowania	zarządzania	dobrami	
państwowymi,	choćby	w	celu	nieco	większej	
nad	 nimi	 kontroli.	 Na	 tej	 fali	 we	 wrześniu	
1926	roku	minister	rolnictwa	utworzył	pod-
legły	 sobie	 bezpośrednio	 urząd	 nadzwy-
czajnego	 delegata	 do	 spraw	 administracji	
lasów	 państwowych.	 Na	 stanowisko	 to	 po-
wołał	 najwłaściwszego	 człowieka,	 jakiego	
mógł	 znaleźć,	 a	 mianowicie	 Adama	 Loreta.	
Stosunkowo	 młody,	 wówczas	 czterdziesto-
dwuletni,	 był	 leśnikiem	 z	 krwi	 i	 kości.	 Już	
jako	 dziewiętnastolatek	 zaczął	 uczęszczać	
do	 Krajowej	 Szkoły	 Gospodarstwa	 Laso-
wego	 we	 Lwowie,	 później	 ukończył	 studia	
w	 Saskiej	 Akademii	 Leśnej	 w	 Tharandcie	
koło	Drezna,	a	następnie	przeszedł	całą	dro-
gę	leśnej	kariery,	od	technika	leśnego	do	dy-

rektora	nowo	utworzonej	w	1925	roku	Dyrek-
cji	 Lasów	 Państwowych	 w	 Warszawie.	 Pięć	
lat	 później,	 został	 powołany	 na	 kierownika	
powstałej	 wówczas	 Dyrekcji	 Naczelnej	 La-
sów	Państwowych,	a	w	lutym	1934	roku	mia-
nowany	 przez	 Prezydenta	 RP	 na	 dyrektora	
naczelnego	Lasów	Państwowych,	na	którym	
to	stanowisku	pracował	aż	do	wybuchu	woj-
ny	we	wrześniu	1939	roku.

Choć	 miał	 naturę	 urzędnika,	 a	 nie	 rewo-
lucjonisty,	 jego	 wizja	 lasów	 polskich	 była	
klarowna	i	przeprowadził	ją	faktycznie	z	im-
petem	rewolucjonisty.	Uregulował	wielkość	
nadleśnictw,	zadbał	o	kompetencje	pracow-
ników	 wszystkich	 szczebli,	 przy	 obsadzie	
kierując	 się	 stosownym	 do	 stanowiska	 wy-
kształceniem,	rozwinął	przemysł	tartaczny,	
dzięki	 czemu	 zwiększył	 rentowność	 eks-
portu	 polskiego	 drewna,	 szczególną	 jednak	
uwagę	 przykładał	 do	 planów	 urządzenia	
lasu,	 których	 dotychczasowy	 stan	 oceniał	
bardzo	krytycznie.	

Ważną	 zmianą	 –	 choć	 w	 tym	 przypadku	
było	to	raczej	zainicjowanie	procesu	niż	jed-
norazowe	 posunięcie	 –	 było	 przejęcie	 pod	
własny	zarząd	wyróbki	i	transportu	drewna,	
dotychczas	bazujących	na	sieci	koncesjono-
wanych	pośredników.	Musiał	mieć	pod	tym	
względem	naprawdę	mocne	plecy	w	rządzie,	
skoro	 udało	 mu	 się	 nawet	 zerwać	 rabunko-
wy	kontrakt	z	The Century European Timber 
Corporation,	choć	kosztowało	to	Polskę	łącz-
nie	 525	 tys.	 	 funtów	 szterlingów.	 Nawiasem	
mówiąc,	zyskał	tym	wielki	aplauz	opinii	pu-
blicznej	i	prasy.

Do	 wybuchu	 II	 wojny	 światowej	 więcej	
w	 Polsce	 zalesiano	 niż	 wycinano.	 Uzupeł-
niono	214	tys.	ha	zrębów	wojennych	i	zalesio-
no	 dalszych	 kilkadziesiąt	 tysięcy	 hektarów	
nieużytków	 –	 ogólna	 powierzchnia	 lasów	
Polski	wzrosła	do	2,5	mln	ha,	a	jednocześnie	
eksport	drewna	z	Polski,	tylko	w	latach	1932–	
-1936,	 zwiększył	 się	 prawie	 siedmiokrotnie,	
osiągając	 wielkość	 636	 tys.	 m3.	 Już	 tylko	 te	
statystyki	jednoznacznie	potwierdzają:	Lasy	
Państwowe	nie	mogły	nie	powstać…

Mecz piłki nożnej 
Warszawianka – 
Gedania  
na stadionie 
w Warszawie.  
W tle widoczny 
gmach Dyrekcji 
Naczelnej Lasów 
Państwowych  
przy ul. Wawelskiej 
52/54.  

Kwiecień 1939 r. 

Nowy gmach 
Dyrekcji Naczelnej 
Lasów  
Państwowych  
w Warszawie 
przy 
ul. Wawelskiej. 

Rok 1937
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Lasy Państwowe

Do wybuchu II wojny światowej więcej 
w Polsce zalesiano niż wycinano. 
Uzupełniono 214 tys. ha zrębów 
wojennych i zalesiono dalszych 
kilkadziesiąt tysięcy hektarów 
nieużytków – ogólna powierzchnia 
lasów Polski wzrosła do 2,5 mln ha, 
a jednocześnie eksport drewna z Polski, 
tylko w latach 1932–1936, zwiększył 
się prawie siedmiokrotnie, osiągając 
wielkość 636 tys. m3.

 
Dzień św. Huberta w Spale. Prezydent 
opuszczający kościół przed dalszymi 
uroczystościami. 

1 listopada 1933 r.

Godło Lasów Państwowych z roku 1933

Ćwiczenia przeciwpożarowe strażaków  
w podwarszawskich lasach.

Maj 1935 r.
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Lasy Państwowe 3130

Próby żywicowania sosny w leśnictwie Ruda, 
Nadleśnictwie Puławy.

Rok 1925



Lasy Państwowe

 
Pomost do ryzowania drewna

Pawilon Leśnictwa na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu.

Rok 1929

XVI Międzynarodowe Targi Wschodnie  
we Lwowie. Fragment pawilonu 
centralnego z wystawą „Nasze lasy”. 

Wrzesień 1936 r.

Wystawa „Nasze lasy” w Warszawie. 

Kwiecień 1937 r.

Wystawa „Nasze lasy” w Warszawie. 
Otwarcie wystawy przez ministra Juliusza 
Poniatowskiego. 

Kwiecień 1937 r.
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Lasy Państwowe

Lasy Państwowe nie mogły  
nie powstać. Mogły mieć inną nazwę,  
inny statut, inną osobowość prawną, 
ale istnienie tego rodzaju państwowego 
przedsiębiorstwa było po 1918 roku 
absolutną koniecznością. I to palącą. 

Wystawa „Drzewo–Drewno–Drzeworyt” 
w gmachu Dyrekcji Naczelnej Lasów 
Państwowych w Warszawie. Wiceminister 
wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego Jerzy Aleksandrowicz 
w towarzystwie profesora Wojciecha 
Jastrzębowskiego i dyrektora naczelnego 
Lasów Państwowych Adama Loreta 
(w środku) podczas zwiedzania wystawy 
w dniu otwarcia.

Kwiecień 1938 r.

Zalesianie i sadzenie traw na wydmach 
Półwyspu Helskiego

Przystań Przysposobienia Wojskowego 
Leśników w Łucku. 

Maj 1937 r.

Choinka z Mikołajem dla dzieci członków 
Rodziny Leśnika w Poznaniu
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Leśne ścieżki do niepodległości

łopot	w	tym,	że	nie	było	ludzi.	Więk-
szość	 wykształconych	 leśników	
z	zaboru	rosyjskiego	utkwiło	w	bol-
szewickiej	 Rosji	 –	 na	 ziemiach	 pol-
skich	nie	było	dla	nich	pracy,	osiedli	

więc	w	lasach	rosyjskich,	a	jeśli	nawet	chcieli	
wrócić,	to	w	warunkach	rewolucji,	wojny	do-
mowej,	 a	 potem	 polsko-bolszewickiej,	 było	
to	 niemal	 niemożliwe.	 W	 zaborze	 pruskim	
prawie	 w	 ogóle	 nie	 było	 polskich	 leśników,	
bo	mogli	nimi	być	wyłącznie	Niemcy.	Najle-
piej	było	w	Galicji	–	Austro-Wegry	były	zbyt	
wielonarodowościową	 monarchią,	 by	 jakoś	
specjalnie	 uciskać	 poszczególne	 nacje,	 Po-
lacy	 mieli	 więc	 dość	 swobody,	 by	 z	 zawodu	
być	 również	 leśnikami.	 Wykształconymi	 –	
mogli	studiować	i	w	Krakowie,	i	we	Lwowie,	
co	 sprawiło,	 że	 stąd	 właśnie	 wywodziły	 się	
pierwsze	kadry	leśne	niepodległej	Polski.

Adam	 Loret	 urodził	 się	 w	 galicyjskim	 Ja-
śle.	Był	rok	1884,	a	więc	okres,	kiedy	Podkar-
pacie	bardziej	niż	z	lasami	mogło	kojarzyć	się	
z	 intensywnie	 rozwijanym	 przez	 Ignacego	
Łukasiewicza	 przemysłem	 naftowym.	 Lo-
reta	nafta	jednak	nie	interesowała.	Po	ukoń-
czeniu	 gimnazjum	 w	 rodzinnym	 mieście,	
bez	 większego	 wahania	 zdecydował	 się	 na	
studia	w	lwowskiej	Wyższej	Szkole	Lasowej,	
specjalizując	się	w	urządzaniu	lasu.	Ważniej-
sza	chyba	jednak	okazała	się	dla	niego	nauka	
w	saksońskim	Tharandcie,	którą	podjął	póź-
niej.	To	tu	poznał	podstawy	nowoczesnej	go-
spodarki	leśnej,	wyczulił	się	na	ekonomiczny	
jej	aspekt,	nauczył	się	też	zasad	organizowa-
nia	 nowoczesnej	 administracji	 leśnej.	 Po-
nieważ	 przez	 kolejnych	 dziesięć	 lat	 wcielał	
tę	 wiedzę	 w	 życie,	 praktykując	 w	 majątku	
Branickich	w	okolicach	Żywca,	w	momencie	
odzyskiwania	 przez	 Polskę	 niepodległości	
był	 bez	 wątpienia	 jednym	 z	 najlepiej	 przy-
gotowanych	 ludzi	 do	 uczynienia	 z	 polskich	
lasów	 państwowych	 zwartego	 i	 wydajnego	

podmiotu	gospodarczego.	Nic	też	dziwnego,	
że	od	1920	roku,	kiedy	to	przeszedł	do	służby	
państwowej,	piął	się	coraz	wyżej	w	struktu-
rach	polskiej	administracji	leśnej,	by	w	roku	
1925	 	 zostać	 pierwszym	 dyrektorem	 nowo	
utworzonej	 Dyrekcji	 Lasów	 Państwowych	
w	 Warszawie.	 W	 roku	 1931	 Prezydent	 RP	
mianował	 Adama	 Loreta	 na	 dyrektora	 na-
czelnego	Lasów	Państwowych.

Jego	 zasługi	 są	 bezdyskusyjne.	 Przepro-
wadził	 inwentaryzację	 zasobów	 leśnych	
Polski,	 opracował	 „Główne	 wytyczne	 dla	
krajowego	 gospodarstwa	 leśnego”,	 których	
założenia	 –	 choć	 rzecz	 jasna	 konsultowane	
z	zespołem	fachowców	–	wytyczyły	politykę	
leśną,	 kontynuowaną	 do	 wybuchu	 II	 wojny	
światowej.	 Loret	 konsekwentnie	 zmierzał	
do	 scentralizowania	 zarządzania	 lasami,	
skupienia	 w	 rękach	 kierowanej	 przez	 siebie	
firmy	 całości	 przemysłu	 drzewnego	 –	 łącz-
nie	z	obróbką	drewna	i	jego	eksportem.	Jeśli	
wierzyć	 wspomnieniom,	 był	 szefem	 suro-
wym	 i	 apodyktycznym,	 ale	 statystyki	 nie	
kłamią	 –	 również	 	 niezwykle	 skutecznym.	
Pod	 jego	 zarządem	 przemysł	 leśny	 stał	 się	
jednym	 z	 najbardziej	 dochodowych	 sekto-
rów	 polskiej	 gospodarki	 międzywojennej,	
także	w	czasach	kolejnych	kryzysów.

Po	 wybuchu	 wojny	 Loret	 wraz	 z	 gronem	
współpracowników	 Dyrekcji	 Naczelnej	
Lasów	 Państwowych	 ewakuował	 się	 na	
wschód.	 W	 okolicach	 Pińska,	 po	 nocy	 spę-
dzonej	 w	 siedzibie	 Nadleśnictwa	 Naliboki,	
zostali	 zatrzymani	 przez	 nadciągających	
Rosjan,	rozdzieleni	i	osadzeni	w	więzieniach	
NKWD.	Dyrektor	trafił	do	Wołożyna.	

Dalsze	 losy	 Adama	 Loreta	 nie	 są	 jasne	 –	
istnieje	kilka	ich	wersji.	Jak	wynika	ze	wspo-
mnień	 Bolesława	 Zmitrowicza,	 który	 miał	
okazję	rozmawiać	z	osadzonym	wraz	z	Lore-
tem	gajowym	Franciszkiem	Dubickim,	ostat-
nie	minuty	życia	dyrektora	wyglądały	tak:

Ludzie lasu – Adam Loret  
i Jan Miklaszewski

Strażnik leśny. 

Listopad 1937 r.
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Ludzie lasu – Adam Loret i Jan Miklaszewski

Adam Loret, dyrektor naczelny Lasów Państwowych. 

Zdjęcie z lat 1934–1939

Jan Miklaszewski, dyrektor Departamentu Leśnictwa 
Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych. 

Rok 1927

„Więźniom	 i	 furmanom	 oznajmiono,	 że	
pojadą	 do	 lasu	 po	 drewno	 dla	 więzienia.	
I	 rzeczywiście,	 w	 jakiś	 czas	 później	 wszy-
scy	znaleźli	się	w	lesie	nad	rzeką	Świsłoczą,	
o	jakieś	10	km	drogi	od	Wołożyna,	w	lasach	
majątku	 Pierszaje	 (…).	 Po	 wjeździe	 do	 lasu,	
eskorta	 NKWD	 poprzez	 krzyki	 i	 pogróżki	
zastrzelenia	każdego,	kto	choćby	się	odwró-
ci,	wprowadziła	atmosferę	terroru	i	strachu.	
Gajowy	 F.	 Dubicki	 wraz	 z	 innym	 więźniem	
zaczęli	 rozbierać	 stos	 drewna	 i	 szczapy	

wrzucać	do	wozu.	W	pobliżu	to	samo	robili	
inny	 więźniowie.	 Nieopodal	 pracował	 Dy-
rektor	 Loret.	 W	 pewnym	 momencie,	 a	 było	
to	 około	 godziny	 14-ej,	 padł	 strzał	 i	 Franci-
szek	 Dubicki	 zobaczył,	 jak	 Dyrektor	 zato-
czył	się	i	padł	rażony	kulą”.

Wersję	 tę	 podważa	 jednak	 Józef	 Broda,	
który	przeprowadził	w	tej	sprawie	dociekli-
we,	 trwające	 kilkanaście	 lat	 śledztwo.	 Zda-
niem	 profesora,	 dyrektor	 nie	 trafił	 do	 wię-
zienia	 w	 Wołożynie,	 lecz	 po	 przesłuchaniu	
w	 areszcie	 nowogródzkim	 wywieziono	 go	
do	 Mińska,	 gdzie	 przebywał	 prawdopodob-
nie	do	25	lub	26	czerwca	1941	roku,	kiedy	to	
miał	zginąć	w	masowej	eksterminacji	więź-
niów.	 Profesor	 Broda	 przyznaje	 co	 prawda,	
że	 nie	 ma	 na	 to	 twardych	 dowodów,	 jednak	
jego	 drobiazgowa	 rekonstrukcja	 ostatnich	
miesięcy	 życia	 Loreta,	 dotarcie	 do	 niezna-
nych	 wcześniej	 źródeł	 –	 w	 tym	 arcyważnej	
relacji	 córki	 nadleśniczego	 Nadleśnictwa	
Naliboki	 –	 sugerują,	 by	 wersję	 Zmitrowicza	
odrzucić.

Jan	 Miklaszewski	 był	 dekadę	 starszy	 od	
Adama	Loreta,	ale	przeżył	go	o	ponad	cztery	
lata.	 Był	 człowiekiem	 zupełnie	 innego	 tem-
peramentu.	 Już	 w	 czasie	 studiów	 zaanga-
żował	 się	 w	 socjalistyczną	 konspirację,	 był	
związany	 z	 PPS,	 współpracował	 z	 Józefem	
Piłsudskim	 i	 co	 najmniej	 dwukrotnie	 był	
przez	 władze	 carskie	 osadzany	 w	 więzie-
niach.	 Nie	 przeszkodziło	 mu	 to	 ukończyć	
studiów	 leśnych	 w	 Petersburgu,	 pracować	
w	 zarządzie	 lasów	 Ordynacji	 Zamoyskich,	
później	 zaś	 –	 gdy	 musiał	 uciekać	 przed	 ko-
lejnym	 aresztowaniem	 do	 Galicji	 –	 w	 lasach	
Sapiehów	w	Krasiczynie.

Jako	 zadeklarowany	 piłsudczyk	 (podob-
nie	 jak	 Loret)	 miał	 w	 pewnym	 sensie	 uła-
twiony	 start	 w	 administracji	 odrodzone-
go	 państwa.	 Bezpośrednio	 po	 odzyskaniu	
niepodległości	 został	 szefem	 Sekcji	 Lasów	
w	Ministerstwie	Rolnictwa	i	Dóbr	Państwo-
wych,	 po	 dokonanej	 zaś	 dwa	 lata	 później	
reorganizacji,	 dyrektorem	 Departamentu	
Leśnictwa	 w	 Ministerstwie	 Rolnictwa	 i	 Re-

form	 Rolnych.	 Ale	 jego	 kariery	 nie	 należy	
łączyć	wyłącznie	z	kwestiami	politycznymi,	
był	bowiem	Miklaszewski	wybitnym	znaw-
cą	 problematyki	 leśnej	 –	 jeszcze	 pod	 zabo-
rami	 dzielił	 czas	 między	 kolportowaniem	
niepodległościowej	bibuły	i	publikowaniem	
swoich	 artykułów	 w	 leśnej	 prasie	 nauko-
wej.	W	latach	1907–1917	napisał	kilkanaście	
większych	 rozpraw,	 w	 tym	 tak	 ważną,	 jak	
opublikowana	 w	 „Sylwanie”	 pod	 tytułem	
„Lasy	na	ziemiach	polskich	i	ich	los	podczas	
inwazji”,	 dotyczącą	 zniszczeń	 dokonanych	
w	 lasach	 przez	 wojska	 walczące	 w	 I	 wojnie	
światowej.	

Pracy	 naukowej	 poświęcił	 się	 też	 po	 roz-
wiązaniu	 Departamentu	 Leśnictwa	 w	 1931	
roku.	Już	w	roku	następnym	habilitował	się,	
wkrótce	 został	 profesorem	 zwyczajnym,	
a	od	1936	roku	był	rektorem	Szkoły	Głównej	
Gospodarstwa	Wiejskiego.	Nie	przestał	nim	
być	 także	 pod	 okupacją	 niemiecką.	 Do	 1944	
roku	 kierował	 podziemnym	 nauczaniem.	
Miał	już	wówczas	siedemdziesiąt	lat	i	warun-
ki	 okupacji	 okazały	 się	 zbyt	 ciężkie	 dla	 jego	
organizmu.	Zmarł	w	lutym	tego	samego	roku	
w	mieszkaniu	na	warszawskiej	Ochocie.

Wiele	 się	 mówiło	 o	 wzajemnej	 niechęci	
między	Loretem	i	Miklaszewskim.	Zważyw-
szy	na	biegunowo	różne	cechy	charakteru	–	
pierwszy	 był	 chłodnym	 urzędnikiem,	 drugi	
targanym	wielkim	temperamentem	rewolu-
cjonistą	 –	 nie	 jest	 to	 wykluczone.	 Zupełnie	
nie	 zmienia	 to	 jednak	 faktu,	 że	 obaj	 musieli	
ze	 sobą	 ściśle	 współpracować	 i	 koniec	 koń-
ców	była	to	współpraca	korzystna	dla	każdej	
z	 zainteresowanych	 stron.	 A	 już	 najbardziej	
dla	 lasów:	 Loret	 myślał	 w	 kategoriach	 eko-
nomicznych,	Miklaszewski	zaś	–	przyrodni-
czych.	Tylko	zderzenie	obu	tych	postaw	po-
zwoliło	odradzającej	się	Polsce	osiągać	z	lasu	
duże	 zyski,	 a	 jednocześnie	 las	 ten	 odnowić	
po	 zniszczeniach	 okresu	 zaborów	 i	 I	 wojny	
światowej.

Oczywiście	 Miklaszewski	 i	 Loret	 nie	
funkcjonowali	 w	 próżni.	 Zarówno	 nad,	 jak	
i	 pod	 nimi	 działali	 ludzie	 doskonale	 znają-

cy	 –	 z	 wykształcenia	 i	 praktyki	 –	 korzyści,	
jakie	 człowiek	 i	 las	 mogą	 sobie	 nawzajem	
wyświadczać.	 W	 pierwszej	 kategorii	 dość	
tu	 wspomnieć	 premiera	 Władysława	 Grab-
skiego,	 ojca	 złotego,	 czy	 sześciokrotnego	
ministra	 rolnictwa	 Juliusza	 Poniatowskie-
go.	W	drugiej	zaś	całe	mnóstwo,	przeważnie	
anonimowych	 dziś	 leśników,	 wykształco-
nych	 już	 na	 uczelniach	 niepodległej	 Polski.	
Bo	jeśli	w	1918	roku	kłopotem	był	brak	takich	
ludzi,	to	już	w	kilka	lat	potem	było	ich	wielu.
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Ludzie lasu – Adam Loret i Jan Miklaszewski

Prezydent RP Ignacy Mościcki na zawodach strzeleckich w Spale z okazji Dnia św. Huberta. Za prezydentem stoją m.in. dyrektor naczelny 
Lasów Państwowych Adam Loret ( w szarym kapeluszu) i syn prezydenta Michał Mościcki (w jasnym kaszkiecie). 

Listopad 1930 r.
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Ludzie lasu – Adam Loret i Jan Miklaszewski

Miklaszewski i Loret nie funkcjonowali 
w próżni. Zarówno nad, jak i pod nimi 
działali ludzie doskonale znający – 
z wykształcenia i praktyki – korzyści, 
jakie człowiek i las mogą sobie 
nawzajem wyświadczać. W pierwszej 
kategorii dość tu wspomnieć premiera 
Władysława Grabskiego, ojca złotego, 
czy sześciokrotnego ministra rolnictwa 
Juliusza Poniatowskiego. W drugiej 
zaś całe mnóstwo, przeważnie 
anonimowych dziś leśników, 
wykształconych już na uczelniach 
niepodległej Polski.

 
Zjazd dyrektorów Lasów Państwowych 
w Gdyni. Stoją od lewej: dyrektor 
naczelny Lasów Państwowych Adam Loret 
(oznaczony krzyżykiem), dyr. Sielużycki 
z Bydgoszczy (1), dyr. Neuman z Łucka (2), 
dyr. Lorkiewicz z Torunia (3), dyr. Rogiński 
z Siedlec (4), dyr. Szemiot z Wilna (5), 
dyr. Grzegorzewski z Poznania (6), poseł 
Chmielewski (7), dyr. Lisowski z Warszawy 
(8), dyr. Mickiewicz z Radomia (9),  
dyr. Modzelewski z Białowieży (10),  
dyr. Szubert ze Lwowa (11). 

Oznaczenia i podpis z lipca 1932 r.

Siedziba Nadleśnictwa w Nalibokach. 
Tutaj dyr. Adam Loret wraz 
z towarzyszącymi mu osobami z Dyrekcji 
Naczelnej Lasów Państwowych spędził 
ostatnią noc przed aresztowaniem  
przez oddział NKWD. 

28 kwietnia 1937 r.

Rektorzy szkół wyższych u prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego. Od lewej: rektor 
Akademii Stomatologicznej w Warszawie 
prof. Jerzy Modrakowski, rektor Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie prof. Jan Miklaszewski, 
rektor Politechniki Warszawskiej prof. Józef 
Zawadzki, rektor Akademii Sztuk Pięknych 
prof. Wojciech Jastrzębowski, prezydent 
Ignacy Mościcki, rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego prof. Włodzimierz 
Antoniewicz. 

7 października 1938 r.
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Leśne ścieżki do niepodległości

siądz	 Józef	 Herman	 Osiński	 uro-
dził	się	co	prawda	w	połowie	XVIII	
wieku,	 ale	 pod	 względem	 intelek-
tualnym	 był	 człowiekiem	 rene-
sansu.	 Nazywa	 się	 go	 pierwszym	

polskim	elektrykiem,	ale	interesował	się	też	
mechaniką	i	metalurgią,	był	pionierem	fizjo-
logii	roślin,	a	zdarzało	mu	się	nawet	wykła-
dać	 poetykę.	 Tak	 po	 prawdzie	 interesował	
się	wszystkim,	czasem	rzeczami	zaskakują-
cymi.	W	1777	roku,	w	swoim	dziele	„Fizyka	
doświadczeniem	 stwierdzona”,	 zanotował	
np.:	„Tartaka	jedna	część	należy	do	podno-
szenia	 piły	 i	 rżnięcia;	 druga	 do	 nadawania	
drewna”.	 To	 w	 zasadzie	 nic	 odkrywczego,	
gdyby	nie	fakt,	że	jest	to	jeden	z	pierwszych	
polskich	opisów	pracy	nad	obróbką	drewna.	
Nie	do	końca	wiadomo,	kiedy	dokładnie	po-
jawił	się	w	Polsce	tartak,	wiadomo	jednak	na	
pewno,	że	w	1533	roku	przywilej	na	jego	bu-
dowę	otrzymał	Kraków	–	urządzenie	musia-
ło	być	więc	już	wówczas	znane	i	powszech-
nie	 stosowane.	 Wiadomo	 też,	 że	 pierwsze	
tartaki	 poruszane	 były	 siłą	 wody,	 podobnie	
jak	w	owym	czasie	młyny.	

Obróbka	 drewna	 była	 jedną	 z	 podsta-
wowych	 czynności	 plemion	 słowiańskich	
na	 ziemiach	 polskich.	 Musiała	 być	 choćby	
z	 tej	 racji,	 że	 tereny	 zamieszkiwane	 przez	
Słowian	 porośnięte	 były	 w	 całości	 lasem,	
a	Słowianie	–	jak	wykazały	ostatnie	badania	
archeologiczne	 –	 bynajmniej	 nie	 zasiedlali	
leśnych	 polan,	 lecz	 karczowali	 las	 (defore-
stacja	 okolic	 Gniezna	 była	 zbliżona	 do	 dzi-
siejszej),	 drewno	 zaś	 wykorzystywali	 do	
wszystkiego:	 budowy	 domostw,	 produkcji	
narzędzi,	a	także	–	w	dużej	ilości	–	do	ogrze-
wania	i	wytopu	żelaza	(M.	Miśkiewicz,	„Ży-
cie	 codzienne	 mieszkańców	 ziem	 polskich	
we	 wczesnym	 średniowieczu”,	 Warszawa	
2010).	 Aż	 do	 końca	 XIX	 wieku	 tartacznic-
two	było	rzemiosłem.	Na	mniejszą	lub	więk-

szą	 skalę,	 z	 upływem	 dziesięcioleci,	 coraz	
bardziej	 zmechanizowanym,	 wykorzystu-
jącym	 nowe	 źródła	 energii,	 ale	 jednak	 rze-
miosłem,	 zazwyczaj	 zaspokajającym	 rynki	
lokalne.	 O	 przemyśle	 tartacznym	 można	
mówić	 dopiero	 w	 dwudziestoleciu	 między-
wojennym.	A	i	to	od	czasu,	gdy	udało	się	już	
zakończyć	wojnę	polsko-bolszewicką,	usta-
lić	 ostatecznie	 granice,	 a	 także	 scalić	 pod	
względem	prawnym	i	gospodarczym	ziemie	
byłych	zaborów.	To	zaś	nastąpiło	nie	wcze-
śniej	niż	w	połowie	lat	20.	ubiegłego	wieku.

