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do państwa przed powyższą datą oraz liczne majątki leśne znacjonalizowane w ramach reformy rolnej.
W początkach państwa polskiego obszar współczesnych Siedlec leżał na krańcach państwa. Ścierały się tutaj
wpływy polskie, ruskie i litewskie. W tym okresie lasy zajmowały absolutną większość tych terenów.
Osadnictwo na większą skalę rozpoczęło się dopiero w XV wieku, gdy duże obszary współczesnego Podlasia zostały
przekazane drobnej szlachcie, głównie z Mazowsza. Osadnicy otrzymywali niewielkie obszary gruntów leśnych, które
następnie musieli wykarczować. Na dużym obszarze, od Grajewa na północy, aż po Łuków na południe, powstały liczne
osiedla drobnoszlacheckie z przynależnymi obszarami niewielkich lasów. Władca państwa pozostawił sobie tylko pewne

grupa

obszary gruntów jako własność królewską. W tym rejonie były to lasy na północ od Łukowa poprzez Wiśniew, sięgające
aż po Siedlce i Zbuczyn. Te decyzje dawnych władców Polski, sprzed kilkuset lat, mają wpływ na kształt współczesnego
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Nadleśnictwa Siedlce. Większe kompleksy leśne obecnego Nadleśnictwa to obszary dawnych puszcz królewskich.
W początkach XIX wieku te dawne puszcze królewskie zostały objęte nadzorem przez Leśnictwo Siedlce. Funkcjonowało
do lat 30-tych XIX wieku. Był to pierwszy okres działalności samodzielnej jednostki ochrony i zagospodarowania lasów
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z ośrodkiem w Siedlcach.
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lasów prywatnych, które są pozostałością po czasach osadnictwa drobnoszlacheckiego z XV wieku. Lasy przynależne do
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większych majątków ziemskich, przejęte przez państwo w 1944 roku, dominują na terenach gdzie nie było osadnictwa
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OKRES I RZECZPOSPOLITEJ
Przynależność administracyjna
W przeszłości obecny obszar Nadleśnictwa Siedlce położony był w różnych jednostkach administracyjnych
a nawet państwach. Do XVI wieku tereny położone po prawej stronie rzeki Liwiec wchodziły w skład Wielkiego Księstwa
Litewskiego i województwa trockiego z siedzibą w Trokach, z którego na początku XVI wieku wydzielono województwo
podlaskie. W 1569 roku województwo podlaskie włączono w skład Korony Królestwa Polskiego. Aż do 1795 roku ta
jednostka administracyjna stanowiła część Rzeczpospolitej. Na tym obszarze większa własność ziemska przeplatała
się licznymi osadami drobnej szlachty. W południowej części województwa podlaskiego nie istniały większe obszary
lasów królewskich, funkcjonowały jednak duże majątki ziemskie z przynależnymi do nich lasami. Obszary dawnego
województwa podlaskiego nadzorują współczesne leśnictwa Mordy i Suchożebry w Nadleśnictwie Siedlce.
Środkowe i południowe obszary Nadleśnictwa wchodziły w skład dawnego województwa sandomierskiego,
z którego w 1474 roku wyodrębniło się województwo lubelskie. Północne krańce tegoż województwa zwane były ziemią
łukowską. Do ziemi łukowskiej należały okolice Siedlec, Wiśniewa i Zbuczyna. Dominowała tutaj, w odróżnieniu od
reszty województwa lubelskiego, drobna szlachta. W tej części województwa znajdowały się też liczne wsie królewskie
i puszcze królewskie. Ośrodki władzy królewskiej miały chronić północno-wschodnie rubieże dawnego państwa. Były to
Wiśniew i Zbuczyn. Zaraz za Siedlcami i Zbuczynem kończyły się granice ówczesnego państwa polskiego. Leśnictwa
w tym terenie, czyli: Siedlce, Zbuczyn i Stok Wiśniewski zarządzają głównie tymi dawnymi puszczami królewskimi.
Pozostałe tereny współczesnego Nadleśnictwa, czyli obszary na zachód od Siedlec i Wiśniewa, to dawne Mazowsze.
Aż do 1526 roku było to samodzielne państwo, następnie włączone do Korony Królestwa Polskiego. Tutaj funkcjonowały
zarówno większe majątki ziemskie, wsie chłopskie jak i majątki kościelne (okolice Grębkowa). Obecnie tymi obszarami
zarządzają leśnictwa: Wodynie, Kotuń i Grębków. W XVI wieku województwa podlaskie, lubelskie i mazowieckie znalazły
się w jednym państwie: I Rzeczpospolitej. Granice województw stykały się w pobliżu współczesnych Siedlec (na północ
od miejscowości Żytnia i Strzała). Podział między trzy województwa: podlaskie, lubelskie i mazowieckie trwał do 1795
roku. W XVIII wieku państwo polskie powoli popadało w anarchię. Próby reform i powstania narodowe nie zahamowały
upadku. Następowały kolejne rozbiory Rzeczpospolitej w 1772, 1793 i 1795 roku. Państwo polskie ostatecznie upadło
podzielone między państwa zaborcze.

• Fragment mapy Rzeczpospolitej z 1680 roku
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Lasy I Rzeczpospolitej
W dawnej Polsce lasy nie były traktowane jako oddzielna gałąź gospodarki. Było ich w tym czasie tak wiele,
że nawet jawny wyręb w cudzym lesie według statutu mazowieckiego z 1260 roku nie uznawano za przestępstwo.
Dopiero w XIV wieku elity władzy w Polsce zdały sobie sprawę z zagrożeń. Status wiślicki z 1347 roku (dzieło króla
Kazimierza Wielkiego) wprowadził ochronę niektórych gatunków drzew (dęby, cisy) oraz pni bartniczych.1 Zabroniono
samowolnego wypasu nierogacizny w lasach. Za wzniecenie pożaru w cudzym lesie groziła nawet kara śmierci.2
Ważnym wydarzeniem dla ochrony lasów w dawnej Polsce był Statut Warcki - wydany na zjeździe walnym
Królestwa Polskiego w Warcie w Ziemi Sieradzkiej. Dotyczył spraw gospodarczych i składał się z 31 artykułów, z których
aż 6 dotyczyło ochrony lasów i łowiectwa.3 W tamtym okresie szczególnej ochronie podlegały niektóre gatunki drzew,
sprawy bartnictwa oraz łowy na grubego zwierza. 							
Jak wspomniano wyżej, nie znano pojęcia „gospodarki leśnej.” Bardzo dobrze przedstawiają to lustracje dóbr królewskich
z XVI, XVII i XVIII wieku. Lustracje dóbr królewskich okolic Wiśniewa czy Zbuczyna bardzo szczegółowo przedstawiają
kwestie liczby gospodarzy w poszczególnych wsiach, czynszów ze szczegółowymi wyliczeniami, obowiązki chłopów,
młyny, stawy i inne. Jedyna wzmianka odnosząca się do lasów to opis bartników. Na przykład w lustracji z 1661 roku
zapisano: Są w tej wsi i w Domanicach bartnicy, którzy w borach, do tej dzierżawy należących, mają barci nro 8.
Ci dają JMP dzierżawcy na rok półbeczek miodu.4 Podobne zapisy odnoszą się do wsi Zbuczyn. Czasem w lustracjach
jest wzmianka o możliwości „wrębu” mieszkańców do borów królewskich, czyli prawa do pobierania chrustu i drzewa
na swoje potrzeby. Ówczesne lasy traktowano jako uzupełnienie gospodarki rolniczej. Z lasów pobierano drewno na
budowę domów, na opał, produkty leśne. Nikt nie troszczył się o racjonalną gospodarkę leśną, której wcale nie znano.
Wszelkie prawodawstwo odnoszące się do lasów nie miało na celu ich ochronę jako takich, lecz obronę interesów
właścicieli lasów przed szkodami wyrządzonymi przez ich użytkowników.5				
Chłopi mieli prawo zwyczajowego korzystania z lasów na własne potrzeby. Osady położone przy lasach lub śródleśne
• Fragment mapy Rzeczpospolitej z końca XVIII wieku.

dostarczały danin i posług na rzecz swojego pana. Były to na przykład zwierzęta leśne, miód, wosk, smoła, dziegieć.
Za korzystanie z pastwisk śródleśnych chłopi płacili specjalny podatek zwany „gajowe”.
Wraz z początkiem XVI wieku w Europie Zachodniej nastąpiły wielkie zmiany gospodarcze. Spowodowane było to
odkryciem Ameryki. Nastąpiła gwałtowana rozbudowa floty państw Europy Zachodniej. Wznoszono nowe magazyny,
porty. Szybko rósł popyt na drewno do budowy okrętów i pochodne drewna: smołę, dziegieć, służące do impregnacji
kadłubów okrętowych, a także potaż posiadający wszechstronne zastosowanie. Wobec dużego wylesienia Europy
Zachodniej produkty te sprowadzono z Europy Wschodniej. Dzięki pośrednictwu kupców holenderskich i Gdańska polskie
drewno i pochodne drewna eksportowano do niemal całej Europy.6 Z czasem pośrednikami stały się porty w Kłajpedzie,
Rydze i Królewcu. Różnego rodzaju towary spławiano głównie za pomocą Wisły, Bugu i Narwi do portów bałtyckich.7
Drewno i produkty pochodzące z przerobu drewna nie były podstawą handlu ówczesnej Polski. Spławiano nad Bałtyk
i dalej do Europy głównie zboże. W XVI i pierwszej połowie XVII wieku Rzeczpospolita była wielkim spichlerzem dużej
części Europy.8 Wiązało się to ściśle z produkcją leśną. Karczowane tereny leśne przeznaczano pod uprawę rolniczą.
W tym okresie eksploatowano z drzewostanu najdorodniejsze i najcenniejsze sztuki. Nawet na węgiel drzewny czy smołę
przeznaczono najlepszy materiał. W Zachodniej Europie dużym popytem cieszył się potaż biały z drzew liściastych.

1 Miejsce pozyskiwania miodu od dziko żyjących pszczół.
2 J. Broda. Historia leśnictwa w Polsce, Poznań 2000, s. 9.
3 Tamże.
4 Lustracja województwa lubelskiego 1661, wydał H. Oprawko, K. Schuster, Warszawa 1962.
5 J. Broda, op. cit, s. 9.
6 Tamże, s. 11.
7 Tamże.

• Fragment mapy Karola de Perthessa z końca XVIII wieku.

8 Tamże.
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LATA ZABORÓW 1795-1918

Spowodowało to spore wyniszczenie liściastych drzewostanów w Polsce.9 Taka gospodarka leśna panowała w lasach
prywatnych (rycerskich, szlacheckich) i kościelnych. W majątkach królewskich sytuacja była tylko nieco lepsza.

Zabór austriacki 1795-1809

W miarę wzrostu znaczenia wartości handlowej drewna i produktów pochodnych rosły ograniczenia do korzystania
z lasów przez ludność chłopską: wiązało się to z coraz większymi opłatami w naturze lub pieniądzu. Rosła też rola
strażników leśnych, których zatrudniał dany majątek ziemski. Wszystko to nie zahamowało dewastacji lasów, gdyż także
dwór prowadził rabunkową gospodarkę leśną.
Dopiero w końcu XVIII wieku w niektórych majątkach królewskich i prywatnych rozpoczęto prowadzić bardziej
racjonalną i planową gospodarkę leśną. Brak jednak danych, aby któryś z majątków wokół Siedlec stosował takie metody.
Tutaj dominowały lasy prywatne należące do większych prywatnych majątków ziemskich, lasy drobnej szlachty oraz
lasy królewskie na południe od Siedlec. Te ostatnie stanowiły większe, zwarte kompleksy leśne. Podlegały one staroście

W wyniku rozbiorów Rzeczpospolitej okolice Siedlec przypadły Austrii. Ziemie te włączono do prowincji zwanej Nowa
Galicja albo Zachodnia Galicja. Podzielona były na cyrkuły - powiaty. Okolice Siedlec włączono do cyrkułu siedleckiego.
To wtedy po raz pierwszy Siedlce stały się ośrodkiem administracyjnym. Tak już jest do dziś.			
Poniżej mapa przedstawiająca podział na zabory tego regionu. Tereny na północ od Bugu przypadły Prusom, natomiast
obszary na wschód od Bugu - Rosji.

królewskiemu w Łukowie. Z czasem duże starostwa podzielono na mniejsze i je dzierżawiono. Wsie królewskie oraz
lasy wokół Zbuczyna i Wiśniewa stanowiły przez długi czas tak zwane starostwo niegrodowe10 (tenuty). W zamian za
czynsz dzierżawca zarządzał tymi dobrami i pobierał czynsze i daniny od ludności. W tym okresie wyróżniano dzierżawy:
Zbuczyn, Gręzówka, Łuków i Wiśniew. Niewiele było tutaj lasów kościelnych, należących do biskupów poznańskich
(okolice Grębkowa). Biskupi poznańscy posiadali też dobra wokół wsi Prawda.

Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie
- Podziały Administracyjne
W 1806 roku wybuchła wojna napoleońskiej Francji z Prusami i Rosją. Wojska francuskie weszły na tereny polskie.
W wyniku tej wojny powstało w 1807 roku Księstwo Warszawskie - namiastka państwa polskiego - podległe Napoleonowi.
Państwo to powstało z ziem II i III zaboru pruskiego. Galicja Zachodnia w ramach Cesarstwa Austrii początkowo
funkcjonowała bez większych zmian. W 1809 roku w wyniku wojny Francji z Austrią do Księstwa Warszawskiego
przyłączono także ziemie Galicji Zachodniej, czyli obszary wokół Siedlec. 			
Księstwo Warszawskie zostało zobowiązane do dostarczenia określonej liczby rekrutów do wojska i środków
potrzebnych do prowadzenia wojny. Nie dało się tego wykonać bez sprawnej, nowoczesnej administracji, której w Polsce
nigdy wcześniej nie było. Francuzi przeszczepili na nasz grunt swoje rozwiązania ustrojowe. Wprowadzono Konstytucję
(lipiec 1807), zniesiono formalnie poddaństwo chłopów, nadając im wolność osobistą, ale nie było jeszcze mowy
o uwłaszczeniu. Wprowadzono Kodeks Napoleona – zbiór prawa cywilnego nieznanego wcześniej w Polsce.
W tym okresie powstał nowy system administracyjny. W kwietniu 1810 roku nowe ziemie Księstwa Warszawskiego
podzielono na powiaty (na czele z podprefektami) i departamenty z prefektami na czele.

9 Tamże, s. 13.
10 Starosta niegrodowy, czyli dzierżawca nie miał uprawnień sądowo-policyjnych przysługujących staroście grodowemu.
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Władze Księstwa Warszawskiego nie chciały odwoływać się do dawnych podziałów terytorialnych z czasów
I Rzeczpospolitej, ani do podziałów z czasów zaboru austriackiego. Oparto się głównie na granicach naturalnych
(np. rzeki). Nowy podział administracyjny nie wszystkim się podobał, ale mimo początkowych oporów ze strony
społeczeństwa (…) podział ten jest o wiele bardziej racjonalny i korzystny z punktu widzenia interesów ludności aniżeli
dotychczasowe podziały. Jest rzeczą godną podkreślenia, iż stał się on podstawą prawie wszystkich późniejszych
podziałów tej części kraju w XIX i XX wieku.11				
Okolice Siedlec włączono w skład departamentu siedleckiego i powiatu siedleckiego. Tereny na zachód od Sionny
włączono do departamentu warszawskiego i powiatu stanisławowskiego. 			
W czasach Księstwa Warszawskiego po raz pierwszy wystąpił podział na gminy. Na mocy dekretu księcia warszawskiego z 23 lutego 1809 roku utworzono gminy wiejskie i miejskie. Obszar gminy wiejskiej łączył się z obszarem
majątku dworskiego. Minimalny obszar gminy wynosił 10 dymów (10 domów). Funkcję wójta pełnił dziedzic majątku.
Oficjalnie był mianowany przez prefekta z pośród obywateli gminy czytać i pisać umiejących. Funkcję wójta mogła
pełnić jedna osoba na obszarze kilku gmin wiejskich. W każdej gromadzie wiejskiej wójt wyznaczał swoich zastępców
– sołtysów. 12				
W 1815 roku, wraz z upadkiem Napoleona Bonaparte, upadło również Księstwo Warszawskie. Na gruzach tego
państwa powstało Królestwo Polskie pod berłem cara Rosji. Rosjanie przejęli system administracyjny dawnego
państwa. Nowe przepisy o podziale administracyjnym weszły w życie 16 stycznia 1816 roku. Według nowych regulacji
departamenty zostały nazwane województwami i nie zmieniły kształtu. Utrzymano też powiaty, jednak miały one
być odtąd tylko okręgiem wyborczym. Rosjanie wprowadzili nowy podział na obwody skupiające po kilka powiatów
w ramach województw.13
• Mapa z 1818 roku - podział na województwa.
W czasach Królestwa Polskiego okolice Siedlec należały do województwa podlaskiego, obwodu siedleckiego i powiatu
siedleckiego. Natomiast zachodnie obszary działalności współczesnego Nadleśnictwa Siedlce włączono do województwa
mazowieckiego, obwodu stanisławowskiego (z siedzibą w Mińsku Mazowieckim) i powiatu stanisławowskiego.
W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, które po klęskach wojskowych z 1831 roku upadło. Okolice Siedlec
często były w centrum walk w tym okresie. Klęska powstańcza spowodowała kolejne zmiany w administracji. Ukazem
carskim z 8 marca 1837 roku województwa przemianowano na gubernie. Powstała zatem gubernia podlaska. Właśnie
gubernie były podstawową jednostką podziału w carskiej Rosji. Dodatkowo od 1842 roku obwody przemianowano na
powiaty, a dawne powiaty na okręgi. Funkcjonował zatem podział kraju na gubernie, powiaty i okręgi, które nie miały
większego znaczenia. Okolice Siedlec należały odtąd do guberni podlaskiej, powiatu siedleckiego i okręgu siedleckiego.
Natomiast tereny od Sionny i Kotunia na zachód włączono do guberni mazowieckiej i powiatu stanisławowskiego.
Nie był to koniec zmian. W 1845 roku gubernia podlaska została zlikwidowana i połączona z gubernią lubelską
w jedną dużą gubernię lubelską. Powiat siedlecki jednak pozostał.
W 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Władze carskie w rok po wybuchu powstania przystąpiły do
uwłaszczenia ziemi dworskiej, aby w ten sposób odciągnąć chłopów od walki. Ziemia dworska użytkowana przez chłopów
stała się ich własnością. W każdej wsi przystąpiono do wymierzania gruntów. Powstały Tabele Likwidacyjne osobne
dla poszczególnych miejscowości, w których dokładnie określono ilość gruntów należących do każdego gospodarza.
Powstały szczegółowe mapki gruntów. Chłopi musieli spłacić otrzymaną ziemię, ale otrzymywali ją na własność. Zmieniło
to zupełnie stosunki własnościowe na polskiej wsi. Pozostała jednak sprawa serwitutów, czyli możliwości korzystania
• Powiat siedlecki na mapie województwa podlaskiego z 1826 roku.

z lasów dworskich przez mieszkańców wsi. Powodowało to liczne konflikty i problem ten ciągnął się aż do czasów
II Rzeczpospolitej.
Drugą reformą władz carskich było utworzenie gmin wiejskich. Ukaz carski z 1864 roku zupełnie zmienił ustrój

11 W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna, dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977, s. 77.
12 Mencel T., Gmina dominalna w Królestwie Polskim przed uwłaszczeniem, [w:] Gmina wiejska i jej samorząd, pod red. H. Brodowskiej, Warszawa

gminny na polskiej wsi. Po raz pierwszy gmina miała charakter samorządowy i została oddzielona od władzy właścicieli
ziemskich (dziedziców). Władze preferowały na urzędach gminy ludzi chłopskiego pochodzenia. Gminę tworzyły zarówno
grunty włościańskie (chłopskie), jak i dworskie (folwarki). Wielkość gmin po raz pierwszy obejmowała duży obszar

1989, s. 107–108.
13 W. Ćwik W., J. Reder, Lubelszczyzna...., s. 84.
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zbliżony do obecnych gmin. To właśnie wtedy powstały gminy wiejskie, które dotrwały w większości aż do połowy
XX wieku. W powiecie siedleckim były to: Czuryły, Domanice, Górki, Huszlew, Jasionka (do 1928 roku), Jastrzębie
(z czasem zlikwidowana), Stara Kornica (1932-1954), Królowa Niwa, Krześlin, Łysów (1932-1954), Mordy, Niwiski,
Olszanka (1932-1954), Pióry (do 1928 roku), Przesmyki (1923-1954), Sarnaki, Seroczyn (z czasem zlikwidowana),
Skórzec, Skupie, Stara Wieś, Stok Ruski, Świniary, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn i Żeliszew. Powyższe gminy weszły
w skład guberni siedleckiej reaktywowanej w 1867 roku. 							
W skład guberni siedleckiej włączono też nowo powołany powiat węgrowski. W jego składzie znajdowały się między
innymi gminy: Sinołęka (z siedzibą w miejscowości Bojmie), Grębków, Wyszków i Ossówno (z siedzibą w Wierzbnie).
• Mapa podziału na gminy z początku XX wieku.

Gubernia siedlecka funkcjonowała do 1912 roku. Następnie została zlikwidowana i połączona ponownie z gubernią
lubelską w jedną dużą gubernię. Stan ten trwał do I wojny światowej. 					
Po powstaniu styczniowym wprowadzono język rosyjski do szkół i administracji państwowej. Również administracja
leśna w tym okresie posługiwała się wyłącznie tym językiem.

• Fragment mapy guberni siedleckiej z początku XIX wieku.
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ORGANIZACJA PAŃSTWOWYCH SŁUŻB LEŚNYCH
W OKRESIE ZABORÓW
Zabór austriacki
Po 1795 roku dotychczasowe majątki królewskie stały się dobrami rządowymi Cesarstwa Austrii. Ośrodkiem
zarządzania dóbr kameralnych (rządowych) był Lwów. Powołano państwowe nadleśnictwa. W 1809 roku na obszarach
Galicji Zachodniej (kieleckie i lubelskie) funkcjonowało 17 nadleśnictw. Na czele administracji leśnej tej prowincji stał
Oberwadlmeister (lasomistrz) mający do pomocy wicewaldmeistra. Majątki leśne pogrupowano w inspektoraty. Terenowa
służba leśna podlegała zarządom dóbr skarbowych. Generalnie w państwie austriackim często następowały zmiany
w organizacji zarządu dóbr państwowych i tym samym lasów. Zmieniali się też zarządzający. Bardzo trudno było
prowadzić jakąkolwiek działalność długofalową dotyczącą lasów.14
Niestety z tego okresu nie zachowały się żadne materiały dotyczące organizacji służb leśnych wokół Siedlec.

Królestwo Polskie w okresie 1815-1863
W 1815 roku lesistość kraju szacowano na ponad 30%. Ponad 1/3 lasów należała do państwa. W tym okresie
szybko rozwijał się przemysł kraju. Lasy, a właściwie węgiel drzewny, stanowił źródło energii dla rozwoju metalurgii.
Większość lasów rządowych przekazano pod zarząd Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach. Trwało to do 1825 roku.
W kilka lat później władze Królestwa Polskiego postanowiły sprzedać lasy rządowe wzorem sąsiednich krajów.17 Prawie
połowa lasów została przeznaczona na sprzedaż na rzecz prywatnych właścicieli. W rękach państwa miały pozostać
tylko lasy górnicze, kościelne, położone nad spławnymi rzekami oraz stanowiące znaczenie dla gospodarki kraju. Wybuch
powstania listopadowego przerwał ten proces.18
W Królestwie Polskim dobra i lasy narodowe podlegały nadal Ministerstwu Przychodów i Skarbu przemianowanego
wkrótce na Komisję Rządową Przychodów i Skarbu. W 1816 roku powstał urząd Dyrekcji Generalnej Lasów Rządowych
na czele z dyrektorem generalnym lasów. Oddzielny urząd zawiadywał obszarami rolnymi dóbr rządowych. 		
Na czele Dyrekcji Generalnej Lasów Rządowych stanął Ludwik Plater, wielce zasłużony dla polskiego leśnictwa.19
Po raz pierwszy lasy stały się odrębną gałęzią gospodarki narodowej. Był to bardzo dobry okres w dziejach polskich
lasów rządowych. Ustanowiono mundury i symbolikę leśną, do której odwołują się dzisiejsze Lasy Państwowe.