Bo	po	odzyskaniu	niepodległości	nie	było	
z	 czego	 tworzyć	 przemysłu.	 Na	 przykład	
w	 byłym	 Królestwie	 Polskim	 istniały	 304	
tartaki,	 z	 których	 działała	 jednak	 zaledwie	
trzecia	 część.	 Jeszcze	 gorzej	 było	 na	 zie-
miach	 wschodnich,	 gdzie	 z	 250	 zakładów	
funkcjonowało	 nieco	 ponad	 40.	 Tak	 na-
prawdę	proporcje	wyglądały	dużo	gorzej,	bo	
teoretycznie	 istniały	 też	 zaimprowizowane	
tartaki,	 dostarczające	 zaborcom	 drewna	 na	
potrzeby	I	wojny	światowej,	te	jednak	zosta-
ły	 zdewastowane	 przez	 działania	 wojenne.	
Mało	tego	–	praktycznie	wszystkie	istniejące	
i	 działające	 tartaki	 były	 zakładami	 małymi,	
najczęściej	jednotrakowymi,	zatrudniający-
mi	maksymalnie	15	osób.	

W tartaku i dowcipie

Tartak Braci 
Groedel  
w Demni (Stryj, 
Stanisławów). 
Widoczne 
m.in.: tartak, 
klocowisko, 
ślusarnia  
i stolarnia

Tartak w Tomaszgrodzie. 
Zdjęcie pozowane

K
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W tartaku i dowcipie

Mimo	 więc	 postępu	 technologicznego,	
który	 wkroczył	 do	 drzewnictwa	 pod	 ko-
niec	 minionego	 stulecia,	 w	 połowie	 lat	 20.	
XX	 wieku	 można	 było	 mówić	 co	 najwyżej	
o	drobnym,	lokalnym	rzemiośle.

Formalnie	 rewolucję	 w	 tej	 dziedzinie	
przyniósł	 rok	 1926.	 Formalnie,	 bo	 wtedy	
właśnie	 podjęto	 decyzję	 o	 ujednoliceniu	
przemysłu	 drzewnego,	 stopniowym	 wyku-
pywaniu	 przez	 Lasy	 Państwowe	 prywat-
nych	zakładów	obróbki	drewna	i	uczynieniu	
z	 sektora	 drzewnego	 zwartej,	 	 dochodowej	
gałęzi	 przemysłu.	 Stawiano	 nowe,	 dużo	
większe	tartaki	i	modernizowano	stare.	Za-
równo	jedne	jak	i	drugie	wyposażano	w	naj-
nowocześniejszy	 sprzęt	 –	 nie	 tylko	 insta-
lowano	 traki,	 ale	 też	 obrabiarki,	 suszarnie,	
skrzynkarnie.	 Przy	 wszystkich	 budowano	
bocznice	 kolejowe,	 odgórnie	 zorganizowa-
no	 stałe	 zaopatrywanie	 zakładów	 w	 suro-
wiec.	 Wszystkie	 te	 zabiegi	 okazały	 się	 zdu-
miewająco	 skuteczne.	 W	 1935	 roku,	 kiedy	
w	 rękach	 Lasów	 Państwowych	 znajdowały	
się	zaledwie	42	zakłady	(135	traków)	na	1449	
istniejących	 wtedy	 w	 Polsce,	 przetarły	 one	
„1/5	 miąższości	 tarcicy	 w	 kraju”	 –	 jak	 wyli-
czyli	 Witold	 Dzbeński	 i	 Hanna	 Pachelska	
w	 rozdziale	 „Tartacznictwo	 i	 przemysł	 le-
śny	 w	 II	 Rzeczpospolitej”	 („Z	 dziejów	 La-
sów	 Państwowych	 i	 leśnictwa	 polskiego	
1924–2004	 ”,	 t.	 I,	 Warszawa	 2005).	 	 Ale	 na-
wet	 i	 ta	 przetarta	 w	 tartakach	 prywatnych	
tarcica	i	tak	znajdowała	się	w	obrocie	Lasów	
Państwowych.	Utworzona	wówczas	Polska	

Aż do końca XIX wieku tartacznictwo było 
rzemiosłem. Na mniejszą lub większą skalę, 
z upływem dziesięcioleci, coraz bardziej 
zmechanizowanym, wykorzystującym 
nowe źródła energii, ale jednak 
rzemiosłem, zazwyczaj zaspokajającym 
rynki lokalne. O przemyśle tartacznym 
można mówić dopiero w dwudziestoleciu 
międzywojennym. 

Wnętrze nowej  
hali tartaku  
w Hajnówce. 

Kwiecień 1939 r. 

Tartak 
w Hajnówce 
– nowe hale 
tartaczne

Agencja	 Drzewna	 Paged	 w	 praktyce	 nad-
zorowała	 cały	 wewnętrzny	 rynek	 drzewny	
i	kierowała	eksportem.

Jednym	 z	 najmniej	 dostrzeganych,	 a	 by-
najmniej	 nie	 najmniejszym	 talentem	 Ada-
ma	 Loreta	 była	 umiejętność	 kreowania	
wizerunku	 Lasów	 Państwowych.	 Nic	 też	
dziwnego,	że	o	polskich	sukcesach	w	prze-
myśle	 i	 handlu	 drzewnym	 mówiło	 się	 i	 pi-
sało	wiele.	Czasem	ze	skutkiem	dość	zaska-
kującym.	 Na	 pomysł	 swojego	 udziału	 w	 tej	
gałęzi	 gospodarki	 wpadł	 nawet	 Stanisław	
Ignacy	 Witkiewicz.	 Jego	 małżonka,	 Jadwi-
ga	Witkiewiczowa,		wspominała:

„Pewnego	dnia,	po	powrocie	moim	z	biu-
ra,	 Staś	 wręczył	 mi	 z	 tajemniczą	 miną	 nu-
mer	 »Gazety	 Drzewnej«	 (nie	 pamiętam	
dokładnie	 tytułu)	 z	 prośbą	 o	 przejrzenie.	
Znajdował	 się	 tam	 artykuł	 Stasia	 o	 możli-
wościach	 wyrobów	 z	 olchy.	 Artykuł	 utrzy-
many	początkowo	w	poważnym	tonie	prze-
szedł	 potem	 w	 pełną	 humoru	 i	 pomysłów	
bzdurę.	 Okazało	 się,	 że	 to	 właśnie	 ten	 po-
ważny	 przemysłowiec	 (dr	 Emil	 Ginzburg,	
który	wraz	bratem	inwestował	w	przemysł	
sklejkowy	 –	 przyp.	 aut.)	 ułatwił	 Stasio-
wi	 wydrukowanie	 artykułu,	 który	 musiał	
wzbudzić	wielkie	zdziwienie	wśród	czytel-
ników	gazety”.

Artykuł	 był	 oczywiście	 żartem	 tego	 nie-
poprawnego	 kpiarza,	 ale	 o	 dziwo	 wywołał	
spory	 oddźwięk	 w	 branży.	 Szczególnie	 zaś	
poruszyły	 czytelników	 kompletnie	 ab-
surdalne	 doniesienia	 o	 „produkcji	 skrzyń	
z	 dykty	 fornirowanej	 szlachetnymi	 gatun-
kami	 drewna”,	 a	 także	 o	 tym,	 że	 podbijają	
one	świat.	24	listopada	1934	roku	na	łamach	
„Rynku	 Drzewnego”	 pojawił	 się	 artykuł	
punktujący	wszystkie	„błędy”	autora;	nosił	
wymowny	 tytuł:	 „Dykta	 wypiera…	 dyktę”.	
Witkacy	 musiał	 mieć	 niezły	 ubaw,	 czyta-
jąc	 medialne	 komentarze	 fachowców.	 Nie-
chcący	 jednak	 swoim	 dowcipem	 potwier-
dził	 rzecz	 całkiem	 poważną,	 	 mianowicie	
to,	 że	 o	 polskim	 drewnie	 było	 w	 tamtych	
latach	po	prostu	głośno.	
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W tartaku i dowcipie

...w byłym Królestwie Polskim istniały 
304 tartaki, z których działała jednak 
zaledwie trzecia część. Jeszcze gorzej było 
na ziemiach wschodnich, gdzie z 250 
zakładów funkcjonowało nieco ponad 
40. Tak naprawdę proporcje wyglądały 
dużo gorzej...

Ładownia tartaku w Krechowicach 

Tartak Schobsel Blocha w Delatynie – 
widok ogólny placu materiałowego

Tartak firmy Mikuliczyn S.A. 
w Mikuliczynie – plac klocowy zniszczony 
przez powódź. 

31 sierpnia 1927 r.

4948



W tartaku i dowcipie

Plac materiałowy 
tartaku 
należącego  
do The Anglo- 
-European  
Company Ltd 
w Worochcie 
(Nadwórna, 
Stanisławów)  

Tartak w Skolem. 

Sierpień 1937 r.

Wyładunek 
drewna w tartaku 
w Skolem. 

Sierpień 1937 r.

Robotnicy przy 
pracy w tartaku 
w Skolem. 

Sierpień 1937 r.
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W tartaku i dowcipie

Stawiano nowe, dużo większe tartaki 
i modernizowano stare. Zarówno 
jedne, jak i drugie wyposażano 
w najnowocześniejszy sprzęt –  
nie tylko instalowano traki, ale też 
obrabiarki, suszarnie, skrzynkarnie. 
Przy wszystkich budowano bocznice 
kolejowe, odgórnie zorganizowano stałe 
zaopatrywanie zakładów w surowiec. 
Wszystkie te zabiegi okazały się 
zdumiewająco skuteczne.

 
Wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Ołyce 
na Wołyniu. Prezydent ze świtą zwiedza tartaki 
księcia Janusza Radziwiłła. Widoczni są m.in.:  
gen. Stanisław Taczak, płk Jan Głogowski,  
mjr Kazimierz Jurgielewicz. 

Lipiec 1929 r.

Wizyta ministra rolnictwa Karola Niezabytowskiego 
w Fabryce Przetworów Drzewnych w Białowieży. 
Minister Karol Niezabytowski (drugi od lewej), 
dyrektor Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych 
w Białowieży inż. Edward Szemiot (pierwszy  
od lewej), dyrektor Departamentu Ochrony Lasów 
Ministerstwa Rolnictwa Jan Miklaszewski (trzeci  
od lewej) w towarzystwie niezidentyfikowanych 
osób przed wejściem do fabryki. 

Kwiecień 1927 r.

Wnętrze destylarni Fabryki Przetworów Drzewnych 
w Białowieży. Na zdjęciu m.in.: minister rolnictwa 
Karol Niezabytowski (trzeci od lewej), dyrektor 
Departamentu Ochrony Lasów Ministerstwa 
Rolnictwa Jan Miklaszewski (drugi od lewej), 
dyrektor Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych 
w Białowieży inż. Edward Szemiot (drugi od prawej). 

Kwiecień 1927 r.
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W tartaku i dowcipie

Huculscy drwale przy wyrębie drzew w lasach Czarnohory w Karpatach Wschodnich.  

Rok 1927
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W tartaku i dowcipie

Kombinat 
drzewny 
Władysława 
Kowalskiego – 
koncesja Jabłoń. 
Maszyny  
do obróbki 
drewna. 

Lata 1910–1929

Skład desek 
w tartaku 
Glesingerów  
w Broniszowie. 

Rok 1938
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Tartak w Broniszowie – skład drewna. 

Rok 1938

Urządzenia techniczne tartaku  
w Orzewiu na Wołyniu

Tartak w Skolem. Parowóz firmy Krauss 
w warsztacie naprawczym. 

Sierpień 1937 r.



Leśne ścieżki do niepodległości

prawy	 potoczyły	 się	 błyskawicznie.	
W	 kwietniu	 1934	 roku	 podpisano	
stosowne	 umowy,	 natychmiast	
rozpoczęto	budowę	i	 już	na	wiosnę	
następnego	roku	port	był	gotowy	do	

użytku.	Dziennikarze	donosili	o	 tym	w	to-
nie	bliskim	euforii:

„Projekt	 nowoczesnego	 portu	 drzew-
nego	 w	 Gdyni	 znalazł	 należyty	 posłuch	
i	 zrozumienie	 u	 władz,	 zainteresowanych	
rozwojem	 Gdyni.	 Pod	 port	 wyznaczono	
odpowiednie	 tereny	 na	 północnej	 stronie	
kanału	 przemysłowego	 pod	 Oksywiem.	 Tu	
niebawem	–	na	wiosnę	ubiegłego	roku	–	za-
wrzała	 gorączkowa	 budowa.	 A	 pracy	 był	
ogrom!	 O	 ogromie	 jej	 niech	 mówią	 cyfry:	
wywieziono	 w	 morze	 około	 100	 000	 m.	
sześc.	 torfu	 i	 w	 zamian	 nawieziono	 tyleż	
piasku;	 wykopano	 około	 130	 000	 m.	 sześc.	
wykopów	 i	 zbudowano	 około	 150	 000	 m.	
sześc.	 nasypów	 kolejowych.	 Był	 to	 pierw-
szy	 etap	 gigantycznej	 pracy.	 Następnie	 na	
terenie,	 obejmującym	 132	 000	 m.	 kwadr.	
powierzchni,	 przy	 637	 metr.	 długości	 linii	
brzegowej	 przystąpiono	 do	 właściwych	 ro-
bót	portowych.	Wybetonowano	210	metrów	
nabrzeża,	 	 umożliwiając	 przy	 nim	 ładowa-
nie	 dwu	 statków	 jednocześnie.	 Następnie	
poza	wybrzeżem	betonowym	wybudowano	
dwa	 pomosty	 przeładunkowe,	 umożliwia-
jące	 ładowanie	 przy	 każdym	 z	 nich	 dodat-
kowo	 dwu	 statków.	 Dla	 ułatwienia	 przeła-
dunku	 bezpośrednio	 z	 wagonów	 na	 statki	
morskie,	 zbudowano	 dla	 portu	 drzewnego	
około	8	klm.	linii	kolejowej	ze	stacją	przeto-
kową	oraz	9	klm.	linii	kolejowej	z	60-cioma	
obrotnicami	 i	 najróżnorodniejszymi	 urzą-
dzeniami,	usprawniającymi	manipulowanie	
ruchem	wwozowym	i	przeładunkowym”.

Stworzenie	własnego	portu	było	natural-
ną	konsekwencją	zarówno	polityki	między-
narodowej,	 jak	 i	 kierunku	 rozwoju	 Lasów	

Państwowych.	Jeśli	chodzi	o	pierwszą	kwe-
stię,	to	w	interesie	Polski	leżała	jak	najwięk-
sza	 niezależność	 gospodarcza	 od	 Niemiec	
i	 Wolnego	 Miasta	 Gdańska	 –	 ten	 sam	 cel	
przyświecał	 zresztą,	 ogólnie	 rzecz	 biorąc,	
budowie	Gdyni	–	nic	więc	dziwnego,	że	wła-
dze	bardzo	wspierały	tę	inwestycję.	Jeśli	zaś	
chodzi	 o	 Lasy	 Państwowe,	 to	 od	 końca	 lat	
20.	XX	wieku	firma	zmierzała	do	zminima-
lizowania	 udziału	 pośredników	 w	 obrocie	
drewnem,	 stopniowo	 przejmując	 zarówno	
zakłady	 jego	 obróbki,	 jak	 i	 zaplecze	 trans-
portowe.	 W	 tym	 właśnie	 celu,	 z	 inicjatywy	
Adama	Loreta,	w	1931	roku	powstała	Polska	
Agencja	Eksportu	Drzewa,	dwa	lata	później	
przemianowana	na	Paged	–	Polską	Agencję	
Drzewną,	 w	 której	 Lasy	 Państwowe	 miały		
90	 proc.	 udziałów,	 pozostałe	 zaś	 10	 proc.	
przypadło	Polskiej	Żegludze	Morskiej.

Jak	na	inwestycję	wykonaną	w	tempie	eks-
presowym,	gdyński	port	drzewny	był	obiek-
tem	 bardzo	 na	 tamte	 czasy	 nowoczesnym.	
Oprócz	 wspomnianej	 już	 infrastruktury	
załadunkowej,	 umożliwiającej	 sprawne	 ła-
dowanie	sześciu	statków	jednocześnie,	miał	
bardzo	wydajne	oświetlenie,	pozwalające	na	
pracę	 niezależnie	 od	 pory	 doby,	 odpowied-
nie	 magazyny	 do	 przechowywania	 głównie	
delikatniejszych	 i	 cenniejszych	 sortymen-
tów	drewna,	a	wszystko	to	dodatkowo	uzu-
pełniały	 instalacje	 wodociągowe,	 spełniają-
ce	najwyższe	ówczesne	standardy.	Pomijając	
zaś	 atuty	 czysto	 użytkowe,	 port	 był	 też	 po-
dobno	po	prostu…	ładny.

„Jest	 to	 jeden	 z	 najpiękniejszych	 portów	
drzewnych	na	Bałtyku,	budzący	podziw	fa-
chowców,	 przewyższający	 pod	 względem	
urządzeń	 przeładunkowych	 i	 sprawnością	
techniczną	 niemal	 wszystkie	 porty	 drzew-
ne	 Europy”	 –	 zachwycał	 się	 korespondent	
„Przemysłu	 Drzewnego”.	 Dziennikarz	 da-
lej	 wyliczał,	 że	 zdolność	 przeładunkowa	

Okno na świat Lasów Państwowych

Budowa portu drzewnego 
w Gdyni. 

Rok 1934 
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Okno na świat Lasów Państwowych

portu	wynosi	500	000	m3	drewna	rocznie,	
co	 odpowiada	 mniej	 więcej	 połowie	 całe-
go	polskiego	eksportu	tego	surowca	drogą	
morską.	 12	 maja	 1935	 roku,	 kiedy	 nadawał	
tę	relację	do	redakcji,	nie	mógł	jeszcze	wie-
dzieć,	 że	 port	 stanie	 się	 też	 mocną	 kartą	
przetargową	 w	 rękach	 Polski.	 Dzięki	 jego	
powstaniu	 strona	 polska	 mogła	 łatwiej	
negocjować	 kwestie	 eksportu	 drewna	
z	 portem	 w	 Gdańsku,	 co	 wkrótce	 bardzo	
znacząco	 wpłynęło	 na	 sprzedaż	 surowca,	
tym	 bardziej	 że	 sukcesywnie	 zdobywano	
nowe	 rynki	 zbytu.	 Dzięki	 możliwościom,	
jakie	 otwierał	 port,	 polskie	 drewno	 docie-
rało	 już	 nie	 tylko,	 tradycyjnie,	 do	 Anglii,	
Niemiec,	 Holandii	 i	 Belgii,	 ale	 też	 do	 in-
nych	krajów	europejskich	(Grecji,	Irlandii),	
a	 także	 liczniej	 do	 pozaeuropejskich,	 by	
wspomnieć	choćby	kraje	Afryki	Północnej,	
Indie,	 USA,	 Meksyk,	 Brazylię	 i	 Argentynę.	
Zdobycie	tych	egzotycznych	rynków	zade-
cydowało	o	tym,	że	Polsce	udało	się	obejść	
największą	 swoją	 europejską	 konkurencję	
–	Rosję,	dysponującą	wszak	nieporównanie	
większą,	w	zasadzie	nieograniczoną	ilością	
drewna.

Wiele	 mówią	 też	 liczby.	 Wielkość	 eks-
portu	 polskiego	 drewna	 wzrosła	 w	 latach	
1932–1936	z	97	000	m3	do	636	000	m3,	a	więc	
prawie	siedmiokrotnie,	z	czego	dwie	trzecie	

surowca	 przeszło	 przez	 Gdynię.	 Wszystko	
przełożyło	 się	 bezpośrednio	 na	 dochodo-
wość	Lasów	Państwowych,	która	w	drugiej	
połowie	 lat	 30.	 XX	 wieku	 powiększyła	 się	
czterokrotnie,	co	sprawiło,	że	przedsiębior-
stwo	 dostarczało	 największego	 lub	 drugie-
go	 w	 kolejności	 zastrzyku	 finansowego	 do	
skarbu	państwa.	

„Eksport	 drewna	 stanowi	 jedną	 z	 naj-
poważniejszych	pozycji	eksportu	polskiego,	
albowiem	mało	ustępuje	eksportowej	pozy-
cji	węglowej	i	odbywa	się	przy	tym	całkowi-
cie	bez	dopłat	ze	strony	państwa	–	wówczas,	
kiedy,	 jak	 wiemy,	 eksport	 większości	 na-
szych	innych	towarów	eksportowych	może	
się	odbywać	tylko	przy	pomocy,	polegającej	
już	 to	 na	 ulgach	 taryfowych	 (kolejowych),	
już	 to	 na	 pomocy	 bezpośredniej	 państwo-
wego	 aparatu	 eksportowego”	 –	 chwalił	 się	
minister	rolnictwa	i	reform	rolnych	Juliusz	
Poniatowski.

O	 znaczeniu,	 jakie	 zarówno	 dla	 Lasów	
Państwowych,	 jak	 i	 całego	 państwa	 miał	
port	 drzewny	 w	 Gdyni,	 świadczy	 i	 to,	 że	
w	 „Kurierze	 Warszawskim”	 z	 1	 września	
1939	 roku	 redaktorzy	 poświęcili	 więcej	
miejsca	 jego	 rozwojowi	 niż	 groźbie	 wybu-
chu	II	wojny	światowej.	Drugiego	września	
tego	samego	roku	port	praktycznie	przestał	
funkcjonować…

616160

 
Wystawa „Nasze lasy” 
w Warszawie. Makieta  
portu drzewnego w Gdyni. 

Kwiecień 1937 r.

Budowa portu morskiego 
w Gdyni. Widok w kierunku 
Kamiennej Góry.

Rok 1929

Port drzewny w Gdyni  
podczas budowy. 

Rok 1934
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„Jest to jeden z najpiękniejszych portów 
drzewnych na Bałtyku, budzący podziw 
fachowców, przewyższający pod 
względem urządzeń przeładunkowych 
i sprawnością techniczną niemal 
wszystkie porty drzewne Europy”

Port drzewny w Gdyni. Tarcica oczekująca na załadunek  
na statki
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Urządzenia 
przeładunkowe 
w porcie  
gdyńskim. 

Rok 1928
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Skład drewna 
w porcie  
drzewnym  
w Gdyni

Statek 
s/s „Niemen” 
podczas 
załadunku 
drewna  
z przeznaczeniem  
do Anglii. 

Wrzesień 1932 r.
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iedawno	podczas	remontu	Central-
nej	 Biblioteki	 Rolniczej	 w	 Warsza-
wie	 zupełnie	 przypadkowo	 znale-
ziono	 tablicę	 pamiątkową.	 Tkwiła	
wmurowana	 w	 posadzkę,	 napisami	

do	dołu;	była	mocno	popękana	i	na	pierwszy	
rzut	oka	zupełnie	nie	odróżniała	się	od	resz-
ty	 podłogi.	 Nie	 wiadomo	 skąd	 się	 tu	 wzięła,	
ani	 też	 ile	 lat	 była	 bezrefleksyjnie	 deptana	
przez	użytkowników	instytucji.	Kiedy	jednak	
w	 końcu	 wydobyto	 ją	 i	 z	 trudem	 odczytano	
napisy,	 okazało	 się,	 że	 upamiętnia	 młodych	
leśników,	 poległych	 w	 wojnie	 polsko-bolsze-
wickiej	1920	roku.	Bardzo	młodych	–	wszyscy	
byli	uczniami	średniej	szkoły	leśnej,	funkcjo-
nującej	 bardzo	 krótko	 w	 Warszawie	 przy	 pl.	
Trzech	 Krzyży.	 Pierwotnie	 miała	 być	 wmu-
rowana	w	elewację	budynku	szkoły,	ale	nigdy	
to	nie	nastąpiło.	Prawdopodobnie	dlatego,	że	
już	w	1923	roku	szkoła	przestała	istnieć.	

Jakimi	drogami	tablica	przemierzyła	trzy	
kilometry	 dzielące	 plac	 Trzech	 Krzyży	 od	
Krakowskiego	 Przedmieścia	 przy	 placu	
Zamkowym?	 Kto	 wpadł	 na	 pomysł	 wyko-
rzystania	 jej	 jako	 elementu	 posadzki?	 Czy	
zrobili	 to	 bezmyślnie	 robotnicy	 remontują-
cy	budynek	po	wojnie,	czy	może	był	to	świa-
domy	element	zacierania	pamięci	o	zwycię-
stwie	nad	sowiecką	Rosją?	W	historii	tablicy	
jest	wiele	zagadek,	ale	jasno	mówi	nam	dziś	
ona	 o	 dwóch	 rzeczach.	 Przede	 wszystkim	
o	bohaterstwie	ówczesnej	młodzieży,	ale	też	
o	tym,	że	od	samego	początku	niepodległo-
ści	kwestia	edukacji	leśnej	była	dla	polskich	
władz	bardzo	istotna.

Początki	 edukacji	 leśnej	 na	 ziemiach	 pol-
skich	 sięgają	 początku	 XIX	 wieku.	 Leśnych	
zagadnień	uczono	wcześniej,	ale	zwykle	były	
to	 kursy	 organizowane	 niejako	 przy	 okazji	
nauki	 rolnictwa,	 ekonomii	 czy	 administra-
cji	 –	 nieregularne,	 o	 różnym	 poziomie,	 po-
rozrzucane	 po	 różnych	 uczelniach	 (przede	

Kuźnie młodych leśników

wszystkim	 na	 uniwersytetach	 w	 Wilnie,	
Warszawie	 i	 Lwowie).	 Tak	 naprawdę	 odpo-
wiednie	umiejętności	zdobywało	się	w	prak-
tyce,	odbywając	po	prostu	staż	w	majątkach	
i	ucząc	się	lasu	od	ich	pracowników.	Dopiero	
utworzona	w	roku	1816	w	Warszawie	Szkoła	
Szczególna	 Leśnictwa	 była	 pierwszą	 próbą	
dostarczenia	 studentom	 pogłębionej	 syste-
matycznej	 wiedzy	 w	 tym	 zakresie	 –	 wiedzy	
opartej	na	najnowszych	wówczas	badaniach.	
Nie	trwało	to	niestety	długo.	Szkoła	została	
zamknięta	już	w	1832	roku		w	wyniku	represji	
po	powstaniu	listopadowym.	

Po	odzyskaniu	niepodległości	 i	pokonaniu	
sowieckiej	 Rosji	 władze	 doskonale	 zdawały	
sobie	 sprawę,	 jak	 ważną	 gałęzią	 gospodarki	
może	 być	 las.	 Nie	 mogły	 zresztą	 zapomnieć,	
bo	 środowiska	 leśników	 należały	 do	 wyjąt-
kowo	aktywnych.	Jeszcze	w	1907	roku	odbył	
się	 w	 Krakowie	 I	 Ogólnopolski	 Zjazd	 Leśni-
ków,	 który	 –	 jakby	 zupełnie	 ignorując	 fakt	
nieistnienia	Polski	–	ustalił,	że	należy	dołożyć	
wszelkich	starań,	by	jak	najszybciej	wyeduko-
wać	kadry	leśne	dla	niepodległego	kraju.	Fakt,	
że	 działo	 się	 to	 w	 liberalnej	 Galicji,	 gdzie	 nie	
tępiono	polskości,	a	wszelkie	inicjatywy	tego	
rodzaju	były	zwykle	przez	austriackie	władze	
wspierane,	 nadawał	 tym	 postanowieniom	

Wydział 
Rolniczo- 
-Lasowy 
Politechniki 
Lwowskiej. 
Gmach  
przy ulicy  
św. Marka 1. 

Lata 1920–1939

Wydział Rolniczo-Lasowy 
Politechniki Lwowskiej. 
Zbiory muzealne  
prof.  Szymona Wierdaka. 

Lata 1920–1939
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pewnej	logiki.	Poza	tym	właśnie	tu	działała	
większość	naukowej	kadry	leśnej	–	Kraków	
i	 Lwów	 kształciły	 najwięcej	 leśników	 ze	
wszystkich	terenów	polskich.	

O	 ile	 jednak	 leśnicy	 ignorowali	 zabory,	
o	tyle	zaborcy	nie	do	końca	dawali	się	igno-
rować.	 Na	 niczym	 spełzły	 próby	 otwarcia	
Wydziału	 Leśnego	 w	 Wilnie.	 Na	 urucho-
mienie	 nowoczesnych	 wyższych	 studiów	
leśnych	 trzeba	 było	 jeszcze	 poczekać.		
17	 września	 1918	 roku,	 a	 więc	 na	 przeszło	
dwa	 miesiące	 przed	 odzyskaniem	 niepod-
ległości,	 utworzony	 został	 Wydział	 Leśny	
Szkoły	 Głównej	 Gospodarstwa	 Wiejskie-
go,	 jednak	 nauka	 w	 nim	 ruszyła	 pełną	 parą	
dwa	lata	później.	W	Wielkopolsce	na	świeżo	
otwartym	 w	 1919	 roku	 Uniwersytecie	 Po-
znańskim	 (dopiero	 po	 II	 wojnie	 światowej	
nazwanym	 imieniem	 Adama	 Mickiewicza)	
od	 razu	 przewidziano	 Wydział	 Rolniczo-
-Leśny.	 Wydział	 Rolniczo-Lasowy	 powstał	
też	 przy	 Politechnice	 Lwowskiej	 przez	
wchłonięcie	Wyższej	Szkoły	Lasowej	i	Aka-
demii	 Rolniczej	 w	 Dublanach.	 Wszystko	 to	
pozwalało	 już	 na	 początku	 niepodległości	
wykształcić	 dostateczną	 liczbę	 młodych	
kadr	leśnych.	Władze	sugerowały	nawet,	że	
nastąpi	 przesyt	 i	 młodzi	 inżynierowie	 nie	
znajdą	 pracy,	 ale	 przeczyły	 temu	 statystki.	
Roczne	 zapotrzebowanie	 na	 świeżą	 „leśną	
krew”	 wynosiło	 około	 100	 osób	 –	 wszyst-
kie	 wydziały	 wydawały	 w	 sumie	 blisko	 130	
dyplomów	 rocznie,	 ale	 jednocześnie	 około		
14	 proc.	 absolwentów	 szukało	 pracy	 poza	
wyuczonym	 zawodem,	 zatrudnienie	 zgod-
nie	 z	 kierunkiem	 edukacji	 znajdowało		
84	 proc.,	 a	 bez	 pracy	 pozostawało	 zaledwie	
2	proc.	absolwentów.	W	przytłaczającej	ska-
li	 przedwojennego	 bezrobocia	 studia	 leśne	
dawały	więc	ponadprzeciętną	pewność	zna-
lezienia	pracy.

W	 latach	 20.	 minionego	 stulecia	 pojawił	
się	 projekt	 utworzenia	 jednej	 ogólnokrajo-
wej	 Polskiej	 Akademii	 Leśnej.	 Miał	 on	 takie	
choćby	 uzasadnienie,	 że	 programy	 studiów	
na	wszystkich	wydziałach	były	zbliżone	i	po-

krywały	 się	 z	 ówczesnymi	 standardami	 eu-
ropejskimi	 –	 podobny	 był	 też	 poziom	 kadry	
profesorskiej,	 w	 tym	 pokoleniu	 wykształ-
conej	 głównie	 poza	 terenem	 ziem	 polskich.	
Rozsądnie	 zauważono	 jednak,	 że	 mimo	
wszystkich	tych	podobieństw	dużym	atutem	
polskiej	edukacji	leśnej	są	właśnie	pewne	róż-
nice	 związane	 ze	 specyfiką	 uczelni,	 na	 któ-
rych	 znajdowały	 się	 wydziały.	 W	 Krakowie	
i	 Poznaniu	 były	 to	 uniwersytety,	 we	 Lwowie	
była	nią	politechnika,	a	w	Warszawie	–	samo-
dzielna	 uczelnia.	 Wszystko	 to	 powodowało,	
że	 wszędzie	 kładziono	 nacisk	 na	 nieco	 inne	
detale,	uwrażliwiano	na	inne	problemy.

Było	to	tym	ważniejsze,	że	szkoły	wyższe	
zajmowały	się	nie	tylko	edukacją,	ale	i	dzia-
łalnością	 badawczą,	 która	 z	 biegiem	 dwu-
dziestolecia	 bardzo	 się	 rozwinęła.	 Stało	 się	
to	zwłaszcza	wówczas,	gdy	w	skład	kadry	na-
ukowej	 zaczęli	 wchodzić	 już	 ludzie	 nowego	
pokolenia,	wykształceni	w	Polsce.	Jan	Mikla-
szewski	w	„Leśniku	Polskim”	wyliczył,	że	do	
1936	roku	na	wszystkich	wydziałach	leśnych	
powstało	 ponad	 tysiąc	 publikacji	 nauko-
wych.	„A	chociaż	nie	można	mierzyć	ilością	
opublikowanych	 prac	 wartości	 dorobku	 na-
ukowego	 i	 jego	 ciężaru	 gatunkowego,	 który	
jest	zależny	od	wewnętrznej,	istotnej	treści,	
to	jednak	daje	ona	pojęcie	 	o	wielkim	wysił-
ku	twórczym	wszystkich	trzech	uczelni	leś-	
nych,	 z	 których	 żadna	 nie	 zaległa	 pola	 pod	
tym	względem”	–	zapisał	w	roku	1938.

W	tym	czasie	istniały	też	trzy	niższe	szko-
ły	 leśne	 i	 trzy	 średnie.	 Kiedy	 Miklaszewski	
pisał	 powyższe	 słowa,	 warszawska	 szkoła	
przy	 pl.	 Trzech	 Krzyży	 nie	 istniała	 już	 od	
piętnastu	lat.	Gdzie	wówczas	była	kamienna	
tablica	 upamiętniająca	 poległych	 młodych	
leśników?	 Najprawdopodobniej	 już	 w	 gma-
chu	 Biblioteki	 Rolniczej,	 ale	 na	 pewno	 tego	
nie	 wiemy.	 Wiemy	 za	 to,	 że	 już	 rok	 później	
wielu	 leśników,	 podobnie	 jak	 upamiętnieni	
na	niej	chłopcy,	będzie	zmuszona	sięgnąć	po	
broń,	 stając	 się	 bardzo	 ważnym	 elementem	
struktury	 podziemnego	 państwa	 polskiego	
i	leśnych	oddziałów	partyzanckich.
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Laboratorium 
chemiczne 
Wydziału 
Rolniczo-Lasowego 
Politechniki 
Lwowskiej 
prowadzące 
badania nad 
szkodliwymi 
owadami leśnymi. 

Lata 1920–1939

Wydział Rolniczo- 
-Lasowy 
Politechniki 
Lwowskiej. 
Zbiory muzealne 
prof.  Aleksandra 
Kozikowskiego. 

Lata 1920–1939



Kuźnie młodych leśników

Gmach Wydziału Rolniczo-Lasowego 
Politechniki Lwowskiej w Dublanach. 

Rok 1934

Gmach stacji doświadczalnych Wydziału 
Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej 
w Dublanach. 

Rok 1934

Stacje doświadczalne Wydziału Rolniczo-
-Lasowego Politechniki Lwowskiej 
w Dublanach. Gabinet zoologiczny  
prof. Karola Malsburga. 

Rok 1934
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Roczne zapotrzebowanie na świeżą 
„leśną krew” wynosiło około 100 osób – 
wszystkie wydziały wydawały w sumie 
blisko 130 dyplomów rocznie,  
ale jednocześnie około 14 proc. 
absolwentów szukało pracy poza 
wyuczonym zawodem, zatrudnienie 
zgodnie z kierunkiem edukacji 
znajdowało 84 proc., a bez pracy 
pozostawało zaledwie 2 proc. 
absolwentów.



Kuźnie młodych leśników 7372

Zajęcia praktyczne w Szkole Przemysłu 
Drzewnego w Brzeżanach. Uczniowie 
podczas prac stolarskich. 

Rok 1929

Szkoła Leśniczych w Zagórzu. Widoczny 
krzyż postawiony w 1927 r. ku czci 
poległych leśników. 

Lata 1919–1933

Pałac myśliwski 
w Białowieży. 
Widok od strony 
parku. Siedziba 
m.in. Państwowej 
Szkoły  
dla Leśników, 
utworzonej 
w 1929 roku. 

Lata 1918–1939

Szkoła Przemysłu 
Drzewnego 
w Jaworowie. 
Grupa uczniów 
przed budynkiem 
szkolnym 
udekorowanym 
z okazji Święta  
3 Maja. 

Rok 1935



Leśne ścieżki do niepodległości

ozbiory	 Polski	 oznaczały	 również	
rozbiory	 polskich	 lasów.	 Choć	 nie	
od	 razu.	 Mniej	 więcej	 do	 połowy	
XIX	 wieku	 zmieniło	 się	 w	 zasadzie	
niewiele	 w	 porównaniu	 z	 okresem	

wcześniejszym,	 co	 wynikało	 zapewne	 z	 bra-
ku	 zakrojonego	 na	 szerszą	 skalę	 przemysłu	
drzewnego.	Wraz	z	jego	pojawieniem	się	i	roz-
wojem	 deforestacja	 ruszyła	 jednak	 galopem.	
W	 Królestwie	 Polskim	 w	 ciągu	 trzydziestu	
lat	drugiej	połowy	XIX	stulecia	ubyło	milion	
hektarów	lasów,	w	Galicji	już	współcześni	pi-
sali	o	„spustoszeniu”	drzewostanów,	jedynie	
pod	 pragmatycznym	 panowaniem	 pruskim	
polskim	 lasom	 udało	 się	 uniknąć	 katastrofy.	
W	 tym	 kontekście	 los	 był	 dla	 Puszczy	 Biało-
wieskiej	 wyjątkowo	 łaskawy.	 Carowie,	 doce-
niając	jej	walory	krajobrazowe,	przyrodnicze,	
a	zwłaszcza	łowieckie,	nie	ingerowali	niemal	
zupełnie	w	roślinność	puszczy,	rekompensu-
jąc	to	sobie	odstrzałem	zwierzyny.	Nie	był	to	
jednak	odstrzał	niczym	niekontrolowany.	Ek-
skluzywne,	zorganizowane	polowania	dla	go-
ści	 petersburskiego	 dworu	 oznaczały	 jedno-
cześnie	dokładniejszą	niż	w	innych	miejscach	
ochronę	 przed	 kłusownictwem,	 co	 sprawiło,	
że	 do	 wybuchu	 I	 wojny	 światowej	 Puszcza	
Białowieska	 pod	 względem	 składu	 gatunko-
wego	 drzewostanów	 pozostawała	 w	 dużym	
stopniu	zbliżona	do	puszczy	pierwotnej.

Dramatem	 okazały	 się	 I	 wojna	 światowa	
i	 okupacja	 niemiecka.	 Na	 potrzeby	 wojsko-
we,	czy	po	prostu	gospodarcze,	dokonano	tu	
wyrębu	blisko	5	mln	m3	drewna	w	sposób	naj-
zupełniej	 rabunkowy.	 Podobnie	 postąpiono	
zresztą	 ze	 zwierzętami	 –	 nie	 wiadomo,	 czy	
na	potrzeby	aprowizacyjne,	czy	jakiekolwiek	
inne,	 ale	 to	 właśnie	 wówczas	 wystrzelano	
ostatnie	 żubry,	 będące	 pod	 mniej	 lub	 bar-
dziej	 ścisłą	 ochroną	 już	 od	 XVI	 wieku.	 Jest	
to	 o	 tyle	 dziwniejsze,	 że	 to	 właśnie	 pruscy	
leśnicy,	a	konkretnie	Hugo	Conwentz	–	nie-

miecki	 botanik,	 pionier	 europejskiej	 ochro-
ny	 przyrody	 –	 planowali	 jeszcze	 w	 trakcie	
wojny	 utworzenie	 na	 części	 tych	 terenów	
strefy	ochronnej.	I	być	może	to	właśnie	jemu	
należy	zawdzięczać,	że	żołnierze	pruscy	nie	
wycięli	 jeszcze	 więcej.	 Obszar	 ochronny,	
o	 który	 walczył	 Conwentz,	 leżący	 między	
Hwoźną	 a	 Narewką,	 istotnie	 nie	 był	 przez	
żołnierzy	 ruszany.	 Żubry	 jednak	 o	 tym	 nie	
mogły	wiedzieć...

Właśnie	 ustalenie,	 czy	 żubrom	 udało	 się	
przetrwać	wojnę,	było	powodem	zorganizo-
wania	 wyprawy	 badawczej	 na	 tereny	 pusz-
czy	 tuż	 po	 zakończeniu	 działań	 wojennych.	
O	tym,	jak	sprawa	była	nagląca,	sporo	mówi	
data.	 Ekspedycja,	 w	 której	 wzięli	 udział:	
Władysław	 Szafer,	 Eugeniusz	 Kiernik	 i	 Jan	
Kłoska,	 ruszyła	 do	 Białowieży	 w	 kwietniu	
1919	roku,	podczas	gdy	zaledwie	dwa	miesią-
ce	 wcześniej	 i	 nieco	 ponad	 sto	 kilometrów	
dalej	na	północ	rozpoczęła	się	wojna	polsko-
-bolszewicka.	Żywych	żubrów	jednak	nie	od-
naleziono.	

Widok	 zniszczeń	 w	 puszczy	 musiał	 być	
przytłaczający,	 skoro	 zmagania	 wojenne	 na	
pobliskich	terenach	nie	wstrzymały	prac	nad	
objęciem	części	puszczy	ochroną.	Nic	w	tym	
dziwnego.	We	wspomnieniach	Szafera	moż-
na	przeczytać:

„Polana	 Białowieska	 opuszczona,	 głód,	
ludność	 koczuje	 w	 ziemiankach,	 w	 lasach	
bandy	niemieckich	żołnierzy	oraz	miejscowi	
kłusownicy.	Ci	ostatni	specjalizują	się	w	me-
todzie	kłusowania	polegającej	na	ustawieniu	
się	 rzędem	 na	 linii	 oddziałowej	 i	 strzelaniu	
na	 oślep	 przed	 siebie.	 Zadanie	 mają	 uła-
twione	 dzięki	 całkowitemu	 wyniszczeniu	
podszytu	 przed	 wojną	 przez	 nadmiernie	
rozmnożoną	 zwierzynę.	 Strzelanina	 jest	
taka,	że	nie	można	wejść	do	lasu.	Tak	zostają	
wytępione	 prawie	 wszystkie	 łosie,	 daniele,	
żubry	oraz	większość	jeleni	i	dzików”.

Puszcza między wojnami. Los żubrów

Żubry w rezerwacie 
w czasie posiłku

R
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Puszcza między wojnami. Los żubrów

Wiosną	1920	r.	udała	się	do	Białowieży	ko-
lejna,	liczniejsza	grupa	przyrodników.	Celem	
wyjazdu	 było	 zbadanie	 na	 miejscu	 i	 ewen-
tualne	 zdecydowanie,	 czy	 i	 który	 fragment	
Puszczy	 Białowieskiej	 należy	 objąć	 ochro-
ną.	 Owocem	 wyprawy	 był	 projekt	 ochrony	
puszczy,		złożony	przez	naukowców	22	listo-
pada	1920	roku,	a	więc	zaledwie	trzy	miesią-
ce	 po	 Bitwie	 Warszawskiej.	 Niemal	 równo	
rok	 później,	 podczas	 posiedzenia	 w	 Mini-
sterstwie	 Rolnictwa	 i	 Dóbr	 Państwowych,	
postanowiono	 na	 terenie	 puszczy	 utworzyć	
pięć	 rezerwatów,	 w	 ramach	 których	 całko-
witą	ochroną	objęto	1061,11	ha,	a	częściową	–	
3533,45	ha	lasów.	Dzień	29	grudnia	1921	roku	
uznawany	 jest	 za	 datę	 powstania	 Białowie-
skiego	 Parku	 Narodowego,	 choć	 formalnie	
nazwa	 ta	 padła	 po	 raz	 pierwszy	 dopiero	 de-
kadę	później,	4	sierpnia	1932	roku.	

Od	 żubra	 się	 zaczęło,	 odtworzenie	 więc	
populacji	 tych	 zwierząt	 stało	 się	 jednym	
z	 priorytetowych	 celów	 twórców	 Białowie-
skiego	 Parku	 Narodowego.	 Dwa	 pierwsze	

z	nich	–	Borusse	i	Kobolt	–	stanęły	na	tutej-
szej	 ściółce	 19	 września	 1929	 roku,	 a	 w	 trzy	
tygodnie		później	dołączyły	do	nich	żubrzy-
ce:	Biserta	i	Faworyta.	Na	początku	następ-
nego	roku	dowieziono		kolejną	parę:	Biskayę	
i	Stolce.	W	ciągu	dziesięciu	lat,	do	wybuchu	
II	 wojny	 światowej,	 populacja	 białowie-
skiego	żubra	wzrosła	do	16	osobników,	przy	
czym	zwierzęta	nie	przebywały	na	wolności.	
Pierwsze	 zostały	 wypuszczone	 ze	 specjal-
nych	zagród	dopiero	w	1952	roku.

Żubr	 był	 dla	 Białowieskiego	 Parku	 Naro-
dowego	 zwierzęciem	 symbolicznym,	 ale	
nie	 jedynym,	 którego	 reintrodukcji	 podjęto	
się	 w	 dwudziestoleciu	 międzywojennym.	
W	 1937	 roku	 próbowano	 osiedlić	 tu	 niedź-
wiedzie,	z	powodzeniem	zresztą.	Urodzone	
już	 na	 miejscu	 niedźwiadki	 Jaś	 i	 Małgosia	
doskonale	 zaaklimatyzowały	 się	 w	 tutej-
szych	 warunkach.	 Niestety,	 już	 po	 wojnie	
zginęły,	 zabite	 przez	 kłusowników.	 Znacz-
nie	 lepiej	 powiodła	 się	 reintrodukcja	 łosia,	
którego	 pierwsze	 egzemplarze	 przywiezio-

no	tu	w	1936	roku	i	stopniowo	wypuszczano	
na	wolność.

Chociaż	 przeprowadzona	 w	 1922	 roku	 in-
wentaryzacja	w	puszczy	wykazała,	w	porów-
naniu	z	rokiem	1916,	ubytek	10	mln	m3	drew-
na,	gwałtownie	potrzebujący	pieniędzy	rząd	
zdecydował	 się	 podpisać	 umowę	 na	 eksplo-
atację	puszczy	z	brytyjską	firmą	The Century 
European Timber Corporation.	 Brytyjczycy,	
wpłacając	 dużą	 zaliczkę,	 dostali	 koncesję	 na	
wyrąb	w	ciągu	dekady	7,2	mln	m3	drewna	nad	
Niemnem	 i	 w	 samej	 Puszczy	 Białowieskiej	
(4	 mln	 m3),	 przy	 czym	 nie	 przewidywano	
odnawiania.	 Brytyjczycy	 wycinali	 w	 sposób	
rabunkowy,	zalegali	z	płaceniem,	a	dodatko-
wo	 nie	 zatrudniali	 polskich	 pracowników.	
Po	 pięciu	 latach	 eksploatacji	 drzewostanu,	
w	 połowie	 1929	 roku	 dyrektor	 Lasów	 Pań-
stwowych	 Adam	 Loret	 doprowadził	 do	 ze-
rwania	 kontraktu,	 mimo	 że	 strona	 polska	
musiała	zapłacić	za	to	ogromne	odszkodowa-
nie.	Do	tego	momentu	Centura	wycięła	około	
2,5	mln	m3	drewna.

Pozbycie	 się	 Century	 nie	 powstrzymało	
wyrębu	Puszczy	Białowieskiej	–	szacuje	się,	
że	początek	XX	wieku	to	okres	największych	
strat	 w	 jej	 dziejach.	 Paradoksalnie,	 najbar-
dziej	 sytuację	 tutejszych	 lasów	 poprawiły	
polowania.	 Od	 lat	 30.	 XX	 wieku	 odbywały	
się	 tu	 regularnie	 prezydenckie	 polowania	
reprezentacyjne.	 Żeby	 mogły	 być	 istotnie	
reprezentacyjne,	puszcza	nie	mogła	być	de-
wastowana.	I	chyba	odniosło	to	swój	skutek,	
skoro	na	otwartej	3	kwietnia	1937	roku	Mię-
dzynarodowej	 Wystawie	 Łowieckiej	 w	 Ber-
linie	plastyczna	mapa	Puszczy	Białowieskiej	
okazała	 się	 jedną	 z	 największych	 sensacji.	
Miał	 w	 tym	 być	 może	 swój	 udział	 fakt,	 że	
częstymi	gośćmi	w	puszczy	byli	 	niemieccy	
dygnitarze	państwowi.	Nie	przeszkodziło	to	
jednak	 lotnikom	 Luftwaffe	 zbombardować	
ją	 1	 września	 1939	 roku,	 a	 następnie	 w	 myśl	
tajnego	 protokołu	 dodatkowego	 do	 paktu	
Ribbentrop-Mołotow	 przekazać	 Rosjanom.	
Przez	 kilka	 kolejnych	 lat	 w	 Puszczy	 Biało-
wieskiej	rządziło	NKWD.

Białowieskie 
stado żubrów 
dokarmiane 
zimą

Rezerwat 
żubrów 
w Puszczy 
Białowieskiej. 
Jeden z żubrów 
na strzeżonym 
wybiegu
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Puszcza między wojnami. Los żubrów

Od żubra się zaczęło, odtworzenie 
więc populacji tych zwierząt stało się 
jednym z priorytetowych celów twórców 
Białowieskiego Parku Narodowego. 
Dwa pierwsze z nich – Borusse i Kobolt 
– stanęły na tutejszej ściółce 19 września 
1929 roku, a w trzy tygodnie  później 
dołączyły do nich żubrzyce: Biserta 
i Faworyta. Na początku następnego 
roku dowieziono  kolejną parę: Biskayę 
i Stolce.

 
Grupa pracowników rezerwatu 
oczekujących na przyjazd żubrów  
do Puszczy Białowieskiej. 

19 września 1929 r.

Leśnicy  pracujący w rezerwacie  
obserwują przywiezione żubry  
– Borusse i Kobolta. 

19 września 1929 r.

Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Żubr 
w poznańskim ogrodzie przeznaczony  
do wypuszczenia w Puszczy Białowieskiej. 

Marzec 1931 r. 
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Puszcza między wojnami. Los żubrów

Powrót pierwszych żubrów do Puszczy Białowieskiej.

19 września 1929 r.
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Leśne ścieżki do niepodległości

erzy	 Dąbrowski	 miał	 pseudonim	 „Łu-
paszka”,	 ale	 nie	 należy	 go	 mylić	 ze	
słynnym	 „wyklętym”	 Zygmuntem	
Szendzielarzem,	choć	jego	życiorys	i	za-
sługi	 przy	 odzyskiwaniu	 przez	 Polskę	

niepodległości	są	zapewne	–	choć	trudno	tu	
znaleźć	odpowiednią	miarę	–	jeszcze	więk-
sze.	Dąbrowski	pod	zaborami	służył	w	woj-
sku	 rosyjskim,	 walczył	 na	 frontach	 I	 wojny	
światowej.	 Niewątpliwie	 dzielnie,	 bo	 z	 bie-
giem	tych	walk	na	jego	pagonach	przybywa-
ło	kolejnych	belek.	Nie	przepadał	za	bolsze-
wikami	i	kiedy	w	Rosji	wybuchła	rewolucja,	
zdjął	 mundur,	 po	 czym	 przedostał	 się	 na	
tereny	 polskie.	 Nie	 porzucił	 jednak	 karabi-
nu.	Wraz	z	bratem	Władysławem	wstąpił	do	
Samoobrony	 Wileńskiej,	 w	 ramach	 której	
zorganizowali	szwadron	kawalerii	i	podjęli	
walkę	z	nacierającymi	wojskami	bolszewic-
kimi.	Po	rozbiciu	oddziału	bracia	sformowa-
li	 w	 okolicach	 Wilna	 oddział	 partyzancki	 –	
duży,	 blisko	 siedemsetosobowy,	 w	 składzie	
którego	 znalazły	 się	 tak	 wybitne	 później	
postaci,	jak	np.	słynny	publicysta	Stanisław	
Cat-Mackiewicz,	 przyszły	 minister	 spraw	
zagranicznych	 RP	 książę	 Eustachy	 Sapieha	
czy	 ofiara	 zbrodni	 katyńskiej,	 pułkownik	
Konstanty	 Drucki-Lubecki.	 Sukcesy	 odno-
szone	 przez	 oddział	 w	 walkach	 z	 bolszewi-
kami	 obrosły	 na	 Wileńszczyźnie	 i	 Polesiu	
legendą,	jego	skład	się	rozrastał,	a	na	wiosnę	
1919	roku	stał	się	formalnie	częścią	Wojska	
Polskiego	 –	 kawaleria	 zmieniła	 nazwę	 na		
13.	 Pułk	 Ułanów	 Wileńskich,	 piechota	 zaś	
stała	się	76.	Pułkiem	Piechoty.

Nieco	 przed	 tym	 faktem,	 27	 lutego	 1919	
roku,	 oddział	 –	 wówczas	 już	 majora	 Dą-
browskiego	 –	 wkroczył	 do	 Białowieży,	
w	 wyniku	 czego	 bez	 jednego	 wystrzału	
opuścił	 ją	 niewielki	 garnizon	 niemiecki		
i	 w	 ciągu	 kilku	 dni	 została	 zorganizowana	
polska	administracja.	

Białowieża

Okolice Białowieży od zawsze były 
miejscem polowań, przy czym do XVII 
wieku były to głównie „polowania”  
na ludzi. W XIII wieku operowali tutaj 
Tatarzy, później Krzyżacy, Mazowszanie 
i Litwini, których nieustanne najazdy 
całkowicie niemal wyludniły te tereny.

Wieża pałacu 
myśliwskiego  
w Białowieży i jedno  
z bocznych wejść. 

Lata 1918–1939

J

Brama wjazdowa do 
pałacu myśliwskiego. 

Kwiecień 1927 r.
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Białowieża

Na	 dalsze	 losy	 wsi	 major	 nie	 miał	 już	
większego	 wpływu,	 ale	 to,	 że	 jego	 oddział	
znalazł	 się	 tu	 pod	 koniec	 lutego	 1919	 roku,	
uruchomiło	 ciąg	 zdarzeń,	 w	 wyniku	 któ-
rych	 Białowieża	 całkowicie	 zmieniła	 swój	
charakter.

Okolice	 Białowieży	 od	 zawsze	 były	 miej-
scem	 polowań,	 przy	 czym	 do	 XVII	 wie-
ku	 były	 to	 głównie	 „polowania”	 na	 ludzi.	
W	 XIII	 wieku	 operowali	 tutaj	 Tatarzy,	
później	 Krzyżacy,	 Mazowszanie	 i	 Litwini,	
których	nieustanne	najazdy	całkowicie	nie-
mal	 wyludniły	 te	 tereny.	 Od	 XVII	 stulecia	
sytuacja	 się	 zmieniła.	 Na	 ziemiach	 należą-
cych	do	dóbr	królewskich	podobne	napaści	
zbrojne	nie	były	już	możliwe.	Zaczęto	za	to	
polować	na	zwierzęta	i	to	z	takim	powodze-

niem,	 że	 począwszy	 od	 1639	 roku,	 od	 kiedy	
mamy	 udokumentowane	 istnienie	 dworu	
łowieckiego	 Władysława	 IV,	 przez	 równe	
niemal	 trzy	 stulecia	 tereny	 te	 były	 wido-
wiskiem	 najbardziej	 prestiżowych	 łowów,	
najpierw	kolejnych	monarchów,	później	zaś	
prezydentów	 i	 korpusu	 dyplomatycznego.	
Zarówno	 dwór	 Władysława	 IV,	 z	 którego	
korzystał	również	Jan	Kazimierz,	jak	też	ko-
lejne	budowle	–	Augusta	III	i	Stanisława	Au-
gusta	 Poniatowskiego	 –	 były	 pałacami	 nie-
wielkimi,	 drewnianymi,	 których	 istnienie	
uzasadniały	 wyłącznie	 polowania.	 Nic	 też	
dziwnego,	 że	 nie	 udawało	 im	 się	 przetrwać	
kolejnych	wojen	i	powstań	–	zazwyczaj	szyb-
ko	 płonęły,	 ustępując	 miejsca	 swoim	 na-
stępcom.	 Inaczej	 rzecz	 się	 miała	 z	 pałacem	

carskim	 –	 dwukondygnacyjną,	 podpiwni-
czoną,	murowaną	budowlą.	Efektowną,	ale	
–	jak	ujął	to	stacjonujący	tu	w	czasie	I	wojny	
światowej	 Wilhelm	 Feldman	 –	 „bez	 gustu,	
w	pseudogotyckim	stylu”.