Księstwo Warszawskie
W czasach Księstwa Warszawskiego sytuacja lasów wyglądała nieco lepiej. Przywrócono im charakter dóbr
narodowych. Lasy należące do państwa wywodziły się głównie z dawnych lasów królewskich zarządzanych przez
starostów.
W tym czasie niezmiernie wzrosły świadczenia na rzecz armii. Napoleon Bonaparte był w tym bezwzględny. Rząd
Księstwa Warszawskiego musiał sięgnąć po zasoby lasów narodowych. Już w 1807 roku podjęto uchwałę o sprzedaży
z lasów narodowych takiej ilości drzewa, jaka bez ogołocenia i szkody z tychże wydana być może.15 W tym okresie
oparto się na pruskich rozwiązaniach prawnych dotyczących lasów i podzielono obręby w leśnictwach na cztery klasy
powierzchniowe z odpowiednim zróżnicowaniem cen według możliwych do pozyskania sortymentów i wymiarów
drewna.16
Do Powstania Styczniowego lasy rządowe posiadały polską administrację i polskie ustawodawstwo. Lasy podlegały
ministrowi spraw wewnętrznych. W czasach Księstwa Warszawskiego w każdym departamencie (województwie)
urzędowali po dwaj nadleśniczowie i czterej leśniczowie nadzorujących lasy rządowe. Takie stanowiska często dawano
były wojskowym (inwalidom). W 1810 roku powstała Generalna Dyrekcja Dóbr i Lasów Narodowych z dyrektorem
generalnym podległym ministrowi spraw wewnętrznych. W rok później lasy podlegały już ministrowi przychodów
i skarbu. Wszystkie lasy rządowe podzielono na leśnictwa liczące po około 10-120 tysięcy ha. Na czele leśnictwa
stał nadleśniczy mający do pomocy podleśniczego oraz strażników i strzelców do ochrony lasów przed szkodami
i kradzieżami. Niestety w tym okresie nie podjęto działań w zakresie planowanego zagospodarowania lasu. 		
W czasach Księstwa Warszawskiego majątkami państwowymi na tym terenie zarządzał Dyrektor Skarbu Publicznego
Departamentu Siedleckiego. 		

W 1818 roku Dyrekcję Lasów połączono z Dyrekcją Dóbr Rządowych, dzieląc ją na dwa wydziały: dóbr i lasów.
Dyrektorem nadal pozostawał Ludwik Plater. Oparto się na wzorach z państw niemieckich dotyczących urządzania
lasu. Były to najlepsze ówcześnie wzorce w Europie. Już w 1816 roku wydano pierwsze instrukcje urządzeniowe
dotyczące lasów. W 1818 roku powstała Szkoła Szczególna Leśnictwa przy Uniwersytecie Warszawskim - aż do połowy
XIX wieku kuźnia kadr leśnych. Od 1820 roku wydawano pismo „Sylwan”20 - funkcjonujące po dziś dzień. 		
Przy komisjach wojewódzkich (władza wojewódzka) powstały delegatury Dyrekcji Dóbr i Lasów Rządowych, które
sprawowały nadzór nad działalnością terenowych jednostek gospodarczo-leśnych. Lasy stanowiły wydzielone jednostki
pod zarządem leśnictw. Ich liczba w tym okresie wahała się w całym Królestwie Polskim około 70- ciu.21 W każdym
województwie funkcjonował urząd nadleśniczego jeneralnego (generalnego), czyli nadleśniczego wojewódzkiego.
Tenże, wraz z podległym sobie urzędem, sprawował kierownictwo w rodzaju współczesnej Dyrekcji Regionalnej. Jego
kompetencje były bardzo szerokie. Ściśle nadzorował on leśnictwa w swoim województwie. 			
Na czele leśnictwa stał nadleśniczy. To on sprawował kierownictwo nad powierzonym leśnictwem. Jego zadaniem
było przynajmniej raz w miesiącu objeżdżać swój obszar działalności. Szacował cięcia roczne, organizował licytacje
drzewa. W praktyce jednak jego rola sprowadzała się do administrowania powierzonym terenem, ponieważ ścisły
nadzór nad jego działalności sprawował nadleśniczy jeneralny. 						
Nadleśniczemu podlegali podleśniczowie. Pełnili nadzór nad powierzoną strażą, bowiem każde leśnictwo dzieliło się
na straże w liczbie od 2 do 5 (od 1,7 do 5,6 tysięcy ha).22 Podleśniczowie przynajmniej raz w tygodniu mieli objeżdżać
swój teren. Zarówno nadleśniczowie jak i podleśniczowie byli powoływani i zwalniani przez Komisję Rządową
Przychodów i Skarbu na wniosek danej komisji wojewódzkiej (zarząd województwa). Poszczególne straże dzieliły się
na obręby, których strzegli strażnicy i strzelcy leśni. Ich obowiązkiem było nieustanne pilnowanie powierzonego terenu.
Byli mianowani i zwalniani na podstawie wniosku danych urzędów leśnych (leśnictw) przez komisje wojewódzkie.
Nadleśniczowie jeneralni, nadleśniczowie terenowi i podleśniczowie byli to ludzie najczęściej po Szkole Szczególnej
Leśnictwa, także byli oficerowie. Natomiast strażnicy i strzelcy leśni to ludzie pochodzenia wiejskiego, często bez

17 Broda J., Historia ...., s. 25.
18 Tamże, s. 26.
19 J. Broda, Początki i rozwój gospodarstwa leśnego w lasach rządowych Królestwa Polskiego [w:] „Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku”, Radom
2007, s. 22.
14 J. Broda, op. cit, s. 41.

20 Tamże, s. 25.

15 Tamże, s. 63.

21 Tamże, s. 21..

16 Tamże.

22 Broda J., Historia leśnictwa w ..., s. 24.
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Leśnictwo Siedlce

umiejętności czytania i pisania. 									
Po powstaniu listopadowym znacznie zwiększyły się obszary lasów państwowych w wyniku konfiskaty licznych dóbr
prywatnych za udział ich właścicieli w powstaniu. Ogółem skonfiskowano około 1/10 majątków prywatnych. Wśród
tych majątków było około 15 tysięcy ha lasów. Jednocześnie następował proces odwrotny. Skonfiskowane majątki
władze carskie rozdawały zasłużonym urzędnikom i oficerom carskim.23 Tworzono z nich tak zwane majoraty. Urzędnicy
carscy nie mogli tych majątków sprzedać czy też podzielić. W połowie XIX wieku ponad 70% powierzchni lasów należała
do osób prywatnych, 23% to były lasy rządowe. Pozostałe (około 5%) to były lasy innej kategorii (na przykład lasy
miejskie).24 W czasach Królestwa Polskiego, po 1816 roku, przystąpiono do regulacji kwestii dóbr rządowych, w tym
dawnych lasów rządowych. Grunty dokładnie wymierzono i ustalono ich stan prawny. W latach 1820-1830 w okolicy
Siedlec uregulowano sprawy następujących majątków rządowych (grunty rolne i lasy):

Jednym z 70 leśnictw powstałych po 1815 roku było także Leśnictwo Siedlce. Prawdopodobnie funkcjonowało
ono również już wcześniej, w czasach Księstwa Warszawskiego, być może także w czasach administracji austriackiej
(1796-1806). Trudno dokładnie stwierdzić, w którym roku zostało powołane. Z całą pewnością funkcjonowało
w 1820 roku. W czasopiśmie „Sylwan” z 1820 roku znajduje się wykaz wszystkich leśnictw ówczesnego Królestwa
Polskiego. W województwie podlaskim funkcjonowały ówcześnie leśnictwa: Siedlce, Kołodziąż, Stężyca, Garwolin,
Łuków, Mierzwice (dziś teren nadleśnictwa Sarnaki), Parczew i Stulno. W Leśnictwie rządowym Siedlce Nadleśniczym
był ówcześnie Józef Żabicki, podleśnym Józef Kopczyński. Leśnictwo Siedlce dzieliło się na straże: Chodów (strażnik

Ziemskie Dobra Narodowe – Wiśniew;

Józef Rudziński), Sekuła (Ignacy Kożarski), Róża (Józef Szostakowski) i Prawda (Józef Całiński). W leśnictwie pracowało

Ziemskie Dobra Narodowe – Siedlce;

także 25 strzelców.28 Jak widać był to dość znaczny obszar obejmujący także okolice Łukowa. Ciekawostką jest fakt

Ziemskie Dobra Narodowe – Grochów (koło Sokołowa Podlaskiego);

istnienia leśnictwa Kołodziąż z nadleśniczym Wawrzyńcem Kisielewskim. W skład leśnictwa wchodziły straże: Kołodziąż,

Ziemskie Dobra Narodowe – Liw.

Wielgie, Kamieńczyk, Zabrodzie, Korytnica, Czerwonka i Grochów.29 Wkrótce potem nastąpiły znaczne zmiany w organizacji
nadleśnictw. W 1827 roku notowano w województwie podlaskim następujące leśnictwa rządowe: Garwolin, Stężyca,

Tworzyły one tak zwane „ekonomie”, czyli zespoły dóbr lasów i gruntów rolnych. Lasy zarządzane były jednak

Łuków, Siedlce, Janów, Parczew.30 Brak w tym wykazie leśnictwa Kołodziąż. Zostało ono zlikwidowane między 1821

osobno przez leśnictwa, grunty rolne osobno. Chociaż ich role gospodarcze nawzajem się przenikały. Instytucje te działały

a 1826 rokiem i włączono jego obszar do Leśnictwa Siedlce (lasy okolic Korytnicy i Sokołowa Podlaskiego),

wspólnie. Drewno z lasów rządowych szło przede wszystkim na potrzeby rządowych folwarków. Ludność wiejska zaś

jednocześnie południowe okręgi lasów, Róża i Prawda, włączono do Leśnictwa Łuków. W ten sposób określono na

korzystała z lasów rządowych, pozyskując drewno na opał, budowę domów i zbierając runo leśne. Stosowano także

dłuższy czas kształt terytorialny Leśnictwa Siedlce. Leśnictwo Siedlce dzieliło się na trzy straże: Wołyńce (podleśny

wypas zwierząt w lasach.

Aleksander Wilczyński), Grochów (podleśny Józef Kopczyński) i Kąty (podleśny de Ostensancken Leopold).31

Po 1816 roku po raz pierwszy w dziejach tych obszarów rozpoczęto planową gospodarkę leśną. Przystąpiono do

Nie wymieniono strażników i strzelców, których było w sumie 19.32 Powyższy podział Leśnictwa utrzymał się do

planów urządzenia lasów. Pierwsze instrukcje urządzeniowe z 1816 roku informowały o rocznych porębach, polecając

lat 30-tych XIX stulecia. W skład leśnictwa włączono dawne lasy królewskie wokół Korytnicy, w pobliżu Sokołowa

lokalizowanie cięcia na wyznaczonych powierzchniach zrębowych i pozostawieniu tam nasienników. Do tej pory

Podlaskiego, Wiśniewa i Zbuczyna oraz lasy wokół Siedlec, które uprzednio stanowiły własność prywatną, należącą do

tego nie stosowano. Dopiero w 1820 roku wydano dla wszystkich lasów rządowych pierwszą, całościową instrukcję

magnackich rodzin Ogińskich i Czartoryskich, lecz w czerwcu 1807 roku ówcześni właściciele Siedlec oraz okolicznych

urządzeniową. Według niej podstawowymi jednostkami gospodarczymi pozostawały obręby z różnym drzewostanem.
Każdy obręb dzielił się na okręgi gospodarcze, odpowiadający okresom gospodarczym, na jakie dzieliła się kolej
rębności. Koleją rębności w tamtym czasie było najczęściej 120 lat dla wszystkich rodzajów lasów. Dzieliła się ona
z kolei na cztery 30 letnie okresy gospodarcze. W związku z tym każdy obręb dzielił się na cztery okresy gospodarcze.
W lasach niskopiennych stosowano 30 letnią kolej rębności. Powierzchnię takiego obrębu dzielono na 30 równych
zrębów rocznych.25 Podział na okręgi i roczne zręby był dość schematyczny aby zapewnić równomierny coroczny
rozmiar użytkowania lub prawidłowe odnowienie z samosiewu. Ponadto przy jego stosowaniu nie brano pod uwagę
zadrzewienia, składu gatunkowego drzewostanu, ich wieku, położenia i warunków siedliskowych.26		
W latach 1820-1825 przeprowadzono w lasach rządowych prace urządzeniowe. Pomierzono i urządzono lasy
znajdujące się w zasobach państwa.
Kolejne prace urządzeniowe przeprowadzono w tym terenie po 1839 roku. Urządzenie to określano jako „ostateczne”.
Miało ono usunąć braki z poprzednich prac urządzeniowych dzięki dokładniejszej taksacji, szacowaniu masy drzewnej
i dokładnym opracowaniu operatu urządzeniowego. W instrukcji urządzeniowej odstąpiono od sztywnego wyznaczenia
kolei rębności. Ramowe normy były następujące: dla lasów dębowych 120-180 lat, dla iglastych 80-120 lat, dla
pozostałych liściastych 60 lat. Zróżnicowano także kolej rębności dla gospodarstw niskopiennych. Stosowano ówcześnie
system urządzeniowy określano jako „polski”. Był on kombinacją równomiernego podziału na roczne zręby oraz metody
okresowo-powierzchniowej. Ten system stosowano do końca XIX wieku27 i nawet Rosjanie przyznawali, że był to lepszy

wiosek i lasów podpisali umowę z rządem austriackim o zamianie dóbr. Czartoryscy zyskali dobra w pobliżu Lublina
i przekazali rządowi Austrii majątek ziemski Siedlce. W ten sposób wokół Siedlec istniały duże majątki rządowe przejęte
później przez rząd Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Straż Wołyńce to dziś wieś w gminie Siedlce na
południowy-wschód od Siedlec. Straż Wołyńce nadzorowała lasy należące do Ekonomii Siedleckiej i Wiśniewskiej.
Straż Grochów to dziś Grochów Szlachecki w pobliżu Sokołowa Podlaskiego. Ta straż zarządzała lasami królewskimi
w pobliżu Sokołowa Podlaskiego. Natomiast straż Kąty to miejscowość w pobliżu Korytnicy w powiecie węgrowskim.
W pobliżu tej wsi znajdowały się niegdyś rozległe majątki królewskie starostwa korytnickiego i starostwa liwskiego
w dawnym województwie mazowieckim. Lasy te jeszcze w XIX wieku ciągnęły się od Korytnicy aż po Stanisławów. Dziś
jest to obszar należący do Nadleśnictwa Łochów. Pierwszym znanym Nadleśniczym Leśnictwa Siedlce był wymieniony
wyżej Żabicki - dawny oficer Wojska Polskiego z czasów napoleońskich. Brał udział w wojnie 1812 roku - wyprawie na
Rosję zakończoną klęską. Po 1815 roku dawni oficerowie wojsk Księstwa Warszawskiego przeszli do armii Królestwa
Polskiego i wielu z nich zostało urzędnikami nowego państwa pod zwierzchnictwem Rosji. Była to często stosowana
wówczas metoda zatrudniania wojskowych w majątkach rządowych. Niestety nie zawsze posiadali oni wiedzę
o leśnictwie. W 1825 roku Nadleśniczy Żabicki był już bardzo schorowanym człowiekiem, niedowidzącym. Pracował
już 20 lat w służbie publicznej. Wtedy to zdarzyły się defraudacje w straży Wołyńce. Władze zwierzchnie nie chciały
zwalniać z pracy zasłużonego Żabickiego i w 1827 roku wysłały do pomocy niejakiego Prusiewicza, oddelegowanego

system niż stosowany w Imperium Rosyjskim.

23 Tamże, s. 26.

28 Sylwan, rocznik 1822, s. 376-377.

24 Tamże, s. 26.

29 Tamże.

25 Broda J., Historia leśnictwa..., s. 51.

30 Stan osobowy Królewskiego Korpusu Leśnego [w:] Sylwan 1827, s. 23.

26 Tamże.

31 Tamże.

27 Tamże, s. 52.

32 Rocznik korpusu leśnego Królestwa Polskiego [w:] Sylwan 1829, na rok 1829.
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z Leśnictwa Janów (Podlaski). Miał on uporządkować sprawy Leśnictwa Siedlce.33 W grudniu 1828 roku Komisja Rządowa
Przychodów i Skarbu delegowała do Leśnictwa Siedlce nowego zastępcę nadleśniczego Mikołaja Reumana, jednak nie
wiadomo czy objął on to stanowisko, ponieważ w lutym 1829 roku ta sama Komisja przesunęła Reumanna na inne
stanowisko i powołała zupełnie nowego Nadleśniczego w osobie Michała Gembarzewskiego.34 Natomiast Prusiewicza
odesłano do Leśnictwa Janów na stanowisko podleśnego.35 Józef Żabicki stracił pracę. Nowego Nadleśniczego Michała
Gembarzewskiego powołano decyzją radcy stanu w Komisji (Ministerstwa) Przychodów i Skarbu z dnia 23 lutego
1829 roku. Do tej pory pracował w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Wydziale Lasów i był wykwalifikowanym
leśnikiem. Otrzymał pensję w wysokości 2 000 zł.36 W marcu 1829 roku Nadleśniczy objął stanowisko. Z tej okazji
sporządzono odpowiednie protokoły. Zachował się wykaz akt przejętych przez nowego Nadleśniczego:37

• Fragment mapy z lat 30-tych XIX wieku z zaznaczoną siedzibą straży leśnej Wołyńce na południowych krańcach wsi.

NAZWA TECZKI

LICZBA TECZEK

Etat cięć rocznych

7

Straży leśnych

1

Urządzeń wszelkich i organizacji Leśnictwa

2

Czynności terminowych

1

Objazdów periodycznych

2

Lustracji Leśnictwa

1

Składek Ogniowych

1

Urządzeń Poczt i (nieczytelne)

2

Granic Leśnictwa

1

Pożarów

1

Włóczęgów Leśnych

1

Zabudowań leśnych i Ciężarów

2

Urządzeń co do magazynowania drzewa

1

Projektów etatowych

2

Ekstraktów leśnych

4

Sprzedaży drzewa

3

Policji Leśnej

1

Raportów tygodniowych i kwartalnych

2

Defraudacji leśnych i wszelakich

2

Procesów possessoryjnych

2

Tradycji lasów

1

Wydatki Drzewa na różne potrzeby rządowe

5

Wydatki Drzewa na Deputaty

2

Wydatki Drzewa na budowę dróg i grobli

2

Personalne urzędników i oficjalistów leśnych

438

33 APL, Akta Komisji Województwa Podlaskiego, sygn. 113, teczka osobowa Michała Gembarzewskiego.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Tamże.
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Sprawdzono także stan inwentarza Leśnictwa Siedlce. Na wyposażeniu Leśnictwa były między innymi: wozy, siekiery,
sanie, chomąta, czapki, sukmany, kożuchy i młoty. W wielu pozycjach były niedobory o co oskarżano Nadleśniczego
Żabickiego. Z powodu złego stanu zdrowia nie był w stanie wszystkiego przypilnować. Protokół zdawczo-odbiorczy
spisano w Węgrowie 18 marca 1829 roku.39 W następnych dniach nowy Nadleśniczy objechał, wraz z byłym zastępcą
Prusiewiczem, całość podległego terenu w dniach 19-23 marca. Niestety nie wszędzie mogli dotrzeć z powodu wielkich
śniegów.40
Z lat 1830-1831 brak jest dokumentów o działalności Leśnictwa Siedlce i Nadleśniczego. Był to bardzo ważny
okres. W tym czasie miała miejsce wojna polsko-rosyjska znana jako Powstanie Listopadowe. Nadleśniczy Gembarzewski
w tym okresie pracował nadal w Leśnictwie Siedlce. Z 1832 roku zachowała się jego prośba o przeniesienie
do Leśnictwa Łuków. Nie została spełniona. Z przełomu lat 1832-1833 zachowały się liczne podania o urlop ze strony
Michała Gembarzewskiego. Wyjeżdżał on często do Warszawy. Być może miał wiadomości, że niedługo potem jego
Leśnictwo ulegnie likwidacji? Wiązało się to z planami wydzielenia z majątków rządowych obszarów gruntów rolnych
lasów na rzecz oficerów armii carskiej. W lutym 1833 roku zapadła decyzja o przeniesieniu Michała Gembarzewskiego
do Leśnictwa Radzice w guberni sandomierskiej.41 Pracował tam do lat 40-tych XIX wieku. 			
Następcą Michała Gembarzewskiego został Jan Maicki. W tym okresie (rok 1833) na stanowisku pisarza był wakat.
W międzyczasie nastąpiła pewna reorganizacja Leśnictwa. Obok istniejących straży Wołyńce i Kąty powstała nowa straż
Mordy, w wykazie brak jest straży Grochów.42							
Według danych z 1834 roku nadleśniczym był nadal Jan Maicki, pisarza brakowało. Na czele straży Wołyńce i Kąty
stali ci sami podleśni co poprzednio. Natomiast strażą Mordy zawiadywał Józef Sokołowski. Leśnictwo zatrudniało także
3 strażników leśnych i 13 strzelców.43

								

W 1835 roku straże pozostawały te same. Na ich czele stali: Wołyńce - podleśny Aleksander Wilczyński i strażnik
Jan Trębiński, Mordy podleśny Franciszek Dembiński i strażnik Ludwik Kupiszewski i straż Kąty podleśny Leopold
Osten-Saken i strażnik Piotr Kalisz.44 W następnym roku zmienili się pracownicy straży Kąty (podleśny Antoni Gliński
i strażnik Ludwik Szkurat).45										
W 1837 roku pracowali:

STAŻE

PODLEŚNY

STRAŻNIK

LICZBA STRZELCÓW

Wołyńce
Mordy

Wilczyński Aleksander

Trembiński Jan

13

Dembiński Franciszek

Kozłowski Teodor

Kąty

Gliński Antoni

Szkurat Ludwik46

39 Tamże.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 Stan osobisty królewskiego Korpusu Leśnego na rok 1833, [w:] Sylwan 1832, s. 24.
43 Rocznik Korpusu Leśnego Królestwa Polskiego na rok 1834, [w:] Sylwan 1833, s. 24.
44 Stan osobisty administracji leśnej rządowej na rok 1835, [w:] Sylwan 1834, s. 44.

Akt powołania Michała Gembarzewskiego na Nadleśniczego Leśnictwa Siedlce

45 Rocznik administracji leśnej rządowej Królestwa Polskiego na rok 1836, [w:] Sylwan 1835 s. 44.
46 Rocznik administracji leśnej rządowej Królestwa Polskiego na rok 1837, [w:] Sylwan 1836 s. 573.

(Archiwum Państwowe w Lublinie, Komisja Województwa Podlaskiego)
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• Fragment mapy z lat 30-tych XIX wieku - okresu funkcjonowania Leśnictwa Siedlce.

• Podpisy pracowników Leśnictwa Siedlce - podleśnych i strażników
na protokole zdawczo - odbiorczym z 1829 roku

• Fragment mapy z lat 30-tych XIX wieku - okresu funkcjonowania Leśnictwa Siedlce.
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Rok 1837 był ostatnim rokiem działalności Leśnictwa Siedlce. Zostało ono zlikwidowane. Związane było to
z rozparcelowaniem majątków rządowych wokół Siedlec między dostojników rosyjskich. Jest to opisane w następnych
rozdziałach pracy. 		
Dodatkowo w 1836 roku Ignacy Sobieski, dotychczasowy dzierżawca dóbr rządowych Korytnica, kupił ten majątek
ziemski wraz z lasami, czyli obszarem działalności straży Kąty.47 Obszar dóbr rządowych wokół Siedlec zmniejszył się
tak bardzo, że nieracjonalne było utrzymywanie oddzielnego Leśnictwa Siedlce.					
W wykazie stanu administracji lasów rządowych za rok 1838 odnajdujemy leśnictwo Wołyńce w Leśnictwie Łuków.
Pracowali tutaj weterani z Leśnictwa Siedlce: podleśnym był Aleksander Wilczyński, strażnikami: Jan Trzebiński i Ludwik
Szkurat.48
Według danych z 1841 roku w ramach Leśnictwa Łuków nadal funkcjonowała straż Wołyńce (stanowisko podleśnego
wakowało, strażnikiem był Jan Trzebiński). Dodatkowo istniała straż Las Zbuczyn - po raz pierwszy wykazana. Strażnikiem
był tutaj Ludwik Szkurat.49 W 1842 roku nie notowano już żadnej straży związanej z dawnym Leśnictwem Siedlce.
Pozostałe przy rządzie obszary leśne wokół Siedlec administrowały straże z Leśnictwa Łuków: Gręzówka lub Róża.50

• Fragment mapy z lat 30-tych XIX wieku - okresu funkcjonowania Leśnictwa Siedlce.