Feldman	mógł	być	rozczarowany,	bo	tra-
fił	 do	 pałacu	 kompletnie	 już	 opustoszałego	
–	bogate	i	pomysłowe	zdobienia	(m.in.	orna-
menty	z	gotowanego	drewna,	sala	wyklejo-
na	znaczkami	pocztowymi)	zostały	wywie-
zione	 w	 1915	 roku	 przez	 wycofujących	 się	
Rosjan.	 Kiedy	 oddział	 „Łupaszki”	 wygonił	
stąd	i	Feldmana,	i	resztę	niemieckiej	załogi,	
polskie	 władze	 nie	 do	 końca	 miały	 pomysł	
na	 wykorzystanie	 budowli.	 Początkowo	
w	jego	wnętrzach	ulokowała	się	administra-
cja,	 urządzono	 skromne	 muzeum	 Puszczy	
Białowieskiej	 i	 bibliotekę,	 nieco	 później	
przygotowano	 tu	 również	 pokoje	 gościnne	
dla	 przybywających	 na	 polowania	 notabli.	
Miał	tu	więc	swoje	mieszkanie	m.in.	prezy-
dent	 Ignacy	 Mościcki	 –	 nie	 tylko	 pierwsza	
osoba	w	państwie,	ale	też	pierwszy	myśliwy.	

Administracja	 polska	 wkrótce	 z	 pałacu	
się	 wyprowadziła;	 zaczęto	 go	 wykorzysty-
wać	w	coraz	większym	stopniu	na	inne	cele,	
m.in.	 na	 muzeum	 Puszczy	 Białowieskiej.	
Już	w	sierpniu	1921	roku	„Las	Polski”	infor-

mował	 o	 pobycie	 w	 nim	 ministra	 rolnictwa	
Józefa	 Raczyńskiego,	 któremu	 towarzyszył	
Jan	Miklaszewski:

„Partia	leśników	pracująca	około	urządza-
nia	 lasu	 znalazła	 kilkanaście	 okazów	 świer-
ka,	 wypuszczającego	 odrośla	 z	 bocznych,	
przysypanych	 ziemią	 gałęzi.	 Jest	 to	 osobli-
wość	 przyrodnicza	 nie	 spotykana	 nigdzie	
indziej,	a	w	naszym	klimacie,	u	szpilkowych,	
tylko	u	jodły	dotąd	zaobserwowana.	P.	Mini-
ster	oglądał	tę	osobliwość	w	zapoczątkowa-
nym	 muzeum	 puszczy,	 założonym	 w	 czę-
ści	 byłego	 carskiego	 pałacu	 myśliwskiego,		
w		którym	zebrano	już	sporo	innych,	bardzo	
ciekawych	 okazów	 charakteryzujących	 fau-
nę	i	florę	puszczy”.

To,	 co	 oglądał	 minister	 Raczyński,	 było	
zaledwie	wstępem	do	dalszego	rozwoju	mu-
zeum.	 W	 tym	 jeszcze	 czasie	 pierwsze	 eks-
ponaty	 ustawione	 były	 w	 przypadkowych	
salach,	 pozbawionych	 niezbędnych	 zabez-
pieczeń	 i	 warunków,	 nic	 też	 dziwnego,	 że	
z	czasem	uległy	zniszczeniu.	Pierwszą	stałą	
ekspozycję	 przygotowano	 tu	 dopiero	 pod	
koniec	lat	20.,	a	więc	mniej	więcej	wtedy,	gdy	
w	 pałacowych	 budynkach	 otwarto	 również	
Państwową	 Szkołę	 dla	 Leśników.	 Jej	 inau-
guracja	 odbyła	 się	 28	 września	 1929	 roku.	

Zarówno dwór Władysława IV, z którego 
korzystał również Jan Kazimierz, 
jak też kolejne budowle – Augusta III 
i Stanisława Augusta Poniatowskiego 
– były pałacami niewielkimi, 
drewnianymi, których istnienie 
uzasadniały wyłącznie polowania. 
Inaczej rzecz się miała z pałacem carskim 
– dwukondygnacyjną, podpiwniczoną, 
murowaną budowlą.

Pałac myśliwski 
w Białowieży. 

Luty 1936 r.

Podjazd 
do pałacu 
myśliwskiego.

Lata 1937–1939
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Białowieża

Placówka	miała	charakter	niższej	szkoły	za-
wodowej,	a	uczyć	się	w	niej	mogli	ludzie	już	
dorośli	(17–20	lat)	po	ukończeniu	szkoły	po-
wszechnej	i	odbyciu	rocznej	praktyki	leśnej.	

W	tym	samym	czasie	w	pałacu	ulokowa-
ło	 się	 również	 polskie	 przedstawicielstwo	
angielskiej	 firmy	 The Century European 
Timber Corporation,	 z	 którą	 rząd	 polski,	
a	 konkretnie	 Władysław	 Grabski,	 podpisał	
umowę	 na	 eksploatację	 Puszczy	 Białowie-
skiej.	Zlecenie,	jak	się	początkowo	wydawa-
ło,	 stwarzało	 szansę	 rozwoju	 dla	 regionu.	
Dziennikarze	 donosili:	 „Sklepikarze,	 wę-
dliniarze,	piekarze,	knajpiarze	i	inni	gałga-
niarze	 podnieśli	 ceny	 o	 kilkadziesiąt	 pro-
cent.	Produkty	wiejskie	znikły	z	rynku	bez	
śladu.	 Słowem,	 wszystko	 konserwowano,	
rezerwowano	 dla	 przyszłego	 pracownika	
zagranicznej	 firmy,	 która,	 jak	 mniemano,	
będzie	 opłacała	 wszystkich	 i	 wszystko	 ob-
ficie,	hojnie	i	to	nie	dolarami,	lecz	ciężkimi	
funtami.	Wkrótce	też	do	Białowieży	zaczęli	
się	zjeżdżać	setkami,	nie	tylko	z	całego	kra-
ju,	 lecz	 i	 z	 zagranicy	 kandydaci	 na	 wyższe	
i	niższe	stanowiska”.

Paradoksalnie	 dla	 samej	 Białowieży	
sytuacja	 ta	 miała	 skutek	 korzystny.	 Po	
pierwsze,	 	 „zremontowano	 pałac	 carski,	
który	 zarząd	 objął	 w	 całości	 z	 wyjątkiem	
czterech	 salonów	 zajmowanych	 niegdyś	
osobiście	 przez	 cara	 i	 otoczonych	 specjal-
ną	 opieką”.	 Po	 drugie	 wreszcie,	 	 okoliczni	
wieśniacy	przeprowadzili	wiele	remontów,	
przebudowali	 swoje	 domy,	 na	 działkach	
pobudowali	 nowe	 obiekty,	 pojawiły	 się	
nowe	knajpki	i	sklepiki	–	być	może	to	wła-
śnie	 wówczas	 Białowieża,	 będąc	 formal-
nie	 wioską,	 zaczęła	 nabierać	 charakteru	
małomiasteczkowego.	 W	 praktyce	 mia-
ło	 to	 niewielkie	 przełożenie	 na	 sytuację	
mieszkańców.	 Kandydaci	 do	 pracy	 koczo-
wali	 w	 parku,	 nie	 mając	 pieniędzy	 ani	 na	
wynajem	 mieszkań,	 ani	 na	 stołowanie	 się	
w	nowych	lokalach.	Nawet	ci,	którzy	pracę	
dostali,	nie	na	wiele	mogli	sobie	pozwolić.	
Jak	 oszacowali	 dziennikarze,	 koszty	 życia	

w	 Białowieży	 wzrosły	 o	 150	 proc.	 w	 ciągu	
roku,	 podczas	 gdy	 płace	 w	 Centurze,	 jak	
powszechnie	 nazywano	 angielską	 spółkę,	
najwyżej	 o	 kilkadziesiąt	 procent.	 W	 dodat-
ku	 podwyżki	 pensji	 dotyczyły	 wyłącznie	
pracowników	najwyższego	szczebla,	który-
mi	 zostawali	 –	 co	 wywoływało	 kolejną	 falę	
oburzenia	–	bez	wyjątku	cudzoziemcy.

W	lata	30.	Białowieża	wchodziła	więc	bied-
na	 jak	 dawniej,	 ale	 ładniejsza	 i	 na	 swój	 spo-
sób	 reprezentacyjna.	 Powoli,	 ale	 wyraźnie,	
ożywiał	się	ruch	turystyczny	–	w	coraz	więk-
szym	stopniu	to	turyści	zaczynali	korzystać	
z	 powstałej	 w	 czasach	 Century	 infrastruk-
tury,	tym	bardziej	że	jeszcze	w	czasach	car-
skich	doprowadzono	tu	linię	kolejową.	Kiedy	
w	1929	roku	wynosili	się	stąd	przedstawiciele	
brytyjskiej	firmy,	w	Białowieży	mieszkało	już	
ponad	 tysiąc	 osób,	 istniały:	 hotel,	 dwie	 her-
baciarnie,	 10	 piwiarni,	 restauracja	 i	 40	 skle-
pów	 spożywczych.	 Jak	 na	 podlaską	 wioskę	
w	 czasach	 dwudziestolecia,	 to	 wynik	 wręcz	
nieprawdopodobny.

1	 września	 1939	 roku	 Białowieża	 została	
zbombardowana.	 W	 tym	 czasie	 Jerzy	 Do-
browolski	 „Łupaszka”	 był	 na	 Wileńszczyź-
nie,	 gdzie	 dowodził	 110.	 Rezerwowym	 Puł-
kiem	 Ułanów.	 Nie	 trafił	 już	 do	 Białowieży,	
choć	był	niedaleko	–	szedł	z	Wilna	na	pomoc	
oblężonej	 Warszawie.	 Zginął	 w	 1941	 roku	
w	 więzieniu	 NKWD,	 ale	 jego	 zastępca	 kon-
tynuował	walkę,	wkrótce	stając	się	legendą.	
Nazywał	 się	 Henryk	 Dobrzański,	 ale	 wszy-
scy	znali	go	pod	pseudonimem	„Hubal”.

W lata 30. Białowieża wchodziła więc 
biedna jak dawniej, ale ładniejsza  
i na swój sposób reprezentacyjna. 
Powoli, ale wyraźnie, ożywiał się ruch 
turystyczny – w coraz większym stopniu 
to turyści zaczynali korzystać z powstałej 
w czasach Century infrastruktury,  
tym bardziej że jeszcze w czasach carskich 
doprowadzono tu linię kolejową.
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Białowieża. 
Widok ulicy 
zasypanej 
śniegiem. 

Lata 1918–1937

Drewniane 
zabudowania 
w Białowieży. 
 
Lata 1918–1939
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Pałac myśliwski – widok od frontu.

Lata 1918–1933
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Brama wjazdowa 
do parku 
pałacowego.

Luty 1936 r.

Drewniany  
budynek  
(mały dworek) 
przylegający  
do pałacu 
myśliwskiego. 

Kwiecień 1927 r.

Aleja prowadząca do pałacu myśliwskiego w Białowieży. 
 
Kwiecień 1927 r.
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Park pałacowy w Białowieży. 

Lata 1918–1935



Białowieża

Muzeum Puszczy Białowieskiej 
w Białowieży i zgromadzone  
w nim eksponaty.

Rok 1936 
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Białowieża

 
Leśniczówka w Puszczy 
Białowieskiej. 

Styczeń 1931 r.

Tartak w Gródku

Ziemianki robotników  
leśnych w Budach
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Leśne ścieżki do niepodległości

ładysław	 Szafer	 był	 posta-
cią	 wybitną.	 Podczas	 nauki	
w	 szkole	 średniej	 intereso-
wał	się	biologią,	na	studiach	
zajmował	 gleboznawstwem	

i	 dendrologią,	 już	 wówczas	 stając	 się	 zna-
nym	w	Europie	specjalistą.	Doceniał	to	rząd	
austriacki,	przyznając	mu	stypendia,	dzięki	
którym	 kontynuował	 naukę	 na	 prestiżo-
wych	 uczelniach	 w	 Monachium	 i	 Wiedniu.	
W	 1912	 roku	 jako	 dwudziestosześciolatek	
prowadził	wykłady	w	Wyższej	Szkole	Laso-
wej	we	Lwowie.	Rosnący	autorytet	naukowy	
Szafera	 nie	 zmieniał	 jednak	 podstawowe-
go	 faktu,	 że	 wciąż	 był	 człowiekiem	 bardzo	
młodym,	a	przy	okazji	nastawionym	bardzo	
patriotycznie.	Kiedy	tylko	stało	się	to	możli-
we,	a	więc	w	1914	roku,	porzucił	karierę	uni-
wersytecką	 i	 wstąpił	 do	 Legionu	 Wschod-
niego,	 a	 następnie	 –	 po	 odmowie	 złożenia	
przysięgi	–	już	nie	z	własnej	woli	rozpoczął	
służbę	szeregowca	w	armii	austriackiej.

Chyba	jednak	nawet	pogrążona	w	wojnie	
Austria	 rozumiała,	 że	 Szafer	 więcej	 zdzia-
ła	 na	 polu	 naukowym	 niż	 polu	 bitwy,	 bo	
już	 w	 1917	 roku	 został	 z	 wojska	 zwolniony	
i	 znalazł	 się	 w	 szeregach	 kadry	 Uniwersy-
tetu	Jagiellońskiego,	gdzie	pozostał	niemal	
do	 końca	 swojego	 długiego	 życia.	 Jako	 się	
rzekło,	 profesor	 specjalizował	 się	 w	 gle-
boznawstwie	 i	 dendrologii,	 do	 listy	 tej	 do-
łączyła	w	którymś	momencie	botanika,	ale	
prawdziwą	 obsesją	 Szafera	 pozostawała	
zawsze	 ochrona	 przyrody.	 Być	 może	 jego	
zainteresowania	 skierowała	 w	 tę	 właśnie	
stronę	 katastrofalna	 dewastacja	 ekosyste-
mu	 Galicji	 w	 okresie	 zaborów,	 a	 może	
I	wojna	światowa,	która	dla	polskich	lasów	
była	 nie	 mniej	 zabójcza	 niż	 dla	 ludzi,	 dość	
w	każdym	razie	wspomnieć,	że	na	700	jego	
publikacji	 naukowych,	 dobrze	 ponad	 po-
łowa	 dotyczy	 właśnie	 ochrony	 przyrody.	

Nie	 działał	 zresztą	 tylko	 w	 teorii.	 To	 wła-
śnie	Szafer	walczył	o	odnowienie	populacji	
żubra	 w	 Puszczy	 Białowieskiej,	 współtwo-
rzył	Międzynarodowe	Biuro	Ochrony	Przy-
rody	w	Brukseli,	on	również	był	faktycznym	
twórcą	 pierwszego	 polskiego	 parku	 naro-
dowego.	W	Pieninach.

Sprawa	 była	 dość	 pilna.	 W	 ledwo	 wyzwo-
lonej	 Polsce,	 zwłaszcza	 w	 dawnej	 Galicji,		
panowała	 koszmarna	 bieda,	 a	 działki	 leśne	
w	 Pieninach	 pozostawały	 zasadniczo	 w	 rę-
kach	prywatnych.	Pokusa	wykorzystania	za-
sobów	przyrodniczych	była	więc	dla	ich	wła-
ścicieli	 wyjątkowo	 silna.	 Kiedy	 w	 1921	 roku	
prof.	Władysław	Szafer,	ówczesny	przewod-
niczący	Państwowej	Komisji	Ochrony	Przy-
rody,	 rzucił	 hasło	 o	 konieczności	 ochrony	
Pienin,	sprawy	ruszyły	z	miejsca	z	impetem.	
Dosłownie	 kilka	 tygodni	 później	 Stanisław	
Drohojowski	 –	 właściciel	 tamtejszych	 dóbr,	
pochodzący	 z	 kalwińskiej	 rodziny	 posia-
dającej	 je	 od	 XVI	 wieku	 –	 otworzył	 wokół	
zamku	 w	 Czorsztynie	 prywatny	 rezerwat.	
Był	 to	 piękny	 i	 cenny	 gest,	 rezerwat	 chronił	
jednak	 stosunkowo	 niewielką	 przestrzeń.	
Po	kilku	miesiącach,	na	początku	1922	roku,	
profesor	 Stanisław	 Kulczyński	 opracował	
konkretny	 projekt	 rezerwatu	 pienińskiego	
o	powierzchni	16,5	km2.	W	masywie	Trzech	
Koron	i	Pieninkach	–	rezerwatu	ścisłego,	na	
pozostałym	 zaś	 obszarze	 –	 częściowego.	
Projekt	 został	 zaakceptowany,	 problemy	
jednak	 pozostały.	 Po	 pierwsze,	 rząd	 zwle-
kał	 z	 zatwierdzeniem	 kosztorysu	 i	 wypłatą	
odszkodowań	 dla	 właścicieli	 działek,	 na	 co	
zareagowali	wycinką	drzew.	Po	drugie,	teren	
rezerwatu	 znajdował	 się	 na	 granicy	 z	 Cze-
chosłowacją,	 a	 w	 1923	roku	 granica	 ta	 wciąż	
nie	była	formalnie	zaakceptowana	przez	oba	
państwa.	 Tę	 sprawę	 uregulowano	 6	 maja	
1924	roku	tzw.	Protokołem	krakowskim,	nor-
mującym	 nie	 tylko	 kwestię	 samej	 granicy,	

Pierwszy park narodowy

Prezydent RP Ignacy 
Mościcki z żoną Marią 
na spływie Dunajcem. 

Rok 1934

W
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Pierwszy park narodowy

ale	 też	 ustalającym	 program	 tworzenia	 po-
granicznych	parków	przyrodniczych.	

Nieocenioną	 rolę	 w	 powstaniu	 Parku	
Narodowego	 w	 Pieninach	 odegrała	 inna	
postać	 wielkiego	 formatu	 –	 profesor	 Wa-
lery	 Goetel.	 Geolog,	 wybitny	 badacz,	 ale	
przede	wszystkim	miłośnik	Tatr,	promotor	
turystyki	i	twórca	sozologii	–	nauki	będącej	
w	 zasadzie	 naukowym	 kompromisem	 mię-
dzy	 ekologią	 a	 umiejętnym	 korzystaniem	
ze	środowiska	–	był	czynnie	zaangażowany	
w	 graniczny	 spór	 polsko-czechosłowacki,	
jedną	 z	 najważniejszych	 osób,	 które	 ten	
spór	 rozwiązały.	 Gorzej	 było	 z	 pieniędzmi	
na	wykup	działek.	Sprawa	się	wlokła.	Kosz-
torys	 z	 roku	 1926	 rząd	 odrzucił.	 Kolejny	 –	
już	 zaakceptował,	 ale	 dopiero	 pod	 koniec	
1928	roku.

Kiedy	przestały	istnieć	przeszkody	formal-
ne,	 można	 było	 rozpocząć	 konkretne	 prace	
–	z	jednej	strony	prawne,	z	drugiej	przyrod-
nicze.	W	sierpniu	1931	roku	w	Krościenku	od-
była	się	konferencja	przedstawicieli	Dyrekcji	
Generalnej	 Lasów	 Państwowych,	 Polskiego	
Towarzystwa	Krajoznawczego	i	Państwowej	
Rady	 Ochrony	 Przyrody,	 na	 której	 ustalono	
przebieg	przyszłych	szlaków	turystycznych,	
kompetencje	 dyrektora	 i	 rozstrzygnięto	
kwestię	 współpracy	 z	 Czechosłowacją.	 To	
ostatnie	 zatwierdzono	 nieco	 ponad	 miesiąc	
później	 stosowną	 umową	 międzynarodo-
wą	 podpisaną	 w	 Gdyni.	 Kiedy	 na	 przełomie	
1931	 i	 1932	 roku	 strona	 czechosłowacka	 de-
cyzją	odpowiednich	władz	powołała	do	życia	
Národni	 Přirodni	 Reservace	 w	 Pieninach	
–	 ściśle	 powiązany	 ze	 swoim	 odpowied-
nikiem	 w	 Polsce	 –	 Pieniny	 zostały	 pierw-
szym	 transgranicznym	 Parkiem	 Natury	
w	Europie.	Była	to	jednocześnie	pionierska,	
pierwsza	 na	 kontynencie,	 próba	 nawiąza-
nia	oficjalnej	współpracy	międzynarodowej	
w	 ochronie	 przyrody,	 co	 należy	 uznać	 za	
wielki	 sukces	 Lasów	 Państwowych	 jako	 in-
stytucji,	którym	prawnie	podlegały	wszyst-
kie	 parki	 narodowe	 i	 rezerwaty	 przyrody.	
Prawnym	usankcjonowaniem	powołania	do	

życia	 Parku	 Narodowego	 w	 Pieninach	 było	
rozporządzenie	 Ministra	 Rolnictwa	 z	 dnia	
23	 maja	 1932	 roku,	 ogłoszone	 w	 Monitorze	
Polskim	Nr	123	z	dnia	1	czerwca	tegoż	roku.	
Pierwszym	dyrektorem	pienińskiego	parku	
został	Tadeusz	Owczarzak.

Pieniński	 Park	 Narodowy	 należy	 do	 naj-
mniejszych	 w	 Polsce,	 ale	 jednocześnie	 do	
najczęściej	 odwiedzanych	 przez	 turystów.	
I	 nic	 dziwnego.	 Oprócz	 niezapomnianego	
krajobrazu	 znaleźć	 w	 nim	 można	 1100	 ga-
tunków	 roślin	 naczyniowych,	 w	 	 tym	 dwa	
endemity	–	pszonaka	pienińskiego	i	mnisz-
ka	pienińskiego,	oraz	kilkanaście	gatunków	
niezwykle	 rzadkich,	 m.in.	 bylicę	 piołun	
odmianę	 wapienną	 czy	 chryzantemę	 (zło-
cienia)	 Zawadzkiego.	 Na	 tym	 niewielkim	
obszarze	żyje	też	ponad	7	tysięcy	gatunków	
zwierząt,	w	tym	235	gatunków	kręgowców.	
Pieniny	 mają	 także	 rozbudowaną	 sieć	 ja-
skiń,	 dających	 schronienie	 15	 gatunkom	
nietoperzy,	w	tym	tak	nielicznemu	w	innych	
miejscach	 świata	 jak	 podkasaniec	 mały.	
Bogata	 jest	 awifauna	 –	 doliczono	 się	 około	
160	 gatunków	 ptaków,	 blisko	 100	 gniazdu-
jących.	 A	 do	 tego	 obfitość	 dzików,	 jeleni,	
borsuków,	 rysi,	 żbików	 i	 saren…	 Wszystko	
to	sprawia,	że	Pieniny	są	terenem	wyjątko-
wo	atrakcyjnym	turystycznie,	zwłaszcza	że	
życie	 ekosystemu	 można	 podziwiać,	 spły-
wając	przełomem	Dunajca.

Władysław	 Szafer	 miał	 szczęście	 dożyć	
rozkwitu	wymyślonego	przez	siebie	Parku	
Narodowego.	Kiedy	potwierdzano	jego	ist-
nienie	prawnie,	miał	czterdzieści	sześć	lat.	
Skończył	 pięćdziesiątkę,	 kiedy	 wybuchła	
II	 wojna	 światowa,	 ale	 do	 tego	 czasu	 po-
wierzchnia	parku	sukcesywnie	się	powięk-
szała.	Dobiegał	siedemdziesiątki,	kiedy	po	
wojnie	w	1954	roku	odtworzono	go	pod	na-
zwą	 Pieniński	 Park	 Narodowy,	 a	 w	 dodat-
ku	 na	 wielokrotnie	 większej	 powierzchni.	
Miał	prawo	czuć	satysfakcję,	tym	bardziej	
że	 w	 tym	 czasie,	 również	 za	 jego	 przyczy-
ną,	 funkcjonowały	 już	 inne	 parki	 narodo-
we:	 Babiogórski,	 Tatrzański	 (w	 powstanie	

obu	 mocno	 zaangażowany	 był	 także	 prof.	
Walery	Goetel)	i	Świętokrzyski,	a	dwa	lata	
później	powstał	Ojcowski.	Profesor	Szafer	
zmarł	w	1970	roku	w	wieku	84	lat	z	opinią	
jednego	 z	 najwybitniejszych	 ekspertów	
w	 dziedzinie	 ochrony	 przyrody	 i	 –	 co	 bar-
dzo	wymowne	–	z	dwoma	doktoratami	ho-

noris	causa:	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	
i	Uniwersytetu	Karola	w	Pradze.

Tymczasem	 ochroniony	 przez	 niego	
Pieniński	 Park	 Narodowy	 żyje,	 rozwija	 się	
i	 nieustannie	 zwiększa	 swoją	 powierzch-
nię,	 pozostając	 jednym	 z	 najpiękniejszych	
zakątków	Europy.
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Flisacki 
spływ 
przełomem 
Dunajca  
w Pieninach.

Czerwiec  
1934



Pierwszy park narodowy

 
Uroczystość proklamowania Parku 
Narodowego w Pieninach. Grupa 
uczestników wydarzenia na tle zamku. 
W środku, z laską w ręku, siedzi 
prof. Walery Goetel. 

Wrzesień 1930 r.

Władysław Szafer – botanik, profesor 
i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wiceprezes PAU, twórca Pienińskiego  
Parku Narodowego

To właśnie Szafer walczył o odnowienie 
populacji żubra w Puszczy Białowieskiej, 
współtworzył Międzynarodowe 
Biuro Ochrony Przyrody w Brukseli, 
on również był faktycznym twórcą 
pierwszego polskiego parku  
narodowego. W Pieninach. (...)
Nieocenioną rolę w powstaniu Parku 
Narodowego w Pieninach odegrała inna 
postać wielkiego formatu – profesor 
Walery Goetel. 
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Pierwszy park narodowy

 
Spływ Dunajcem z Czorsztyna  
do Szczawnicy dla uczestników uroczystości 
proklamowania pienińskiego parku. 

Wrzesień 1930 r.

Prof. Walery Goetel (drugi z lewej  
na pierwszym planie) w gronie najbliższych 
osób biorących udział w proklamowaniu 
Parku Narodowego w Pieninach. 

Wrzesień 1930 r.

Proklamowanie Parku Narodowego
w Pieninach. Przyjęcie dla gości. 

Wrzesień 1930 r.

Otwarcie rezerwatu przyrody w Pieninach 
po słowackiej stronie. Przemawia  
prof. Walery Goetel. 

Rok 1932
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Pierwszy park narodowy

Turyści 
szykujący się 
do spływu 
przełomem 
Dunajca. 

Sierpień 1930 r.

Przejście 
na granicy 
z Czechosłowacją 
w Parku 
Narodowym 
w Pieninach. 

Lata 1922–1939

Widok  
na Dunajec 
i Pieniny. 

Sierpień 1930 r.

Obrady komisji 
polsko-czeskiej 
w sprawie Parku 
Narodowego 
w Pieninach. 

Styczeń 1934 r.
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Pierwszy park narodowy 109108

Trzy Korony. Pod szczytem budynek schroniska. 

Rok 1935



Pierwszy park narodowy 111110

Widok na Dunajec i Pieniny. 

Lata 1930–1939

Dunajec widziany z Sokolicy.

Lata 1930–1939



Pierwszy park narodowy

Bogata jest awifauna – doliczono się 
około 160 gatunków ptaków, blisko 
100 gniazdujących. A do tego obfitość 
dzików, jeleni, borsuków, rysi, żbików 
i saren… Wszystko to sprawia, że Pieniny 
są terenem wyjątkowo atrakcyjnym 
turystycznie, zwłaszcza że życie 
ekosystemu można podziwiać, spływając 
przełomem Dunajca.

 
Przeprawa przez Dunajec.  
W tle widoczny szczyt  
Trzy Korony. 

Lata 1930–1939

Przełom Dunajca. 
Turyści w towarzystwie  
górali na tratwie. 

Rok 1935
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Leśne ścieżki do niepodległości

awód	 flisaka	 zawsze	 był	 ciężkim	 ka-
wałkiem	 chleba.	 Pozornie	 wystar-
czało	 wsiąść	 na	 skleconą	 wcześniej	
tratwę	 i	 nie	 używając	 praktycznie	
siły	 fizycznej,	 pilnować,	 by	 trzymała	

się	bezpiecznego	nurtu.	W	praktyce	jednak	
wypadki	zdarzały	się	bardzo	często.	Na	wil-
gotnym	 drewnie	 ślizgały	 się	 nogi,	 drobne	
uderzenie	w	zalegający	tuż	pod	powierzch-
nią	 kamień	 lub	 zwaloną	 kłodę	 skutkowało	
silnym	 wstrząsem,	 a	 często	 i	 upadkiem…	
Wypłynięcie	 na	 flis	 zawsze	 wiązało	 się	
z	 ryzykiem,	 że	 się	 z	 niego	 nie	 wróci.	 Nawet	
dla	 doświadczonych	 flisaków,	 którzy	 –	 jak	
zauważył	 Adam	 Szwarc	 w	 wydanej	 na	 po-
czątku	lat	20.	XX	wieku	książce	„Transport	
drewna”	 –	 „stanowią	 specjalny	 typ	 ludzki,	
gardzący	zwykle	lądem,	a	zżyty	z	wodą	i	jej	
niebezpieczeństwami”.	 A	 niebezpieczeń-
stwa	te	były	duże,	niezależnie	do	stulecia,	bo	
też	sama	technika	pracy	flisaka	nie	zmieniła	
się	zupełnie	gdzieś	od	głębokiej	starożytno-
ści.	 W	 każdym	 razie,	 kiedy	 w	 połowie	 XIX	
wieku	dramaturg	Władysław	Anczyc	posta-
nowił	napisać	sztukę	„Flisacy”	–	a	precyzję	
i	 wartość	 jego	 obserwacji	 etnograficznych	
doceniali	 i	 Oskar	 Kolberg,	 i	 Jan	 Stanisław	
Bystroń	 –	 osią	 dramatu	 uczynił	 rozpacz	
żony,	 przeczuwającej	 śmierć	 swojego	 męża	
na	flisie.

Mimo	 to	 wodny	 transport	 drewna	 ist-
niał	 od	 zawsze	 i	 zawsze	 było	 na	 niego	 duże	
zapotrzebowanie.	 Wynikało	 to	 z	 prostej	
przyczyny	 –	 był	 niezwykle	 tani,	 oprócz	
samej	 robocizny	 nie	 kosztował	 zupełnie	
nic,	 nie	 wymagał	 też	 żadnych	 skompliko-
wanych	 urządzeń	 czy	 technologii.	 Prak-
tycznie	 wszystko,	 co	 było	 niezbędne,	 moż-
na	 było	 wykonać	 z	 surowca	 dostępnego	
w	lesie.	Wspomniany	inżynier	Szwarc	spław	
drewna	 jeszcze	 w	 1922	 roku	 uznaje	 za	 jed-
ną	 z	 najlepszych	 i	 najważniejszych	 form	

transportu,	 dostrzegając	 przed	 nim	 świe-
tlaną	przyszłość.	Choć	niekoniecznie	przed	
każdą	 jego	 postacią,	 wyróżnia	 się	 bowiem	
zasadniczo	 dwie	 formy	 spławu,	 tzw.	 dziki,	
bardziej	formalnie	zwany	luźnym,	oraz	wią-
zany.	 Władysław	 Anczyc	 obserwował	 flisa-
ków	w	podkrakowskiej	wiosce	Przegorzały,	
skąd	spławiano	drewno	do	Gdańska.	Pisarz	
nie	odnotował	szczegółów,	ale	z	pewnością	
łączyli	oni	ze	 sobą	dłużyny	za	pomocą	tzw.	
szorców,	czyli	żerdzi	o	grubości	5–7	cm,	wią-
zanych	chlubami	–	linami	z	młodych	gałęzi	
dębiny	 skręconymi	 w	 ogniu.	 Całość	 usta-
wiali	 tak,	 że	 cieńsze	 końce	 znajdowały	 się	
przodem	do	nurtu,	tworząc	„głowę”	tratwy,	
wodowali	ją	i	ruszali	w	parotygodniowy	rejs.	

Nie	 było	 ściśle	 określonej	 liczby	 flisaków,	
wszystko	 zależało	 od	 rozmiarów	 transpor-
tu.	 Była	 natomiast	 ściśle	 określona	 hierar-
chia	 –	 w	 trudnych	 warunkach	 na	 rzece	 mu-
sieli	funkcjonować	jak	zwarty	zespół.

„Zarządza	tratwą	tzw.	gospodarz,	zwykle	
najstarszy	wiekiem	flisak;	 wszyscy	 inni	no-
szą	 nazwę	 oryli	 i	 są	 mu	 bezwzględnie	 pod-
legli.	 Oryl,	 jadący	 na	 przedzie,	 tzw.	 głowie	
–	 nazywa	 się	 głową	 i	 on	 właściwie	 kieruje	
tratwą.	Na	calu	jedzie	calowy,	który	dzierży	
ster	tratwy”	–	pisał	inżynier	Szwarc.	

Flisacy

...wodny transport drewna istniał  
od zawsze i zawsze było na niego 
duże zapotrzebowanie. Wynikało to 
z prostej przyczyny – był niezwykle tani, 
oprócz samej robocizny nie kosztował 
zupełnie nic, nie wymagał też żadnych 
skomplikowanych urządzeń  
czy technologii. Praktycznie wszystko, 
co było niezbędne, można było wykonać 
z surowca dostępnego w lesie. 

Drewno spławiane 
Czeremoszem. 

Lata 1930–1939

z
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Flisacy

Grupa 
flisaków 
z Pienin. 

Rok 1935

Badacz	wspomina	też	o	instytucji	retma-
na	 –	 dokładnie	 taką	 funkcję	 miał	 na	 flisie	
Jakób,	 rzekomo	 zmarły	 mąż	 lamentującej	
kobiety	 w	 sztuce	 Anczyca.	 Była	 to	 niejako	
przednia	 straż	 rejsu.	 Płynął	 on	 w	 niewiel-
kim	 czółnie	 przodem	 i	 ostrzegał	 przed	
ewentualnym	 niebezpieczeństwem.	 Nie	
wiemy,	 ile	 drewna	 spławiono	 w	 ten	 sposób	
do	Gdańska	w	czasach	Kolberga	i	Bystronia,	
ale	 w	 1922	 roku	 Adam	 Szwarc	 miał	 prawo	
widzieć	 przed	 spławem	 wiązanym	 wielką	
przyszłość.	W	tym	właśnie	roku	przetrans-
portowano	w	ten	sposób	blisko	40%	całego	
polskiego	drewna	idącego	za	morze.

Jednocześnie	 jednak	 Szwarc	 „śmiało	
ogłosił	zdanie,	iż	spław	luźny	w	Polsce	prze-
szedł	do	historii”.	Nieco	się	mylił,	bo	lokal-
nie	stosowano	go	jeszcze	przez	co	najmniej	
kilka	lat,	ale	spore	straty	zarówno	w	samym	
drewnie,	jak	i	środowisku	naturalnym,	oraz	
konieczność	 zatrudniania	 niewspółmier-
nie	 większej	 liczby	 robotników,	 sprawiały,	
że	 istotnie	 sięgano	 po	 niego	 już	 coraz	 rza-
dziej.	Na	czym	jednak	polegał?

„Charakterystyczną	 cechą	 spławu	 dzi-
kiego,	 czyli	 luźnego,	 jest	 to,	 że	 spławianie	
odbywa	się	luźno,	tj.	każda	sztuka	wyrobio-
nego	drewna	płynie	osobno,	nie	kierowana	

ręką	 ludzką”	 –	 pisał	 dalej	 inżynier	 Szwarc.	
Brzmi	 to	 niemal	 jak	 definicja	 transportu	
idealnego,	w	praktyce	jednak	był	to	sposób	
mało	 wydajny	 i	 pracochłonny.	 W	 polskich	
warunkach	 geograficznych	 spław	 luźny	
mógł	 się	 odbywać	 wyłącznie	 w	 okolicach	
górskich,	 gdzie	 nurt	 rzek	 jest	 dostatecznie	
rwący.	Kłopot	w	tym,	że	ich	cechą	natural-
ną	 jest	 stosunkowo	 niewielka	 ilość	 wody,	
powiększająca	 się	 wyłącznie	 w	 krótkim	
okresie	wiosennych	roztopów.	To	oznacza-
ło	konieczność	długiego	składowania	drew-
na	w	oczekiwaniu	na	właściwy	moment.	Ale	
nawet	 gdy	 stan	 wody	 był	 już	 odpowiedni,	
nie	 można	 było	 rozpocząć	 spławu	 bez	 sze-
regu	dodatkowych	czynności.

„Nie	 każdy	 potok	 nadaje	 się	 do	 spławu	
drewna.	 Niejednolita	 głębokość	 wody,	 nie-
regularny	spad,	częste	przeszkody	w	posta-
ci	sterczących	z	wody	kamieni	i	skał,	częste	
odgałęzienia	 i	 zbytnie	 zwężenia	 sprawiają,	
że	 przed	 użyciem	 potoku	 do	 spławu	 musi-
my	go	odpowiednio	przygotować”.

Mówiąc	o	przygotowaniach,	miał	na	my-
śli	 oczyszczenie	 nurtu	 z	 części	 najniebez-
pieczniejszych	 skał,	 a	 przede	 wszystkim	
odpowiednie	zabezpieczenie	brzegów	stru-
mienia.	 Płynące	 rwącym	 nurtem	 drewno	

zawsze	w	mniejszym	lub	większym	stopniu	
uszkadzało	 je,	 co	 przy	 większych	 ilościach	
spławianych	 kłód	 wiązało	 się	 ze	 znisz-
czeniami	 cennej	 roślinności	 lub	 terenów	
uprawnych,	jeśli	potok	przez	takie	przepły-
wał.	 Niemal	 w	 każdym	 przypadku	 trzeba	
było	więc	obudowywać	brzegi	kamiennymi	
lub	 drewniano-kamiennymi	 murkami	 –	
teoretycznie	 tylko	 na	 zakolach,	 ale	 górskie	
potoki	 składają	 się	 zazwyczaj	 wyłącznie	
z	zakoli.	Z	tego	też	wynikał	kolejny	problem.	
Spływające	 w	 ten	 sposób	 drewno	 wypa-
dało	 często	 na	 zakolach	 lub	 klinowało	 się,	
blokując	 cały	 spław.	 Stąd	 konieczność	 roz-
stawiania	 co	 pół	 kilometra	 –	 jak	 doradzał	
Szwarc	–	uzbrojonych	w	żerdzie	straży,	któ-
re	udrożniały	potok.

Wszystkie	 te	 czynności	 nie	 były	 jednak	
w	stanie	powstrzymać	uszkodzenia	samego	
drewna.	Szwarc	wyliczył,	że	w	optymistycz-
nym	 wariancie	 straty	 ponoszone	 podczas	
spławu	luźnego	sięgają	od	3	do	12%	drewna,	
w	wypadku	zaś	skrajnym	–	nawet	18%.	

Nic	 też	 dziwnego,	 że	 na	 początku	 spław	
luźny	 niemal	 zanikł	 –	 odnotowywano	 go	
praktycznie	 tylko	 w	 okolicach	 Żywca	 na	
Sole.	 Ale	 wbrew	 proroctwom	 Szwarca	 rów-
nież	 spław	 wiązany	 był	 przez	 cały	 okres	
dwudziestolecia	 w	 odwrocie,	 wypierany	
stopniowo	 przez	 transport	 kolejowy.	 Je-
śli	 we	 wspomnianym	 1922	 roku	 302	 tra-
twy	 przetransportowały	 blisko	 133	 tys.	 ton	
drewna,	 to	 w	 roku	 1925	 tratw	 tych	 było	 116,	
a	„przewiozły”	one	46	tys.	ton.	Jeszcze	lepiej	
widać	tę	tendencję,	kiedy	zestawimy	odsetek	
drewna	 dostarczonego	 wodą	 na	 tle	 ogólnej	
skali	obrotu	surowcem.	W	1922	roku	było	to	
blisko	40%,	trzy	lata	później	–	5%.	Przyczy-
ny	tego	spadku	są	różne.	Najważniejsza	być	
może	jest	taka,	że	Lasy	Państwowe	wyniosły	
handel	Polski	drewnem	na	poziom	przemy-
słowy	i	globalny,	a	ta	forma	transportu	wod-
nego	nie	gwarantowała	odpowiedniej	regu-
larności	 i	 terminowości	 dostaw,	 zwłaszcza	
na	 przeważnie	 nieuregulowanych	 polskich	
rzekach.	 Ale	 nie	 należy	 w	 tym	 lekceważyć	

także	 elementu	 niebezpieczeństwa	 samej	
pracy	flisaków.	

„Ej,	 chrzestna	 matko,	 dajcież	 już	 spokój	
tej	 lamentacji!	 Niby	 to	 wam	 co	 pomoże,	
alboć	 to	 płakaniem	 przywołacie	 gospoda-
rza…?	 Dyć	 dosyć	 ludzi	 idzie	 na	 flis,	 a	 prze-
cież	 wracają.	 To	 i	 oni	 wrócą”	 –	 uspokajał	
lamentującą	bohaterkę	dramatu	Anczyca	jej	
chrześniak,	 Wojtek.	 Retman	 Jakób	 istotnie	
wrócił,	 pozbył	 się	 złego	 lichwiarza	 i	 zdążył	
jeszcze	ocalić	cnotę	córki.	Wielu	jednak		fli-
saków	nie	wracało.	Na	tyle	wielu,	że	całkiem	
współcześnie	 prof.	 Zenon	 Muszyński	 uznał	
ciężar	 pracy	 flisackiej	 za	 jeden	 z	 głównych	
powodów	zamierania	tego	zawodu	w	okresie	
dwudziestolecia	międzywojennego.

Flisak pieniński. 

Rok 1937
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Flisacy

 
Tratwy spławianego drewna  
na jeziorach augustowskich 

Tratwy na Brdzie. 

Lata 1920–1939

Tratwy na Prypeci w Pińsku. 

31 sierpnia 1938 r.

„Nie każdy potok nadaje się do spławu 
drewna. Niejednolita głębokość wody, 
nieregularny spad, częste przeszkody 
w postaci sterczących z wody kamieni 
i skał, częste odgałęzienia i zbytnie 
zwężenia sprawiają, że przed użyciem 
potoku do spławu musimy go 
odpowiednio przygotować”.
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Flisacy

 
Tratwy na wartkim nurcie 
Czeremoszu. 

Lata 1930–1939

Tratwy na Kanale 
Augustowskim.

Rok 1935
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...	Lasy Państwowe wyniosły handel 
Polski drewnem na poziom przemysłowy 
i globalny, a ta forma transportu 
wodnego nie gwarantowała odpowiedniej 
regularności i terminowości 
dostaw, zwłaszcza na przeważnie 
nieuregulowanych polskich rzekach.



Flisacy 123122

Flisacy przy ładowaniu kloców,  
tzw. tembrów na tratwę

Szałas retmana na tratwie,  
obok budka dla psa

Tratwy na Wiśle pod Warszawą. 

Lipiec 1937 r.

Flisacy z Polesia nad brzegiem  
rzeki przed spławem drewna. 

Rok 1928



Flisacy 125124

Flisacy korygujący kierunek  
spływu tratwy

Postój tratwy na Wiśle.  
Na pierwszym planie – szrek

Flisacy z Polesia przy spławianiu  
drewna Prypecią. 

Rok 1937

Tratwy na Wiśle pod Tczewem
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Flisacy na tratwach na Czeremoszu. 

Lata 1920–1939



Flisacy 129128

Wielu jednak  flisaków nie wracało.  
Na tyle wielu, że całkiem współcześnie 
prof. Zenon Muszyński uznał 
ciężar pracy flisackiej za jeden 
z głównych powodów zamierania tego 
zawodu w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego.

Postój flisaków na Dunajcu. 

Sierpień 1939 r.

Tratwy na rzece Czeremosz.

Lata 1920–1939

Tratwy na Kanale Augustowskim.

Rok 1935



Leśne ścieżki do niepodległości

an	 Szyttler	 był	 kucharzem,	 ale	 kucha-
rzem	nie	byle	jakim.	Po	pierwsze	–	po-
chodził	 z	 kucharskiej	 rodziny,	 więc	
gotowanie,	 pieczenie	 czy	 duszenie	
miał	 we	 krwi.	 Po	 drugie	 zaś	 –	 był	 nad-

wornym	 kucharzem	 Stanisława	 Augusta	
Poniatowskiego,	 co	 samo	 w	 sobie	 czyniło	
z	niego	kulinarną	osobowość	Rzeczypospo-
litej	końca	XVIII	wieku.	Ale	nie	tylko	sama	
mistrzowska	praca	w	kuchni	wyświetlała	go	
jako	postać	wyjątkową	na	tle	epoki.	Szyttler	
mianowicie,	 kiedy	 Polska	 uległa	 zaborcom,	
a	królewski	dwór	w	naturalny	sposób	prze-
stał	istnieć,	skończył	z	gotowaniem	i	skupił	
się	 na	 pisaniu	 kolejnych	 książek	 kuchar-
skich	–	pierwszych	na	ziemiach	polskich.	Są	
to	 bezcenne	 dziś	 książki.	 Jak	 mało	 co,	 mó-
wią	 nam	 o	 zwyczajach	 dawnych	 Polaków.	
I	 nie	 chodzi	 bynajmniej	 wyłącznie	 o	 zwy-
czaje	 kulinarne.	 Nawet	 same	 tytuły,	 choć-
by	 „Kuchnia	 myśliwska,	 czyli	 na	 łowach”	
albo	 „Poradnik	 dla	 myśliwych”	 zdradzają,	
że	dużo	w	tych	książkach	jest	też	o	polskich	
tradycjach	łowieckich.

W	poradniku	Szyttler	zanotował	na	przy-
kład:

„Dobra	 jest	 rzecz	 z	 natury	 swojej	 myśli-
stwo.	Ono	młodego	człowieka	zaprawia	do	
odwagi,	 uczy	 używać	 dowcipu,	 wzmacnia	
siły,	 powołując	 koniecznie	 do	 ruchu,	 oży-
wia	 imaginacyję	 rozmaitością	 przedmio-
tów	 i	 pokrzepia	 umysł	 niewinnością	 zaba-
wy	 na	 ogromnym	 teatrze	 przyrodzenia.	
Nieraz	 najbieglejsi	 lekarze	 zalecają	 polo-
wanie	na	choroby	umysłu	i	ciała.	Dotknięty	
zostałeś	człowieku	smutkiem,	zgryzotą	lub	
troskami,	pójdź	na	polowanie,	a	tam	pozbę-
dziesz	 się	 boleści	 tego	 rodzaju.	 Dręczą	 cię	
hemoroidy,	 czujesz	 brak	 apetytu?	 Pójdź,	
powiadam,	jeszcze	raz	na	polowanie,	a	tam	
przyjemnie	się	rozerwiesz	i	siły	życia	odzy-
skasz”.

Na łowach

„Dobra jest rzecz z natury swojej 
myślistwo. Ono młodego człowieka 
zaprawia do odwagi, uczy używać 
dowcipu, wzmacnia siły, powołując 
koniecznie do ruchu, ożywia imaginacyję 
rozmaitością przedmiotów i pokrzepia 
umysł niewinnością zabawy  
na ogromnym teatrze przyrodzenia”. 

Polowanie	było	niezwykle	ważną	czynno-
ścią	właściwie	od	zawsze,	a	u	schyłku	XVIII	
wieku	wciąż	stanowiło	nie	tylko	rodzaj	roz-
rywki,	 pozwalało	 również	 wyżywić	 dwory	
–	 monarsze,	 magnackie,	 ale	 też	 należące	 do	
całkiem	 drobnej	 szlachty.	 Chodzi	 jednak	
o	to,	że	„Poradnik	dla	myśliwych”	ukazał	się	
drukiem	w	1829	roku,	a	to	był	już	nieco	inny	
czas.	 Relikty	 dawnej	 kultury	 szlacheckiej	
wprawdzie	 istniały,	 ale	 świat	 zmieniał	 się	
błyskawicznie.	 Zwłaszcza	 w	 Polsce,	 gdzie	
kolejne	 powstania	 i	 represje	 po	 nich	 spo-
wodowały,	 że	 lwia	 część	 szlachty	 potraciła	
majątki,	 zasiliła	 kręgi	 miejskiej	 inteligen-
cji,	 a	 większość	 z	 jej	 męskiej	 części	 musiała	
opuścić	 kraj	 i	 odtąd	 polować	 na	 znacznie	
grubszego	 zwierza	 –	 na	 Syberii.	 Polowanie	
z	biegiem	lat	zmieniało	więc	swoją	rolę.	Co-
raz	mniej	żywiło,	a	coraz	bardziej	stawało	się	
nośnikiem	pewnej	tradycji.	Wspomnieniem	
mijającej	 kultury.	 Działo	 się	 tak	 w	 całej	 Eu-
ropie,	ale	w	Polsce	–	formalnie	nieistniejącej	
–	kojarzyło	się	dodatkowo	z	czasami	niepod-
ległości.	 W	 czasach	 niewoli	 stawało	 się	 po-
wiewem	wolności.

I	w	takiej	właśnie	formie	przeszło	do	cza-
sów	II	Rzeczypospolitej.	Po	1918	roku	po	pro-
stu	nie	wypadało	nie	polować	i	był	to	począt-
kowo	dość	poważny	problem.	Szacuje	się,	że	
do	lasów	ruszyło	wówczas	około	kilkunastu	
tysięcy	 myśliwych,	 zachłyśniętych	 niepod-
ległością	 i	 możliwością	 kontynuowania	 sar-

Sygnalista oznajmiający 
początek polowania  
w Puszczy Białowieskiej. 

Kwiecień 1927 r.
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Na łowach

mackiej	 tradycji.	 Kłopot	 w	 tym,	 że	 polowa-
no,	nie	oglądając	się	na	okresy	ochronne	czy	
po	 prostu	 katastrofalnie	 niską	 liczebność	
wielu	gatunków.	Pierwsza	wojna	światowa,	
zwłaszcza	 w	 miejscach,	 gdzie	 toczyły	 się	
działania	pozycyjne,	sprawiła,	że	las	musiał	
często	wyżywić	całe	walczące	armie,	w	do-
datku	 po	 obu	 stronach	 frontu.	 To	 wówczas	
wyginęły	 ostatnie	 żubry	 w	 Puszczy	 Biało-
wieskiej,	nie	było	prawie	niedźwiedzi,	a	łosi	
pozostało	 dosłownie	 kilkanaście	 w	 okoli-
cach	Rajgrodu.	Nieco	lepiej	działo	się	z	drob-
niejszymi	 ssakami	 i	 ptakami	 łownymi,	 ale	
i	one	wymagały	po	wojnie	opieki,	a	przynaj-
mniej	spokoju.	Tym	bardziej	że	plagą	w	cza-
sach	 szalejącego	 kryzysu	 gospodarczego	
stało	 się	 kłusownictwo,	 którym	 parały	 się	
niekiedy	całe	wsie.	Do	1920	roku	na	terenach	
Polski	trwała	też	wojna	polsko-bolszewicka	
i	jak	każda	wojna,	dotyczyła	także	zwierząt.

Działać	 trzeba	 było	 szybko.	 Już	 w	 kwiet-
niu	 1923	 roku	 zatwierdzono	 statut	 Cen-
tralnego	 Związku	 Polskich	 Stowarzyszeń	
Łowieckich,	 w	 grudniu	 zaś	 roku	 1927	
uchwalono	 jednolite	 prawo	 łowieckie	 dla	
całej	 Polski	 z	 wyjątkiem	 Śląska.	 Wypraco-
wane	wspólnie	przez	myśliwych	i	leśników,	
było	na	tyle	nowatorskie	i	udane,	że	stało	się	
podstawą	 dla	 podobnych	 aktów,	 uchwala-
nych	następnie	w	Niemczech,	Francji,	Cze-
chach,	Austrii,	Rumunii	i	na	Węgrzech.	

Nie	 mogło	 być	 zresztą	 inaczej	 w	 kraju,	
gdzie	prezydentem	był	Ignacy	Mościcki,	mi-
nistrem	rolnictwa	Juliusz	Poniatowski,	Ge-
neralnym	 Łowczym	 Lasów	 Państwowych		
Herman	Knothe,	a	ich	Dyrektorem	General-
nym	Adam	Loret.	

zwoleń	 na	 odstrzał,	 unikano	 strzelania	 do	
ptaków,	 wprowadzono	 szereg	 zakazów,	 np.	
w	odniesieniu	do	niedźwiedzia,	muflona,	ło-
sia	i	dropia.	Pod	koniec	trzeciej	dekady	leśna	
fauna	odrodziła	się	jednak	na	tyle,	że	przepi-
sy	zaczęto	powoli	luzować,	a	polowania	mo-
gły	 już	być	 znowu	 –	bez	 ujemnych	 skutków	
dla	 stanu	 zwierzyny	 –	 nośnikiem	 dawnej	
kultury	sarmackiej.

Ale	 polowania	 spełniały	 też	 niezwykle	
ważną	 rolę	 polityczną.	 Organizowano	 je	
specjalnie	 dla	 ważnych	 przedstawicieli	 za-
granicznego	 korpusu	 dyplomatycznego	
–	 czasem	 mając	 w	 planach	 ugranie	 jakiejś	
korzyści	dla	państwa	lub	załatwienie	intrat-
nego	 kontraktu	 handlowego,	 często	 jednak	
po	prostu	dlatego,	że	było	to	w	dobrym	tonie.

W	 Puszczy	 Białowieskiej,	 na	 przykład,	
cenili	 sobie	 polowania	 przedstawiciele	 III	
Rzeszy,	m.in.	Heinrich	Himmler	i	Hermann	
Göring	 –	 zwłaszcza	 ten	 ostatni.	 Swoje	 sto-
sunki	 z	 elitami	 władzy	 usiłowali	 zacieśniać	
na	 polowaniach	 również	 bogaci	 ziemianie.	
Do	rekordzistów	w	ich	organizowaniu	nale-
żał	 książę	 Karol	 Radziwiłł,	 który	 na	 użytek	
polowań	 oddawał	 swój	 olbrzymi	 majątek	
w	Mankiewiczach	na	Polesiu:	45	tys.	ha	lasu,	
90	 tys.	 ha	 błot	 i	 bagien	 oraz	 14	 tys.	 ha	 łąk.	
Były	 to	 polowania	 olbrzymie.	 Kilkudniowe	
łowy	 przynosiły	 nawet	 setkę	 ustrzelonych	
dzików	 i	 około	 tysiąca	 kaczek	 –	 było	 to	 tak	
dużo,	 że	 po	 obdzieleniu	 myśliwych,	 dzi-
czyznę	 eksportowano	 za	 granicę,	 osiągając	
z	tego	niezły	dochód.	

Pierwszy	 z	 nich	 polował	 już	 jako	 dziecko.	
Przesadzał	 czy	 nie,	 ale	 w	 swoich	 oficjal-
nych	 wspomnieniach	 chwalił	 się,	 że	 ma-
jąc	 kilkanaście	 lat,	 nie	 tylko	 upolował,	 ale	
przyniósł	 na	 własnych	 rękach	 do	 domu	
wielkiego	dzika.	

Polował	 również	 Poniatowski	 –	 jeden	
z	najbardziej	kompetentnych	ministrów	rol-
nictwa,	 jakich	 miała	 Polska.	 Bardzo	 krewki	
z	 temperamentu	 –	 w	 rewolucyjnych	 latach	
podburzał	 chłopów,	 później	 był	 członkiem	
Polskiej	 Organizacji	 Wojskowej	 i	 żołnie-
rzem	 Legionów.	 Rewolucyjno-wojskowa	
kariera	 nie	 przeszkodziła	 mu	 odebrać	 do-
skonałe	wykształcenie	rolnicze.	Kształcił	się	
najpierw	 na	 Uniwersytecie	 Jagiellońskim,	
następnie	 zaś	 w	 Brukseli	 i	 Pradze.	 Był	 też	
bliskim	 przyjacielem	 Józefa	 Piłsudskiego,	
nic	 więc	 dziwnego,	 że	 pełnił	 funkcję	 mini-
stra	rolnictwa	w	aż	sześciu	rządach	w	okre-
sie	 dwudziestolecia.	 Przyjaźnił	 się	 ponadto	
z	 Adamem	 Loretem,	 co	 znacznie	 ułatwiało	
współpracę	władz	rządowych	z	Lasami	Pań-
stwowymi,	ale	też	z	pewnością	miało	wpływ	
na	 nowoczesny	 i	 bardzo	 praktyczny	 kształt	
ustawy	łowieckiej.	