• Lasy rządowe wokół Siedlec należące do Leśnictwa Łuków w Mappie Leśnej Królestwa Polskiego z połowy XIX wieku

47 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Wawelskiego. Tomy I-XIV.
Warszawa 1880-1902, tom IV, s. 428.
48 Rocznik administracji leśnej rządowej Królestwa Polskiego na rok 1838, [w:] Sylwan 1837, s. 614.
49 Rocznik administracji leśnej rządowej Królestwa Polskiego na rok 1841, [w:] Sylwan 1841, s. 28.

• Fragment mapy z lat 30-tych XIX wieku - okresu funkcjonowania Leśnictwa Siedlce.
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50 Rocznik administracji leśnej rządowej Królestwa Polskiego na rok 1842, [w:] Sylwan 1841, s. 30.
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Donacje wokół Siedlec
Jesienią 1831 roku upadło powstanie listopadowe. Karą za powstanie były liczne konfiskaty majątków ziemskich
zaangażowanych w powstanie oraz ograniczenia praw ludności. Z drugiej strony władze rosyjskie chciały nagrodzić
oficerów carskich, którzy zaangażowali się w tłumienie powstania. Liczne grono dostojników rosyjskich otrzymało
wtedy majątki ziemskie i lasy pochodzące głównie z zasobów państwa. Takie darowizny nazywano donacjami. Donacje
podlegały specjalnym normom prawnym. W akcie donacyjnym zastrzegano: Dobra darowane nie mogą być ani w drodze
dobrowolnej, ani w drodze egzekucji za długi bądź prywatne bądź instytutowe, gminne albo skarbowe alienowane
czyli zbywane, nie mogą być żadnymi długami, ściśnieniami lub w inny sposób obciążone, a nawet w użytkowanie
osób obcych jako to w dzierżawę lub zastaw oddawane. Prawo zaś do spadku co do dóbr rozciąga się tylko na dzieci
prawego łoża, wyznania greko-rosyjskiego w linii zstępnej. W żadnym wypadku dobre nie ulegają podziałowi i zawsze
przechodzić będą na najstarszego w rodzeństwie. Dzieci płci męskiej mają pierwszeństwo przed dziećmi płci drugiej, nie
wyłączając wszelako płci żeńskiej, w razie, gdyby nie było synów lub ich potomstwa płci męskiej. (...) Gdyby pokolenie
zupełnie wygasło, w takim razie dobra uznane będą za bezdziedziczne i przejdą na własność Skarbu Królestwa.51
Obdarowani dostojnicy nie mogli tych majątków odsprzedać. Był on dziedziczony na zasadzie majoratu. Grunty
dziedziczył po śmierci obdarowanego najstarszy syn lub najbliższy najstarszy krewny. Taki sposób dziedziczenia
nazywano majoratem, i dlatego majątki w ten sposób dziedziczone zwano majoratami. Główną gałęzią gospodarki były
ówcześnie rolnictwo i to właśnie tereny rolnicze były brane pod uwagę przy ustanawianiu donacji. Kwestie lasów były
tylko dodatkowe. Ustalono, że lasy dodawano do donacji tylko pod warunkiem, że przylegały do darowanych obszarów.

plan leśny, miał zawierać możliwie jednolite drzewo na przestrzeni, przeznaczonej na porębę roczną. Dla dogodności
w gospodarstwie i w użytkowaniu, cała przestrzeń leśna powinna była być podzielona na pewną liczbę obrębów,
w ten sposób, że grunt i istniejący w każdym obrębie drzewostan, dozwoliły do zaprowadzenia jednego gospodarstwa
leśnego. Każdy obręb stanowić miał całość, dla której plan przypisywał osobny i oddzielny sposób zagospodarowania,
w celu utworzenia w nim drzewa w właściwym do gleby gatunkiem.56 Gospodarstwa leśne dzielono na: wysokopienne,
niskopienne i połączone. Przepisy szczegółowo opisywały gospodarkę w wyżej wymienionych obrębach. Stosowano
także odnowienia poprzez obsiew naturalny i sztuczny. Preferowano ten pierwszy.57 Komisja nakazywała, aby drzewa
wycięte cechować. Straż leśna powinnna była śledzić za tem, żeby żadne drzewo nie było wycięte, które nie zostało
początkowo odcechowane. Cechowanie drzewa miało zapobiec nadużyciom.58 Nad przestrzeganiem prawa dotyczącego
lasów czuwali inspektorzy leśni. Przy corocznych rewizjach lasu mieli spisywać protokoły w trzech egzemplarzach,
w których zapisywano zauważone uchybienia. Protokoły miały być podpisane przez obdarowanego lub upoważnioną
osobę. Pierwszy egzemplarz protokołu zatrzymywał właściciel lasu, drugi urząd leśny, trzeci Komisja Przychodów
i Skarbu.59 Jak widzimy lasy donacyjne nie były wyłączone z racjonalnej gospodarki leśnej i podlegały w praktyce podobnych
regulacjom jak lasy prywatne. W praktyce wyglądało to jednak zupełnie inaczej. Obdarowani od razu przystępowali do
masowego wyrębu lasów i zapas, który miał być pobierany przez 30 lat bywał wycięty w ciągu pierwszych kilku lat.60
Taka była rzeczywistość. Potwierdzają to późniejsze dokumenty Nadleśnictwa Łuków, które przejęło w II Rzeczpospolitej
dawne lasy majorackie. Z dokumentów Nadleśnictwa Łuków z lat 30-tych XX wieku wynika, że lasy majorackie były
najbardziej zaniedbane spośród lasów podległych tej jednostce. Możemy to wyjaśnić w ten sposób, że rosyjskie urzędy
kontrolne dość pobieżnie kontrolowały lasy należące do Rosjan i często przymykały oczy na nieprawidłowości.

W następnych latach nie zawsze stosowano się do tych przepisów.52 Ustalono także że na każde 100 mórg ziemi
dodawano 20 mórg lasu. W lasach donacyjnych Komisja Przychodów i Skarbu miała urządzić gospodarstwo na wzór

Majorat Golice (Siedlce)

innych lasów rządowych i rozciągnąć nad nimi nadzór. Według tych regulacji właściciel lasów donacyjnych nie mógł:
• wyciąć z nich więcej drzewa, ani w innym wieku i gatunku ani też w innem miejscu, niż to zostało wskazane
w przepisach
• przedsiębrać żadnych cięć lub karczunków, mających na celu zmianę przestrzeni leśnych na orne
Rada Administracyjna (rząd Królestwa) zastrzegała, aby Komisja Skarbowa co roku delegowała rewizorów do
lustrowania lasów donacyjnych. W razie dużych zaniedbań zastrzegano sobie prawo nawet do odebrania lasów w celu
zapobieżenia dewastacji.53 Według instrukcji Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z 1836 roku podzielono lasy na
pięć kategorii. Do klasy pierwszej przydzielono lasy, które położone były na dobrym gruncie, gatunek drzewa był dobry,
drzewostan dobrze lub średnio zwarty oraz była łatwość zbytu drzewa ze względu na bliskie położenie wobec rzeki
spławnej lub miasta. Do ostatniej klasy należały lasy położone na złym gruncie, drzewa były „gatunku chrustowego”
i występowały trudności w zbyciu drewna.54 Wyceniano lasy według położenia na gruncie, według wieku drzewa
i gatunku. Wszystko to podlegało wyliczeniu. Donatariusze mieli bowiem określone „normy” dochodów z otrzymanych
majątków rolnych i leśnych i administracja ściśle tego przestrzegała. W praktyce wpływowi Rosjanie potrafili spowodować
zaniżenie wartości darowanych lasów i jednocześnie zwiększenie przekazanych majątków i przez to osiągali większe
wpływy w przyszłości.55 Po przejęciu danego majątku leśnego darowane przestrzenie nanoszono na mapy i układano
plan gospodarstwa leśnego. Wymagał on zatwierdzenia przez Komisję Skarbową. Pilnowano aby właściciele nie
zamieniali obszarów leśnych na grunty rolne. Tak opisywano gospodarkę leśną w majątkach donacyjnych. Plan leśny,
według orzeczenia komisji, służyć miał do umożliwienia osiągnięcia najlepszego stanu lasu, a przez to do powiększenia

Do lat 1836-1838 folwarki rządowe wokół Siedlec należały do Ekonomii Siedleckiej. Część Ekonomii zwane później
dobrami Siedlce lub Golice wyłączono z tego majątku na mocy zarządzeń carskich. Dobra Golice (Siedlce) zostały
przekazane generałowi Iwanowi Mikołajewiczowi Puszczynowi mocą ukazu carskiego z dnia 29 sierpnia 1836 roku.
Generał Puszczyn objął dobra 1 czerwca 1838 roku.61 Generał Puszczyn nie należał do wybitnych postaci armii rosyjskiej.
Urodził się w 1793 roku w rodzinie szlacheckiej. Do Polski trafił w trakcie powstanie listopadowego. Dowodził 2 Brygadą
4 Dywizji Piechoty. Nie zasłużył się wybitnie na polu walki, jednak miał względy u namiestnika Królestwa Polskiego
Iwana Paskiewicza i otrzymał dzięki niemu donację w Królestwie. Generał nigdy nie był w Siedlcach. Od 1836 roku
służył w różnych jednostkach wojskowych na terenie Cesarstwa. Zmarł w Odessie w 1844 roku.62 Nie miał on żadnego
przygotowania do administracji dobrami ziemskimi i lasami. Nie był związany z tymi dobrami. Interesował go jedynie
dochód. Generał Puszczyn przejął dobra siedleckie na podstawie upoważnień danych zaufanym oficerom. Donacja
obejmowała cztery folwarki: Golice, Nowa Kolonia, Siedlce i Żabokliki, cztery wsie: Jagodne, Golice, Toporek, Żabokliki
oraz tereny leśne. Te ostatnie obejmowały obręb leśny Golice liczący 147 mórg, obręb leśny Grabianów liczący 459
mórg oraz „odpadki leśne” liczące 66 mórg.63 Po śmierci Iwana Puszczyna dobra te przejął jego starszy brat Mikołaj,
jako że Iwan był kawalerem. Tenże także sprawował nadzór nad majoratem poprzez pełnomocników. Po jego śmierci
w 1848 roku majątek przeszedł formalnie na jego syna, niepełnoletniego Michała Puszczyna. Według danych z drugiej
połowy XIX wieku lasy zajmowały obszar 673 morgi w ramach dóbr Golice.64 Rosjanie użytkowali majorat Golice do
1915 roku. Po 1918 roku te obszary stały się ponownie majątkiem rządowym.

dochodu z lasu i pobierania go, o ile można, w równych rocznych ratach. Las przyszły, o utworzenie którego zabiegał
56 Tamże, s. 72.
57 Tamże, s. 76.
58 Tamże, s. 76.
51 Piątkowski Sebastian, Donacja siedlecka rodu Puszczynów w dobie przemian społeczno-gospodarczych pierwszej połowy XIX wieku, [w:] Prace

59 Tamże, s. 79.

archiwalno-Konserwatorskie, zeszyt 15 z 2006 roku, s. 68.

60 Broda J., Historia...., s. 59.

52 Kaczkowski J., op. cit. , s. 60.

61 J. Kaczkowski, op. cit., s. 79.

53 Tamże, s. 63.

62 Tamże, s. 69.

54 Tamże, s. 65.

63 Tamże, s. 71.

55 Tamże, s. 71.

64 Słownik Geograficzny...., tom II, s. 656.
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Majorat Zbuczyn
Do 1795 roku Zbuczyn i okolice stanowił majątek królewski. Należał do niego folwark Zbuczyn z przyległościami oraz
lasy królewskie, wchodzące w skład uroczyska Zbuczyn. Następnie stał się majątkiem rządowym (państwowym). Lasy
należały do rządowego Leśnictwa Siedlce (do 1837) i następnie Leśnictwa Łuków. Funkcjonowała nawet przejściowo
straż leśna Zbuczyn. Okolice Zbuczyna włączono do Dóbr Narodowych Wiśniew. Po powstaniu listopadowym majątek
Zbuczyn (folwark i obszary leśne) odłączono od Dóbr Narodowych Wiśniew i przekazano na własność pułkownika
Aleksego Mielnikowa - dowódcy pułku huzarów na usługach króla hanowerskiego. Miało to wydarzyć się w 1842
lub 1844 roku według różnych źródeł.65 Po Aleksym Mielnikowie dziedziczył tutaj Mikołaj Mielnikow (od 1909 roku).
Tenże latem 1915 roku uciekł na wschód w obawie przed wojskami niemieckimi.66 W uroczysku Zbuczyn pewne
prawa posiadała miejscowa parafia katolicka. Proboszczowie mogli wypasać bydło w miejscowych lasach, pobierać
drewno na opał i budulec.67 Majątek majoracki Zbuczyn dzierżawili w następnych latach polscy ziemianie.68 Niestety
opis Zbuczyna z końca XIX wieku nie podaje danych odnośnie obszarów lasu. Całość donacji miała mieć obszar 3 810
mórg.69 Po I wojnie światowej dobra opuszczone przez Rosjan, wcześniej bezprawnie przez nich użytkowane, przeszły
na własność państwa. Folwark Zbuczyn wrócił pod zarząd państwa, podobnie stało się z lasami zbuczyńskimi, które
włączono do Nadleśnictwa Łukowskiego.

Majorat Wiśniew (Wiszniew)
Dobra donacyjne Wiśniew (Wiszniew) otrzymał generał Zachariusz Maniukin naczelnik wojenny powiatu siedleckiego.
W skład tej donacji wchodziły folwarki: Wiszniew, Wołyńce, Żabokliki, Mościbrody w powiecie siedleckim oraz Łomazy
i Szymonin w powiecie bialskim. Do tego dochodził ucząstek lasu leśnictwa łukowskiego pod nazwą Wiszniew. Ukaz
carski nosił datę 3 listopada 1867 roku.70 Według Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Łuków z lat 30-tych XX wieku
w skład tej donacji weszły dodatkowo obszary uroczysk leśnych: Myrcha - Stok, Gołobórz, Koty, Mościbrody i łąka
przy uroczysku Myrcha.71 Generał Maniukin nazywany był „Katem Podlasia”. Wybitnie zasłużył się w armii carskiej.
W 1882 roku, po jego śmierci, dziedziczył tutaj Mikołaj Zacharewicz Maniukun - syn generała. Tenże gospodarował
tutaj do 1915 roku.72

Majorat Chodów
Majorat Chodów powstał prawdopodobnie dopiero w 1902 roku. Opracowanie naukowe dotyczące powstania
majoratów nie określają daty powstania tegoż. Informują jednak, że obdarowanym był niejaki Słobodziński - naczelnik
oddziału drogi petersburskiej. Majątek przynosił rocznie 750 rubli dochodu i liczył 1046 mórg obszaru. W 1909 roku
dziedziczyła tutaj Elżbieta Słobodzińska córka Mikołaja.73 Według innych źródeł w skład tego majątku wchodziły: folwark
Chodów wydzielony z dóbr Siedlce, folwarki Lipniak i Jamielnik wydzielone z dóbr Łuków oraz folwark Michałków
w powiecie bielskim. Do tego majątku przyłączono lasy uroczyska Chodów i południowo-wschodnią część uroczyska
Golice.74

65 Plan Urządzenia Lasów Nadleśnictwa Łuków z 1935 roku oraz Słownik Geograficzny..., tom XIV, s. 534.

ADMINISTRACJA LASÓW RZĄDOWYCH
PO POWSTANIU STYCZNIOWYM
Po powstaniu styczniowym polska administracja leśna uległa likwidacji. Lasy państwowe przekazano pod zarząd
Ministerstwa Finansów w Petersburgu. Sekcje dóbr i lasów przy urzędach gubernialnych zostały zniesione, w ich miejsce
powołano wydziały dóbr rządowych przy izbach skarbowych we wszystkich guberniach. Początkowo niższa administracja
leśna pozostała bez zmian. Wprowadzono jednak język rosyjski jako urzędowy we wszystkich sprawach leśnictwa. Izby
skarbowe nie miały do tej pory żadnego doświadczenia w zarządzaniu lasami, ponieważ zajmowały się podatkami. Z ich
ramienia do zarządu lasów wydelegowano tak zwanych rewizorów, po jednym na każdą gubernię. Jednak tylko niektórzy
z nich posiadali wykształcenie w tym kierunku. W 1880 roku lasy rządowe wyłączono spod Ministerstwa Finansów
i włączono do departamentu leśnego przy Ministerstwie Dóbr Państwowych. W tym samym okresie powołano Okręgowe
Zarządy Dóbr Leśnych w Suwałkach, Radomiu i Piotrkowie. Powyższy schemat obowiązywał do 1887 roku, kiedy to
zupełnie całą administrację leśną przeorganizowano na wzór rosyjski. W powyższych miastach pozostały zarządy dóbr
państwowych, które były organem pośrednim między departamentem leśnym w Petersburgu a leśnictwami w terenie.
Powołano leśnictwa na wzór rosyjski na czele z leśniczymi w miejsce poprzednich nadleśniczych. Każdemu z nich
podlegali podleśniczowie zwani też konduktorami leśnymi. Leśnictwa dzieliły się na dzielnice zwane obchodami na
czele z gajowymi. Kilka takich dzielnic tworzyło objazd ze strażnikiem objazdowym na czele. W tym okresie masowo
wyrugowano leśników polskich. W latach 1887-1890 wszystkie stanowiska w leśnictwach rządowych obsadzono
Rosjanami.75 Zmiany administracyjne lasów rządowych, przejście wielu z nich pod zarząd prywatny, powodowało
konieczność prac urządzeniowych, jednak nie miał kto tego dokonać. Polska administracja już nie istniała. Fachowcy
wykształceni w „dobrych czasach” w pierwszej połowie XIX wieku przeszli już na emeryturę. Administracja rosyjska
nie była w stanie tego przeprowadzić i kontynuowano dotychczasowe urządzenia, chociaż zdawano sobie sprawę
z ich niedoskonałości.76 Nowe instrukcje urządzeniowe wydano dopiero w 1894 roku. Lasy rządowe końca XIX wieku
przedstawiały się nie najlepiej. Stosowano nadmierne zręby, źle stosowano odnowienia, były poważne braki w pielęgnacji
drzewostanów. Kolej rębności ustalano dowolnie.77 Plany gospodarcze stosowano bez dostatecznego rozeznania
w terenie wskutek czego popełniano wielkie pomyłki. Wszystko to wynikało z małego zainteresowania władz centralnych
w Petersburgu lasami w Królestwie Polskim oraz z powodu scentralizowania i zbiurokratyzowania administracji
leśnej.78 Do 1902 roku lasami rządowymi, zarządzanymi w wyżej opisany sposób, były niewielkie fragmenty lasów,
które weszły w skład Majoratu Chodów. Były to: lasy uroczyska Chodów i południowo-wschodnia część uroczyska
Golice.79

Lasy prywatne w XIX wieku
Lasy prywatne w drugiej połowie XIX wieku podlegały zmniejszeniu. Uwłaszczenie chłopów i regulacja serwitutów
sprzyjały temu procesowi. Jednocześnie w tym okresie rozpoczęto nadzór nad lasami prywatnymi. W 1898 roku powołano
w Królestwie Polskim Komitety Ochrony Lasów. Każda gubernia posiadała własny Komitet. Do ich kompetencji należała
ochrona zalesiania, nadzór nad prawidłową gospodarką leśną w danej guberni. Komitet zatwierdzał plany gospodarcze
lasów prywatnych, wydawał zezwolenia na wyręby i oczyszczanie lasów. Za samowolne wyręby wprowadzono kary.
W końcu XIX wieku powstały pierwsze plany urządzeniowe dla lasów prywatnych. Po raz pierwszy rozpoczęto
pomiary geodezyjne i układano mapy drzewostanów oraz mapy gospodarcze.
Lasy prywatne (nie donacyjne) wokół Siedlec zostały opisane w następnych rozdziałach.

66 http://zbuczyn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24:miejscowosc-zbuczyn-1418-2011-szkic-historyczny&catid=14&Itemid=131
67 Plan Urządzenia Lasów Nadleśnictwa Łuków z 1935 roku, s. 53.
68 http://aleksandrowicz.ubf.pl/print.php?type=A&item_id=108
69 Słownik Geograficzny..., tom XIV, s. 534.
70 J. Kaczkowski, op. cit, s. 473.

75 J. Broda, Historia..., s. 46.

71 Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Łuków, s. 53.

76 Broda J., Początki i rozwój gospodarstwa leśnego w lasach rządowych Królestwa Polskiego [w:] „Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku”, Radom 2007, s. 33.

72 http://www.dwor.moscibrody.pl/historia.php

77 Tamże, s. 33.

73 J. Kaczkowski, op. cit., s. 486-487.

78 Tamże, s. 34.

74 Plan Urządzenia Lasów Nadleśnictwa Łuków z 1935 roku, s. 53.

79 Plan Urządzenia Lasów Nadleśnictwa Łuków z 1935 roku, s. 53.
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OKRES MIĘDZYWOJENNY
Administracja lokalna w okresie międzywojennym
Jesienią 1918 roku Niemcy ogarnęła rewolucja. Okupacja niemiecka zakończyła się. Powiaty siedlecki i węgrowski stały
się częścią odrodzonego państwa polskiego. Od sierpnia 1919 roku weszły one w skład nowo powołanego województwa
lubelskiego. Przynależność do województwa lubelskiego trwała do wybuchu II wojny światowej. W kwietniu 1939 roku
powiaty: garwoliński, sokołowski i węgrowski przyłączono do województwa lubelskiego. Powiat siedlecki pozostał
w województwie lubelskim.80 Nadal funkcjonował podział na gminy z czasów carskich. W powiecie siedleckim nastąpiło
dość dużo zmian w podziale gminnym. Na czele gmin stał wójt wraz z radą gminy.

I WOJNA ŚWIATOWA
Latem 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Wkrótce działania wojenne wkroczyły na terytorium Królestwa
Polskiego. W te rejony wojna dotarła rok później. W maju 1915 roku ruszyła wielka ofensywa państw centralnych (Niemcy,
Austro-Węgry). Rosjanie zostali ostatecznie wyparci po ponad 100 letnich rządach. Latem 1915 roku rozpoczęła się
ponad 3 letnia okupacja niemiecka.
Działania wojenne bardzo wyniszczyły kraj. Niemcy rozpoczęli pobór kontyngentów. Spowodowało to szybkie
ubożenie ludności. 							
Nadal działały urzędy gminne z wójtem na czele, podległe całkowicie władzy okupacyjnej. Nowością było to, że akta
spisywano w języku polskim. Zadaniem gmin było głównie zbieranie kontyngentów dla wojsk okupacyjnych. Władze
niemieckie zezwoliły na działalność polskiego szkolnictwa. Lata I wojny światowej to czas żywiołowego powstawania
polskich małych szkół wiejskich opłacanych przez rodziców. 					
W trakcie I wojny światowej lasy okolic Łukowa i Siedlec przejęli okupanci niemieccy i przystąpili do intensywnego
pozyskania drewna. W tym celu zbudowali kolejkę wąskotorową, łączącą główny kompleks lasów Jagodne ze stacją
kolejową w Łukowie. Po wojnie kolejkę zlikwidowano, ale torowisko pozostało w dobrym stanie i w połowie lat 30-tych,
według Nadleśnictwa, można było ją bez trudu uruchomić.
• Podział administracyjny rejonu Siedlec według danych z 1933 roku

Ustrój leśny w okresie międzywojennym
W czasach zaborczych część lasów stanowiło własność rządową. Były to w większości dawne lasy królewskie
lub kościelne przejęte przez państwa zaborcze. Część z nich stała się własnością rządową w wyniku konfiskaty wobec
uczestników powstań narodowych. Te lasy często nadawano później „zasłużonym” arystokratom rosyjskim. Tak było
w okolicach Siedlec. W latach 1914-1918 przez nasz kraj przetoczyła się I wojna światowa. Wiele lasów zniszczono
w trakcie działań wojennych. Następnie lasy rządowe eksploatowali bez litości Niemcy i Austriacy, którzy okupowali kraj

80 Dz.. U. 1938, nr 27, poz. 240.
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w latach 1915-1918. Wraz z klęską naszych zaborców w 1918 roku (Niemcy i Austro-Węgry przegrały wojnę, Rosję

państwowymi oraz lasami prywatnymi pod zarządem państwa. Powstały Zarządy Okręgowe Lasów Państwowych

ogarnęła rewolucja), wszystkie lasy stanowiące własność rządową lub majoracką przeszły pod administrację odradzającego

w Warszawie, Radomiu i Siedlcach. Zastąpiły one poprzednio funkcjonujące Zarządy Okręgowe Dóbr Państwowych

się państwa. Jednak jak nimi zarządzać, było początkowo tematem licznych sporów. Pierwszym aktem prawnym państwa

w tych samych ośrodkach. Naczelne kierownictwo oraz nadzór nad Zarządami przejęło Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr

polskiego w kwestii lasów było zarządzenie Rady Ministrów o ochronie i użytkowaniu lasów z 18 grudnia 1918 roku. Akt

Państwowych.90

ten dotyczył zaopatrzenia najuboższej ludności w opał i materiały drzewne na odbudowę zrujnowanych w trakcie wojny

W 1924 roku nasze państwo wydało szereg aktów prawnych, które regulowały całość gospodarki w lasach

zagród. Te same przepisy zostały powtórzone przez ustawę sejmową z dnia 28 lutego 1919 roku. 30% pozyskiwanego

państwowych. Pierwszy z nich to rozporządzenie Rady Ministrów z 26 czerwca 1924 roku w sprawie przekształcenia

drewna z lasów państwowych szło ówcześnie na potrzeby społeczne. Wobec dużych trudności w kraju w 1923 roku

lasów państwowych w skomercjalizowane przedsiębiorstwo „Polskie Lasy Państwowe”. Dwa dni potem Prezydent RP

zobowiązano właścicieli lasów prywatnych do tak zwanej „daniny lasowej” na rzecz kraju w okresie odbudowy.81

podpisał statut nowego tworu.