O	 dokładne	 wcielenie	 prawa	 łowieckiego	
w	 życie	 zadbał	 Knothe	 –	 absolwent	 łowiec-
twa	 na	 Wydziale	 Leśnictwa	 w	 Karlsruhe	
–	 który	 wprowadził	 bardzo	 restrykcyjne	
przepisy	 dotyczące	 ochrony	 zwierząt	 łow-
nych.	 Wszystko	 to	 bardzo	 korzystnie	 od-
biło	 się	 na	 stanie	 zwierzyny.	 Pod	 koniec	 lat	
30.	populacja	łosia	zwiększyła	się	z	kilku	do	
1373	 osobników.	 Niedźwiedzi	 w	 1918	 roku	
nie	mieliśmy	w	ogóle,	natomiast	w	roku	1939	
w	 Karpatach	 Wschodnich	 żyło	 ich	 już	 po-
nad	 400.	 W	 chwili	 wybuchu	 II	 wojny	 świa-
towej	 populacje	 innych	 gatunków	 wynosiły	
m.in.:	 jeleni	 –	 12	 837,	 saren	 –	 ponad	 73	 tys.	
i	 dzików	 –	 powyżej	 8	 tys.	 Ale	 tak	 naprawdę	
rosła	 liczebność	 wszystkich	 gatunków	 i	 to	
mimo	 nieustannie	 prowadzonych	 polowań.	
Prowadzonych	 mądrze,	 co	 trzeba	 koniecz-
nie	podkreślić.	W	katastrofalnych	dla	zwie-
rzyny	latach	20.	wydawano	jak	najmniej	po-

Polowanie było niezwykle ważną 
czynnością właściwie od zawsze,  
a u schyłku XVIII wieku wciąż stanowiło 
nie tylko rodzaj rozrywki, pozwalało 
również wyżywić dwory – monarsze, 
magnackie, ale też należące do całkiem 
drobnej szlachty.

Polowanie 
reprezentacyjne 
w Białowieży. 
Regent Węgier 
Miklos Horthy 
słucha objaśnień 
prezydenta 
RP Ignacego 
Mościckiego 
(w futrzanej 
czapce). 
Towarzyszy 
im marszałek 
Edward Rydz- 
-Śmigły (drugi 
z prawej). 
Widoczny 
także adiutant 
prezydenta 
RP kpt. Stefan 
Kryński (na lewo 
za regentem 
Horthym). 

Luty 1938 r.

133132



Na łowach

Obecność	ważnych	postaci	polskiej	i	mię-
dzynarodowej	 polityki	 dodawała	 łowom	
prestiżu.	Bardzo	o	nią	zabiegano,	ale	bywała	
też	 kłopotliwa.	 Marszałek	 Edward	 Rydz-
-Śmigły,	 na	 przykład,	 nie	 dość,	 że	 podobno	
sam	 fatalnie	 strzelał,	 to	 jeszcze	 zawsze	 za-
bierał	na	polowania	towarzyszącą	mu	stale	
liczną	 ochronę.	 „Łazili	 po	 krzakach,	 pląta-
li	 się	 pod	 nogami,	 trzeba	 było	 na	 nich	 bez	
przerwy	 uważać,	 a	 w	 dodatku	 bezmyślnie	
płoszyli	kaczki”	–	narzekał	hrabia	Jan	Tysz-
kiewicz,	 w	 	 którego	 podlubelskim	 majątku	
Tarnawatka	 również	 odbywały	 się	 repre-
zentacyjne	łowy.

Nic	też	dziwnego,	że	polowania	planowa-
no	 na	 wiele	 miesięcy	 naprzód,	 a	 konkretną	
organizację	 rozpoczynano	 kilka	 tygodni	
przed	 ustalonym	 terminem.	 „Wyznaczano	
teren,	 wybierano	 ludzi	 –	 naganiaczy	 skrzy-
dłowych	 rozprowadzających	 nagonkę,	
dziesiętników.	Przygotowywano	bryczki	do	
rozwożenia	myśliwych	i	fornalki	do	zwoże-
nia	z	lasu	upolowanej	zwierzyny.	Niezbędne	
były	także	panie,	które	miały	szybko	»dawać	
toaletkę«,	 czyli	 omywać	 zwierzynę	 z	 krwi	
i	 wyczesywać	 futro”	 –	 pisali	 Jan	 i	 Maja	 Ło-
zińscy,	podkreślając,	że	niezwykle	ważnym	
elementem	polowań	były	posiłki	–	śniadania	
i	kolacje.	

To	właśnie	podczas	takich	rozmów	rodzi-
ły	 się	 znajomości	 i	 przyjaźnie,	 odgrywające	
często	swoją	rolę	również	w	wielkiej	polityce.	
Ale	choć	w	tej	ostatniej	niewiele	ostatecznie	
wygraliśmy,	 o	 czym	 świadczy	 ponura	 data		
1	 września	 1939	 roku,	 nie	 ma	 najmniejszych	
wątpliwości,	 że	 jako	 myśliwi	 i	 organizato-
rzy	 łowów	 zyskaliśmy	 w	 ówczesnej	 Europie	
zasłużoną	 sławę.	 Potwierdziła	 to	 zorgani-
zowana	 w	 Berlinie,	 w	 listopadzie	 1937	 roku,	
Międzynarodowa	 Wystawa	 Łowiecka,	 pod-
czas	 której	 tzw.	 część	 polska	 zajęła	 jedno-
głośnie	 pierwsze	 miejsce.	 Wystawialiśmy	
wtedy	 1500	 eksponatów,	 a	 otrzymaliśmy	
za	 nie	 aż	 908	 nagród.	 Za	 światową	 sensację	
uznano	 łeb	 i	 rogi	 białowieskiego	 żubra,	 ale	
wysokie	lokaty	otrzymały	też	skóry	rysi	oraz	
wilków,	zwłaszcza	zaś	poroża	jeleni.	O	wra-

żeniu,	 jakie	 zrobiło	 w	 Berlinie	 polskie	 my-
ślistwo,	 a	 przy	 okazji,	 jak	 prezentowała	 się	
tam	 Polska,	 wiele	 mówi	 przytaczana	 przez	
„Myśliwego”	 wypowiedź	 jednego	 z	 człon-
ków	 komisji,	 niemieckiego	 nadleśniczego		
E.	Huebnera:

„Wystawa	rosła	z	dnia	na	dzień,	a	kiedy	30	
października	znowuż	zjawiłem	się	w	polskiej	
hali	 wystawowej,	 przyjęła	 mnie	 ona	 w	 całej	
krasie	 wystawionych	 trofeów.	 Nasamprzód	
zwracał	uwagę	silny	żubr,	umieszczony	nie-
daleko	 wejścia,	 zapraszając	 jakoby	 wystaw-
ców	i	wołając	doń:	»Darz	bór!	Tu	znajduje	się	
polska	 wystawa	 łowiecka.	 Patrzcie,	 jeszcze	
30	żubrów	znajduje	się	w	Białowieży.	Po	sil-
nych	 ciosach	 zadanych	 nam	 w	 latach	 1914–	
–1920,	 zażyliśmy	 na	 nowo	 ochrony,	 dzięki	
naszym	polskim	myśliwym«”…

...polowania spełniały też niezwykle ważną 
rolę polityczną. Organizowano je specjalnie 
dla ważnych przedstawicieli zagranicznego 
korpusu dyplomatycznego – czasem 
mając w planach ugranie jakiejś korzyści 
dla państwa lub załatwienie intratnego 
kontraktu handlowego, często jednak  
po prostu dlatego, że było to w dobrym tonie.

„Dookoła	stał	niski	stół	w	kształcie	podko-
wy,	zbity	ze	świeżych	desek,	a	przy	nim	ławy	
z	 cienkich	 pni	 brzozowych.	 Myśliwi	 zasiedli	
na	 ławach,	 a	 my	 roznosiliśmy	 kieliszki	 z	 na-
lewką,	 podawaliśmy	 bułki	 z	 szynką	 i	 paszte-
tem.	 Potem	 rozdano	 talerze,	 na	 których	 dy-
miły	 zrazy	 z	 kaszą,	 a	 wreszcie	 w	 filiżankach	
roznosiliśmy	 herbatę	 z	 czerwonym	 winem	
na	 rozgrzewkę	 i	 pomarańcze	 w	 wielkich	 ko-
szach.	Nieco	dalej,	na	polanie	obiadowała	na-
gonka.	Dostali	też	wódkę,	dużo	chleba	i	kieł-
basy,	 a	 gajowi	 w	 trzecim	 kącie	 polany,	 jedli	
swój	 bigos”	 –	 opowiadała	 Anna	 z	 Branickich	
Wolska	o	polowaniach	w	okolicy	Nowogrodu.	

Istotnie	zrazy	z	kaszą	przewijają	się	w	wie-
lu	wspomnieniach	–	należały	do	łowieckiego	
standardu.	 Bywały	 jednak	 potrawy	 bardziej	
ekscentryczne.	 Niejaki	 Władysław	 Kuchar-
ski,	 gotujący	 dla	 największych	 rodów,	 m.in.	
Zamoyskich	 i	 Branickich,	 zasłynął	 z	 odyńca	
faszerowanego	 pieczonymi	 zającami,	 które	
z	kolei	faszerowane	były	pieczonymi	kuropa-
twami.

Ale	 nie	 chodziło	 tu	 wyłącznie	 o	 zaspoko-
jenie	 apetytów.	 Pisarz	 Jerzy	 Weyssenhoff	
podkreślał,	co	prawda:	

„Wie	każdy,	kto	polował	w	lesie,	jak	wielo-
raka	i	natężona	radość	bucha	od	myśliwego,	
od	 tych	 dymów	 jałowcowych,	 od	 obiecują-
cego	 pobrzęku	 naczyń,	 od	 wypoczynku	 po	
trudach	 i	 wzruszeniach.	 Głód	 budzi	 się	 na-
gły,	 namiętny,	 oczy	 śmieją	 się	 do	 wódki,	 do	
smakowitej	 zawartości	 puzder	 i	 rondli”.	 Po	
chwili	 jednak	 dodawał,	 że	 również	 do	 „roz-
mowy	 o	 przebiegu	 myśliwskiego	 poranka	
w	jego	szczegółach	zadziwiających”.	
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Prezydent 
Ignacy Mościcki 
(trzeci z lewej) 
na polowaniu 
w Wielkopolsce 
w otoczeniu 
uczestników 
polowania. 
Widoczni m.in.: 
generalny 
łowczy Lasów 
Państwowych 
inż. Herman 
Knothe 
(pierwszy 
z lewej), 
zastępca szefa 
Gabinetu 
Wojskowego 
Prezydenta RP 
mjr Kazimierz 
Jurgielewicz 
(drugi z lewej), 
syn prezydenta 
Michał Mościcki 
(pierwszy 
z prawej). 

Wrzesień 1932 r.

Premier Prus 
Hermann Göring 
na stanowisku 
myśliwskim 
w Puszczy 
Białowieskiej 
podczas polowania 
reprezentacyjnego. 

Luty 1938 r. 



Na łowach 137136

Polowanie reprezentacyjne w Białowieży. Prezydent RP Ignacy Mościcki (wysiada z auta marki Rolls-Royce)  
oraz zaproszeni goście. 

Styczeń 1930 r.  



Na łowach 139138

W saniach w drodze na polowanie 
reprezentacyjne w Puszczy Białowieskiej: 
prezydent Ignacy Mościcki (z lewej)  
i ambasador Francji Leon Noel. 

Luty 1937 r.

Na miejsce polowania w Puszczy 
Białowieskiej prowadzi prezydent Ignacy 
Mościcki. Za prezydentem idą: szef 
Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP  
płk Jan Głogowski, adiutant prezydenta 
kpt. Zygmunt Gużewski, minister rolnictwa 
Leon Janta-Połczyński, gen. Edward Rydz- 
-Śmigły, gen. Janusz Głuchowski. 

Styczeń 1931 r.

Prezydent RP Ignacy Mościcki z żoną  
Marią na polowaniu w Białowieży. 

Styczeń 1934 r.



Na łowach

 
Prezydent z upolowanym rysiem. 

Luty 1937 r.

Polowanie w Białowieży. Na zdjęciu 
m.in.: prezydent Ignacy Mościcki, Edward 
Rydz-Śmigły, wojewoda Marian Zyndram 
Kościałkowski, minister Leon Połczyński, 
szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP 
płk Jan Głogowski, adiutant prezydenta  
kpt. Zygmunt Gużewski, syn prezydenta 
Michał Mościcki, gen. Janusz Głuchowski, 
szef Protokołu Dyplomatycznego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych  
Karol Romer. 

Styczeń 1931 r.

Prezydent Ignacy Mościcki obok 
upolowanego dzika.  

Luty 1937 r.
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Na łowach 143142

Prezydent RP Ignacy Mościcki w otoczeniu zagranicznych dyplomatów podczas polowania reprezentacyjnego w Spale.  
Na pierwszym planie od prawej: radca legacyjny poselstwa włoskiego w Polsce Giuseppe Sapuppo, poseł nadzwyczajny 
i minister pełnomocny Portugalii w Polsce Vasco de Quevedo, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Danii w Polsce Nieles 
Peter Arnstedt, prezydent Ignacy Mościcki, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Węgier w Polsce Alexander Belitska,  
gen. Charles Charpy, dyrektor Sekcji Mniejszości Narodowych Ligi Narodów Erik Colban. 

Styczeń 1927 r.



Na łowach

...  jako myśliwi i organizatorzy łowów 
zyskaliśmy w ówczesnej Europie 
zasłużoną sławę. Potwierdziła to 
zorganizowana w Berlinie, w listopadzie 
1937 roku, Międzynarodowa Wystawa 
Łowiecka, podczas której tzw. część polska 
zajęła jednogłośnie pierwsze miejsce. 
Wystawialiśmy wtedy 1500 eksponatów, 
a otrzymaliśmy za nie aż 908 nagród.

145144

Międzynarodowa Wystawa Łowiecka w Berlinie.  
Fragment ekspozycji łowieckiej w pawilonie polskim.  
W głębi widoczne fotografie przedstawiające prezydenta 
Ignacego Mościckiego i marszałka Edwarda Rydza- 
-Śmigłego na polowaniu w Białowieży. W gablotach 
odznaki, żetony i medale myśliwskie należące do Józefa 
Kobylańskiego. 

Listopad 1937 r. 

Głowy upolowanych wilków, zaprezentowane  
w tzw. części polskiej na Wystawie Łowieckiej w Berlinie. 

Listopad 1937 r.

Poroża łosi i jeleni w pawilonie polskim Wystawy 
Łowieckiej w Berlinie. 

Listopad 1937 r.

Prezentacja w Warszawie nagród zdobytych przez Polskę 
na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie. 
Wśród osób stojących za stołem widoczni m.in.: generalny 
łowczy Lasów Państwowych inż. Herman Knothe (trzeci 
z prawej), gen. Kazimierz Sosnkowski (czwarty z prawej), 
gen. Kazimierz Fabrycy (trzeci z lewej). 

Styczeń 1939 r.



Na łowach 147146

Wyjazd prezydenta RP Ignacego Mościckiego w towarzystwie wiceministra  
spraw wojskowych gen. Kazimierza Fabrycego na polowanie w Spale. 

1 lutego 1933 r.



Na łowach 149148

Polowanie w Lesie Wolskim  
– sanie ze zdobyczą myśliwską. 

Rok 1929

Maria Niezabytowska, żona ministra 
rolnictwa i dóbr państwowych Karola 
Niezabytowskiego, na stanowisku  
podczas polowania w Puszczy 
Białowieskiej. 

Kwiecień 1927 r.



Na łowach 151150

Polowanie na kuropatwy w Lesie Wolskim. 

Wrzesień 1930 r.



Na łowach

O dokładne wcielenie prawa łowieckiego 
w życie zadbał generalny łowczy Lasów 
Państwowych inż. Henryk Knothe 
– absolwent łowiectwa na Wydziale 
Leśnictwa w Karlsruhe – który 
wprowadził bardzo restrykcyjne przepisy 
dotyczące ochrony zwierząt łownych. 
Wszystko to bardzo korzystnie odbiło się 
na stanie zwierzyny.

 
Przed wyjazdem na polowanie reprezentacyjne 
w Spale. Stoją na pierwszym planie od prawej: 
adiutant prezydenta RP kpt. Tadeusz Nagórny, 
szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP dr Stefan 
Markowski (trzyma strzelbę), szef Gabinetu 
Wojskowego Prezydenta RP płk Sergiusz Zahorski, 
szef protokołu dyplomatycznego MSZ hrabia 
Stefan Przeździecki, poseł nadzwyczajny i minister 
pełnomocny Węgier w Polsce Alexander Belitska, 
prezydent Ignacy Mościcki (siedzi w samochodzie), 
minister spraw zagranicznych August Zaleski, poseł 
nadzwyczajny i minister pełnomocny Portugalii 
w Polsce Vasco de Quevedo, minister rolnictwa 
i dóbr państwowych Karol Niezabytowski, poseł 
nadzwyczajny i minister pełnomocny Danii w Polsce 
Nieles Peter Arnsted, minister komunikacji Paweł 
Romocki, szef francuskiej misji wojskowej  
gen. Charles Charpy (stoi za Vasco de Quevedo 
w ciemnej czapce), radca legacyjny poselstwa 
włoskiego w Polsce Giuseppe Sapuppo (na lewo za 
Vasco de Quevedo, w ciemnej czapce z papierosem 
w ręku), adiutant prezydenta RP rtm. Kazimierz 
Jurgielewicz (stoi za dr. Markowskim). 

Styczeń 1927 r.

Generalny łowczy inż. Herman Knothe  
na stanowisku. 

Październik 1934 r.
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Na łowach 155154

Polowanie w ordynacji księcia Karola Mikołaja 
Radziwiłła. Upolowana zwierzyna na tle pałacu  
w Mańkowiczach. 

Luty 1937 r. 

Polowanie na lisy w lasach Trzemesnej księcia 
Romana Sanguszki. Strażnik leśny podczas dawania 
sygnału na zakończenie polowania. 

Listopad 1937 r.

Gminne polowanie reprezentacyjne  
w Woli Justowskiej – śniadanie myśliwych. 

Grudzień 1927 r.

Uczestnicy polowania na niedźwiedzie podczas 
narady w lesie. Na zdjęciu m.in.: hrabia Adam 
Zdzisław Zamoyski (drugi z lewej) i hrabia  
Alfred Potocki (trzeci z lewej). 

Styczeń 1931 r.



Leśne ścieżki do niepodległości

awinęły	 statki	 pod	 Gniewniewi-
cami,	 o	 pół	 godziny	 drogi	 za	 Za-
kroczymiem,	 na	 lewym	 brzegu	
Wisły.	 Na	 statkach	 brzmiały	 pie-
śni	 chóru,	 naprędce	 zorganizo-

wanego.	 Ożywiona	 też	 była	 sprzedaż	 map	
Puszczy	 Kampinoskiej,	 przygotowanych	
przez	 podsekcję	 kartograficzną,	 oraz	 pocz-
tówki	pamiątkowej	z	rysunkiem	p.	Wisznic-
kiego.	Po	wylądowaniu	ruszono	pieszo	przez	
wsie	Leoncin	i	Teofilewo	do	skraju	puszczy,	
odległej	 od	 Wisły	 o	 godzinę	 drogi	 pieszej.	
Droga	 to	 była	 piaszczysta,	 kurz	 dokuczał,	
lecz	ożywienie	ogólne	nie	słabło,	mimo	tych	
przeciwności.	 Do	 lasu	 przybyli	 też	 nadleśni	
puszczy,	 którzy	 otrzymali	 od	 Zarządu	 dóbr	
państwa	 dyspozycję	 udzielania	 informacji	
wycieczce.	Po	rozłożeniu	się	obozem	u	skra-
ju	lasu	i	po	godzinnym	wypoczynku,	p.	Kul-
wieć	 z	 liczną	 gromadą	 młodzieży	 skierował	
się	 ku	 nizinie	 pod	 Dąbrową,	 gdzie	 zgroma-
dzono	 obfite	 zbiory	 botaniczne.	 O	 4-tej	 po	
południu	zagrały	trąbki	do	odwrotu	i	pochód	
ruszył	ku	Wiśle,	o	6-tej	zaś	statki	wyruszyły	
ku	Warszawie,	dokąd	zawinęły	o	godz.	10	m.	
30	wieczorem”.

W	powyższym	fragmencie	sprawozdania,	
przygotowanego	dla	władz	Polskiego	Towa-
rzystwa	 Krajoznawczego,	 nie	 pada	 data,	 ale	
mowa	 tu	 o	 lecie	 1907	 roku.	 Nie	 padają	 też	
liczby,	 ale	 w	 przygotowanej	 przez	 organi-
zację	 wycieczce	 do	 Puszczy	 Kampinoskiej	
wzięło	 udział	 około	 400	 warszawiaków.	 To	
bardzo	dużo.	

Dużą	 frekwencję	 można	 tłumaczyć	 roz-
maicie.	W	Warszawie,	podobnie	jak	w	więk-
szości	 dużych	 miast	 Królestwa	 Polskiego,		
kończyła	 się	 właśnie	 rewolucja	 1905–1907	
roku,	ale	to,	że	historycy	na	ten	właśnie	rok	
ustalili	jej	schyłek	nie	oznacza,	że	strzelani-
na	 ustała.	 Bojówki	 różnych	 partii	 politycz-
nych	 wciąż	 przeprowadzały	 średnio	 około	

dwu	 zamachów	 dziennie,	 do	 tego	 trzeba	
doliczyć	uaktywnione	siły	zbrojne	organiza-
cji	 anarchistycznych,	 a	 oprócz	 tego	 szalony	
wprost	 bandytyzm,	 jaki	 zawsze	 się	 pojawia	
w	czasach	rewolucyjnego	chaosu.	Inna	rzecz	
–	ciasnota	miast.	Rozbudowujące	się	fabryki	
i	osiedla	przyfabryczne	pod	względem	urba-
nistycznym	przewidywały	wszystko	oprócz	
zieleni,	 co	 do	 dziś	 można	 jeszcze	 oglądać	
w	takich	miastach	jak	choćby	Łódź.	

Wreszcie	 rzecz	 następna,	 niekoniecznie	
najważniejsza	 w	 wypadku	 wycieczki	 do	
Puszczy	Kampinoskiej.	Podobne	wypady	do	
lasu,	 urządzane	 także	 w	 innych	 miastach,	
miały	w	sobie	również	element	manifestacji	
patriotycznej.	 Powstałe	 nieco	 później	 War-
szawskie	Towarzystwo	Cyklistów	organizo-
wało,	na	przykład,	wojaże	do	miejsc	ważnych	
w	historii	Polski,	a	to	już	miało	w	sobie	coś	ze	
świeckiej	pielgrzymki	–	rzecz	pod	zaborami	
nie	 do	 przecenienia.	 I	 zapewne	 wszystkie	
te	elementy	złożyły	się	na	frekwencję	leśnej	
wycieczki	 warszawiaków	 do	 Puszczy	 Kam-
pinoskiej.	 Warto	 dodać	 –	 jednej	 z	 bardzo	
licznych	w	tym	okresie.

Oczywiście	 rok	 1907	 nie	 był	 ani	 począt-
kiem	 leśnych	 wycieczek,	 ani	 turystyki	
masowej	 w	 ogóle.	 Za	 taki	 początek	 uważa	

Wycieczki, majówki i obozy

„Po wylądowaniu ruszono pieszo  
przez wsie Leoncin i Teofilewo do skraju 
puszczy, odległej od Wisły o godzinę drogi 
pieszej. Droga to była piaszczysta, kurz 
dokuczał, lecz ożywienie ogólne nie słabło, 
mimo tych przeciwności. Do lasu przybyli 
też nadleśni puszczy, którzy otrzymali 
od Zarządu dóbr państwa dyspozycję 
udzielania informacji wycieczce”.

VII Światowa Konferencja 
Skautek na Buczu (Pogórze 
Cieszyńskie). XVIII drużyna 
harcerska z Warszawy 
przed swoim szałasem  
na terenie obozowiska. 

6–14 sierpnia 1932 r. 

”
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Wycieczki, majówki i obozy

sta	wyruszający	w	góry	czy	do	lasu	automa-
tycznie	gromadził	kolekcję	skamielin,	mine-
rałów	czy	zakładał	zielnik.

W	XIX	wieku	turystyka	była	jednak	wciąż	
zajęciem	 elitarnym.	 Wolny	 czas	 na	 łonie	
przyrody	 mógł	 przecież	 spędzać	 jedynie	
ten,	 kto	 takim	 wolnym	 czasem	 dyspono-
wał	 –	 arystokrata,	 artysta,	 przemysłowiec.	
Mieszczanie,	 robotnicy	 czy	 chłopi	 nie	 znali	
jeszcze	 nawet	 pojęcia	 	 „wypoczynek”,	 nie	
wspominając	 o	 jakichkolwiek	 wycieczkach.	
A	jednak	coś	musiało	być	w	powietrzu,	bo	już	
pod	koniec	XIX	wieku	wizjonerzy	turystyki	
górskiej	 rozpoczęli	 samorzutnie	 znakować	
szlaki	 –	 niewątpliwie	 z	 myślą	 o	 zwiększe-
niu	 ruchu	 turystycznego.	 Pierwszym	 był	
Leopold	 Wajgel,	 który	 w	 1884	 roku,	 w	 Kar-
patach	 Wschodnich,	 wykonał	 drogowskazy	
„i	 umieścił	 je	 w	 liczbie	 56	 sztuk	 począwszy	
od	Krasnego	Łuhu,	aż	na	Howerlę,	a	stąd	na	
Dancerz,	 Szpyci	 i	 Pip	 Iwan,	 dalej	 do	 Gropy,	
Szybenego	 i	 Zełenego.	 Umieszczono	 też	 na	
wszystkich	 szczytach	 Czarnohory	 tablice	
z	napisem	dla	pewności	turystów”	–	jak	zapi-

W XIX wieku turystyka była jednak 
wciąż zajęciem elitarnym. Wolny czas 
na łonie przyrody mógł przecież spędzać 
jedynie ten, kto takim wolnym czasem 
dysponował – arystokrata, artysta, 
przemysłowiec. Mieszczanie, robotnicy 
czy chłopi nie znali jeszcze nawet 
pojęcia  „wypoczynek”, nie wspominając 
o jakichkolwiek wycieczkach. 

się	 powszechnie	 połowę	 XIX	 wieku	 i	 jeśli	
nawet	 założyć,	 że	 w	 podzielonej	 na	 trzy	
części	 Polsce	 nastąpił	 on	 nieco	 później,	 to	
bardzo	 nieznacznie.	 Rozpoczęło	 się	 od	 za-
boru	 austriackiego,	 co	 wynikało	 z	 takich	
jego	atutów	jak	choćby	zachwycające	swym	
pięknem	 góry.	 Zanim	 zaczęła	 się	 rozwijać	
turystyka	 masowa,	 już	 u	 schyłku	 wieku	
XVIII	podwaliny	pod	wypoczynek	na	łonie	
natury	 położyli	 tak	 wybitni	 Polacy,	 jak	 Ju-
lian	 Ursyn	 Niemcewicz,	 Wincenty	 Pol	 czy	
Stanisław	 Staszic.	 Dość	 wspomnieć	 o	 opu-
blikowanej	przez	Staszica	w	1805	roku	nie-
zwykle	 poczytnej	 książce	 „O	 ziemioródz-
twie	gór	dawnej	Sarmacji,	a	później	Polski”,	
opisującej	między	innymi	przygody	na	gór-
skich	 szlakach.	 Nieco	 później	 wielkim	 po-
pularyzatorem	Tatr	został	Tytus	Chałubiń-
ski	–	założyciel	powołanego	w	tym	właśnie	
celu	 Towarzystwa	 Tatrzańskiego.	 Wszyst-
ko	to	sprawiło,	że	wycieczki	z	czasem	stały	
się	modne	i	popularne.	Dodatkowo	nałożył	
się	na	to	wielki	w	połowie	XIX	wieku	rozwój	
nauk	 przyrodniczych.	 Niemal	 każdy	 tury-

sano	w	„Pamiętniku	Towarzystwa	Tatrzań-
skiego”	 z	 1885	 roku.	 Przyjmuje	 się	 jednak,	
że	 najstarszą	 znakowaną	 trasą	 turystyczną	
na	 dzisiejszych	 ziemiach	 polskich	 jest	 szlak	
wytyczony	w	sierpniu	1887	r.	przez	Walere-
go	 Eljasza	 Radzikowskiego.	 Prowadził	 on	
z	 Jaszczurówki,	 przez	 Psią	 Trawkę	 i	 Polanę	
Waksmundzką,	do	Morskiego	Oka.