W odrodzonym państwie dominowała prywatna własność lasów. Na przykład w województwie lubelskim w 1923 roku

Powyższe akty prawne nie ukazały się jako ustawy sejmowe, lecz jako rozporządzenia Prezydenta RP w ramach

lasy państwowe zajmowały 88 348 ha, to jest 13,7% wszystkich lasów województwa. Pozostałe (86%) to były lasy

przyznanych przez Sejm rządowi Władysława Grabskiego nadzwyczajnych uprawnień. Była to część wielkiej reformy

prywatne. W 1937 roku obszar lasów państwowych wzrósł do 19,7% powierzchni lasów województwa.82 Wśród lasów

walutowej i uzdrowienia finansów państwa. Prezydent w 1924 roku podpisywał rozporządzenia z mocą ustawy

prywatnych dominowała wielka własność. 36% lasów prywatnych województwa należało do drobnych właścicieli (lasy

w ściśle określonych przypadkach, w tym także w odniesieniu do lasów państwowych.91 Podpisany przez Prezydenta RP

chłopskie).83 W pierwszych latach powojennych obowiązywało ustawodawstwo z czasów zaborczych. Tak było aż do

w dniu 28 czerwca 1924 roku statut przedsiębiorstwa „Polskie Lasy Państwowe” wyłączał lasy z systemu Departamentu

1928 roku, kiedy to ujednolicono przepisy w całym kraju. Lasy państwowe zyskały swoje ustawodawstwo już w 1924

Leśnictwa92 i poddawał pod zarząd nowo utworzonej Dyrekcji Generalnej Polskich Lasów Państwowych. Przedsiębiorstwo

roku. Według znawców tematu: (...) Gospodarstwo leśne w lasach państwowych i w części lasów prywatnych przeszło

to nie zyskało jednak osobowości prawnej. Cele gospodarstwa nie zostały jasno określone, system był scentralizowany.

olbrzymią ewolucję, osiągając pod koniec dwudziestolecia zupełnie nowoczesny kształt, nie ustępujący najlepszym

Na dyrektora powołano handlowca. Wszystko to było podyktowane chęcią pozyskania jak największych dochodów

wzorom obcym.84

z lasów. To przedsiębiorstwo miało opierać się tylko na zasadach zysku.
Projekt przekształcenia lasów państwowych w przedsiębiorstwo komercyjne i uniezależnienie się od resortu rolnictwa
nie był nowy i zyskał przychylność leśników już w 1919 roku, podczas ogólnokrajowego zjazdu leśników. Związek

Lasy Państwowe w polskim ustawodawstwie

Leśników Polskich w 1923 roku przedstawił rządowi swoje poparcie i konkretne projekty. Przeprowadzenie reformy
zarządzania lasów państwowych został jednak zupełnie zmieniony przez władze państwa. W połowie lat 20-tych dla rządu
bardzo ważne było pozyskanie jak największych dochodów z lasów państwowych. Aż 1/3 dochodu z przedsiębiorstw

Już w końcu I wojny światowej zaczęły się tworzyć zręby organizacji lasów państwowych w niepodległej Polsce.
Dekretem Rady Regencyjnej85 z dnia 3 stycznia 1918 roku ustalono zakres działania tworzącego się Ministerstwa
Rolnictwa i Dóbr Koronnych w rządzie podporządkowanym Niemcom.86 W końcu tego samego roku nazwę zmieniono
na Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych. W jego ramach powstał Zarząd Główny Dóbr Państwowych oraz
podporządkowana mu Sekcja Lasów. Zajmowała się ona sprawami lasów i dzieliła się na wydziały: ogólny, lasów
państwowych i ochrony lasów.

87

Sekcja Lasów w 1918 roku rozpoczęła przygotowania do przejęcia lasów z rąk

państw zaborczych.88

państwowych z tym okresie miała pochodzić właśnie z lasów. Wiązało się to z wielkim kryzysem finansowym
państwa.93
Statut nowego przedsiębiorstwa pogarszał stan prawny leśników, wprowadzając w kwestii zatrudnienia kontrakty
prywatno-prawne. Do tej pory chroniono leśników przed samowolnym zwolnieniem z pracy.
Leśnicy rozpoczęli szeroko zakrojoną akcję sprzeciwu wobec takich rozwiązań prawnych. Lasy bowiem miały stać
się źródłem dużych zysków dla skarbu państwa przy jednoczesnym obniżeniu statusu leśnika. Nie takie były postulaty
tej grupy w 1923 roku. Leśników poparło środowisko naukowe. Sprawa dotarła aż pod obrady sejmowe. Ostatecznie

Na początku 1919 roku Sekcję Lasów połączono z Sekcją Dóbr [Państwowych]. Równocześnie powołano trzy

rząd zmienił przepisy.

Zarządy Dóbr Państwowych: w Warszawie, Radomiu i Siedlcach. Północną Lubelszczyznę włączono w obręb Zarządu

W dniu 30 grudnia 1924 roku Prezydent RP wydzielił, na mocy rozporządzenia, administrację lasów państwowych

w Siedlcach. Podlegały im wszystkie majątki państwowe w danych okręgach, w tym lasy.89 Rozporządzeniem

w odrębny pion administracji państwowej. Anulowano poprzednie akty prawne z 26 i 28 czerwca 1924 roku.

Rady Ministrów z 23 listopada 1920 roku powołano Departament Leśnictwa w ramach resortu Rolnictwa i Dóbr

Rozporządzenie Prezydenta z 30 grudnia 1924 roku o wyodrębnieniu administracji lasów państwowych miało

Państwowych. Kierował nim wybitny znawca tematu - Jan Miklaszewski. Początek administracji leśnej w Polsce datuje

fundamentalne znaczenie. Już na wstępie została postawiona najbardziej istotna i postępowa zasada w organizacji

się na dzień 23 listopada 1920 roku. Tego dnia na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w przedmiocie organizacji

zarządzania, mianowicie że dla sprawy gospodarki leśnej w lasach państwowych wydziela się odrębną gałąź administracji

i zakresu działania okręgowych zarządów lasów państwowych powołano jednostki do sprawowania zarządu lasami

państwowej. Nastąpiło nie tylko zagwarantowanie praw pracowniczych (...) rozporządzenie zmierzało do faktycznego
wyodrębnienia administracji lasów państwowych i oparciu jej na podstawie samodzielności gospodarczej. Administracja
Lasów Państwowych (ALP) została wyposażona na podstawie późniejszych przepisów prawnych w szeroki zakres
uprawnień i miała odtąd działać w całym zakresie potrzeb państwowej gospodarki leśnej, prowadzonej na zasadach
samowystarczalności. Zgodnie z tym wszystkie wydatki zwyczajne i nadzwyczajne musiały znajdować pokrycie w dochodach

81 J. Broda, Historia leśnictwa w Polsce, Poznań 2000, s. 80.
82 Z dziejów lasów państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004, tom I, okres międzywojenny, pod red. A. Szujeckiego, Warszawa 2005, s. 215.
83 J. Broda, Historia ..., s. 79.
84 Tamże.
85 Ustanowionej przez Niemców w okresie okupacji Królestwa Polskiego (1915-1918).
86 Broda J., Historia leśnictwa w ..., s. 92.

90 Dz. U. RP z 1920 roku, nr 114, poz. 753.

87 Z dziejów lasów państwowych ..., s. 82-83.

91 Tamże, s. 85.

88 Tamże.

92 Departament od tej pory zajmował się tylko ogólną polityka leśną i ochroną lasów niepaństwowych.

89 Tamże.

93 Tamże, s. 88.
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państwowego gospodarstwa leśnego. Była to pierwsza, fundamentalna podstawa nowej struktury organizacyjnej.94
Samowystarczalność prowadziła do wyodrębnienia budżetu lasów państwowych z budżetu państwa. Państwo

• Funkcjonariusze lasów państwowych stanowili odrębny pion niż inni funkcjonariusze państwowi. Zatrudnienie odbywało
się na zasadzie mianowania (od 1934 roku posiadali oni własne przepisy o uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym).98

posiadało dochody z ALP tylko w przypadku uzyskiwania dochodu przez to przedsiębiorstwo.
W ALP nastąpiła także duża decentralizacja. Wiele uprawnień przeniesiono na dyrektorów okręgów lasów państwowych
i nadleśniczych. W ten sposób punkt ciężkości został przesunięty na średni i niższy szczebel.95
Na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 28 czerwca 1924 roku i 30 grudnia 1924 roku w miejsce
Zarządów utworzono oddzielną administrację lasów państwowych. Powołano Naczelną Dyrekcję Lasów Państwowych
przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz dyrekcje lasów państwowych w terenie.

Dekret z września 1936 roku został nieco zmieniony w dniu 16 marca 1937 roku nowelą powyższej ustawy. Zmiany
dotyczyły gospodarki finansowej lasów. Zasadniczo przepisy tej ustawy nie zmieniły się aż do końca 1949 roku.
Była to bardzo dobra i nowoczesna ustawa (z września 1936) dotycząca lasów państwowych.99
Na czele Dyrekcji stał naczelnik. Na naczelniku spoczywała odpowiedzialność za stan lasów, wykonanie budżetu
oraz administrację podległego okręgu.

Ustawodawstwo dotyczące lasów wkrótce zaczęto zmieniać. 22 marca 1928 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta

W latach 1936-1939 i 1945-1949 lasy państwowe stanowiły odrębną gałąź gospodarki narodowej. Lasy państwowe

o zagospodarowaniu lasów państwowych uzupełniono poprzednie rozwiązania prawne. Wprowadzono przypadki,

wpłacały do budżetu nadwyżki dochodów. Jednostkami wykonawczymi były nadleśnictwa oraz jednostki organizacyjne

w których Minister Rolnictwa był uprawniony do zmian uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania. Wprowadzono także

do zadań szczególnych, wymagających ze względu na ich specyficzny charakter wyodrębnienia z nadleśnictw. Ogniwem

obowiązek zalesienia wszystkich państwowych gruntów leśnych bez drzewostanów. Nakładano obowiązek gospodarowania

pośrednim były dyrekcje lasów państwowych.100

wszystkimi lasami według zatwierdzonych planów urządzenia gospodarstwa leśnego. Ponadto określono jakie lasy
mogą być uznane za ochronne.96

Dyrekcje lasów państwowych były ogniwem pośrednim między Dyrekcją i nadleśnictwami. Funkcjonowały dwa
rodzaje leśnictw: duże obejmujące 1200-1500 ha z leśniczymi i gajowymi oraz małe leśnictwa o powierzchni 600-800

Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 3 grudnia 1930 roku powoływało Dyrekcję Naczelną Lasów Państwowych,

ha z leśniczymi i brygadzistami powoływanymi z pośród doświadczonych robotników leśnych.

co oznaczało powstanie skomercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego. Było to rozwiązanie podobne do czasów
połowy 1924 roku, gdy powoływano „Polskie Lasy Państwowe”.
Nie oznaczało to jednak mechanicznego powrotu do rozwiązań z tamtego okresu. Państwowe przedsiębiorstwa,

Zagospodarowanie lasów państwowych

których wtedy było już dość sporo, posiadały oddzielną osobowość prawną. Zarządzano nimi według zasad gospodarki
handlowej i podlegały wpisowi do rejestru handlowego. Przedsiębiorstwa te oddawały do Skarbu Państwa przynajmniej 50%
czystego zysku bilansowego. Dyrekcja przedsiębiorstwa była odpowiedzialna za prowadzenie działalności ze starannością

W okresie międzywojennym największym wyzwaniem było odnowienie i zalesienie zaległych zrębów wojennych

porządnego kupca. Niestety zatrudnieni pracownicy tracili status pracownika państwowego i byli wynagradzani zgodnie

i nieużytków. Ponad 200 000 ha wymagało ponownego zalesienia. Wiązało się to z problemem braku bazy nasiennej.

z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwach prywatnych.97

Dopiero tworzono szkółki leśne. Do 1925 roku odnowiono większość obszarów poprzez sztuczne zalesienie. Generalnie

Lasy państwowe w 1930 roku przekształcono w wyodrębnioną organizację gospodarczą z oddzielną dyrekcją,
własnym budżetem i koniecznością posiadania funduszu inwestycyjnego. Przedsiębiorstwo to zwało się odtąd „Lasy
Państwowe”.

w okresie międzywojennym więcej obszarów zalesiano niż wycinano, wyjątkiem był rok 1925, kiedy to lasy polskie
opanował szkodnik strzygonia choinówka.101
Pielęgnacja lasów po 1928 roku ograniczała się do usuwania z drzewostanów drzew martwych i obumierających.

Całość gospodarki leśnej okresu przedwojennego dotyczącego lasów państwowych regulowała ustawa (wydana
jako dekret Prezydenta) z 30 września 1936 roku. Lasy Państwowe nie posiadały od tej pory osobowości prawnej.
Zyskiwały jednak spory zakres samodzielności i stwarzały dobre warunki do prowadzenia operatywnej polityki leśnej.
Dekret zawierał pełny i jednolity tekst ustawodawstwa dotyczącego lasów. Do najważniejszych przepisów należały:

Były to cięcia sanitarne. W miarę wzrostu liczby nadleśnictw posiadających aktualne plany gospodarcze w coraz
większym stopniu stosowano trzebieże.102
W kwestii urządzenia lasów w lasach państwowych opierano się o przedwojenne plany urządzeniowe, pozostawione
przez administrację zaborczą. Nie było to zawsze łatwe, ponieważ na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego większość
takich planów wywieziono na wschód.

• Ogólna powierzchnia lasów i gruntów leśnych nie mogła ulegać zmniejszeniu. Dodatkowo ustawa nakładała obowiązek

Powoli następowały prace urządzeniowe, początkowo prowizoryczne. W 1930 roku już ponad 60% lasów państwowych

wykupywania lasów i gruntów nieleśnych od prywatnych osób. Chodziło o takie grunty, których zalesienie leżało

posiadało takie plany. Poziom tych urządzeń był niski. Początkowo plany zmierzały do określenia wysokości poboru

w interesie państwa;

użytków rębnych. Definitywne urządzenia różniły się dokładniejszą inwentaryzacją lasów. W 1923 roku rozesłano

• Lasy państwowe zostały uprawnione do prowadzenia przemysłowego przerobu drewna w takich rozmiarach, jakie

do okręgów projekt instrukcji urządzeniowej. Zatwierdzenie instrukcji miało nastąpić później, po przeanalizowaniu

były potrzebne do utrzymania rentowności;

w praktyce instrukcji. W rzeczywistości projektowana instrukcja stosowana była aż do czasów II wojny, mimo że nigdy

• Administracja leśna została zobowiązana do przeprowadzenia spisu oraz oszacowania całego posiadanego majątku

jej oficjalnie nie zatwierdzono.103

leśnego. Miał to być kapitał zakładowy przedsiębiorstwa;

Problemem tego okresu był brak odpowiedniej kadry leśnej. Najwyższa Izba Kontroli w 1928 roku stwierdziła,

• Lasy państwowe prowadziły gospodarkę na zasadzie samowystarczalności na podstawie rocznych planów finansowogospodarczych. Sporządzano je na okres od 1 października do 30 września roku następnego;

98 Tamże, s. 87.
99 Tamże, s. 88.
94 J. Broda, Historia leśnictwa w ..., s. 82.

100 Tamże, s. 198.

95 Tamże, s. 83.

101 J. Broda, Historia...., s. 104.

96 Tamże, s. 84.

102 Tamże, s. 105.

97 Tamże, s. 85.

103 Tamże, s. 116.
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że potrzeby racjonalnego podziału powierzchniowego prawie nie były brane pod uwagę. Tworzono zbyt dużą liczbę

- okręgowe zarządy lasów państwowych. Jedna z tych instytucji powołana została także w Siedlcach. Większość

obrębów i gospodarstw. Plany cięć nie obejmowały często drzewostanów, które wymagały usunięcia. Działania

województwa białostockiego zostało włączone do Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Siedlcach, niewielka

pielęgnacyjne niemal nie istniały. W 1931 roku Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych przeprowadziła jednorazową,

część do Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Białowieży. Na czele zarządu okręgowego stał naczelnik.

nadzwyczajną rewizję istniejących planów gospodarczych pod kątem celów i zadań. Celem było zaprowadzenie ładu
przestrzennego w lasach i nowy podział powierzchniowy. Rewizji zostały poddane sprawy kolejności rębności, etatów,

Na naczelniku spoczywała odpowiedzialność za stan lasów, wykonanie budżetu oraz administrację podległego
okręgu. Zarząd Okręgowy posiadał następujące kompetencje:

planów użytków rębnych i międzyrębnych oraz planów odnowy lasów. W wyniku tych działań zmniejszono liczbę obrębów
o 1/4, a gospodarstw o 1/3. Przy okazji rewizji stwierdzono duże zaniedbania trzebieży. Większą uwagę skierowano na

• Administrowanie, za pośrednictwem podległych organów, lasami państwowymi i prywatnymi pozostającymi pod

odnowienia i zalesienia.104

zarządem państwowym i nieruchomościami skarbu państwa w obrębie lasów państwowych;

W latach 30-tych nadal trwały prace urządzeniowe. W tym okresie plan taki zyskało Nadleśnictwo Łuków.

• Zawieranie umów na sprzedaż drewna, produktów leśnych, dzierżawę tartaków i innych zakładów przemysłowych,

Lasy państwowe w tym okresie urządzano według metody klas wieku. Stosowano równoległe 10 różnych kolei

a także dzierżawę terenów polowań;

rębowych, udział 100 letniej wynosił 68%, 90 letniej i 80 letniej po 12%. Etat użytków rębnych ustalano na podstawie

• Przedstawienie Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych do zatwierdzania planów gospodarczych oraz projektów

powierzchni klas wieku drzewostanów i stosowanych kolei rębności - oddzielnie dla każdego nadleśnictwa. W tej sytuacji

eksploatacji bogactw naturalnych.

zdarzało się, że powierzchnie wyciętych drzewostanów były mniejsze od powierzchni odnowień.105
Lata 1924-1925 to czas porządkowania lasów państwowych w Polsce. W tym okresie powołano Dyrekcje Lasów
Państwowych. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 30 grudnia 1924 roku określało zakres działań tworzonych

Dyrekcja lasów państwowych w Siedlcach 1919-1939

dyrekcji lasów państwowych:
• administrowanie za pośrednictwem nadleśnictw lasami państwowymi, wraz z wszelkiemi przynależnościami,

Początki Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach sięgają roku 1919. Początkowo zlokalizowano tam instytucję

zakładami przemysłowymi, urządzeniami transportowemi itd., jak również nieruchomościami, przekazanemi

pod nazwą Zarząd Dóbr Państwowych. Możemy się domyślać dlaczego wybrano miasto Siedlce na siedzibę jednego

administracji lasów państwowych;

z trzech Zarządów. Zarówno Siedlce jak i Radom leżały dość blisko Warszawy. Dodatkowo były to miasta dość duże

• zawieranie umów o sprzedaż drewna i materjałów tartych, jak również o sprzedaż innych produktów leśnych

stanowiące do niedawna siedzibę guberni rosyjskich. Prawdopodobnie w Siedlcach nie było problemów ze znalezieniem

i kopalnych w granicach nieprzekraczających rocznego etatu rębnego-względnie rocznego planu finansowo-

lokali, a być może także i kadry pracowniczej.

gospodarczego - a nie należących do zakresu działań nadleśnictw - po cenach niższych od ceny, wskazanej

Prawdopodobnie Zarządowi w Siedlcach podlegały już wtedy tereny późniejszego województwa białostockiego.

w cenniku, ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych;

Właśnie tam położone były ogromne połacie gruntów państwowych, głównie lasów. W powiecie siedleckim i sąsiednich

• zawieranie - jednak przez prawa samodzielnego zaciągania pożyczek i pozbywania majątku państwowego, o ile

powiatach były to tylko niewielkie obszary (z wyjątkiem powiatu łukowskiego).

wynika to z umów dotyczących tej gospodarki na zasadach i w granicach, określonych przez Ministra Rolnictwa

Ze względów praktycznych lepiej byłoby umieścić siedzibę takiej instytucji w Białymstoku, jednak okręg białostocki

i Dóbr Państwowych

dopiero wiosną 1919 roku został przejęty przez polską administrację od władz okupacyjnych niemieckich. Dodatkowo

• przeprowadzanie na miejscu czynności, związanych z likwidacją serwitutów, komasacją i zamianą gruntów,

północne krańce regionu białostockiego (Suwałki, Augustów) były miejscem trwających walk polsko-litewskich. Stąd

stosownie do obowiązujących ustaw i przepisów

właśnie wybór padł na Siedlce.

• stawianie wniosków i wydawania opinii we wszystkich sprawach administracji w lasach państwowych, zastrzeżonych

Zarząd Dóbr Państwowych w Siedlcach podlegał Głównemu Zarządowi Dóbr Państwowych w Warszawie powołanemu

decyzji Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych

w maju 1919 roku przy Resorcie Rolnictwa.106 Ówczesną administrację dóbr państwowych wzorowano na rozwiązaniach

• na czele dyrekcji stoi dyrektor, który kieruje działalnością dyrekcji oraz wykonywa nadzór na podległymi mu

rosyjskich.

organami administracji lasów państwowych. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności i zaniedbania

Ponad 80% dóbr państwowych w okresie II Rzeczpospolitej stanowiły lasy. Cały obszar lasów administrowanych przez

podwładnego mu personelu, za wykonanie planu finansowo-gospodarczego oraz za całą administrację leśną dyrekcji.

państwo podzielono, w dawnym Królestwie Polskim i Galicji, na 22 okręgi inspekcyjne i 135 nadleśnictw. Największe
obszarowo okręgi inspekcyjne położone były właśnie w Zarządzie Siedleckim, przeciętnie po 87,5 ha lasów. Tam też

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 roku powołano 10 dyrekcji lasów państwowych dla

były największe nadleśnictwa (przeciętnie po 12 000 ha) i leśnictwa (po 3 300 ha). Wynikało to z obszerności lasów

obszaru całego kraju. Wśród nich była Siedlecka Dyrekcja Lasów Państwowych. Siedzibą instytucji była ulica Floriańska

regionu białostockiego (Puszcza Augustowska, Knyszyńska, Biała i

inne).107

10 w Siedlcach. Obszar jej działalności obejmował powiaty: augustowski, białostocki, bielski (bez kilku gmin), kolneński,

Jak wspomniano wyżej Zarząd Dóbr Państwowych w Siedlcach administrował początkowo całością majątku

łomżyński, ostrołęcki, ostrowski, sokólski, suwalski, szczuczyński, wysokomazowiecki z województwa białostockiego

państwowego, z czego większość to były lasy. W listopadzie 1920 roku wyodrębniono z zarządów dóbr państwowych

oraz powiaty: bialski, konstantynowski, łukowski, radzyński, siedlecki, sokołowski, włodawski i węgrowski z województwa
lubelskiego.108 Był to bardzo duży obszar sięgający na północy Suwałk i na południu okolic Lubartowa.

104 Tamże, s. 117.
105 Tamże, s. 117.
106 Z dziejów lasów państwowych i leśnictwa polskiego, 1924-2004, tom I okres międzywojenny, pod red. A. Szujeckiego, Warszawa 2006, s. 71.
108 Dz. Ustaw 1925, nr 9, poz. 62.

107 Tamże, s. 72.
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Poniżej wykaz nadleśnictw podległych Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach w początku lat 30-tych 109:

L.p.

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

NAZWA

SIEDZIBA

39

Białystok

Białystok

Supraśl

Supraśl

L.p.

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

NAZWA

SIEDZIBA

40

Białystok

Suwałki

Suwałki

Papiernia

1

Białystok

Augustów

Augustów

Lipowiec

41

Białystok

Augustów

Szczebra

Szczebra

2

Białystok

Augustów

Białobrzegi

Białobrzegi

42

Białystok

Białystok

Waliły

Waliły

Białystok

Suwałki

Wigry

Suwałki

3

Białystok

Białystok

Białystok

Katrynka

43

4

Białystok

Bielsk-Podlaski

Bielsk

Hołody

44

Białystok

Ostrów Maz.

Wiśniewo

Pecyńka

5

Białystok

Ostrów

Brok

Brok

45

Białystok

Białystok

Złota Wieś

Horodnianka

6

Lublin

Biała Podlaska

Chotyłów

Chotyłów

7

Białystok

Białystok

Czarna Wieś

Czarna Wieś

8

Białystok

Ostrów Mazowiecka

Grabownica

Antonowo

9

Białystok

Szczuczyn

Grajewo

Ruda

10

Białystok

Augustów

Hańcza

Józefatów

11

Białystok

Ostrów Mazowiecka

Jegiel

Ślepioty

12

Lublin

Biała Podlaska

Kijowiec

Kniejówka

13

Białystok

Białystok

Knyszyn

Przewalanka

14

Białystok

Łomża

Kolno

Kolno

15

Białystok

Sokółka

Kumiałka

Kumiałka

16

Białystok

Augustów

Rudawka

Lubinowo

NAZWA OBIEKTU

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

SIEDZIBA

17

Białystok

Augustów

Krasne

Giby

Tartak Augustów

Białystok

Augustów

Lipowiec

18

Białystok

Suwałki

Krasnopol

Głęboki Bród

Tartak Czarna Wieś

Białystok

Białystok

Czarna Wieś

19

Białystok

Sokółka

Krynki

Poczopek

Tartak Łyse

Białystok

Ostrołęka

Łyse

Białystok

Bielsk Podlaski

Nurzec

Władze centralne umiejscowiły Dyrekcję w Siedlcach i mimo postępującej stabilizacji regionu nie przenosiły siedziby
Dyrekcji w rejon Białegostoku, gdzie pozostawały główne kompleksy lasów w tej części kraju. Tak pozostało aż do 1939
roku, mimo że istniały plany przeniesienia tej instytucji do Białegostoku, a potem do Brześcia nad Bugiem. Z czasem była to
coraz trudniejsza sprawa, choćby ze względu na to, że w Siedlcach pracowała już bardzo dobrze wykwalifikowana kadra.
Dyrekcja Siedlecka administrowała za pomocą nadleśnictw lasami państwowymi na terenach dwóch województw.
Na terenie województwa białostockiego było to 39 nadleśnictw, na terenie województwa lubelskiego tylko 6. Dodatkowo
zarządzano państwowymi tartakami. Wszystkie one położone były w województwie białostockim110:

20

Białystok

Ostrołęka

Lipniki

Dęby

Tartak Nurze

21

Białystok

Łomża

Łomża

Łomża

Tartak Płociczno

Białystok

Suwałki

Suwałki

22

Lublin

Łuków

Łuków

Łuków

Tartak Waliły

Białystok

Białystok

Waliły

23

Lublin

Konstantynowski

Mielnik

Mielnik

24

Białystok

Ostrołęka

Myszyniec

Myszyniec

25

Białystok

Ostrołęka

Nowogród

Morgowniki

26

Białystok

Bielsk Podlaski

Nurzec

Nurzec

27

Białystok

Ostrołęka

Ostrołęka

Ostrołęka

28

Białystok

Ostrów Maz.

Ostrów Maz.

Ostrów Maz.

29

Lublin

Włodawa

Parczew

Parczew

30

Białystok

Ostrołęka

Podgórze

Podgórze

31

Białystok

Suwałki

Sejny

Pomorze Wielkie

32

Białystok

Suwałki

Puńsk

Rutka Tartak

33

Białystok

Szczuczyn

Rajgród

Tama

34

Białystok

Suwałki

Rospuda

Rospuda

35

Białystok

Ostrołęka

Serafin

Dęby

36

Białystok

Augustów

Serwy

Augustów

37

Lublin

Włodawa

Sobibór

Sobibór

38

Białystok

Sokółka

Sokółka

Sokółka

Materiały archiwalne dotyczące Zarządu Dóbr Państwowych i późniejszej Dyrekcji Lasów Państwowych zachowały
się w bardzo ograniczonym zakresie. Z okresu lat 1925-1939 są to tylko umowy dzierżawne dotyczące głównie tartaków
w regionie białostockim. Z tego powodu dość trudno jest odnaleźć wszystkie fakty i ludzi, którzy tworzyli te instytucje.
Jednak w opracowaniu dotyczącym organizatorów lasów państwowych w okresie międzywojennym znalazły się pewne
dane. Głównym organizatorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach był Wacław Rogiński. Nazwano go „czołowym
administratorem” tego okresu. Szczegółowe dane o tej wybitnej postaci opisane zostaną poniżej.
Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach obejmowała swym zasięgiem województwo białostockie i część
lubelskiego aż do 1938 roku. Według znawców tematu cały czas planowano przenieść siedzibę miejscowej Dyrekcji
do Białegostoku.111
W 1938 roku doszło do daleko idących zmian. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lipca 1938 roku
zmieniono granice poszczególnych dyrekcji. Dla Siedleckiej Dyrekcji oznaczało to „oddanie” terenów województwa
białostockiego, gdzie utworzono nową Dyrekcję Białostocką.

110 Tamże.
109 Almanach Leśny, Rocznik personalny administracji lasów państwowych, Warszawa 1933, s. 105 i następne.
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111 Z dziejów lasów państwowych i leśnictwa polskiego, 1924-2004, tom I okres międzywojenny, pod red. A. Szujeckiego, Warszawa 2006, s. 77, przypis.
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• Południowe rejony działalności Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach.
• Północny rejon działalności Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach.
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W skład zmienionych granic Dyrekcji Siedleckiej włączono:
• województwo poleskie z wyjątkiem kilku gmin;
• powiaty: bialski, chełmski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, łukowski, puławski, radzyński, siedlecki i włodawski
województwa lubelskiego;
• część powiatów baranowickiego i nieświeskiego w województwie nowogródzkim
• gminy Drohiczyn, Mielnik i Siemiatycze w województwie białostockim;
• powiat sokołowski w województwie warszawskim oraz gminę Irena w powiecie garwolińskim i województwie
warszawskim;
• gminę Góra Puławska w powiecie kozienickim województwa kieleckiego;
• wschodnią część gminy Górniki w powiecie kowelskim i województwie wołyńskim.112
Nowy podział oznaczał przesunięcie oddziaływania Dyrekcji Siedleckiej na południe i wschód oraz wycofanie się
z terenów północnych. W ten sposób Siedlce administrowały ogromnymi obszarami na wschodzie aż po granice
z ZSRR. Były to duże obszary bagien w dorzeczu Prypeci. Dodatkowo Dyrekcja Siedlecka przejęła zarząd nad niemal
całością województwa lubelskiego (bez powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, janowskiego, zamojskiego
i biłgorajskiego), a nawet fragmentami województwa kieleckiego. Nowy podział wszedł w życie 1 października 1938 roku.
Ciekawostką jest fakt, że w tym rozporządzeniu operowano już przyszłym podziałem administracyjnym państwa, który
wszedł w życie dopiero 1 kwietnia 1939 roku. Według niego powiaty: garwoliński, sokołowski i węgrowski włączono
do województwa lubelskiego.113 Powiat siedlecki włączono do województwa warszawskiego dopiero w 1945 roku.
Już w drugim miesiącu obowiązywania nowych granic dyrekcji lasów państwowych zmieniono je. Na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 listopada 1938 roku (weszło w życie na początku grudnia 1938 roku) określono
nowy kształt poszczególnych dyrekcji.
W skład Dyrekcji Siedleckiej włączono tym razem:
• województwo poleskie z wyjątkiem kilku gmin;
• powiaty: bialski, łukowski, radzyński i siedlecki z województwa lubelskiego;
• kilka gmin w województwie nowogródzkim;
• wschodnią część gminy Górniki w powiecie kowelskim i województwie wołyńskiego.
Przy Dyrekcji Siedleckiej pozostały wielkie obszary na wschodzie Polski, czyli głównie województwo poleskie.
W związku z tym planowano przenieść siedzibę Dyrekcji do Brześcia nad Bugiem. Wybuch wojny uniemożliwił te plany.
Dość istotne było „oddanie” do Radomia środkowych powiatów województwa lubelskiego. Siedlce zarządzały nimi tylko
przez dwa miesiące. Dodatkowo przekazano do Dyrekcji Radomskiej obszar powiatu włodawskiego, który do tej pory
podlegał Siedlcom. Siedlecka Dyrekcja oddała też fragmenty województw kieleckiego i warszawskiego, którymi przez
krótko administrowała. Ciekawe jest przekazanie powiatów sokołowskiego, węgrowskiego i garwolińskiego.114 Leżały one
w bezpośredniej bliskości Siedlec i dodatkowo na terenie powiatu sokołowskiego położone były lasy Nadleśnictwa Łuków.
Zachodnie obszary podległe Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach. Na wschodzie znajdowały się kilkukrotnie
większe tereny aż po granice z ZSRR.
• Zachodnie obszary podległe Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach.
Na wschodzie znajdowały się kilkukrotnie większe tereny aż po granice z ZSRR.

Powyższe granice ustanowione od grudnia 1938 roku funkcjonowały do września 1939 roku. II wojna światowa
zmieniła radykalnie wszystkie poprzednie ustalenia. W archiwum lubelskim zachowała się obszerna dokumentacja

112 Dz. U. 1938, nr 53, poz. 413.
113 Dz. U. 1938, nr 27 poz. 240.
114 W 1939 roku włączonych do województwa warszawskiego.

42

43

dotycząca budowy gmachu siedziby Dyrekcji Lasów Państwowych. Pochodzi z przełomu lat 20-tych i 30-tych.
Początki budowy sięgają roku 1928, gdy wykonano projekt budowy. Jesienią 1928 roku zawiązano Komitet Budowy
Gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych na czele z dyrektorem Wacławem Rogińskim. Budowę rozpoczęto w 1929 roku,
a zakończono jesienią 1934 roku. W procesie budowy pośredniczyło Ministerstwo Robót Publicznych w Warszawie,
Urząd Wojewódzki i Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach. Roboty budowlane wykonywały firmy prywatne
z Siedlec i Warszawy. Dokumentacja jest bardzo obszerna. Zawiera wykazy wszelkich robót, protokoły zdawczo-odbiorcze,
nawet pisma wykonawców, którzy żalili się na opóźnienia w płatnościach (niektóre sięgały kilku lat!). Komitet budowy
posiadał swoją siedzibę przy ulicy Floriańskiej 10.115

Pracownicy Siedleckiej Dyrekcji Lasów Państwowych
Jak wspomniano wyżej Akta Siedleckiej Dyrekcji Lasów z czasów przedwojennych nie zachowały się w większości
do naszych czasów. Musimy zatem korzystać z innych źródeł. W jednym z nich przedstawiono strukturę administracyjną
przedwojennej Dyrekcji według danych z lipca 1933 roku. Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach miała swoją
siedzibę przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2 w Siedlcach. 					
Na czele Dyrekcji stał dyrektor Wacław Rogiński. Poniżej lista pracowników Dyrekcji (rok 1933):116
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Gołczewski Stanisław

Wydział Administracji
i Inspekcji

Inspektor okręgowy,
wicedyrektor

1918

Karpiński Józef

Wydział Administracji
i Inspekcji

Inspektor

1920

Noyszewski Stanisław

Wydział Administracji
i Inspekcji

Inspektor

1919

Szarras Lucjan

Wydział Administracji
i Inspekcji

Inspektor

1920

Skibniewski Stefan

Wydział Administracji
i Inspekcji

Inspektor

1923

Smaczny Franciszek

Wydział Administracji
i Inspekcji

Inspektor

1921

Brodzikowski Aleksander

Wydział Administracji
i Inspekcji

Referent

1919

Du Puget - Puszet Raul
Konstanty

Wydział Administracji
i Inspekcji

Referendarz

1923

Krajski Wacław

Wydział Administracji
i Inspekcji

Adiunkt

1927

Chełmoński Kazimierz

Wydział Administracji
i Inspekcji

Referendarz

1929

Wańkowski Janisław

Wydział Administracji
i Inspekcji

Referendarz

1919

Dziewiątkowicz Stanisław
Tadeusz

Wydział Administracji
i Inspekcji

Referendarz

1922

• Gmach Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

115 APL, Urząd Wojewódzki, Wydział Budowlany.
116 Almanach Leśny, Rocznik personalny administracji lasów państwowych, Warszawa 1933.
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Andrzejowski Ludwik

Wydział Administracji
i Inspekcji

Referendarz

1923

Kauba Adolf

Wydział Urządzania
Lasów

Pracownik
techniczno-leśny

1931

Dymidas Wojciech

Wydział Administracji
i Inspekcji

Starszy kancelista

1919

Nowakowski Eugeniusz

Wydział Urządzania
Lasów

Rejestrator

1923

Grefkowicz Maria

Wydział Administracji
i Inspekcji

Kancelistka

1929

Borkowski Wincenty

Wydział Urządzania
Lasów

Rysownik

1927

Szabuniewicz Władysław

Referat Majątków Rolnych

Administrator majątków

1922

Jokisz Narcyz

Referat Majątków Rolnych

Referendarz

1920

Grabowska Jadwiga

Wydział Urządzania
Lasów

Kancelistka

1929

Hryniewiecki Józef

Referat Majątków Rolnych

Referendarz

1920

Rogińska Janina

Kancelistka

1927

Gomoliński Henryk Antoni

Referat Majątków Rolnych

Referendarz

1932

Wydział Urządzania
Lasów

Niewiadomski Felicjan

Referat Majątków Rolnych

Referendarz

1932

Credówna Jadwiga

Wydział Urządzania
Lasów

Kreślarka

1929

Bryndzki Stefan

Referat Majątków Rolnych

Pracownik referendarski

1932

Rzepecki Henryk

Wydział Melioracji

Doradca melioracji

1929

Okniński Tadeusz
Ładysław

Wydział Melioracji

Taksator melioracji

1929

Maj Marian

Referat Majątków Rolnych

Rachmistrz

1932

Wiśniewska Aniela Józefa

Referat Majątków Rolnych

Kancelistka

1931

Rzewuska Jadwiga

Referat Majątków Rolnych

Kancelistka

1931

Taksator, pełniący
obowiązki kierownika
wydziału

1926

Rybak Stanisław

Wydział Urządzania
Lasów

Kloc Władysław

Wydział Urządzania
Lasów

taksator

1929

Niedźwiecki Zygmunt

Wydział Urządzania
Lasów

Praktykant

1933

Pietkiewicz Kazimierz
Antoni

Wydział Urządzania
Lasów

Praktykant

1933

Ostrowski Henryk Jan

Wydział Urządzania
Lasów

Taksator

1924

Reindl Adam Godysław

Wydział Urządzania
Lasów

Taksator

1929

Libura Józef Klemens

Wydział Urządzania
Lasów

Referendarz

1929

Skóra Jan

Wydział Urządzania
Lasów

Taksator

1925

Babski Bronisław

Wydział Urządzania
Lasów

Pracownik
techniczno-leśny

1930

Szczepański Władysław

Wydział Urządzania
Lasów

Asystent mierniczego

1923

Ruszkiewicz Michał

Wydział Urządzania
Lasów

Asystent mierniczego

1926

Radzikowski Stanisław

Wydział Urządzania
Lasów

Asystent mierniczego

1925

Snitkiewicz Teodor

Wydział Urządzania
Lasów

Taksator leśny

1921

Krzaczyński Marian
Marceli

Wydział Urządzania
Lasów

Taksator leśny

1929

Teodorowicz Paweł

Wydział Urządzania
Lasów

Taksator leśny

1933

Gołębiowski Zdzisław

Wydział Urządzania
Lasów

Pracownik
techniczno-leśny

1929
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Harmata Wojciech

Wydział Handlowy

Kierownik wydziału

1920

Jezierski Wiesław Józef

Wydział Handlowy

Inspektor tartaków

1929

Fila Błażej

Wydział Handlowy

Referendarz

1924

Woźniak Ignacy

Wydział Handlowy

Asystent

1928

Wojtasiak Piotr

Wydział Handlowy

Asystent administratora

1925

Gajewski Kazimierz

Wydział Handlowy

Sekretarz dyrektora

1925

Nalazek Stefan

Wydział Handlowy

Referent

1925

Kozaczyński Julian

Wydział Handlowy

p.o. referenta

1922

Żmudzki Zbigniew

Wydział Handlowy

Leśniczy biurowy

1923

Metanomski Władysław

Wydział Handlowy

Referent

1930

Żmijewska Irena

Wydział Handlowy

Starszy kancelista

1920

Rozebusch Emilian
Franciszek

Wydział Komunikacji,
Urządzeń Mechanicznych
i Elektrotechnicznych

Kierownik wydziału

1931

Puchalski Wiktor

Wydział Komunikacji,
Urządzeń Mechanicznych
i Elektrotechnicznych

Referent techniczny

1929

Łaski Florian

Wydział Komunikacji,
Urządzeń Mechanicznych
i Elektrotechnicznych

Technik budowlany

1925

Grefkowicz Julian

Wydział Komunikacji,
Urządzeń Mechanicznych
i Elektrotechnicznych

Rysownik

1928

Borkowski Kazimierz

Wydział Budownictwa

Kierownik Wydziału

1921

Zdanowski Stanisław

Wydział Budownictwa

Technik budowlany

1922

Piotrowski Ignacy

Wydział Budownictwa

Technik budowlany

1927

Rzeszótko Stanisław

Wydział Budownictwa

Technik budowlany

1930

Jankowski Alfred

Wydział Budownictwa

Starszy kancelista

1921

Wiszniowski Oktawian

Wydział Finansowy

Kierownik Wydziału

1922

Czarnecki Paweł

Wydział Finansowy

Kontroler Rachunkowy

1920

Schwartz Tadeusz

Wydział Finansowy

Starszy rachmistrz

1921

Łukasiewicz Franciszek

Wydział Finansowy

Asystent rachmistrza

1922
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Sokołowski Adam

Wydział Finansowy

Kontroler rachunków

1922

Koch Władysław

Wydział Finansowy

Rachmistrz

1921

Parniewski Herman

Wydział Finansowy

Kontroler rachunków

1922

Szpetulski Jan

Wydział Finansowy

Kontroler rachunków

1922

Zaborowski Wacław

Wydział Finansowy

Kontroler rachunków

1923

Domański Henryk

Wydział Finansowy

Asystent rachunkowy

1927

Żybura Henryk

Wydział Finansowy

Pracownik rachunkowy

1928

Laskarys Jerzy

Wydział Finansowy

Rachmistrz

1929

Liwski Jerzy

Wydział Finansowy

Rachmistrz

1930

Kryweńczyk Wacław

Wydział Finansowy

Rachmistrz

1927

Małowieski Kazimierz
Ludwik

Wydział Finansowy

Rachmistrz

1927

Jastrzębski Tomasz

Wydział Finansowy

Pomocnik rachmistrza

1921

Olszewski Józef

Wydział Finansowy

Asystent rachmistrza

1930

Dziekoński Józef

Wydział Finansowy

Rachmistrz

1927

Kosiński Jerzy

Wydział Finansowy

Rachmistrz

1930

Żędzian Antoni

Wydział Finansowy

Rejestrator

1925

Kurbatow Genadjusz

Wydział Finansowy

Rachmistrz

1928

Krypa Jan

Wydział Finansowy

Kancelista

1930

Dmowski Czesław

Wydział Finansowy

Rachmistrz

1930

Celińska Wacława
-Leontyna

Wydział Finansowy

Rachmistrz

1929

Śląski Władysław

Wydział Prawny

Prawnik

1929

Pyrowicz Felicja

Wydział Prawny

Asystent

1928

Ostrowska Stefania

Wydział Prawny

Kancelistka

1929

Komorowski Wacław

Kancelaria

Naczelnik kancelarii

1920

Sadowski Zygmunt

Kancelaria

Adiunkt kancelarii

1923

Orzechowski Konstanty

Kancelaria

Adiunkt kancelarii

1922

Jackowski Józef

Kancelaria

Sekretarz

1928

Jastrzębska Helena

Kancelaria

Adiunkt kancelarii

1925

Pawłowska Helena

Kancelaria

Rejestratorka

1925

Wolska Zofia

Kancelaria

Rejestratorka

1927

Oknińska Kazimiera-Julia

Kancelaria

Rejestratorka

1925

Welker Aleksander

Kancelaria

Kancelistka

1927
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Borkowski Roman Józef

Wydział Organizacyjno
-Osobowy

Referent

1930

Grodzki Witold

Wydział Organizacyjno
-Osobowy

Kancelista

1930

Zawadzka Helena

Wydział Organizacyjno
-Osobowy

Kancelistka

1920

Dyrektor Wacław Rogiński kierował jednostką do końca 1935 roku. Kolejnym dyrektorem został Ferdynand Buchta.
Nowy dyrektor pracował do jesieni 1939 roku.117

• Nagłówek pism urzędowych Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach

• Pieczęć dyrektorska z lat 1920-1935

W opracowaniach dotyczących leśnictwa w okresie międzywojennym zachowały się pewne materiały dotyczące
konkretnych osób w Siedleckiej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wacław Rogiński

118

Laskowska Czesława

Kancelaria

Kancelistka

1930

Zabielska Waleria

Kancelaria

Kancelistka

1930

Urodził się na Syberii 1 stycznia 1879 roku. W tym czasie jego ojciec Roman przebywał tam od kilkunastu lat

Buc Irena

Kancelaria

Kancelistka

1930

na zesłaniu za udział w Powstaniu Styczniowym. Walczył na Polesiu. Młody Wacław Rogiński ukończył gimnazjum

Dobrzycka Helena Wanda

Kancelaria

Kancelistka

1930

w Irkucku, następnie pracował jako sztygar w kopalni złota. Jego celem był powrót do kraju i dalsza edukacja.

Arcichowski Bronisław

Wydział Organizacyjno
-Osobowy

Kierownik Wydziału

1919

W 1893 roku powrócił na Ukrainę skąd pochodziła jego rodzina i pracował jako praktykant w prywatnych lasach Biała

Gadomski Władysław

Wydział Organizacyjno
-Osobowy

Sekretarz

1921

Niewiarowski Bolesław

Wydział Organizacyjno
-Osobowy

Sekretarz

1921

117 Szkiłłądź Franciszek, Lasy państwowe i ich czołowi administratorzy, [w:] „Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju”, Warszawa

1974, s. 365 i 373.
118 Tamże, s. 365.
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Karpiński Józef
Urodził się 14 grudnia 1875 roku. W 1898 roku ukończył Wyższą Szkołę Lasową we Lwowie. Pracował następnie
w lasach prywatnych. W 1920 roku rozpoczął pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach. Pracował tutaj
do 1939 roku. Pracował jako inspektor obwodowy, następnie kierownik biura organizacyjnego i inspekcji i zastępca
dyrektora lasów państwowych. Zorganizował zwalczanie szkodników w lasach augustowskich. Opracował wytyczne
do prac odnowieniowych, inicjował mechanizację prac leśnych. Pracował w leśnictwie również po wojnie. Zmarł
w 1949 roku.120

Kucharek Bolesław Franciszek
Urodził się w 1898 roku. W 1922 ukończył Wydział Leśny SGGW w Warszawie. W 1924 roku pracował jako adiunkt
w nadleśnictwie Czarna Wieś. Dał się poznać jako wybitny fachowiec hodowli lasu. Przeniesiono go do Siedleckiej Dyrekcji
na stanowisko kierownika Wydziału Zagospodarowania Lasu. Włożył wiele pracy w zalesianiu nieużytków. Interesując
się zagadnieniami naukowymi, inicjował prowadzenie w terenie prac doświadczalnych z zakresu intensyfikacji produkcji
leśnej. Po wojnie nadal pracował w dyrekcji siedleckiej. W 1962 roku przeszedł na emeryturę.121

Milewski Jan

• Wacław Rogiński119
Cerkiew. W 1895 roku zakończył praktykę i przedostał się do austriackiej Galicji, gdzie w 1899 roku ukończył Wyższą

Urodził się w 1895 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Lasową we Lwowie. W 1922 roku rozpoczął pracę w Dyrekcji

Szkołę Lasową we Lwowie. W latach 1899-1910 pracował ponownie w dobrach Biała Cerkiew jako pomocnik inspektora

Siedleckiej jako adiunkt i nadleśniczy w Lipnikach. Następnie objął stanowisko kierownika biura użytkowania lasów.

lasów. Już w tym czasie dał się poznać jako wybitny znawca tematyki leśnej. Brał udział w pierwszym zjeździe leśników

Interesował się głównie zadrzewieniem kraju przez sadzenie i hodowlę drzew. W czasie wojny był członkiem Cywilnego

polskich w Krakowie jako przedstawiciel zaboru rosyjskiego (1907). Swoje poglądy wypowiedział w licznych artykułach.