Były	 to	 działania	 bardzo	 wizjonerskie,	
zważywszy,	że	pierwsze	wzmianki	o	znako-
waniu	szlaków	na	terenach	nizinnych	pocho-
dzą	dopiero	z	1928	roku,	kiedy	to	wytyczono	
oficjalnie	 dwie	 trasy	 w	 Puszczy	 Kampino-
skiej	(co	nie	znaczy,	że	wcześniej	na	nizinach	
nie	 urządzano	 wycieczek).	 Początek	 maso-
wej	 turystyki	 na	 obszarach	 innych	 niż	 gór-
skie	wiąże	się	właśnie	ze	schyłkiem	rewolucji	
1905–1907,	 a	 opisana	 wyżej	 wędrówka	 po	
Puszczy	 Kampinoskiej	 była	 być	 może	 jed-
nym	 z	 pierwszych	 jej	 przejawów.	 Zaledwie	
rok	 wcześniej,	 w	 1906	 roku,	 udało	 się	 zare-
jestrować	 Polskie	 Towarzystwo	 Krajoznaw-
cze,	 co	 zważywszy	 na	 sytuację	 polityczną	
było	niezwykłym	sukcesem.	Ale	paradoksal-
nie	 krwawo	 stłumiona	 rewolucja	 wpłynęła	
z	jednej	strony	na	pewną	liberalizację	w	po-
dejściu	władz	carskich	do	Polaków,	z	drugiej	
zaś	 uświadomiła	 masom	 mieszczańsko-ro-
botniczym	 możliwość	 innego	 niż	 dotąd	 ży-
cia.	Do	wybuchu	I	wojny	światowej	PTK	było	
najprężniej	 działającą	 organizacją,	 mającą	
w	nazwie	słowo	„Polska”.

Trzeba	także	pamiętać	o	bardzo	młodym	
wówczas	harcerstwie.	Założone	w	1910	roku	
przez	 Andrzeja	 Małkowskiego,	 właściwie	
od	 samego	 początku	 ściśle	 było	 związa-
ne	 z	 lasem	 i	 w	 nim	 właśnie	 rozgrywała	 się	
lwia	 część	 harcerskiej	 aktywności.	 W	 po-
dzielonej	zaborami	Polsce	harcerstwo	było	
dodatkowo	 atrakcyjne	 z	 powodu	 swojego	
niepodległościowego	 charakteru	 –	 nic	 też	
dziwnego,	 że	 rozrastało	 się	 w	 tempie	 bły-
skawicznym.	Jeśli	w	1910	roku	istniał	jeden	
zastęp,	 to	 już	 dwa	 lata	 później	 wydawano	
czasopismo	„Skaut”	w	nakładzie	sześciu	ty-
sięcy	egzemplarzy	dla	setek	zastępów.	

Cała	 ta	 rzesza	 harcerzy	 odbywała	 nie-
ustanne	 wycieczki	 do	 podmiejskich	 lasów,	
rozgrywając	w	nich	swoje	gry	i	zabawy	edu-
kacyjne,	w	nich	też	urządzano	rzecz	najważ-
niejszą,	najbardziej	atrakcyjną	w	harcerskim	
kalendarzu	–	biwaki	i	obozy	letnie.

„Otwarta,	 świeża	 atmosfera	 i	 koleżeń-
stwo,	 wyrobione	 przez	 stałe	 ogniska,	 stwa-
rzają	 najlepszy	 nastrój	 wśród	 chłopców	
i	 dają	 drużynowemu	 okazję	 daleko	 lepszą,	
niż	jakakolwiek	inna,	do	ujęcia	mocno	swo-
ich	chłopców	i	wywarcia	na	nich	osobistego	
wpływu”	–	pisał	o	ogniskach	twórca	skautin-
gu	Robert	Baden	Powell	w	swoich	wskazów-
kach	dla	skautmistrzów.

Wojna	 i	 pierwsze	 lata	 niepodległości	 nie	
były	dla	polskiej	turystyki	dobrym	okresem.	
W	kraju	szalała	bieda,	co	przekładało	się	i	na	
funkcjonowanie	 turystycznej	 infrastruktu-
ry,	i	po	prostu	na	zamożność	obywateli.	A	jed-
nak	z	wypoczynku	w	lesie	nie	rezygnowano,	
w	 czym	 miały	 swój	 udział	 wzorce	 osobowe,	
choćby	Józefa	Piłsudskiego,	który	miał	zwy-
czaj	spędzać	wakacje	w	Druskiennikach	nad	
Niemnem.	 Nie	 jest	 być	 może	 przypadkiem,	
że	 pod	 względem	 wypoczynku	 sytuacja	
w	 Polsce	 bardzo	 się	 poprawiła	 po	 zamachu	
majowym	Piłsudskiego	w	1926	roku.	Powoła-
ny	jeszcze	w	1919	roku	Referat	Turystyki	przy	
Ministerstwie	 Robót	 Publicznych	 otrzymał	
wówczas	znacznie	większe	dotacje,	pojawiły	
się	 dopłaty	 do	 biletów	 kolejowych	 dla	 mło-
dzieży	(33%	zniżki,	20%	zniżki	dla	członków	
PTK)	 i	 znaczące	 dofinansowanie	 dla	 orga-
nizacji	 sportowo-turystycznych.	 Piłsudski	
potrafił	patrzeć	szeroko	–	turystyka	była	dla	

Śpiewak  
Jan Kiepura  
(drugi z lewej 
w pierwszym 
rzędzie)  
na spacerze  
w Lesie 
Wolskim  
pod Krakowem 
w drodze 
na przyjęcie 
z okazji swoich 
imienin. 
Widoczni m.in.: 
prezydent 
Krakowa 
Mieczysław 
Kaplicki 
(pierwszy 
z lewej 
w pierwszym 
rzędzie), 
redaktor 
naczelny 
„Ilustrowanego 
Kuriera 
Codziennego” 
Marian 
Dąbrowski 
(trzeci z lewej 
w pierwszym 
rzędzie). 

21–24 czerwca 
1936 r. 
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Wycieczki, majówki i obozy

Wycieczkowe	 Polskiego	 Towarzystwa	 Kra-
joznawczego	wypraw	na	tereny	leśne	okala-
jące	miasta	lub	wyjeżdżał	do	wyrastających	
wówczas	jak	grzyby	po	deszczu	niewielkich	
kurortów,	 jak	 na	 przykład	 podwarszawska	
Podkowa	 Leśna	 czy	 Młociny,	 jak	 Żarki	 koło	
Częstochowy,	 Giszowiec	 blisko	 Katowic,	
Komorowo	 nieopodal	 Wrocławia	 albo	 Ko-
lumna,	 Tuszyn	 i	 Grotniki	 w	 pobliżu	 Łodzi.	
Wszystko	 były	 to	 miasta-ogrody,	 piękne	
i	zielone	same	w	sobie,	a	w	dodatku	ulokowa-
ne	 pośrodku	 lasów	 i	 stanowiące	 znakomitą	
bazę	 wypadową	 do	 dalszych	 wędrówek	 lub	
majówek.	Jeszcze	we	wrześniu	1939	roku	ko-
rzystano	z	nich	powszechnie	i	masowo.

niego	elementem	scalania	państwa	po	zabo-
rach.	 Dzięki	 przemieszczaniu	 się	 ludności	
zanikały	 powoli	 różnice	 mentalne	 między	
Polakami	 z	 różnych	 części	 kraju,	 jeszcze	
w	1918	roku	bardzo	znaczne.

Ale	 z	 wypoczynku	 leśnego	 korzystano	
już	 nie	 tylko	 z	 ważnych	 powodów,	 lecz	 po	
prostu	 dla	 samego	 wypoczynku	 i	 możli-
wości	 obcowania	 z	 naturą.	 W	 niepodległej	
Polsce	 dorastało	 już	 kolejne	 pokolenie,	
które	 tę	 formę	 rekreacji	 znało	 od	 dziecka,	
a	i	dla	ogółu	społeczeństwa	stawała	się	ona	
czymś	 zupełnie	 naturalnym.	 Kto	 nie	 miał	
pieniędzy	na	dalsze	wojaże,	korzystał	z	nie-
ustannie	 organizowanych	 przez	 Komisje	

Wypoczynek 
grupy osób 
w lesie 
w okolicach 
Warszawy. 

Lipiec 1926 r.

Artysta  
malarz  
Wojciech  
Kossak 
wypoczywający  
w Juracie.  
 
Rok 1937
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Wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Małopolsce – pobyt w Ojcowie.  
Podwieczorek na polanie obok Bramy Krakowskiej. 

Lipiec 1929 r.



Wycieczki, majówki i obozy

... z wypoczynku leśnego korzystano  
już nie tylko z ważnych powodów,  
lecz po prostu dla samego wypoczynku 
i możliwości obcowania z naturą. 
W niepodległej Polsce dorastało już 
kolejne pokolenie, które tę formę 
rekreacji znało od dziecka, a i dla ogółu 
społeczeństwa stawała się ona czymś 
zupełnie naturalnym.

Rezerwat leśny „Na Oratyku”. 
Przejażdżka konna po rezerwacie 

Wypoczynek w Lesie  
Wolskim pod Krakowem. 

Lipiec 1932 r.
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Wycieczki, majówki i obozy

Wycieczka do lasów Pyr, Zawad  
i Żabieńca. 

25 maja 1922 r.

Wypoczynkowy pobyt z dziećmi  
w lesie w Sulbinie.  

Rok 1935

... podwarszawska Podkowa Leśna  
czy Młociny, jak Żarki koło Częstochowy, 
Giszowiec blisko Katowic, Komorowo 
nieopodal Wrocławia albo Kolumna, 
Tuszyn i Grotniki w pobliżu Łodzi. 
Wszystko były to miasta-ogrody, piękne 
i zielone same w sobie, a w dodatku 
ulokowane pośrodku lasów i stanowiące 
znakomitą bazę wypadową do dalszych 
wędrówek lub majówek.
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Wycieczki, majówki i obozy

Kolonie letnie w Domu  
dla Dzieci Powiatu Krakowskiego  
w Radziszowie. Widok z okna  
na grupę dzieci idącą do lasu. 

Lipiec 1938 r.

VII Światowa Konferencja Skautek  
na Buczu (Pogórze Cieszyńskie).  
Olga Małkowska (z lewej) oraz 
skautka angielska Violetta Masson. 

6–14 sierpnia 1932 r.

VII Światowa Konferencja Skautek  
na Buczu. Harcerki drużyny kielecko- 
-radomskiej przed swoim namiotem 
na terenie obozu. 

6–14 sierpnia 1932 r.

169168



Wycieczki, majówki i obozy

Trzeba także pamiętać o bardzo 
młodym wówczas harcerstwie. 
Założone w 1910 roku przez Andrzeja 
Małkowskiego, właściwie od samego 
początku ściśle było związane z lasem 
i w nim właśnie rozgrywała się lwia  
część harcerskiej aktywności.
Cała ta rzesza harcerzy odbywała 
nieustanne wycieczki do podmiejskich 
lasów, rozgrywając w nich swoje 
gry i zabawy edukacyjne, w nich 
też urządzano rzecz najważniejszą, 
najbardziej atrakcyjną w harcerskim 
kalendarzu – biwaki i obozy letnie.
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Obóz harcerzy z Garwolina.  

6 lipca 1937 r.
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Doroczne święto I Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach.  
Harcerze przy ognisku na leśnej polanie. 

18 maja 1933 r. 



Wycieczki, majówki i obozy

Obóz Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego 
w Duryczach. Zajęcia na leśnej 
polanie. 

Lipiec 1930 r.

Harcerze III drużyny  
im. Kazimierza Pułaskiego  
z Krakowa podczas posiłku  
na obozie w Suchej. 

Czerwiec 1933 r.

Obóz harcerski III drużyny  
im. Kazimierza Pułaskiego  
z Krakowa w Suchej.  Namioty  
na polanie „Golca”. 

Czerwiec 1933 r.

Zlot harcerzy Rodziny Kolejowej  
w Katowicach. Zajęcia  
z instruktorem na leśnej polanie. 

19 września 1937 r.

„Otwarta, świeża atmosfera 
i koleżeństwo, wyrobione przez stałe 
ogniska, stwarzają najlepszy nastrój 
wśród chłopców i dają drużynowemu 
okazję daleko lepszą, niż jakakolwiek 
inna, do ujęcia mocno swoich chłopców 
i wywarcia na nich osobistego wpływu” 
– pisał o ogniskach twórca skautingu 
Robert Baden Powell w swoich 
wskazówkach dla skautmistrzów.
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Leśne ścieżki do niepodległości

eździliśmy	 i	 na	 polowania,	 i	 za	 Pili-
cę	 w	 Lasy	 Lubochyńskie,	 ale	 wyso-
kim	 Gościom	 więcej	 podobało	 się	
w	naszej	Opoczyńskiej	Ziemi	–	tu	bo-
wiem	 było	 więcej	 zwierzyny	 i	 więk-

szy	 szyk	 i	 porządek,	 a	 Następca	 Tronu	 tak	
się	 rozmiłował	 w	 naszych	 lasach,	 iż	 ma	 być	
tu	 urządzony	 dom	 w	 lesie	 –	 most	 na	 Pilicy	
i	 jest	 nadzieja	 oglądania	 w	 roku	 następnym	
tu	Najjaśniejszego	Pana”	–	zanotował	w	po-
łowie	lat	70.	XIX	wieku	ks.	Ludwik	Żmudow-
ski.	 Był	 	 wówczas	 proboszczem	 parafii	 św.	
Marcina	 w	 Białobrzegach	 Opoczyńskich,	
a	 przy	 okazji	 zapalonym	 myśliwym,	 w	 na-
turalny	 sposób	 gospodarzem	 polowań	 or-
ganizowanych	w	okolicy	dla	członków	dwo-
ru	 carskiego,	 którzy	 nocowali	 zazwyczaj	
w	klasztorze	św.	Anny	w	Smardzewicach.	

W	lasach	nad	Pilicą	istotnie	było	wówczas	
mnóstwo	zwierzyny,	dość	intensywnie	eks-
ploatowano	 też	 sam	 las,	 który	 dostarczał	
zwykle	 surowca	 opałowego	 dla	 pobliskich	
hut,	 ale	 też	 spławianego	 dalej,	 do	 Wisły.	
Eksploatacja	 była	 prowadzona	 najwyraź-
niej	na	tyle	rozsądnie,	że	nie	zniszczyła	wa-
lorów	 krajobrazowych	 okolicy.	 To	 właśnie	
dzięki	nim	Spała	stała	się	jednym	z	najpięk-
niejszych	kurortów	tej	części	kraju.	Rozbu-
dowana	 jeszcze	 za	 carów,	 w	 wielkim	 stylu	
wkroczyła	do	niepodległej	Polski,	stając	się	
formalnie	 letnią	 rezydencją	 prezydentów	
Rzeczypospolitej,	 pięknie	 rozbudowaną	
przez	 Stanisława	 Wojciechowskiego,	 ale	
cenioną	zwłaszcza	przez	Ignacego	Mościc-
kiego,	 rzecz	 jasna	 z	 racji	 doskonałych	 wa-
runków	do	polowań.	

Spała	 tak	 bardzo	 spodobała	 się	 polskim	
władzom,	 że	 tu	 właśnie	 postanowiono	 ob-
chodzić	różnego	rodzaju	święta	i	jubileusze.	
Prezydent	 Mościcki	 już	 w	 1927	 roku	 zdecy-
dował,	 że	 doroczne	 uroczystości	 dożynko-
we	 będą	 urządzane	 właśnie	 w	 Spale,	 gdzie	

w	 tym	 celu	 zbudowano	 stadion,	 mogący	
pomieścić	 nawet	 40	 tysięcy	 widzów.	 Takie	
zaplecze	 automatycznie	 nominowało	 Spałę	
na	 miejsce	 podobnych	 imprez	 masowych.	
A	 jednym	 z	 najważniejszych	 z	 nich	 było	
Święto	 Lasu,	 które	 Związek	 Zawodowy	 Le-
śników	postanowił	po	raz	pierwszy	zorgani-
zować	29	kwietnia	1933	roku.

„Celem	 tego	 święta	 będzie	 budzenie	
wśród	młodzieży	i	starszego	społeczeństwa	
kultu	 dla	 lasu	 i	 drzew	 oraz	 uświadomienie	
najszerszych	 mas	 o	 niespożytych	 warto-
ściach	 lasu	 dla	 kultury	 duchowej,	 fizycznej	
i	 materialnej.	 Postanowiono	 obchodzić	
Święto	 Lasu	 w	 ostatnią	 sobotę	 kwietnia	
każdego	 roku”	 –	 informowali	 dziennikarze	
„Dziennika	Białostockiego”.	Białostockiego,	
bo	Święto	Lasu	było	w	istocie	świętem	ogól-
nopolskim,	w	Spale	zaś	odbywały	się	jedynie	
obchody	centralne.	

Leśnikom	 udało	 się	 to	 święto	 zorgani-
zować	z	 wielką	 pompą.	Odbywały	się	setki	
wycieczek	 do	 lasu,	 połączonych	 z	 poga-
dankami,	 tysiące	 różnego	 rodzaju	 wykła-
dów	 i	 uroczystych	 akademii	 z	 udziałem	
najwyższych	 władz.	 Ale	 bardziej	 impo-
nujące	 były	 wyniki	 praktyczne.	 Podczas	
święta	 obsadzono	 drzewami	 70	 dróg,		
10	 cmentarzy	 i	 sześć	 kościołów,	 założono	
jeden	 park,	 pięć	 szkółek,	 zadrzewiono	 dwa	
wzgórza	i	32	aleje.	Jak	wyliczyli	dziennika-
rze,	 posadzono	 łącznie:	 „50	 tysięcy	 drzew	
alejowych	 i	 parkowych,	 blisko	 89	 tysięcy	
sadzonek	 sosny	 i	 świerków,	 ponadto	 tysiąc	
drzew	pamiątkowych”.

W	 kolejnych	 latach	 impet	 święta	 nie	
osłabł,	 nabierało	 ono	 za	 to	 nowych	 treści.	
Już	dwa	lata	później	stało	się	okazją	do	pro-
testu	 przeciwko	 dewastacji	 lasów,	 głównie	
przez	właścicieli	prywatnych,	ale	też	lokal-
ną	 ludność.	 Mottem	 były	 tu	 słowa	 Stefana	
Żeromskiego:

Ważne wydarzenia

       
”
j

Harcerki uczestniczące  
w defiladzie  
na stadionie w Spale. 

Lipiec 1935 r.
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Ważne wydarzenia

„Przed	 pałacyk	 myśliwski	 zwieziono	
wszystkie	 trofea.	 Nadchodzących	 myśli-
wych	 powitał	 marsz	 »Jutrzenka«	 grany	 na	
rogach	 myśliwskich	 przez	 straż	 łowiecką.	
Mrok	 wieczoru	 rozświetlały	 płonące	 łuczy-
wa,	 stwarzając	 malowniczy	 widok.	 Hym-
nem	 św.	 Huberta	 i	 piosenką	 »Pożegnanie	
lasu«	 zakończono	 ostatni	 akt	 wspaniałego	
dnia	łowów”	–	donosili	dziennikarze.

Ignacy	Mościcki	był	także	patronem	innej	
uroczystości	 –	 tym	 razem	 pozbawionej	 ak-
centu	polowania,	za	to	–	podobnie	jak	w	przy-
padku	 Hubertusa	 –	 gromadzącej	 w	 Spale	
wielotysięczne	tłumy.	W	roku	1935	odbył	się	
tam	 mianowicie	 Jubileuszowy	 Zlot	 Związ-
ku	 Harcerstwa	 Polskiego.	 Jubileuszowy,	
bo	 zorganizowany	 z	 okazji	 25.	 rocznicy	 po-
wstania	 organizacji,	 a	 przy	 okazji	 ogromny,	
z	udziałem	25	tys.	harcerzy	i	skautów,	w	tym	
bardzo	wielu	delegacji	z	zagranicy.	Harcerze	
świętowali	jak	na	harcerzy	przystało	–	urzą-
dzając	biegi	na	orientację,	ćwiczenia	spraw-
nościowe,	ale	też	egzaminy	z	wiedzy	o	lesie	
i	 umiejętności	 współżycia	 z	 lasem.	 Nie	 bez	
znaczenia	 był	 fakt,	 że	 obecni	 byli	 również	
w	Spale	starsi	harcerze,	zgrupowani	w	Kole	
Harcerzy	 z	 Okresu	 Walk	 o	 Niepodległość.	
Wówczas	jeszcze	nie	wiedzieli,	że	także	ich	
młodsi	 koledzy	 oraz	 koleżanki,	 chcąc	 nie	
chcąc,	 nie	 za	 długo	 również	 będą	 harcerza-
mi	 z	 okresu	 walki	 o	 niepodległość,	 która	 to	
walka	 rozpocznie	 się	 zaledwie	 cztery	 lata	
później,	we	wrześniu	1939	roku…

Spała	 więc	 wiele	 widziała,	 ale	 –	 rzecz	 ja-
sna	 –	 nie	 tylko	 tam	 rozgrywały	 się	 ważne	
wydarzenia	 środowisk	 leśnych.	 W	 Pozna-
niu	 na	 przykład	 w	 1936	 roku	 wystawiono	
okazały	 pomnik	 Józefa	 Rivolego	 –	 jednego	
z	pionierów	sztuki	leśnej	na	terenach	zaboru	
pruskiego,	w	wolnej	zaś	Polsce	nestora	leśni-
ków.	Nawiasem	mówiąc,	zburzenie	pomnika	
profesora	 Rivolego	 było	 jedną	 z	 pierwszych	
czynności	 władz	 niemieckich	 podczas	 oku-
pacji	 Poznania	 w	 czasie	 II	 wojny	 światowej.	
Profesor	 cieszył	 się	 szczególną	 niechęcią	
Niemców,	gdyż	jeszcze	pod	zaborami	zdecy-

	
 „Nie było nas – był las.
  – Ale czy po nas zostaną lasy jeszcze?”

Mimo	to	Święto	Lasu	było	przede	wszyst-
kim	 świętem	 pozytywnym,	 niezwykle	 sil-
nie		ocieplającym	wizerunek	leśnika,	który	
w	 dwudziestoleciu	 międzywojennym	 był	
postrzegany	 w	 świetle	 równie	 korzystnym		
jak	dziś.

Spała	 była	 świadkiem	 nie	 tylko	 central-
nych	 obchodów	 Święta	 Lasu.	 Tam	 rów-
nież,	po	raz	pierwszy	w	niepodległej	Polsce,	
w	 1930	 roku	 prezydent	 Mościcki	 zorgani-
zował	 Hubertusa,	 czyli	 Dzień	 św.	 Huber-
ta	 –	 wielkie	 święto	 myślistwa	 i	 myśliwych.	
Jego	tradycja	sięga	połowy	XV	wieku,	choć	
wówczas	 oznaczało	 po	 prostu	 wielkie	 po-
lowanie,	 wokół	 którego	 dopiero	 z	 czasem	
narastać	zaczęły	liczne	ceremonie	pobocz-
ne.	W	Polsce	święto	ma	nieco	krótszą,	choć	
i	tak	paręsetletnią	tradycję	i	wiąże	się	z	pa-
nowaniem	dynastii	saskiej.	

Kulminacyjnym	punktem	obchodów	była	
oczywiście	 gonitwa	 za	 lisem,	 a	 także	 uro-
czysta	 msza	 św.,	 która	 w	 polskiej	 tradycji	
jest	 z	 Hubertusem	 nierozerwalnie	 związa-
na.	Nawiasem	mówiąc,	tego	dnia	msze	od-
bywają	się	nie	tylko	w	kościołach,	ale	przede	
wszystkim	w	leśnych	kapliczkach,	co	doda-
je	liturgii	niepowtarzalnego	klimatu.	

Nie	 mogło	 też	 zabraknąć	 uciech	 nieco	
mniej	 podniosłego	 charakteru.	 Na	 myśli-
wych	 czekały	 potrawy	 z	 pieczonej	 dziczy-
zny,	bigos	i	znakomite	nalewki.	Po	tym	zaś	
nastąpił	tradycyjny	„rozkład	zwierzyny”.	

dowanie	walczył	o	prawa	Polaków	do	wyko-
nywania	zawodu	leśnika,	po	wyzwoleniu	zaś	
jako	 znany	 w	 świecie	 ekspert	 demaskował	
procesy	germanizacyjne:	

„W	 zaborze	 pruskim	 i	 pod	 reakcyjnym	
rządem	 niemieckim	 każdemu	 Polakowi,	
który	 nie	 chciał	 wyrzec	 się	 swojej	 narodo-
wości,	wręcz	niemożliwym	i	niepotrzebnym	
było,	szczególnie	w	zawodzie	leśnictwa	zna-
leźć	 zajęcie	 i	 umieszczenie	 w	 służbie	 pań-
stwowej”.

Szczęśliwie,	 wkrótce	 po	 wojnie,	 w	 1948	
roku	okazały	dwumetrowy	obelisk	odbudo-
wano.	

Innym	 ciekawym	 wydarzeniem	 był	 przy-
jazd	 do	 Polski	 leśników	 jugosłowiańskich	
w	 maju	 1931	 roku.	 Nie	 byłoby	 w	 tym	 nic	
nadzwyczajnego,	 Lasy	 Państwowe	 bowiem	
wciąż	 	szukały	nowych	dróg	zbytu	drewna,	
nieustannie	 też	 nawiązywały	 współpracę	
z	 leśnikami	 z	 krajów	 naszego	 regionu	 (bar-
dzo	 bliskie	 były	 zwłaszcza	 kontakty	 z	 Cze-
chami	i	Słowakami,	a	przegląd	dorobku	po-
łudniowych	 sąsiadów	 wypełnił	 cały	 numer	
„Lasu	 Polskiego”),	 gdyby	 nie	 akademicki	
charakter	 tej	 wizyty.	 Jak	 donosił	 „Kurier	
Warszawski”:		

„W	 dniu	 16	 maja	 przybywa	 z	 Jugosławii	
wycieczka	 szkoły	 gospodarstwa.	 Wyciecz-
ka	składa	się	z	czterech	profesorów	i	20	stu-

dentów	 leśników.	 Wycieczka	 ma	 zwiedzić	
wszystkie	ośrodki	gospodarki	leśnej	w	Pol-
sce,	zaczynając	od	Śląska,	poprzez	Kraków,	
Poznań,	 Gdynię,	 Warszawę.	 W	 dniach		
22–23	 	 maja	 uda	 się	 do	 Białowieży,	 a	 stam-
tąd	do	Lwowa.	Wycieczkę	podejmuje	Szko-
ła	 Główna	 Gospodarstwa	 Wiejskiego	 oraz	
Stowarzyszenie	Polsko-Jugosłowiańskie”.

Tym	sposobem	to	właśnie	leśnicy	pierwsi	
zareagowali	 na	 podpisanie	 przez	 oba	 kraje	
umowy	 o	 współpracy	 gospodarczej,	 nauko-
wej	i	artystycznej	–	pierwszą	w	dziejach	obu	
państw	 wspólną	 inicjatywę	 w	 tych	 dziedzi-
nach.	Wzajemna	sympatia	obu	państw	prze-
trwała	 do	 końca	 dwudziestolecia,	 żywa	 też	
była	w	czasie	II	wojny	światowej.	

Zaskakująco	 ważną	 rolę	 w	 okresie	 wojny	
odgrywała	niepozorna,	sielska	Spała.	W	niej	
właśnie	Niemcy	ulokowali	dowództwo	woj-
skowe	 Generalnego	 Gubernatorstwa,	 tutaj	
również	 mieściła	 się	 komenda	 Naczelnego	
Dowództwa	Wojskowego	„Wschód”.	Ale	nie	
tylko.	Z	uwagi	na	umieszczenie	tu	ważnych	
dla	III	Rzeszy	sztabów	wojskowych,	bardzo	
rozwinął	się,	praktycznie	od	początku	oku-
pacji,	 wywiad	 Związku	 Walki	 Zbrojnej,	 ob-
sadzony	 przez	 leśników.	 Warto	 zapamiętać	
takie	nazwiska,	 jak	Stadzińskich,	Cabanów,	
Poborców	i	Dąbrowskiego,	zwłaszcza	że	po-
legli	oni	na	służbie	już	w	1941	roku.