Ruchu Oporu Leśników. Po wojnie pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Wraz z kolegami z siedleckiej dyrekcji

Specjalizował się w doświadczalnictwie i zagospodarowaniu lasów. 					

opublikował liczne artykuły naukowe głównie o uprawie topoli. W 1966 roku Jan Milewski przeszedł na emeryturę.122

W latach 1910-1918 był dyrektorem służb leśnych majątku Stawiszcze na Ukrainie. W styczniu 1920 roku przyjechał do
odrodzonej Polski. Od marca do grudnia 1920 roku pracował w Zarządzie Cywilnym Ziem Wschodnich, gdzie organizował
służby leśne na wyzwolonych terenach Kresów Wschodnich. Następnie na krótko pracował w Ministerstwie Rolnictwa

Nadleśnictwo Łuków 1918-1939

i Dóbr Państwowych wraz z J. Miklaszewskim. Z dniem 8 grudnia 1920 powołano go na dyrektora Okręgowego Zarządu
Lasów Państwowych w Siedlcach.

Organizacja Nadleśnictwa

Odznaczał się wybitnym talentem organizacyjnym i był świetnym fachowcem. Dzięki niemu zagospodarowano liczne
nowe powierzchnie leśne i halizny. Potrafił dobrać sobie grono wybitnych fachowców. Wacław Rogiński przeszedł na
emeryturę z końcem 1935 roku.
Następnie przeniósł się do Wilna. Na emeryturze udzielał się w wileńskiej Izbie Przemysłowej i Rolniczej. Cały okres
okupacji niemieckiej i radzieckiej spędził w Wilnie. W 1944 roku zgłosił się do pracy w Lublinie i objął kierownictwo
odrodzonej Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach z dniem 1 sierpnia 1944 roku. W lipcu 1945 roku przeniesiono
go do Ministerstwa Leśnictwa. W 1946 roku pracował jako zastępca Przewodniczącego Państwowej Rady Leśnictwa.

Lasy państwowe wokół Siedlec należały już od połowy XIX wieku do Nadleśnictwa (Leśnictwa) Łuków. Należy zatem
omówić tę jednostkę. 						
W odrodzonej Polsce Nadleśnictwo Łuków powołano w listopadzie 1918 roku tuż po oddaniu tych lasów przez
administrację niemiecką. Niestety o samej organizacji administracyjnej zachowało się bardzo niewiele danych. Sporo
danych jest o kwestiach zagospodarowania lasu (plany urządzeniowe), dużo mniej o kwestii organizacji. Siedzibą

W kilka lat później ponownie przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Siedlcach, gdzie zmarł 1 czerwca 1956 roku.

120 Tamże, s. 366.
121 Tamże.
122 Tamże.

119 Szkiłłądź Franciszek, Lasy państwowe i ich czołowi ..., s. 364.
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kierownictwa była osada Kryńszczak w pobliżu Łukowa. 			

		

Powojenne Nadleśnictwo Łuków składało się z różnych kompleksów leśnych na terenach powiatów: łukowskiego,
sokołowskiego i siedleckiego. Nie będziemy omawiać obszarów poza zasięgiem współczesnego Nadleśnictwa
Siedlce. 					

siedlecki, sokołowski. Był to dość spory obszar do administrowania. Nowe nadleśnictwo miało objąć obręby leśne
Siedlce i Prawda według podziału Nadleśnictwa z przełomu lat 20-tych i 30-tych.128
Od 1937 roku oficjalnie obowiązywał podział na dwa obręby: Jagodne i Siedlce. W tym czasie obszar całego
Nadleśnictwa liczył 10 718,41 ha i położony był na terenie trzech powiatów województwa lubelskiego i 17 gmin wiejskich.

W skład Nadleśnictwa Łuków weszły, między innymi, majątki leśne nie stanowiące wcześniej własności państwowej
lub majorackiej:

Siedzibą nadal była osada Kryńszczak.
Obręb Siedlce od 1937 roku obejmował następujące kompleksy leśne:

• obszar dawnego majoratu Golice (lasy w pobliżu miejscowości Golice);
• obszar dawnego majoratu Zbuczyn (lasy w pobliżu miejscowości Chodów);
• obszar dawnego majoratu Wiśniew (duży kompleks lasów na zachód od Wiśniewa);
• obszar dawnego majoratu Chodów (lasy na północ od wsi Chodów);
• uroczysko Kamieniec (dawna własność Banku Włościańskiego, którego majątek przejął Skarb Państwa);123
• uroczysko leśne Lazaret. Był to obszar lasów na wschód od Żelkowa Koloni, który w 1907 roku został kupiony
przez państwo rosyjskie od prywatnych właścicieli. Lasy te przekazano na rzecz Szpitala Wojskowego w Siedlcach.
Po I wojnie światowej jako majątek dawnego państwa rosyjskiego został przejęty przez polski Skarb Państwa
i przekazany pod zarząd Nadleśnictwa Łuków.124

NAZWA

OBSZAR w ha

Gródek

42,51

Dziegietnia

42,71

Wymysły I

64,12

Wymysły II

31,19

Trebień I

32,87

Trebień II

30,92

Chodów

71

Podwymyśle

11,67

Golice

206,42

niewielkie fragmenty lasów państwowych wokół Skórca, już wcześniej stanowiące własność państwa i administrowane

Stara Wieś

1,48

przez Leśnictwo Łuków. Były to lasy pocerkiewne (dawna własność cerkwi rosyjskich, które wcześniej otrzymały grunty

Zbuczyn

313,73

państwowe lub pokościelne, około 250 ha). Nadleśnictwo administrowało też licznymi majątkami rolnymi stanowiącymi

Dębowiec

82,89

Mościbrody

103,35

Gołobórz

37,28

Koty

43,79

Myrcha - Stok

702,67

Myrcha- Łąka, Kamieniec I

3,74

I Kosmatka

129,98

II Pod Wodynią

10,19

III Choiny

23,86

IV Knap

3,86

V Poddębowiec

9,97

VI Rosochacz

10,92

Jamielnik

208,39

Okoń

135,72

które objęło obszary wyżej wymienione oraz prawdopodobnie dodatkowo obszar lasów państwowych w powiecie

Kieńkówka

140,71

sokołowskim. Utrzymywał się podział Nadleśnictwa na 5-6 leśnictw, w tym zawsze Siedlce. Nadleśnictwa podzielone

Borki

239,29

W skład Nadleśnictwa Łuków włączono też inne obszary leśne na terenach powiatów łukowskiego i sokołowskiego oraz

własność Skarbu Państwa.
Według danych z 1925 roku obszar samego Nadleśnictwa wynosił 10 547,91 ha. W 1929 roku było to już 10 887,79 ha,
w tym powierzchni leśnej 10 174,85 ha, gruntów rolnych 509,29 ha i nieużytków 203,65 ha. Halizny i płazowizny
zajmowały 588,32 ha.125
W okresie międzywojennym obszar Nadleśnictwa Łuków zmniejszył się. Wycięto lasy i oddano na cele reformy
w leśnictwie Prawda (737 ha) i zwrócono rodzinie Jabłońskich uroczysko o nazwie Lendo (385 ha). Miało to miejsce
na początku lat

20-tych.126

Nadleśnictwo przez cały okres międzywojenny podlegało pod Dyrekcję Lasów Państwowych
w Siedlcach.
Do 1929 roku obowiązywał podział na trzy obręby: Prawda (558,57 ha), Łuków- Sokołów (2 385,2 ha) oraz
Dąbrówka - Jagodne (7 604,14

ha).127

W następnych latach utrzymywał się podział na obręby: Dąbrówka, Jagodne

i Siedlecko-Sokołowski.
Brak dokładnych danych o podziale na leśnictwa. Wiadomo jednak, że funkcjonowało także leśnictwo Siedlce,

były na około 40 obchodów.

Lazaret I

7,37

Ciekawostką jest fakt, że w końcu lat 20-tych powstał projekt powołania nowego nadleśnictwa z ośrodkiem

Lazaret II

3,55129

w Siedlcach. Zdawano sobie sprawę z dużego obszaru Nadleśnictwa Łuków obejmującego dawne powiaty: łukowski,

Skórzec

66,87

123 APL, Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Lublinie, s.z.o. nr 1, poz. 322.
124 Tamże.
125 Tamże.
126 Tamże.

128 Tamże.

127 Tamże.

129 Tych obszarów planowano się pozbyć.
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Całe Nadleśnictwa składało się ówcześnie z trzech kategorii własnościowych:

Powyższy podział na obręby: Siedlce (z leśnictwami Siedlce i Prawda) oraz Jagodne utrzymywał się do II wojny
światowej.

• lasów państwowych głównie w masywie leśnym uroczyska Jagodne o powierzchni 7041 ha oraz 35 większych
lub mniejszych kompleksów leśnych na terenie trzech powiatów o obszarze 3 677,19 ha w sumie 10 718,41 ha
• obszar 5 leśnych majątków pocerkiewnych (uroczyska Czekanów, Grodzisk, Mordy, Podłazówek, Sokołów)

Kierownictwo Nadleśnictwa

o powierzchni 136,54 ha
• trzy majątki państwowe w postaci gospodarstw rybnych i powierzchni 1 213,78 ha (Koty, Mościbrody, Stara Wieś).

Nie zachowały się akta Nadleśnictwa Łuków. Istniejące dokumenty gospodarcze nie wykazują pracowników
Całość obszarów Nadleśnictwa i terenów pod jej administracją to 12 068, 73 ha.

Nadleśnictwa Łuków. Według danych z 1928 roku na czele Nadleśnictwa stał Bronisław Filipowski. W 1930 roku na tym

Dodatkowo od 1931 roku Nadleśnictwo Łuków sprawowało nadzór nad licznymi gospodarstwami rolnymi,

stanowisku pracował już Tadeusz Szenejko. Ten sam był kierownikiem jednostki w następnych latach. Według danych

stanowiącymi własność państwa. Administrowała tymi obszarami Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach, lecz

z 1933 roku w biurze nadleśnictwa pracowali także dwaj leśniczowie biurowi: Albin Jurkiewicz i Władysław Czapkiewicz.

bezpośrednią pieczę sprawowało Nadleśnictwo. Były to w rejonie Siedlec (powiat siedlecki):

Pierwszy z nich pracował od 1921 roku, drugi od 1928 roku. Pracował również praktykant leśny Witold Czapliński
(od 1930 roku). Na stanowiskach leśniczych procowali: Henryk Kaczorkiewicz (od 1920 roku), Mieczysław Hausman

NAZWA

GMINA

OBSZAR w ha

Białka

Wiśniew

0,84

Chodów

Niwiski

20,31

Domanice

Domanice

8,36

Golice

Stara Wieś

223,85

(od 1927 roku, który kierował leśnictwem Siedlce), Stanisław Smólski (od 1926 roku), Apolinary Dudziński (od 1923
roku) i Jerzy Lewiński (od 1926 roku).130

Zagospodarowanie lasu

Jagodne

Stara Wieś

62,35

Kamieniec

Wodynie

23,31

Stara Wieś

Stara Wieś

179,12

Toporek

Stara Wieś

0,83

drzewostany należące do dawnych majoratów. W dokumentach Nadleśnictwa Łuków z okresu międzywojennego jest to

Ujrzanów

Stara Wieś

1,68

często podkreślane. W lasach majorackich stosowano intensywną gospodarkę leśną. Nie prowadzono żadnych planów

Wiśniew

Wiśniew

9,13

urządzeń lasów, odnowień i hodowli. Lasy po majorackie stanowiły pod względem jakości drzewostanów najgorsze

Zawada

Przesmyki

0,88

w całym Nadleśnictwie Łuków.131

Zbuczyn

Zbuczyn

58,67

W 1921 roku opracowano prowizoryczny plan urządzania lasów Nadleśnictwa Łuków. W 1925 roku miała miejsce

Żabokliki

Stara Wieś

4,76

rewizja tego planu. Prowizoryczny plan obowiązywał do roku gospodarczego 1928/1929. W tym okresie funkcjonowały

Korczówka

Olszanka

9,19

następujące obręby gospodarcze: Prawda (558,57 ha), Łuków - Sokołów (2 385,2 ha) oraz Dąbrówka - Jagodne

Łosice

Łosice

4,97

(7 604,14 ha).132 W pierwszych dwóch obrębach funkcjonowały gospodarstwa sosnowe, w ostatnim sosnowe oraz

Próchenki

Olszanka

1,33

jodłowe i olszowe. W obrębie Prawda oraz Łuków - Sokołów stosowano 80 letnią kolej rębową, w ostatnim obrębie

Szydłówka

Olszanka

1,33

100 letnią dla sosnowego gospodarstwa, 100 letnią dla jodłowego i 60 letnią dla olszowego. W pierwszym obrębie

Kornica

Olszanka

0,73

stosowano etat cięć rocznych 4 ha, w obrębie Łuków-Sokołów 7 ha, w obrębie Dąbrówka-Jagodne 45 ha dla sosnowego

Lasy przejęte przez Nadleśnictwo Łuków w 1918 roku były w różnym stanie. W najgorszym stanie znajdowały się

gospodarstw i 6 ha dla olszowego. Gospodarstwo jodłowe stosowało gospodarkę przerębową. W sumie etat roczny
wynosił 62 ha. Odnowienia stosowano sztuczne siewem i sadzeniem z wykorzystaniem samosiewu bocznego.133

Majątki pocerkiewne w powiecie siedleckim:

Według danych z rewizji z roku 1925 roku powierzchnia halizn wynosiła 1 064, 67 ha.
W maju 1928 roku rozpoczęto prace nad definitywnym planem urządzenia lasów Nadleśnictwa Łuków. Zebrała się

NAZWA

GMINA

OBSZAR w ha

Komisja Techniczno-Gospodarcza pod przewodnictwem Wacława Rogińskiego - dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych

Chotycze

Świniary

88,5

w Siedlcach. Komisja uchwaliła utworzyć 3 obręby gospodarcze: Dąbrówka, Jagodne i obręb Siedlecko-Sokołowski.

Łosice

Łosice

103,51

Uchwalono przeprowadzenie dodatkowej sieci podziału administracyjnego z wykorzystaniem starych linii i dróg.

Łysów

Łysów

36,8

W obrębie Siedlecko-Sokołowskim granice jednostek administracyjnych miały liczyć po około 50 ha. Postanowiono

Mostów

Huszlew

32,57

przyjąć jednolitą numerację. Rozpoczęto prace nad nowymi mapami w skali 1:5000 i drzewostanowe w skali

Mszanna

Huszlew

55,13

Próchenki

Olszanka

53,74

Czołomyje

Stok

40,85

Hołubla

Krześlin

23,48

Mordy

Mordy

29,5
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130 Almanach Leśny, Rocznik personalny administracji lasów państwowych, Warszawa 1933, s. 111.
131 APL, Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Lublinie, s.z.o. nr 1, poz. 322.
132 Tamże.
133 Tamże.
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1:15000 przez spantografowanie map gospodarczych. Dodatkowo miano ustalić granice lasów przy współpracy

W gospodarstwie sosnowym przyjęto użytek główny na powierzchni 129, 86 ha o masie 21 688 m3, usuwanie płazowin

z zainteresowanymi stronami. Wydzielenie drzewostanów miano zaznaczyć za pomocą palików lub zaciosów na drzewach

na powierzchni 2,34 ha o masie 30 m3. Czyszczenie przejęto na powierzchni 169,64 ha, usuwanie brzozy i osiki na

ewentualnie przy pomocy pierścieniowania drzew farbą białą lub wapnem.134

powierzchni 54,94 ha (wiek do 20 lat), trzebieże na powierzchni 450,24 ha o masie 8574 m3, usuwanie brzozy i osiki

W tym okresie powstał też inny projekt podziału Nadleśnictwa na obręby gospodarcze. Chciano podzielić drzewostan
tylko na dwa obręby: Dąbrówka - Jagodne i Siedlce - Prawda. Dodatkowo wykazano dokładny wykaz uroczysk obydwu
projektowanych obrębów. Do obrębu Siedlce - Prawda proponowano włączyć uroczyska:

od 20 do 40 lat na powierzchni 12,09 ha o masie 967 m3. Zaplanowano uprawy sosnowe na powierzchni 513,33 ha
dla obrębu Siedlce-Sokołów.
Powyższy plan urządzania lasu miał obowiązywać na okres 1929/1930 - 1938/1939.
Zatwierdzony w Siedlcach plan przesłano w 1929 roku do zaaprobowania do warszawskiej Dyrekcji Naczelnej Lasów

NAZWA UROCZYSKA

OBSZAR w ha

Myrcha

305,76

Stok

382,47

Wymysły

136,75

Dziegietnia

50,88

Czekanów

54

Trebień

49,84

Podłazówek

14,16

Grodzisk

11,6

Gródek

33,4

Sekuła

233,88

Chodów

79,68

Golice

182,72

Mościbrody

43,4

Domanice

175,37

Zbuczyn

395,3

Borki

285,74

Kieńkówka

166,93

Okuń

144,25

Kamieniec

137,28

Mordy

38

Skórzec

65

Razem

2 977,49 ha

Państwowych. W marcu 1933 roku z Warszawy przyszło pismo w sprawie niezatwierdzenia planu i naniesiono liczne
poprawki. Pierwsza z nich dotyczyła opracowania ponownego podziału powierzchniowego, druga zalecała utworzenie
trzech obrębów: Dąbrówka, Jagodne i trzeciego obrębu z pozostałych lasów (Siedlce - Sokołów i lasy pocerkiewne).
W sumie zapisano 14 proponowanych poprawek. Do czasu zatwierdzenia planu przez Dyrekcję Naczelną przyjmowano
w obrębie Siedlce -Sokołów 13 ha użytków rębnych rocznie. Warto dodać, że dokument przysłany do Nadleśnictwa
podpisał Adam Loret - Dyrektor Lasów Państwowych.
Uzgodnienia dotyczące podziału powierzchniowego trwały w następnych latach.
Na konferencji w dniu 31 stycznia 1935 roku w Siedlcach, w której uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa
Łuków i Dyrekcji w Siedlcach uzgodniono podział Nadleśnictwa na trzy obręby gospodarcze:
• obręb majątków pocerkiewnych (około 250 ha)
• Jagodne
• Siedlce
W obrębie Siedlce zaplanowano gospodarstwo sosnowe z 80 letnią koleją rębności. Zręby miały być czyste i przyjęto
dla cięć szerokość zasadniczą 80 metrów, nawrót 4-5 lat oraz kierunek cięć ze wschodu na zachód równolegle do
kierunku linii ostępowych.
Całe Nadleśnictwo podzielono na 6 leśnictw i 42 obchody. W 1935 roku ponownie zebrali się przedstawiciele
Nadleśnictwa i Dyrekcji w Siedlcach. Tym razem proponowano podzielić Nadleśnictwo Łuków na dwa obręby:
• Łuków z leśnictwami: Jagodne, Dąbrówka, Kryńszczak
• Siedlce z leśnictwami Siedlce i Prawda
Korespondencja z Dyrekcją Lasów Państwowych w Siedlcach i Naczelną Dyrekcją w Warszawie trwała przez cały
rok 1935. Według danych z grudnia 1935 roku Nadleśnictwo obejmowało 10 718 ha i składało się z obrębów Jagodne

W latach 1928-1929 trwały nadal prace nad definitywnym planem urządzania lasów. Zakończyły się wiosną 1930
roku. W międzyczasie miała miejsce bardzo ostra zima z przełomu 1928 i 1929 roku. Na terenie Nadleśnictwa Łuków
wyrządziła znaczne szkody w drzewostanach jodłowych, zwłaszcza starszych i odkrytych od strony panujących wiatrów
południowo-wschodnich i zachodnich.135

(7 905,33 ha) i Siedlce (2 813, 08 ha). W obrębie Siedlce prowadzono gospodarstwo sosnowe o 80 letniej kolei rębnej.
Taki podział zatwierdziły władze w Warszawie.
W aktach zachował się protokół z zakończenia prac terenowych definitywnego urządzania lasu. Drużyna Urządzeniowa
ustanowiła nowe linie podziałowe, ustanowiono słupy oddziałowe za pomocą zaciosów i sosnowych słupów oddziałowych

W dniu 20 maja 1930 roku miało miejsce II posiedzenie Komisji Techniczno-Gospodarczej w Siedlcach. Według
tych dokumentów utrzymano podział lasów Nadleśnictwa na trzy obręby: Dąbrówka, Jagodne i Siedlecko - Sokołowski.
Z terenów prywatnych pod zarządem Nadleśnictwa tak zwanych „popówek”, czyli dawnej własności cerkwi prawosławnych
utworzono oddzielne obręby: Podłazówek, Grodzisk, Czekanów, Skurzec i Sekuła.

na skrzyżowaniu linii. Słupy wskaźnikowe ustawiono także wzdłuż dróg w miejscach przecięcia się z liniami oddziałowymi.
Granice rezerwatów (Jata i Topór) oznaczono betonowymi słupami.
W dniu 1 lipca 1937 roku do Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach przysłano z Warszawy decyzję w sprawie
zatwierdzenia planów dla Nadleśnictwa Łuków użytków i odnowienia lasów na okres 1934/1935-1943/1944. Dokument

W obrębie Siedlecko - Sokołowskim istniało tylko jedno gospodarstwo - sosnowe. Ustalono tutaj 80-letnią kolej

podpisał dyrektor Adam Loret. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Łuków po latach uzgodnień został zatwierdzony.

rębności. Przyjęto system urządzania w obrębie Siedlecko-Sokołowskim na 10 ostępów zupełnych i 28 niezupełnych.

Według tego Planu obszar Nadleśnictwa podzielono tylko na dwa obręby gospodarcze: Jagodne o powierzchni
7905,33 ha i Siedlce o powierzchni 2813,08 ha. Pierwszy z nich obejmował oddziały o numerach 1-329. W skład obrębu
Siedlce wchodziło 30 uroczysk (oddziały 330-374 i 381-463). Jedynym większym kompleksem na tym obszarze było
uroczysko Myrcha - Stok liczące 702,67 ha. Pozostałe to były drobne kompleksy leśne liczące od 1,48 ha do 313,73

134 Tamże.
135 Plan Urządzania Lasu z 1934 roku.
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LASY PRYWATNE WOKÓŁ SIEDLEC

ha. Położone były na obszarze powiatów: łukowskiego, sokołowskiego i siedleckiego.
Dodatkowo drzewostan Nadleśnictwa podzielono na cztery obręby gospodarcze:

Prawodawstwo dotyczące lasów prywatnych
w okresie międzywojennym

• obręb sosnowy wraz drzewostanem świerkowym (25,16 ha), dębowym (153,69 ha) oraz modrzewiowym
(0,75 ha). Liczył w sumie 8 137,78 ha. Według planu zagospodarowano go w 100 letnim wieku rębności.
• obręb jodłowy o powierzchni 135,94 ha w 100 letnim wieku rębności
• obręb olszowy na powierzchni 517,38 ha w 80-letnim wieku rębności
• obręb liściasty przejściowy złożony łącznie z 667,87 ha różnych drzewostanów z 60 letnim wiekiem rębności
Z normalnego użytkowania wyłączono rezerwat jodłowy Jata i Topór.
Dla poszczególnych obrębów gospodarczych zaprojektowano następujące plany pozyskania grubizny na okres 10 lat:

Ustawodawstwo dotyczące lasów prywatnych po I wojnie światowej było połączeniem różnego rodzaju przepisów
prawnych z ziem zaborczych. Dopiero w 1927 roku unormowano w całym kraju ustawodawstwo dotyczące lasów
prywatnych.
Przez pierwsze lata powojenne działały zatem urzędy i normy z czasów zaborczych uzupełnione o powojenne
prawodawstwo. W dniu 30 grudnia 1918 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ochrony użytkowania
lasów. Te normy prawne uzupełniono dekretem Naczelnika Państwa z dnia 16 stycznia 1919 roku. Na mocy powyższych
aktów prawnych powołano urzędy ochrony lasów w miastach wojewódzkich oraz komisje ochrony lasów w większych

• w obrębie sosnowym 700 ha i 213 500 m3

ośrodkach miejskich. Urzędom i komisjom podlegały także lasy prywatne. To właśnie z tymi urzędami i komisjami

• w obrębie jodłowym 49 ha i 10 622 m3

należało uzgadniać wyręby. Miało to na celu ochronę lasów, ograniczenie eksportu i kontrolowanie rynku drzewa.137

• w obrębie olszowym 70 ha i 12 356 m3
• w obrębie brzozowo-osikowym 18,56 ha i 2 977 m3
• w sumie 838,59 ha i około 239 455 m3
Lasy w powiecie łukowskim były dużej lepszej jakości i drewno z tych lasów chciano przeznaczać na eksport. Lasy
leśnictwa Siedlce określano jako liche. Tamtejsze drewno planowano sprzedawać na potrzeby miejscowej ludności
poszukującej zawsze choć gorszego byleby tańszego materiału.
Z lat 30-tych XX wieku pochodzi sporo opisów lasów Nadleśnictwa Łuków, w tym leśnictwa Siedlce. W tym okresie
całość pozyskiwanego drewna przerabiano na cios. Sosnę przerabiano na slipry, tymbry, belki, angielskie podkłady
i kantówkę. Dębinę z leśnictwa Siedlce przerabiano na podkłady krajowe, belgijskie, słupki dla Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. Drewno wywożono furmankami do stacji kolejowych w Łukowie i Siedlcach. W trakcie wojny istniała
kolejka wąskotorowa do wywozu drewna, którą potem zlikwidowano. Władze Nadleśnictwa bardzo nad tym ubolewały.
Niewielkie ilości drewna kupowali okoliczni mieszkańcy. Miał na to wpływ kryzys i bieda mieszkańców powiatów
siedleckiego i łukowskiego. Brakowało kupców drzewnych w Siedlcach. Takowi byli niegdyś w Łukowie, lecz zbankrutowali
i pozostali tylko drobni kupcy początkujący. Miejscowy rynek jest tylko zainteresowany użytkiem w stanie okrągłym,
gontami i opałem. Z braku licznych nabywców drewna żadnej konkurencji przy nabywaniu drewna w ostatnich latach
niema.136 Nadleśnictwo zarabiało też nie tylko na sprzedaży drewna. Pewne dochody dawały pozwolenia na wypasy
bydła w lesie, sprzedaż siana na łąkach, sprzedaż ściółki, pozwolenia na zbieranie jagód oraz żywicowanie sosny.
W latach 1930-1935 nie notowano większych kradzieży drewna, jednak zdarzały się w Nadleśnictwie przypadki drobnych
kradzieży. Przyczynił się do tego: kryzys, łagodne wyroki i trudności w egzekucji wyroków.
Nadleśnictwo Łuków z obrębem Siedlce i leśnictwem Siedlce funkcjonowało do końca 1939 roku.

Ogólny nadzór sprawował minister rolnictwa, natomiast w skali województwa - wojewoda.
Do zadań komisji ochrony lasów należały w szczególności:
• podejmowanie decyzji w sprawie uznania lasów za ochronne;
• wydawanie orzeczeń w sprawie zmiany użytkowania leśnego;
• wstrzymywanie działań właścicieli lasów w razie ich pustoszenia;
• wydawanie zezwoleń na pasanie bydła.
W 1925 roku urzędy ochrony lasów włączono do urzędów wojewódzkich, a komisje okręgowe przemianowano na
wojewódzkie komisje ochrony lasów. Urzędników podporządkowano wojewodom. Zachowano możliwość ingerencji
w sprawy urzędów i komisji ze strony Departamentu Rolnictwa z Warszawy, ale tylko w sprawach technicznych
i fachowych.138
W pierwszych latach powojennych państwo potrzebowało wielkich ilości drzewa, aby odbudować kraj. Daniny na
cele państwowe ponosiły głównie lasy państwowe. W 1923 roku właściciele większych obszarów leśnych (powyżej
30 ha) zmuszeni zostali do wspomożenia odbudowy kraju na mocy ustawy sejmowej.139 Zobowiązano ich do oddawania
30% drewna użytkowego z corocznych etatów rębnych na rzecz państwa.140
Przeszkodą w rozwoju leśnictwa prywatnego pozostawały serwituty, pozostałość po czasach uwłaszczenia
z 1864 roku. Wiele lasów posiadało bowiem prawo służebności (korzystania) z lasów prywatnych, należących do
większych właścicieli ziemskich ze strony okolicznych chłopów. Wspólne użytkowanie gruntów leśnych powodowało
mnóstwo zatargów między wsią i dworem. Powoli regulowano serwituty na przełomie XIX i XX wieku, jednak po
odzyskaniu niepodległości wiele lasów nadal pozostawało bez rozwiązania sprawy serwitutów. W 1920 roku wydano
ustawę regulującą te kwestie. W 1922 roku została ona znowelizowana. W 1927 roku dekret prezydenta RP (27 czerwca)
wprowadzał możliwość zniesienia serwitutów poprzez przekazywanie lasów na rzecz chłopów. Masowo przekazywano
lasy na rzecz poszczególnych uprawnionych włościan i malała rola służb leśnych. Urzędy ochrony lasów zostały zniesione
i włączone do urzędów wojewódzkich i powiatowych. Zlikwidowano zupełnie komisje ochrony lasów.141

137 J. Broda, Historia..., s. 89.
138 Tamże.
139 Tamże, s.80.
140 Tamże, s.90.
141 Tamże.

136 Tamże.
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Dekret prezydenta z 27 czerwca 1927 roku o zagospodarowaniu lasów niepaństwowych regulował sprawy wylesiania

Lasy do 5 ha, jeśli nie zostały uznane za ochronne i nie łączyły się z innymi lasami, mogły być dowolnie użytkowane.147

gruntów leśnych. Artykuł 4 głosił: grunt leśny, wyłączony z pod uprawy leśnej bez zezwolenia właściwej władzy, winien

Nieco lepiej przedstawiała się sprawa lasów liczących powyżej 30 ha do 3000 ha. Stosowano tutaj bardziej racjonalną

być ponownie zalesiony (...). Zmiany uprawy leśnej na inną można było dokonywać tylko za zezwoleniem wojewody

gospodarkę leśną, jednak kryzys czasów powojennych często sprzyjał większym trzebieżom, a ustawa z 1927 roku

lub starosty.

dawała duże możliwości. W lasach liczących do 30 ha można było wyciąć 1 ha lasu, bez prawa zamiany gruntu na

Powyższe rozporządzenie prezydenta znosiło wszelkie pozostałości z czasów zaborczych oraz przepisy wydane

inny sposób użytkowania.

tuż po I wojnie światowej. W założeniu miało kompleksowo regulować kwestie lasów niepaństwowych. Brakowało tam

Najlepiej sprawa przedstawiała się w największych gospodarstwach leśnych, powyżej 3 000 ha. W 1923

jednak zapisów odnośnie lasów do 30 ha na jednego właściciela oraz lasów określanych jako nieochronne, a takich

roku już prawie połowa tych lasów dysponowała planami urządzeń. Lasy te musiały obligatoryjnie posiadać plany

było najwięcej. Nie do końca także precyzowano zasady zmiany uprawy leśnej na inną. Dodatkowo ustawa nie określała

urządzeniowe. Sporządzał je właściciel lub wynajęta przez niego osoba. Istniała spora swoboda w wyborze sposobu

wymogu opracowania instrukcji urządzeniowej dla lasów. Ustalane przez władze ochrony lasów zasady zagospodarowania

zagospodarowania. Przy zatwierdzaniu planu gospodarczego następowało ustalenie zasad urządzania lasu, sposobu

nie były honorowane. W praktyce pozwalano na ponadplanowe wyręby nie sprawdzając, czy obowiązkowe odnowienia

pomiaru, podziału powierzchniowego, opisu lasu, wyboru rodzaju drzew do hodowli, sposobu gospodarowania, wieku

poprzednio wyciętych powierzchni zostały przeprowadzone.

rębności. Co ciekawe ustawa z 1927 roku nie wymagała, aby poważniejsze prace techniczno - leśne wykonywane

W gospodarce zrębowej brakowało zasad dotyczących miejsca i czasu wycięcia drzewostanów. Pominięto w niej
całkowicie ochronę zawodu leśnika, tę kwestię pozostawiono całkowicie właścicielowi lasu.142

były przez wykwalifikowaną osobę. Ze względu na braki kadrowe, kryzys gospodarczy, niskie ceny drewna stosowano
uproszczone systemy gospodarowania lasów. Ograniczano się do określenia jaką powierzchnią z danego lasu można

W 1932 roku znowelizowano ustawę, dając jeszcze większe pole do dowolności. Nowela zezwalała na użytkowanie

co roku wyciąć. Prowadzono to metodą zrębów zupełnych. Wynikały tutaj często sprzeczności między inspektorem

lasów do 30 ha bez żadnego planu gospodarczego. Dopuszczała także dzielenie lasów na części, zwolnione od

ochrony lasów i właścicielem lasu. Ten pierwszy zalecał wycinkę drzewostanów najgorszych i najrzadszych, ten drugi

obowiązku sporządzania planu. Dzielenie lasów następowało za zgodą władz i tylko w uzasadnionych wypadkach.

chciał wycinać drzewostany najcenniejsze. W lasach prywatnych stosowano zręby całkowite i odnawiano te tereny

Nowela zezwalała ponadto na dokonywanie bez planów wyrębu drzewa opałowego i tak zwanego „porządkowego”

głównie sosną. Niestety nie zawsze stosowano sumiennie zalesienie i przez cały okres międzywojenny wiele gruntów

w granicach niezbędnych potrzeb. Umożliwiała także właścicielom zmianę kolejności cięć, przyjętej przy zatwierdzaniu

czekało na ten proces.148

planu na całe dziesięciolecie.143
Wkrótce zauważano niedomagania ustawy z 1927 roku i jej noweli. Zagrażała ona wielu lasom prywatnym. Tuż przed
II wojną światową zmieniono przepisy znacznie ograniczające wyżej opisane swobody właścicieli lasów niepaństwowych.
Jednak wybuch II wojny światowej przeszkodził we wprowadzeniu tych uregulowań.144

Zagospodarowanie lasów prywatnych

Większe prywatne majątki leśne
na terenie współczesnego Nadleśnictwa Siedlce
Współczesne Nadleśnictwo Siedlce złożone jest w większości z dawnych prywatnych majątków leśnych.
W powiatach siedleckim i węgrowskim nie notowano dużych obszarów leśnych należących do ziemian. Do największych
z nich należały lasy majątków Kołodziąż i Mordy. W większości z nich istniały plany urządzenia lasu stworzone w okresie

W lasach prywatnych sprawy hodowli lasu przedstawiały się inaczej niż w lasach państwowych. Ustawa z 1927 roku
o zagospodarowaniu lasów zabraniała zamiany uprawy leśnej na inną, ale też dawała wiele możliwości obejścia przepisu.

międzywojennym. Nadzór nad lasami prywatnymi sprawował Komisarz Ochrony Lasów Okręgu Siedleckiego oraz
Starostwo Powiatowe. Organem odwoławczym był Wojewoda Lubelski.

Wiele gruntów leśnych zostało wylesionych przed 1927 rokiem, w związku z reformą rolną i regulacją serwitutów. Te
obszary nie zostały ponownie zalesione. W lasach większej własności ziemskiej (powyżej 30 ha) działały służby leśne
prowadzące często racjonalną gospodarkę leśną. Dużo gorzej sprawa miała się w lasach drobnych właścicieli. Tutaj
obowiązywały liberalne rozwiązania ze szkodą dla lasów.145
W 1921 roku rozpoczęto akcję zalesienia nieużytków w lasach prywatnych. Do 1925 roku akcję prowadziły władze
ochrony lasów z kredytów państwowych. W 1926 roku tym obowiązkiem obciążono samorządy terytorialne przy
niewielkich dotacjach państwowych.146
Dużą część lasów stanowiły lasy chłopskie. Przeciętnie na jedno gospodarstwo wypadało 2 ha lasu. Zagospodarowanie

• Nagłówek pisma Komisarza Ochrony Lasów z lat międzywojennych149

tych lasów praktycznie nie istniało. Pozostawiano je na „łasce przyrody”. Część lasów nie powinno być praktycznie tak
określane, ponieważ służyły jako pastwiska dla zwierząt gospodarskich, zbierano ściółkę, opał i drewno na swoje potrzeby.

Praktycznie nie istniała służba leśna w prywatnych majątkach leśnych. Według zachowanych materiałów archiwalnych
zatrudniano w sumie kilka osób na stanowiskach gajowych i strażników leśnych. Nadzór nad lasami sprawowali
pracownicy folwarków danego majątku ziemskiego. Na mapach z tamtego okresu zaznaczono tylko kilka gajówek.
142 Tamże, s. 91.
143 Tamże, s. 92.
144 Tamże.

147 Tamże, s. 119.

145 Tamże, s. 106.

148 Tamże, s. 121.

146 Tamże.

149 APL, Urząd Wojewódzki Lubelski.

60

61

Prawdopodobnie sporym problemem w tym okresie były kradzieże drzewa. Problem ten pojawia się w zapiskach

Niżej znajduje się wykaz pracowników tegoż Zarządu Lasów:

archiwalnych.
W okresie międzywojennym władze państwowe uznały niektóre lasy prywatne za lasy ochronne podlegające
specjalnemu traktowaniu. Były to na przykład lasy należące do wsi Brzozów w dawnej gminie Krześlin, lasy wsi Rososz
w okolicach Kotunia i lasy należące do wsi Skolimów - Ptaszki w dawnej gminie Stok Ruski. Lasy ochronne funkcjonowały
też w majątku ziemskich Lucynów w gminie Wodynie.
Niżej przedstawiam wykaz najważniejszych majątków ziemskich powiatów węgrowskiego i siedleckiego, które
w 1944 roku stały się częścią Nadleśnictwa Siedlce.

BROSZKÓW
Majątek Broszków już w XIX wieku należał do wzorowych gospodarstw leśnych, stanowiąc własność niejakiego

NAZWISKO i IMIĘ
Krystek

STANOWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Ignacy159

Nadleśniczy

Majątek Sucha

Krystek Stefan

Zastępca nadleśniczego

Majątek Sucha

Ziółkowski Władysław

Gajowy

Majątek Sucha

Breńdota Bronisław

Gajowy

Stawiska

Nastaga Józef

Gajowy

Pawłówka

Kalinowski Władysław

Gajowy

Rzeczyca

Turkowski Bolesław

Gajowy

Mingosy

Kuźma Jan

Gajowy

Mingosy160

Bujno.150 Wieś i majątek włączono do gminy Niwiski. Przy majątku były „znaczne lasy” według opisu z tego samego
stulecia.151 W okresie międzywojennym była to własność Mieczysława Dreckiego, cały majątek liczył 1 584 ha.152

Po nacjonalizacji jest to obszar uroczysk Sucha i Stawiska.

Po wojnie znacjonalizowano majątek i obecnie stanowi on Rezerwat Stawy Broszkowskie.

KAMIENIEC
GRALA - DĄBROWIZNA

W połowie XIX wieku dość sporym majątkiem leśnym był Kamieniec w okolicach Wodyń. W tym okresie podjęto

W końcu XIX wieku był to jeden z majątków ziemskich w powiecie siedleckim i gminie Skórzec. Całość majątku

proces urządzania lasów liczącego 476 dziesięcin rosyjskich.161

liczyła 630 mórg, w tym lasy to było 280 mórg (dane z około 1886 roku). W okresie międzywojennym dziedziczył tutaj

Według opisu z końca XIX wieku obszar całego majątku wynosił 1400 mórg, w tym 570 mórg lasu.162 Powyższe

Stanisław Rakowiecki.153 Po wojnie ten majątek przeszedł na własność państwa i stanowi obecnie uroczysko Stanisławów.

powierzchnie dotyczyły dóbr po odłączeniu nowego majątku Lucynów. Odłączenie majątku Lucynów być może
wiązało się z kłopotami ekonomicznymi dóbr Kamieniec na przełomie XIX i XX wieku. Dobra te zadłużone były w Banku

JEDLINA

Włościańskim i przeszły w części na własność tegoż Banku. Ta instytucja finansowa została zlikwidowana w okresie

Na terenie dawnej gminy Wodynie funkcjonował majątek Jedlina. Poprzednio była to część większego majątku

I wojny światowej i jej majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa.

Seroczyn. Lasy liczyły 181 ha. Pilnował go gajowy Mikołaj Pietiszkow z pochodzenia Rosjanin. Miał żonę Polkę. Posiadał

Według danych z początku XX wieku Kamieniec liczył już tylko 50 ha i należał do Stanisława Kozienowskiego.163

wykształcenie w dziedzinie leśnictwa i dużą praktykę - jak opisywał właściciel lasu.154

Majątek leśny Kamieniec po I wojnie światowej stał się częścią Lasów Państwowych i wszedł w skład Nadleśnictwa

Po nacjonalizacji jest to uroczysko Jedlina - część Nadleśnictwa Siedlce.

Łuków jako przejęty majątek po Banku Włościańskim. Obecnie jest to uroczysko Kamieniec.

JABŁONNA, SUCHA, STAWISKA

KOŁODZIĄŻ

Na południowy wschód od Grębkowa znajdował się obszerny majątek ziemski należący od pokoleń do rodziny

W połowie XIX wieku majątek ziemski Kołodziąż należał do największych gospodarstw, którego lasy były „dowolnie

Cieszkowskich. Już w połowie XIX wieku lasy oznaczone jako Sucha były urządzone. Był to jeden z kilku urządzonych

użytkowane”. Liczyły one 4478 dziesięcin i należały do rodziny Zamojskich.164 W końcu XIX wieku całość dóbr

majątków leśnych z tego

okresu.155

obejmowało 26 256 mórg, w tym 21 195 mórg lasów. Był to w zasadzie majątek leśny. Notowano w tych dobrach

W końcu XIX wieku lasy majątku Sucha liczyły 351

mórg.156

Brak danych o lasach przynależnych do majątku

Jabłonna. Natomiast majątek Stawiska obejmował w końcu XIX wieku 339 mórg lasu.157
Sucha była siedzibą rodu Cieszkowskich, posiadających liczne posiadłości w okolicy. Według Księgi Adresowej

tartak i dwie fabryki terpentyny. Majątek leśny był zatem intensywnie wykorzystywany.165 W okresie międzywojennym
te obszary należały do rodziny Kurnatowskich. Obecnie nie funkcjonuje uroczysko Kołodziąż, lecz Seroczyn - własność
Lasów Państwowych.

Polski z 1929 roku folwarki: Sucha (1557 ha), Jabłonna (304 ha) i Stawiska (632 ha) należały do hrabiego Augusta
Cieszkowskiego.158
Majątek ziemski Sucha miał zorganizowaną służbę leśną pod nazwą „Zarząd Lasów dóbr Sucha i Łukówiec
w Suchej, poczta Sosnowe, ziemia Siedlecka”.

150 A. Połujański, Opisanie lasów Królestwa Polskiego i guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego, Tom I, Warszawa 1854, s. 384.
151 Słownik Geograficzny..., tom I, s. 382.
152 Księga Adresowa.., s. 576.

159 Ukończył średnią szkołę leśną w Łomnicy.

153 Księga Adresowa..., s. 597.

160 APL, UWL, Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych, sygn. 2160.

154 Tamże, k. 71.

161 A. Połujański, Opisanie..., s. 385.

155 A. Połujańsk, Opisanie...., s. 384.

162 Słownik Geograficzny..., tom III, s. 748.

156 Słownik Geograficzny.., tom XI, s. 526.

163 Księga Adresowa Polski..., s. 617.

157 Słownik Geograficzny.., tom XI, s. 294.

164 A. Połujański, Opisanie...., s. 394.

158 Księga Adresowa Polski..., s. 522.

165 Słownik Geograficzny..., tom IV, s. 280.
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KRZESK
Majątek Krzesk alias Królowa Niwa w końcu XIX wieku należał do rozległych majątków ziemskich. W sumie liczył
2 758 mórg i składał się z folwarków Krzesk oraz Zawady. Do majątku przynależało 585 mórg lasu.166 W latach 20-tych
XX wieku majątek ten należał do Zygmunta Ścibor-Marchockiego i liczył w sumie 831 ha.167 Mimo, że obszary leśne
zajmowały dość znaczny obszar tych dóbr w majątku Krzesk lasów pilnował tylko jeden gajowy. Mieszkał w gajówce
przy lesie. Nazywał się Antoni Sibora (?).168 Według poniższej mapy gajówka zwana była Poczta. Obecnie ten obszar
jest częścią Nadleśnictwa Siedlce - uroczyska Krzesk.

KWAŚNIANKA
W końcu XIX wieku była to zapewne część majątku Kopcie. W latach 20-tych XX wieku funkcjonował samodzielny
majątek Kwaśnianka, liczący 242 ha należący do Jana Wrzoska. Majątek Kwaśnianka należał do dawnej gminy
Grębków.169 Obecnie jest to uroczysko Kwaśnianka - część Nadleśnictwa Siedlce.

LUCYNÓW
Majątek ziemski Lucynów odłączono w końcu XIX wieku od większego majątku Kamieniec. W archiwum lubelskim
zachowało się sporo danych o lasach Lucynowa z okresu międzywojennego.
Majątek Lucynów w gminie Wodynie należał do Heleny Jastrzębskiej. Powierzchnia lasów wynosiła 57,97 ha.
Na tym terenie znajdował się las ochronny. Helena Jastrzębska w 1938 roku zwróciła się do władz powiatowych
o zgodę na wyrąb 34 ha lasu. Starostwo jednak odmówiło. Las ten posiadał 10 letni plan urządzania na lata 1935/19361944/1945 przy porębie rocznej 0,9 ha. Starostwo nie chciało się zgodzić na wyrąb tak dużego obszaru.
Właścicielka lasu pisała w odwołaniu do władz wojewódzkich: Las nie jest tak zwarty, jak to pisze Starostwo
• Lasy wokół Wodyń w przeszłości stanowiły głównie własność większych majątków ziemskich

w zaskarżonym orzeczeniu. Jest on bardzo rzadki, chory, a co najważniejsze, pomimo trzymania gajowego, rozkradany

(Wodynie, Wola Wodyńska, Kołodziąż, Seroczyn, Kamieniec, Lucynów)

jest w dużym stopniu. Gdy ja takowego legalnie nie zdejmę, to drzewostan ten w okresie nie dłuższym jak do trzech lat
zostanie rozkradziony, a wówczas poniosę olbrzymie straty. Jako bardzo rzadki drzewostan nie daje i nie da należytego
dochodu, gdyby nawet wyłączyć rozkradanie i nasuwa się wprost konieczność zdjęcia drzewostanu i racjonalnego
zalesiania przestrzeni po zdjętym lesie.170 Władze wojewódzkie nie uwzględniły odwołania. Lasy majątku Lucynów
uznano za ochronne i nie mogły być wylesiane. Obecnie funkcjonuje uroczysko Lucynów.

MORDY
W połowie XIX wieku trwały prace nad urządzeniem tego lasu.171 W okresie tym był to majątek rodu Zembrzuskich.
W 1890 roku lasy przynależne do folwarku Mordy liczyły 739 mórg.172 Majątek Mordy należał przed II wojną światową
do największych majątków leśnych w powiecie siedleckim. W 1933 roku liczył około 300 ha.
Według danych z 1933 roku leśniczym w dobrach Mordy był A. Malek narodowości czeskiej. Miał wtedy
30 lat. Posiadał wykształcenie średnie, ale nie w dziedzinie leśnictwa. Majątek leśny nie zatrudniał osobnych gajowych.
Funkcje straży leśnej pełnili rybak i polowy w majątku Mordy.173
Obecnie jest to obszar kilku uroczysk o nazwie Mordy - część Nadleśnictwa Siedlce.

166 Słownik Geograficzny..., tom IV, s. 758.
167 Księga Adresowa..., s. 538.
168 APL, UWL, Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych, sygn. 2160, k. 61.
169 Księga Adresowa Polski..., s. 522.
170 APL, UWL, Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych, sygn. 2525, k. 2.
171 A. Połujański, Opisanie..., s. 385

• Mapa z okresu międzywojennego.
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172 Słownik Geograficzny..., tom. VI, s. 676.
173 APL, UWL, Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych, sygn. 2160, k. 70.
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NIWISKI

RYCZYCA

W połowie XIX wieku obszary leśne majątku Niwiska były „dowolnie użytkowane” bez żadnego planu gospodarczego.

Majątek leśny Ryczyca w połowie XIX wieku należał do rodziny Cieszkowskich. Las liczył 51 dziesięcin obszaru

W tym okresie należały do rodziny Kuszellów. Lasy oceniano na 429 dziesięcin obszaru.174
W końcu XIX wieku majątek Niwiski należał do wzorowych gospodarstw. Brak jednak danych o urządzaniu lasu.
Obszary leśne majątku liczyły około 1890 roku 778 mórg obszaru.175

i nie miał planu urządzenia.180 W końcu XIX wieku lasy liczyły 294 mórg i nadal były nieurządzone.181 W okresie
międzywojennym Ryczyca stanowiła jeden z rozlicznych majątków hrabiego Augusta Cieszkowskiego.182
Obecnie jest to obszar kilku uroczysk Ryczyca.