Spała tak bardzo spodobała się polskim 
władzom, że tu właśnie postanowiono 
obchodzić różnego rodzaju święta 
i jubileusze. A jednym z najważniejszych 
z nich było Święto Lasu, które Związek 
Zawodowy Leśników postanowił po raz 
pierwszy zorganizować 29 kwietnia  
1933 roku.

Wizyta 
jugosłowiańskich 
leśników  
w Warszawie. 
Powitanie na 
Dworcu Głównym. 

Maj 1931 r.
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Ważne wydarzenia

 
IX Międzynarodowy Kongres Związku Leśnych Zakładów Badawczych w Budapeszcie. Członkowie delegacji polskiej przed 
gmachem Politechniki Budapesztańskiej. Stoją od lewej: dr Jerzy Grochowski z SGGW, dr Władysław Płoński z Politechniki 
Lwowskiej, inż. Józef Kostyrko, dr inż. Tadeusz Włoczewski z SGGW, dr Marian Nunberg z SGGW, prof. Marian Sokołowski z SGGW, 
dr Franciszek Krzysik z Politechniki Lwowskiej, inż. Henryk Orłoś, dr Stanisław Tyszkiewicz, kierownik Stacji Oceny Nasion 
w Instytucie Badawczym Lasów Państwowych, inż. Zieliński, inż. Maciej Zajączkowski, inż. Kaczor. 

Wrzesień 1936 r.
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Ważne wydarzenia

Prezydent RP Ignacy Mościcki na 
inauguracji Dnia św. Huberta w Spale. 

Listopad 1930 r. 

Pobyt prezydenta RP Ignacego Mościckiego 
w Spale z okazji Dnia św. Huberta. 
Zakończenie zawodów strzeleckich.  
W jasnym płaszczu za prezydentem – 
dyrektor naczelny Lasów Państwowych 
Adam Loret.  
 
Listopad 1930 r.

Prezydent RP Ignacy Mościcki wręcza 
nagrodę zwycięzcy zawodów strzeleckich. 
Na wprost dyrektor naczelny Lasów 
Państwowych Adam Loret.

Listopad 1931 r.

Zawody myśliwskie w Spale  
z okazji Dnia św. Huberta. W środku 
prezydent Ignacy Mościcki.

1 listopada 1931 r.
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Ważne wydarzenia 185184

Grupa uczestników międzynarodowego 
zlotu harcerzy w Spale przed kościołem. 

Lipiec 1935 r.

Prezydent RP Ignacy Mościcki udaje się  
na uroczystość otwarcia zlotu. Widoczni  
m.in.: harcmistrz Antoni Olbromski  
(na prawo od prezydenta), szef Kancelarii 
Cywilnej Prezydenta RP Stanisław 
Świeżawski (na lewo za prezydentem, 
w głębi), adiutant prezydenta RP kpt. Józef  
Hartman (na pierwszym planie z lewej). 

Lipiec 1935 r.

Plakieta harcerska uczestników zlotu. 

Lipiec 1935 r.



Ważne wydarzenia 187186

Grupa harcerek podczas defilady. 

Lipiec 1935 r.



Ważne wydarzenia

Święto Lasu było przede wszystkim 
świętem pozytywnym, niezwykle silnie  
ocieplającym wizerunek leśnika,  
który w dwudziestoleciu 
międzywojennym był postrzegany  
w świetle równie korzystnym  jak dziś.

189188

Święto Lasu w Grudziądzu. Ogólny widok 
rynku podczas uroczystości. 

28 kwietnia 1935 r.

Dekoracje kieleckiej ulicy z okazji Święta 
Lasu.

Lata 1933–1939

Obchody Święta Lasu w Dukli. Fotografia 
grupowa uczestników sadzenia drzewek. 

27 kwietnia 1935 r. 

Dzień Lasu w Osiecku. 

24 kwietnia 1937 r.



Ważne wydarzenia 191190

Święto Lasu w okolicach Muszyny. Grupa uczestnicząca w sadzeniu drzewek.  
Widoczni przedstawiciele Koła Przysposobienia Wojskowego Leśników. 

Rok 1936



Ważne wydarzenia 193192

Zjazd Związku Leśników RP w Warszawie. 
Składanie wieńca w Belwederze. 

29 maja 1937 r.

Uczestnicy Zjazdu Związku  
Leśników RP podczas obrad. 

29 maja 1937 r.

Składanie wieńca przez Związek  
Zawodowy Leśników na grobie  
Nieznanego Żołnierza w Tarnopolu.  

Rok 1925

II Zjazd Komitetu Ochrony Przyrody  
w Warszawie. 

7 grudnia 1937 r.



Ważne wydarzenia 195194

Zjazd absolwentów Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego z okazji 10-lecia Koła Leśników. Uczestnicy zjazdu 
przed Domem Rolników i Leśników w Sołaczu. Widoczni m.in. prorektor Edward Niezabitowski-Lubicz i prof. Zygmunt Moczarski. 

Luty 1930 r.



Ważne wydarzenia

W Poznaniu na przykład w 1936 roku 
wystawiono okazały pomnik Józefa 
Rivolego – jednego z pionierów sztuki 
leśnej na terenach zaboru pruskiego, 
w wolnej zaś Polsce nestora leśników. 
Nawiasem mówiąc, zburzenie 
pomnika profesora Rivolego było 
jedną z pierwszych czynności władz 
niemieckich podczas okupacji Poznania 
w czasie II wojny światowej. 

197196

Pomnik założyciela Koła Leśników  
na Uniwersytecie Poznańskim  
prof.  Józefa Rivolego. Obok twórca  
pomnika artysta rzeźbiarz Jan Żok. 

3 maja 1935 r.

Uroczystość odsłonięcia pomnika  
prof. Józefa Rivolego z okazji 15-lecia 
istnienia Koła. Uczestnicy uroczystości 
w parku folwarku uniwersyteckiego 
w Sołaczu. Widoczni m.in. dziekan 
Wydziału Rolniczo-Leśnego prof. Konstanty 
Stecki (przemawia) i rektor Uniwersytetu 
Poznańskiego prof. Stanisław Runge. 

3 maja 1935 r.



Leśne ścieżki do niepodległości

la	 dużej	 części	 społeczeństwa	
okres		międzywojenny	oznaczał	
w	Polsce	biedę.	Mniej	rzucała	się	
w	 oczy	 w	 miastach,	 gdzie	 kina,	
teatry,	 kabarety	 czy	 po	 prostu	

obecność	 wyższych	 sfer	 społecznych	 do	
pewnego	stopnia	maskowały	głód	i	ubóstwo.	
Na	 prowincji	 sprawa	 wyglądała	 nieporów-
nanie	gorzej,	a	przysłowiowe	dziś	dzielenie	
zapałki	 na	 czworo	 było	 wówczas	 ponurym	
faktem.	 Naturalną	 sytuacją	 dla	 mieszkań-
ców	wiosek	rozsianych	po	Polsce		było	więc	
korzystanie	 z	 dobrodziejstw	 oferowanych	
przez	 las.	 Czasem	 miało	 to	 niestety	 efekt	
tragiczny,	 jak	 w	 wypadku	 nielegalnej	 wy-
cinki	 drzew	 na	 opał,	 nie	 liczącej	 się	 z	 żad-
nymi	zasadami	ochrony	drzewostanów,	lub	
kłusownictwa,	które	było	w	tamtych	latach	
plagą	 bezwzględnie	 zwalczaną	 przez	 pań-
stwo,	 w	 czym	 niepoślednia	 rola	 przypada-
ła	 Straży	 Leśnej.	 Bo	 też	 bezwzględne	 były	
metody	 samych	 kłusowników.	 W	 styczniu	
1925	 roku	 „podczas	 polowania	 na	 zają-
ce,	 na	 terenie	 wsi	 Gajowniki-Barszczewo		
gm.	 Choroszcz,	 w	 ciągu	 jednego	 dnia	 zna-
leziono	 7	 zajęcy	 powieszonych	 na	 pętlach	
z	 drutu	 telefonicznego	 (wnyki).	 Jeden	
z	 myśliwych	 zabił	 zająca	 na	 tymże	 terenie	
z	 pętlą	 wżartą	 w	 szyję:	 prawdopodobnie	
zając	 przerwał	 drut.	 W	 czasie	 tegoż	 polo-
wania	 wieśniak	 S.	 z	 nagonki	 złapał	 zająca	
żywego	 na	 wnyku.	 Dodać	 należy,	 że	 drut,	
z	 którego	 kłusownicy	 robią	 pętle,	 jest	 te-
lefoniczny.	 Często	 czyta	 się	 w	 kronikach	
o	 kradzieżach	 drutu	 telefonicznego”	 –	 jak	
opowiadał	 dziennikarzom	 „Dziennika	
Białostockiego”	 jeden	 z	 myśliwych.	 Walka	
z	kłusownictwem	nie	była	jednak	skutecz-
na.	Nie	mogła	taką	być,	bo	ów	proceder	wy-
nikał	z	desperacji.	

Również	 leśników,	 podobnie	 jak	 innych	
pracowników	 leśnych,	 dotykała	 wszech-

Rzeczy ciekawe

Dla dużej części społeczeństwa okres  
międzywojenny oznaczał w Polsce biedę. 
Mniej rzucała się w oczy w miastach, 
gdzie kina, teatry, kabarety czy po prostu 
obecność wyższych sfer społecznych 
do pewnego stopnia maskowały głód 
i ubóstwo. Na prowincji sprawa 
wyglądała nieporównanie gorzej...

obecna	bieda.	Nie	byli	specjalnie	bogatsi	od	
mieszkańców	 okolicznych	 wiosek,	 z	 czego	
zresztą	wynikały	nierzadkie	w	dwudziesto-
leciu	 międzywojennym	 protesty	 i	 strajki.		
26	 kwietnia	 1932	 roku	 strajk	 taki	 wybuchł	
np.	w	Hajnówce:

„W	 tartakach	 państwowych	 w	 Hajnówce	
zastrajkowali	 robotnicy	 tychże	 tartaków,	
którzy	żądali	wypłacenia	im	za	cały	rok	róż-
nicy	w	stawkach	zarobkowych,	jaka	powsta-
ła	po	strajku	w	lutym	br.,	na	co	Dyrekcja	La-
sów	 Państwowych	 nie	 zgodziła	 się.	 Wobec	
takiego	 stanowiska	 robotnicy	 w	 liczbie	 630	
zastrajkowali,	przy	czym	podburzani	przez	
elementy	wywrotowe	usiłowali	sterroryzo-
wać	 tych	 robotników,	 którzy	 w	 strajku	 za-
interesowani	nie	byli	i	zgłosili	się	do	pracy”	
–	informowali	redaktorzy	„Dziennika	Biało-
stockiego”.	Na	tym	jednak	bynajmniej	rzecz	
się	 nie	 skończyła.	 Policja	 rozproszyła	 straj-
kujących	 i	 aresztowała	 najbardziej	 agre-
sywnych.	„W	dniu	wczorajszym	strajkujący	
ponownie	 zgromadzili	 się,	 tym	 razem	 już	
przed	posterunkiem	PP	(Policji	Państwowej	
–	przyp.	aut.),	usiłując	wtargnąć	do	wnętrza	
i	 oswobodzić	 aresztowanych.	 Policja,	 roz-
praszając	 tłum,	 została	 obrzucona	 kamie-
niami	i	sztachetami,	w		które	tłum	był	uzbro-
jony.	 Wobec	 tego	 oddział	 policji	 zmuszony	
był	do	oddania	salwy	ostrzegawczej	w	górę.	
W	tym	czasie	padły	jednocześnie	strzały	re-
wolwerowe	z	tłumu”.

Kobiety poleskie 
wracające z grzybobrania. 

Rok 1935

D
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Rzeczy ciekawe

Sytuację	 ostatecznie	 załagodzono,	 choć	
jeden	ze	strajkujących	zginął	trafiony	kulą.

Zdarzały	 się	 też	 bardziej	 osobliwe	 formy	
protestu.	 2	 kwietnia	 1933	 roku	 nadleśniczy	
Nadleśnictwa	 Wronki	 Kazimierz	 Hoszow-
ski	 przyjechał	 do	 Warszawy,	 zakwaterował	
się	 w	 hotelu	 Saskim	 i	 ogłosił	 głodówkę.	 Jak	
informowali	dziennikarze:

„W	 hotelu	 Saskim	 głoduje	 na	 znak	 pro-
testu	 od	 5	 dni	 Kazimierz	 Hoszowski,	 któ-
rego	 zwolniono	 z	 posady	 nadleśniczego	
we	 Wronkach.	 Zwolniony	 został	 z	 powodu	
braku	kwalifikacji	(nadleśniczymi	mogą	być	
ludzie	 z	 wyższym	 wykształceniem).	 Dnia		
1	marca	wyeksmitowano	go	z	nadleśnictwa	
wraz	z	żoną	i	trojgiem	dzieci,	poza	tym	wy-
toczono	 mu	 sprawę	 o	 nieoddanie	 płodów	
rolnych	 swemu	 następcy.	 Hoszowski	 tłu-
maczy	się	tym,	że	od	swego	poprzednika	też	
nie	otrzymał	tych	płodów.	Wczoraj	w	hote-
lu	 odwiedził	 Hoszowskiego	 dr.	 Ordyński	
z	Komisariatu	rządu	i	proponował	leśnikowi	
przeniesienie	go	do	szpitala.	Hoszowski	nie	
zgodził	się	i	postanowił	trwać	w	głodówce”.

Rzecz	ciekawa,	że	nigdy	nie	zaprotestowali	
Romowie,	 których	 w	 okresie	 dwudziestole-
cia	 międzywojennego	 wędrowało	 po	 Polsce	
około	 30	 tysięcy.	 Zapewne	 dlatego,	 że	 nikt	
wówczas	 nie	 miał	 zastrzeżeń	 do	 ich	 noma-
dycznego	 trybu	 życia,	 a	 trasy	 ich	 taborów	
niemal	 zawsze	 wiodły	 przez	 las,	 z	 którego	
dobrodziejstw	 niewątpliwie	 korzystali	 –	 też	
bez	 stosownych	 pozwoleń.	 Nie	 należy	 jed-
nak	myśleć	stereotypami.	Romowie	w	Polsce	
osiedlali	się	już	w	XVI	wieku,	ale	większa	ich	
fala	rozlała	się	po	Europie,	także	po	Polsce,	od	

połowy	XIX	wieku.	W	czasie,	gdy	w	Królestwie	
Polskim	 wybuchało	 powstanie	 styczniowe,	
spora	ich	grupa	pojawiła	się	w	Krakowie.	

„Piszą	nam	z	Krakowa,	 że	na	Błoniu	obo-
zują	 od	 kilku	 dni	 dzicy	 synowie	 pust	 wę-
gierskich	–	Cyganie.	Nie	są	to	jednak	zwykli	
wałęsający	się	po	wsiach	i	miasteczkach	włó-
częgi,	żyjący	z	żebraniny	lub	kradzieży,	lecz	
wędrowni	robotnicy	kotlarskiego	rzemiosła.	
Pięknej	 są	 postawy,	 silnie	 zbudowani,	 ry-
sów	 wyrazistych	 i	 przenikliwych	 oczu.	 Cy-
ganie	 ci	 jedni	 noszą	się	 z	węgierska,	drudzy	
z	 banacka	 w	 spódnicach.	 Przewodnik	 ich	
z	wielką	laską	srebrem	okutą,	jak	marszałek	
sejmowy	 lub	 odźwierny	 pańskiego	 domu,	
panuje	 nad	 całą	 gromadą	 i	 reprezentuje	 ich	
na	zewnątrz.	Ciekawych	tłumy	śpieszą	przy-
glądać	 się	 koczowniczemu	 życiu	 Cyganów,	
a	wielu	daje	sobie	wróżyć,	bo	jeżeli	Cyganie	
są	 kotlarzami,	 to	 Cyganki	 wróżkami	 z	 rze-
miosła;	 podobno	 więcej	 one	 zarabiają	 niż	
mężczyźni”	–	odnotowali	dziennikarze	ów-
czesnej	prasy	warszawskiej.

Była	 to	 zapewne	 jedna	 z	 licznych	 grup	
szczepu	Kalderaszy,	który	w	czasie	dwudzie-
stolecia	przeżywał	okres	wewnętrznych	tarć	
i	sporów	dynastycznych.	W	1930	roku	w	Pia-
stowie	 pod	 Warszawą	 obwołany	 został	 kró-
lem	Michał	II	Kwiek,	kilka	miesięcy	później,	
ignorując	 ten	 wybór,	 ogłosił	 się	 monarchą	
Bazyli	Kwiek,	a	po	czterech	latach	koronował	
się	na	króla	Cyganów	polskich	niejaki	Myki-
ta	Kościelniak.	Między	wszystkimi	grupami	
dochodziło	do	bójek	i	walk,	w	których	inter-
weniowała	 policja.	 Rzecz	 ciekawa,	 Cyganie	
myśleli	wówczas	podobno	całkiem	poważnie	
o	utworzeniu	swojego	państwa.	„Z	początku	
noszono	 się	 z	 założeniem	 państwa	 na	 Pole-
siu,	 ale	 uznano,	 że	 trzeba	 by	 na	 to	 za	 długo	
czekać”	–	pisał	Jerzy	Ficowski	w	swojej	mo-
nografii	„Cyganie	w	Polsce”.	Autor	dodawał,	
że	bardziej	realne	wydawało	im	się	utworze-
nie	państwa	gdzieś	nad	Gangesem,	ewentu-
alnie	 wykrojenia	 kawałka	 Etiopii	 (wówczas	
Abisynii)	 przy	 ewentualnej	 uprzejmości	
Mussoliniego.

Niezależnie	 od	 zachodzących	 wśród	 Cyga-
nów	 nieco	 groteskowych	 procesów	 państwo-
twórczych	i	dynastycznych	tarć,	korzystali	oni	
z	licznych	darów	lasu,	m.in.	runa	leśnego,	choć	
jego	zbiór	nie	zawsze	był	wówczas	legalny.	

Aby	to	robić,	należało	wykupić		„Bilety	na	
prawo	 zbierania	 grzybów,	 owoców	 leśnych	
i	traw”.	I	właściwie	nic	dziwnego.	Borowików,	
pieczarek,	 rydzów,	 kurek,	 piestrzenic	 i	 gą-
sek	zielonych	zbierało	się	w	Polsce	oficjalnie	
około	11	tys.	ton	rocznie,	 	z	czego	większość	
–	w	formie	świeżej	i	suszonej	–	trafiała	na	ry-
nek	krajowy.	Ale	nie	tylko.	Wielkim	odbiorcą	
naszych	 grzybów	 były	 Stany	 Zjednoczone,	
dokąd	w	rekordowym	1936	roku	dostarczono	
ich	121	ton.	Sporo	grzybów	eksportowano	też	
do		Niemiec	i	Francji,	a	pewne	ilości	trafiały	
nawet	 do	 Kanady	 i	 Palestyny.	 Nieco	 mniej	
wysyłaliśmy	 za	 granicę	 owoców	 –	 głównie	
borówki	czernicy,	czyli	czarnej	jagody.	Tego	
smacznego	 owocu	 największe	ilości	ekspor-
towaliśmy	do	Niemiec	i	Anglii,	gdzie	był	ce-
nionym	 surowcem	 cukierniczym.	 Nic	 więc	
dziwnego,	że	państwo	bardzo	pilnowało,	by	
ograniczyć	 nielegalny	 zbiór	 owoców	 runa	
leśnego	 i	 grzybów,	 czasem	 mocno	 nadwe-
rężając	 przestrzeganie	 prawa.	 Nagłówki	
ówczesnych	 gazet	 nie	 są	 pozbawione	 takich	
doniesień	jak	z	września	1937	roku:

„W	 lesie	 pod	 wsią	 Podborów	 gm.	 Kamień	
został	 postrzelony	 przez	 gajowego	 24-let-
ni	 Zygmunt	 Michalak,	 w	 chwili	 gdy	 zbierał	
grzyby.	 Rannego	 przewieziono	 do	 szpitala	
w	 Kaliszu	 w	 stanie	 dość	 ciężkim”.	 Albo	 z	 li-
stopada	1933	roku,	kiedy	to	doszło	do	szamo-
taniny	 między	 zbierającym	 jagody	 Toma-
szem	Onchimiukiem	a	gajowym,	 	w	wyniku	
czego	 pechowy	 zbieracz	 został	 śmiertelnie	
postrzelony.	 Tym	 razem	 nawet	 sąd	 zauwa-
żył,	 że	 leśnik	 mocno	 przesadził	 w	 wykony-
waniu	obowiązków	–	gajowy	został	skazany	
za	przekroczenie	granic	obrony	koniecznej.

W	 tym	 kontekście	 jest	 niezwykle	 wręcz	
dziwne,	 że	 tak	 mało	 pisano	 o	 miodzie,	 	 wy-
korzystywanym	 wówczas	 masowo	 choćby	
ze	 względu	 na	 cenę	 cukru.	 Być	 może	 wyni-

kało	to	z	faktu,	że	u	schyłku	XIX	wieku	tra-
dycyjne	 bartnictwo	 zaczęło	 zanikać	 w	 całej	
praktycznie	Europie,	 jeśli	zaś	gdzieniegdzie	
przetrwało,	 wymagało	 specjalistycznych	
umiejętności.	 Barcie	 zawsze	 umieszczano	
na	 znacznych	 wysokościach,	 pod	 samą	 ko-
roną	 sosny,	 w	 dodatku	 takiej,	 która	 musiała	
rosnąć	 minimum	 120	 lat.	 Wysokość	 była	
ważna	 nie	 tylko	 ze	 względu	 na	 bezpieczeń-
stwo	 pszczół.	 Również	 podkradanie	 miodu	
stawało	 się	 z	 tak	 wysokiej	 sosny	 dużo	 trud-
niejsze	i	bardziej	niebezpieczne.	

W	 1888	 roku	 car	 oficjalnie	 zakazał	 zakła-
dania	 barci	 na	 miejscu	 tradycyjnych	 polo-
wań,	 takich	 jak	 choćby	 Puszcza	 Białowie-
ska.	 Mimo	 to	 dzięki	 pracy	 profesora	 Jana	
Jerzego	Karpińskiego,	który	badał	tam	ślady	
bartnictwa,	 wiemy,	 że	 jeszcze	 w	 latach	 30.	
XX	wieku	było	w	puszczy	blisko	70	bartnych	
drzew,	a	w	wielu	przypadkach	zachowało	się	
nawet	ich	wyposażenie.	

Praca	 profesora	 Karpińskiego	 „Ślady	
dawnego	bartnictwa	puszczańskiego	na	te-
renie	 Białowieskiego	 Parku	 Narodowego”	
dziś	 nabiera	 szczególnego	 znaczenia,	 gdyż	
po	blisko	stuletnim	okresie	„hibernacji”	po-
dejmuje	 się	 próby	 reaktywacji	 bartnictwa.	
Po	pierwsze	jako	bardziej	ekologicznego	niż	
pszczelarstwo.	Po	drugie	zaś	–	bardziej	eko-
nomicznego.	Niektórzy	badacze	utrzymują,	
że	barć	może	dostarczać	nawet	dwadzieścia	
razy	więcej	miodu	niż	ul…

Pasieka  
w Podwilku 
na Orawie 
– stare ule 
barciowe pod 
zadaszeniem. 

Sierpień 1930 r.

Demonstracyjna 
głodówka 
nadleśniczego 
Hoszowskiego 
przeciwko udzielonej 
mu dymisji. Protest  
w łóżku, w jednym  
z pokoi Hotelu  
Saskiego  
w Warszawie. 

Kwiecień 1933 r.
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Okolice wsi Perebrody  
na Polesiu. Pszczelarz  
wspinający się do kłód 
barciowych. 

Rok 1935

Ul poleski na drzewie w lesie. 

Rok 1935

Zabezpieczanie barci  
przed niedźwiedziami. 

Rok 1937

Drewniana platforma chroniąca 
barć przed niedźwiedziami. 

Rok 1937
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Dziewczynka zbierająca grzyby  
w lesie w okolicy Liszek.  
 
Sierpień 1932 r.

Kobiety sprzedające zioła i grzyby  
na targu w Wilnie.  

24 czerwca 1931 r.
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Borowików, pieczarek, rydzów, kurek, 
piestrzenic i gąsek zielonych zbierało się 
w Polsce oficjalnie około 11 tys. ton rocznie,  
z czego większość – w formie świeżej i suszonej 
– trafiała na rynek krajowy. Ale nie tylko. 
Wielkim odbiorcą naszych grzybów były 
Stany Zjednoczone, dokąd w rekordowym 
1936 roku dostarczono ich 121 ton.
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Handlarz sprzedający suszone  
grzyby na Rynku Głównym  
w Krakowie. 

Marzec 1939

Handel uliczny w Krakowie  
– sprzedawcy grzybów. 

Wrzesień 1931 r.
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Sprzedawcy grzybów. 

Rok 1931
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Romowie w Polsce osiedlali się już  
w XVI wieku, ale większa ich fala  
rozlała się po Europie, także po Polsce,  
od połowy XIX wieku. W czasie,  
gdy w Królestwie Polskim wybuchało 
powstanie styczniowe, spora ich  
grupa pojawiła się w Krakowie. 
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Grupa Cyganów przed namiotem  
w lesie pod Krakowem.

Lata 1919–1939

Wozy cygańskie podczas postoju. 

Lata 1938–1939

Tabor cygański. 

Lata 1918–1939
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W 1930 roku w Piastowie pod Warszawą 
obwołany został królem Michał II Kwiek, 
kilka miesięcy później, ignorując ten 
wybór, ogłosił się monarchą Bazyli Kwiek, 
a po czterech latach koronował się  
na króla Cyganów polskich niejaki Mykita 
Kościelniak. Między wszystkimi grupami 
dochodziło do bójek i walk, w których 
interweniowała policja.
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Obóz cygański w lesie w pobliżu 
miejscowości Leszczyna. 

Lata 1919–1939

Grupa Cyganów  
przed namiotem pod Warszawą. 

Lata 1919–1939

Romskie dzieci. 

Lata 1919–1939
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Rodzina Romów. 

Lata 30. ubiegłego wieku
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Przygotowana na zlecenie Lasów Państwowych 
publikacja albumowa pt. „Leśny wehikuł czasu. 
Nieprzemijający urok starych fotografii z okresu  
II Rzeczypospolitej”  ma dużą wartość 
estetyczną, edukacyjną i popularyzatorską. 
Nawiązuje do podobnych działań wydawniczych 
podejmowanych przez Lasy Państwowe już 
w okresie międzywojennym. Autor wstępu 
i tekstów rozpoczynających poszczególne rozdziały 
w przystępnej i jednocześnie interesującej formie 
wprowadza czytelników w tematykę prezentowanych 
zdjęć. Poza tym stara się oddać specyficzną 
atmosferę czasów, w których one powstawały, 
czyli okresu II Rzeczypospolitej, kiedy to mieszały 
się ze sobą wspaniałe osiągnięcia odrodzonego 
państwa polskiego z ciągle nierozwiązanymi 
problemami społecznymi i gospodarczymi, takimi 
jak ubóstwo, analfabetyzm, głębokie podziały 
społeczne i polityczne. Z oczywistych względów 
koncentruje się na dziejach lasu, związanymi z nimi 
ludziach oraz ich działaniach na rzecz rozwoju 
gospodarczego, gospodarki leśnej i ochrony przyrody. 
Warto podkreślić, że forma  prezentacji zdjęć 
została dostosowana do oczekiwań współczesnych 
odbiorców ukształtowanych przez kulturę masową. 
W rezultacie na rynek księgarski trafia publikacja 
o charakterze albumowym, która jest udaną próbą 
połączenia popularnonaukowej narracji ze zdjęciami 
o szeroko rozumianej tematyce leśnej, które stanowią 
cenne, a nieprezentowane do tej pory w zwartej 
formie źródło historyczne do badania dziejów 
lasów, historii Lasów Państwowych i ich otoczenia 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Ze względu 
na swoje walory informacyjne i estetyczne książka 
zasługuje na szerokie zainteresowanie czytelników. 

Prezentowane w albumie zdjęcia pochodzą  
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. 

Z recenzji 
prof. UAM dr. hab. Tadeusza Janickiego  

Nieprzemijający urok starych fotografii  
z okresu II Rzeczypospolitej