Według danych z lat 20-tych XX wieku majątek Niwiski liczył w sumie 730 ha i należał do Julii Przanowskiej.176
Po wojnie znacjonalizowano lasy należące do majątku, które stały się uroczyskiem Niwiski.

SEROCZYN
Do największych majątków leśnych w powiecie siedleckim czasów XIX i XX wieku należały lasy seroczyńskie.

OSSÓWNO-BRZEŹNIK

W połowie XIX wieku należały do rodziny Wernerów i obejmowały 1300 dziesięcin.183 W okresie międzywojennym

Na północnych - zachodnich krańcach współczesnego Nadleśnictwa znajdował się majątek ziemski Ossówno -

majątek Seroczyn nadal należał do rodziny Wernerów i liczył w latach 20-tych XX wieku 1408 ha.184

Brzeźnik. Należał do dawnej gminy Ossówno w powiecie węgrowskim.
W przeszłości majątek Ossówno obejmował większe obszary. W XVI wieku należał do rodziny Dobrzynieckich,
którzy założyli miasteczko Dobre. W połowie XIX wieku do majątku przynależały wsie: Ossówno, Natolin alias Wola

Według danych z 1933 roku majątek Seroczyn należał do Heleny, Bogusława i Henryka Wernerów. Lasy majątku
zagospodarowane były na podstawie planu urządzeniowego na okres 1939/1940 - 1947/1948.
Obecnie lasy tego majątku należą do uroczyska Seroczyn.

Ossowińska, Adamów, Nadzieja, Brzeźniczek, Palestyna i Brzeźnik. W tym okresie był to majątek należący do Karola
Jaczewskiego. Lasy liczyły 307 dziesięci, nie były jeszcze urządzone.177
Po uwłaszczeniu majątek liczył 1177 mórg, w tym 384 mórg lasu. Lasy majątku Ossówno były już urządzone w
kolei 80-letniej (według danych z lat 80-tych XIX wieku). 178
W okresie międzywojennym majątek Ossówno - Brzeźnik w powiecie węgrowskim obejmował w sumie prawie 400
ha i należał do rodziny Kurrela.179 Brak bliższych danych o organizacji lasów tego majątku.
Obecnie jest to uroczysko Ossówno.

• Nagłówek pism urzędowych majątku Seroczyn

SIONNA
Majątek Sionna w połowie XIX wieku należał do Jana Pszczółkowskiego i położony był w powiecie stanisławowskim
guberni warszawskiej. Lasy majątku liczyły 204 dziesięcin. W końcu XIX wieku lasy majątku Sionna obejmowały 248
mórg. Zarówno w połowie tego stulecia jak i w końcu XIX wieku lasy majątku Sionna nie były urządzone.185
W okresie międzywojennym majątek ten należał do rodziny Wojtasiewiczów (w sumie ponad 500 ha).186
Po znacjonalizowano prawdopodobnie lasy uroczysk: Sionna, Mingosy, Kadłub oraz Nowiny.
• Fragment mapy z lat 30-tych XX wieku. Zaznaczono dwór (D) oraz lasy przynależne do majątku.
180 A. Połujański, Opisanie...., tom I, s. 95.
174 A. Połujański, Opisanie....., s. 394.

181 Słownik Geograficzny..., tom X, s. 80.

175 Słownik Geograficzny...., tom VII, s. 163.

182 Księga Adresowa Polski..., s. 597.

176 Księga Adresowa.., s. 576.

183 A. Połujański, Opisanie..., s. 394.

177 Połujański A. Opisanie..., tom I, s. 94.

184 Księga Adresowa..., s. 592.

178 Słownik Geograficzny...., tom VII, s. 659.

185 Słownik Geograficzny..., tom X, s. 624 i A. Połujański, Opisanie..., s. 95.

179 Księga Adresowa Polski..., s. 578.

186 Księga Adresowa..., s. 597.
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WOLA SUCHOŻEBRSKA i SUCHOŻEBRY
Wola Suchożebrska stanowiła niegdyś część dużego majątku Suchożebry. W 1874 roku nastąpiło usamodzielnienie
się nowego majątku, liczące w sumie 1272 morgi obszaru, w tym 364 morgi lasu. Natomiast majątek Suchożebry
według danych z końca XIX wieku posiadał 129 mórg lasów urządzonych.187
W początkach XX wieku właścicielem majątku Wola Suchożebrska liczącego w sumie 645 ha był Stanisław
Krasiński.188 Brak danych o majątku Suchożebry z tego okresu. Obecnie ten obszar stanowi część Nadleśnictwa
Siedlce jako uroczysko Wola Suchożebrska.

WILCZONEK
Majątek Wilczonek także stanowił własność rodziny Cieszkowskich. W połowie XIX wieku te lasy były nieurządzone
i liczyły 81 dziesięcin.189 W latach 20-tych XX wieku majątek Wilczonek liczył w sumie 290 ha i należał do hrabiego
Augusta Cieszkowskiego.190 Obecnie ten obszar zwany jest Uroczyskiem Sionna Jacek.

WIERZBNO
• Lasy majątków Ryczyca i Wilczonek na przedwojennej mapie.

Majątek Wierzbno w dużej części składał się z lasów. W połowie XIX wieku rozpoczął się proces urządzania.191
Według danych z Księgi Adresowej Polski z 1929 roku majątek należał do Władysława Suryna i liczył w sumie
261 ha.192 Prawdopodobnie przed samą II wojną światową majątek Wierzbno należał do Jerzego Mieszczańskiego.193

WODYNIE
W połowie XIX wieku majątek Wodynie należał do rodziny Załuskich. Lasy tego majątku były użytkowane „dowolnie”,
jednak rozpoczęto prace nad ich urządzaniem. Obejmowały one około 600 dziesięcin.194
W końcu XIX wieku Wodynie wchodziły w skład gminy Wodynie. Według opisu majątku lasy zajmowały 434
morgi.195
W latach 20-tych XX wieku majątek Wodynie należał do Jana Newelskiego i liczył prawie 500 ha (całość).196
W majątku Wodynie nie zatrudniano gajowych ani strażników leśnych. Lasu pilnował dodatkowo polowy z folwarku
Wodynie.197
W archiwum zachował się plan gospodarczy lasów majątku Wodynie sporządzony zgodnie z rozporządzeniem
Prezydenta RP z 24 czerwca 1927 roku. Według niego lasy majątku liczyły 123,7 ha z czego powierzchnia leśna
stanowiła 122 ha. W tym okresie (lata 30-te) zatrudniano już jednego gajowego. W 1927 roku sporządzono mapy
drzewostanowe (geometra Ludwik Ossowski). Taka mapa istniała już wcześniej i była przygotowana w 1909 roku
przez geometrę Taborowskiego. Wtedy to stworzono plan gospodarczy dla lasów majątku przy zachowaniu 60-letniej
kolei rębu. Plan ten nie został wykonany i powstał nadmiar drzewostanów rębnych.
Mapy drzewostanów z 1909 i 1927 roku wykonano w skali 1: 10 000. Lasy majątku Wodynie tworzyły 4 obręby
leśne nie stykające się ze sobą. Całość podzielono na 5 oddziałów. Dominowały lasy sosnowe. Na przyszłość przyjęto

187 Słownik Geograficzny..., tom XI, s. 543.
188 Księga Adresowa...., s. 538.
189 A. Połujański, Opisanie..., s. 97.
190 Księga Adresowa Polski..., s. 597.
191 A. Połujański, Opisanie..., tom I, s. 81.
192 Księga Adresowa..., s. 578.
193 APL, Wojewódzkie Biuro ds. Finansowo-Rolnych w Lublinie, sygn. 322.

• Lasy okolic Wierzbna na mapie z lat 30-tych XX wieku. Zaznaczono gajówkę (G).

194 A. Połujański, Opisanie..., s. 385 i 394.
195 Słownik Geograficzny..., tom XIII, s. 730.
196 Księga Adresowa Polski..., s. 617.
197 Tamże, k. 74.
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także 60 - letnią kolei rębu. Dalej sporządzono szczegółowe wskazania dla gospodarki leśnej.198
Obecnie jest to prawdopodobnie uroczysko Żebraczka.

WODYŃSKA WOLA
W połowie XIX wieku majątek leśny Wola Wodyńska należał do rodziny Roszkowskich liczył prawie 800 dziesięcin
i użytkowano go bez żadnych planów urządzeniowych.199
W końcu tego samego stulecia cały majątek Wola Wodyńska obejmował 2132 morgi gruntów, w tym 1407 mórg
lasu.200 W latach 20-tych XX wieku majątek Wola Wodyńska liczyła już tylko 55 ha lasów. Lasu pilnował stróż leśny,
który mieszkał w swoim domu.201

ZAWADY
Majątek Zawady wyodrębnił się na przełomie XIX i XX wieku w wyniku podziałów w rodzinie Ścibor - Marchockich.
Majątek Zawady należał do Janiny Ścibor - Marchockiej i liczył 620 ha.202
W archiwum lubelskim zachowała się korespondencja dotycząca lasów tego majątku. Według niej pracował tylko
jeden dozorca leśny bez żadnego wykształcenia. Według pisma właściciela lasów [Dozorca] pilnuje tylko w kradzieży
i strzela włóczące się psy. Lasem sam zarządzam. Wszelkie czynności w lesie dokonywała służba folwarczna.
Dozorca lasów mieszkał w lesie. Zachowała się korespondencja z Komisarzem Ochrony Lasów i Wojewodą Lubelskim
w sprawie trzebieży w obrębie Borowina Zawadzka.203

ŁOWIECTWO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Obecnie są to państwowe uroczyska Zawady.

Łowiectwo w okresie międzywojennym rozwijało się przede wszystkim przy większych majątkach ziemskich.
Właściciele dużych kompleksów leśnych prowadzili tradycyjne polowania dla ziemian.
Łowiectwo innych grup ludności organizował łowczy powiatowy. W tamtym okresie wykupywano od sołtysa czy wójta
prawo do polowań na dzień lub więcej.204 Nie polowano metodą pędzeń, nie było jeszcze przepisów o bezpieczeństwie.
Polowano w kotły, na deptaka i zasiadkę. Strzelano głównie do drobnej zwierzyny: zajęcy, kuropatw, gęsi i bażantów.
Zastrzelone zwierzę stawało się własnością myśliwego, przy większych ilościach pozyskanej zwierzyny sprzedawano
je Żydom. Broń i inne akcesoria kupowano także u Żydów. Ciekawostką jest fakt, że naboje wykonywano w większości
samodzielnie.205
Z zachowanych danych wynika, że tylko jedno koło w Siedlcach kultywuje przedwojenne tradycje łowiectwa. Jest
to koło „Racjonalnego Polowania”, które powstało w 1923 roku.

198 APL, UWL, WRiRL, sygn. 2389.
199 A. Połujański, Opisanie..., s. 394.
200 Słownik Geograficzny..., tom XIII, s. 730..
201 Tamże, k. 67.
202 Księga Adresowa Polski..., s. 538.

204 S. Borowik, 50 lat koła łowieckiego nr 26 „Hubertus” w Międzyrzecu Podlaskim, [w:] „Rocznik Międzyrzecki”, tom XXIX-XXX, s. 304.

203 APL, UWL, Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych, sygn. 2525

205 Tamże, s. 304.
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II WOJNA ŚWIATOWA

zmilitaryzowana, składająca się głównie z niemieckich robotników leśnych. Nadzorowała ona polski personel, organizowała
ochronę lasów i zwalczała polski ruch oporu.209
Brak jest bliższych informacji o organizacji leśnictwa w rejonie Siedlce. Wiemy jednak, że większość pracowników

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa.
Ewakuacja i rozwiązanie Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach przebiegło bardzo szybko. Już 1 września praca
została zdezorganizowana. 2 i 3 września rozpoczęto ewakuację Dyrekcji do Pińska. Spakowano wszystkie dokumenty,
mapy, operaty do skrzyń. Co do pracowników, to ewakuowano tylko tych, którzy wyrazili na to zgodę. Wypłacono
wszystkim 3 miesięczne pobory. 3 września akta Dyrekcji spakowane były już częściowo w pociągu na stacji w Siedlcach,
jednak nastąpiło bombardowanie stacji kolejowej i zarządzono przeładowanie materiałów na chłopskie furmanki i w ten
sposób rozpoczęto ewakuację. Dopiero 7 września wieczorem po bombardowaniu miasta kolumna furmanek ruszyła na
wschód. Nocą 7/8 września pracownicy Dyrekcji dotarli do Łukowa, następnie zatrzymali się na terenach Nadleśnictwa
Kijowiec. Tutaj furmanki zwolniono. Wobec ogólnego chaosu nie można było odnaleźć nowych podwód. Dzień i noc
z 8 na 9 września pracownicy DLP przesiedzieli w lesie wraz z Wojskiem Polskim. Tej nocy nastąpiło bombardowanie
i personel uległ panice i w większości poszedł w rozsypkę. Skrzynie z operatami i mapami zostały zakopane w lesie.
Wykonali to: H. Ostrowski i inż. J. Szczuka z grupą urządzeniowców. Pozostały personel udał się pieszo w kierunku
Pińska, jednak na wieść o wkroczeniu Armii Czerwonej zawrócili w kierunku Siedlec. W drodze powrotnej zatrzymali się
w nadleśnictwie Kamień Koszyrski. W ogólnym chaosie poszczególni pracownicy rozpoczęli wędrówkę do domów.206
W połowie września 1939 roku okolice Siedlec były już pod kontrolą niemiecką. W październiku Niemcy wprowadzili
swój podział administracyjny. Ziemie zachodnie i północne Polski włączono do III Rzeszy. Z pozostałych powołano twór
pod nazwą Generalna Gubernia z siedzibą w Krakowie. Okolice Siedlec włączono do tego niby państwa pod całkowitą
kontrolą niemiecką. Niemcy wprowadzili podział na dystrykty (w rodzaju województw), powiaty i gminy. Praktyczni
Niemcy włączyli powiat siedlecki (zmieniono jego granice) do dystryktu warszawskiego. Okręg siedlecki był położony
bliżej Warszawy niż Lublina, gdzie także powołano siedzibę dystryktu.
Lata wojny były katastrofalne dla polskich lasów. Działania wojenne z 1939 i 1944 roku były niezwykle niszczycielskie.
Walczące wojska dokonywały doraźnych wyrębów na fortyfikacje i umocnienia, na budowę dróg i mostów. Dodatkowo
wiele lasów zniszczono w trakcie bezpośrednich działań wojennych. Trawiły je także pożary.207
Nie tylko bezpośrednie działania wojenne niszczyły polskie lasy. Również działalność niemieckiego okupanta
prowadziła do dewastacji lasów. Już w październiku 1939 roku władze niemieckie postawiły przed administracją leśną
nadzwyczajne wymagania, które miały służyć państwu niemieckiemu. Lasy państwowe zostały przejęte pod bezpośredni
zarząd niemiecki, natomiast lasy prywatne objęto ścisłym nadzorem. Korzystanie z lasów przez prywatnych właścicieli
musiało odbywać się za zgodą władz niemieckich.
W odniesieniu do administracji leśnej obowiązywało rozporządzenie o leśnictwie i łowiectwie w Generalnym
Gubernatorstwie z dnia 31 października 1939 roku. Na mocy tego rozporządzenia istniejące dotychczas organizacje
gospodarki leśnej i drzewnej zostały zlikwidowane. Administracja i zarząd całej gospodarki leśnej zostały przekazane
nadleśnictwom. Wszystkie lasy zgrupowano w nadleśnictwa, które podlegały Inspekcjom Leśnym. W danym dystrykcie
sprawami leśnymi zajmował się Wydział Leśnictwa (Abteilung Forsten). Ten urząd poprzez Inspekcje Leśne kontrolował
całość gospodarki lasów polskich w danym dystrykcie. Niezależnie od formy własności. Z tego powodu bardzo szybko

przedwojennych nadleśnictw i leśnictw pozostała na swoich stanowiskach.
Sprawy łowieckie uregulowano w ten sposób, że powołano 8 państwowych terenów łowieckich. Służyły one
wyłącznie Niemcom.
Już w październiku 1939 roku nałożono na lasy Generalnej Guberni nadzwyczajny kontyngent, który zrealizowano
zimą 1939/1940. Następnej zimy było podobnie. W celu przerobu tak dużej ilości drzewa uruchomiono wszelkie
możliwe tartaki, które musiały pracować na trzy zmiany.210 Ustawy leśne, wydawane dla GG przez niemieckie władze
administracyjne, sankcjonowały w całej rozciągłości prowadzenie na tych terenach rabunkowej eksploatacji lasów. Gdy
normalnie we wszystkich krajach ustawy regulujące wyrąb ustalają jego górną granicę, aby nie dopuścić do samowolnego
zwiększania poboru drewna za szkodą dla lasów, to rozporządzenia niemieckie na odwrót - określały (od jesieni 1940
roku), dolną granicę, poniżej której rozmiar pozyskania nie mógł być obniżony.211
Od czerwca 1941 roku jeszcze bardziej wzmógł się nacisk na polskie lasy. Wiązało się to z wojną ze Związkiem
Radzieckim. W tym okresie następował dodatkowo kryzys paliwowy w Niemczech. Cały transport przestawiano na
gaz generatorowy otrzymywany z drewna. Niemcy wydali rozporządzenia w tej sprawie w lutym 1942 roku.212 Oprócz
drewna Niemcy pozyskiwali także żywicę i korę garbarską - ważne dla przemysłu wojennego.213
Wysiłek wojenny Niemiec z każdym rokiem zwiększał się i dotychczasowe rozmiary eksploatacji lasów były
niewystarczające. W końcu 1942 roku gubernator Hans Frank osobiście zajął się ustaleniem pod kątem szeroko
zakrojonego planu zapotrzebowania drewna na rok 1943.214 Narzucone normy pozyskiwania drewna musieli wykonać
polscy urzędnicy, zatrudniani na niższych stanowiskach oraz robotnicy leśni.
W większości pozostawiono pracowników administracji lasów przedwojennych. Wszyscy mieli bowiem nakaz pracy
na dotychczasowych stanowiskach, również pod okupacją niemiecką.
W trakcie wojny wielkie ubytki zanotowała grupa zawodowa polskich leśników. Szacuje się, że około 10% personelu
lasów państwowych straciło życie w trakcie okupacji niemieckiej. Najbardziej narażeni byli pracownicy terenowi. Największy
ubytek stanowili leśniczowie (29%), następnie gajowi (26%), nadleśniczowie i adiunkci (10%). Prawie połowa z nich
została zamordowana w swoich miejscach pracy, 21% zginęło w obozach koncentracyjnych.215
Powojenne szacunki przekazywały, że lasy województwa lubelskiego (powiat siedlecki tuż po wojnie wchodził
w skład tegoż województwa) straciły całkowicie 10% obszarów przedwojennych. Było to około 23 360 ha. Natomiast
częściowo zniszczonych zostało 6,5% powierzchni przedwojennych lasów, to jest 33 164 ha.216 Według powojennych
szacunków wartość polskich lasów obniżyła się o 28%, natomiast 15% powierzchni stanowiły odtąd nieużytki i nadmiernie
przerzedzone drzewostany.217
W trakcie wojny nie prowadzono prac odnowieniowych, hodowlanych i ochroniarskich. Dla władz okupacyjnych
były to zbędne działania.218
Dodatkowe szkody i straty dotyczyły także zburzenia ładu przestrzennego i czasowego w gospodarce leśnej. Zniszczono
wiele cennych zabytków przyrody, wytępiono chronione gatunki fauny. Nastąpiło ogólne osłabienie zdrowotności lasów.219

wzrosła liczba nadleśnictw w ówczesnej Polsce. Powołano na przykład leśnictwo Mordy i prawdopodobnie także
leśnictwo Siedlce. Podlegały one Wydziałowi Leśnictwa w Sokołowie Podlaskim.208
W 1941 roku w Wydziałach Leśnictwa wydzielono trzy pododdziały: administracyjny, leśny i drzewny. Natomiast
Inspekcje Leśne przemianowano na Urzędy Nadzoru Lasów. Inspekcjom Leśnym i od 1941 roku Urzędom Nadzoru
Lasów podlegały wszystkie lasy: zarówno państwowe jak i prywatne. Ta struktura zarządzania zachowała się do końca
okupacji niemieckiej. Wydziałom Leśnym podporządkowana była straż leśna zwana Forstschutz. Była to formacja

209 Wstęp do inwentarza zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Radomiu, Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Radomiu.
210 Lasy państwowe w Polsce w latach 1944-1990, pod red. J. Brody, Warszawa-Poznań 1997, s. 40.
211 Tamże, s. 40.
212 Tamże, s. 40.
213 Tamże.
214 Tamże, s. 40.
215 Tamże, s. 43.
216 Lasy państwowe w Polsce, pod red. J. Brody, Warszawa-Poznań 1997, s. 41.

206 Leśnictwo polskie w okresie II wojny światowej, Warszawa 1976, s. 123.

217 Tamże, s. 42.

207 Lasy państwowe w Polsce 1944-1990, pod red. J. Brody, Warszawa-Poznań 1997, s. 39.

218 Tamże.

208 Archiwum Nadleśnictwa Sarnaki.

219 Tamże, s. 43.
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LATA 1944-1991
Administracja państwowa w latach 1944-1990
W lipcu 1944 roku wojska Armii Czerwonej wkroczyły do Siedlec. Początkowo władzę przejmowali przedstawiciele
Delegatury Rządu Emigracyjnego na Kraj, bowiem legalnym rządem był Rząd Londyński, który w każdej gminie miał
swojego przedstawiciela. Jednak w lipcu 1944 roku, w Lublinie powołano Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego,
działający pod osłoną ZSRR (faktycznie powstał w Moskwie nieco wcześniej). To właśnie przedstawiciele tego komitetu,
przy pomocy wojsk radzieckich, przejmowali faktyczną władzę w terenie. Po kilku tygodniach od wejścia Rosjan tworzono
na nowo urząd gminy na czele z wójtem. Byli to z reguły ludzie z autorytetem, tolerowani przez wojska radzieckie.
W pierwszym okresie po wyzwoleniu opierano się na przedwojennych rozwiązaniach ustrojowych. Ustanowiony
przez Sowietów PKWN w Lublinie wydawał dekrety w sprawach organizacji obszaru kraju wyzwolonego spod okupacji
niemieckiej. Dnia 21 sierpnia 1944 roku dekret PKWN przywrócił przedwojenne podziały na województwa, gminy
i gromady. Po wojnie powracano generalnie do przedwojennych podziałów administracyjnych na poziomie gromad i gmin.
Przywrócono także powiat siedlecki w graniach przedwojennych. Należał on początkowo do województwa lubelskiego.
Dopiero z początkiem 1949 roku powiat siedlecki włączono do województwa warszawskiego.220
Po 1950 roku następowała zmiana administracji kraju. W tymże roku zlikwidowano urząd starosty i wójta zastąpiony
odpowiednio przez przewodniczącego prezydium powiatowej i gminnej rady narodowej. Gminy funkcjonowały w starych
granicach do 1954 roku. Następnie zostały zlikwidowane i zastąpione przez gromadzkie rady narodowe skupiające po
kilka wsi. W powiecie siedleckim powstało ich kilkadziesiąt. Kilka lat później nastąpił proces ich komasacji w większe
gromady. Gromady kierowane były przez prezydia gromadzkich rad narodowych.
W latach 1973 - 1975 nastąpiły kolejne zmiany. W 1973 powołano gminy na czele z naczelnikami gmin i gminnymi
radami narodowymi.
W maju 1975 roku zakończył się okres działalności powiatów, które działały od niepamiętnych czasów. Powiat
siedlecki został zlikwidowany. Reorganizacji uległy także duże województwa. Powstało województwo siedleckie
z gminami powoływanymi od 1973 roku.
Województwo siedleckie działało do końca 1998 roku i w wyniku ostatniej reformy administracyjnej z 1 stycznia 1999
roku powstały ponownie powiaty, w tym powiaty siedlecki i węgrowski. Powiaty te funkcjonują w ramach województwa
mazowieckiego powołanego także w 1999 roku.
Gminy wiejskie od 1990 roku posiadają osobowość prawną i samorząd. Również powiaty i województwa są
samorządowe.

właściciela, nie przejętych na własność państwa na podstawie dekretu o reformie rolnej;
• Ustawa z 3 stycznia 1946 roku o upaństwowieniu podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, w tym także
zakładów przemysłu drzewnego, których zdolność zatrudnienia przekraczała 50 pracowników na jedną zmianę.221
W lipcu 1944 roku Lubelszczyzna została zajęta przez Armię Czerwoną. Dekret PKWN-u z 6 września tego roku
sankcjonował reformę rolną. Na jego mocy znacjonalizowano większe majątki ziemskie oraz lasy. W grudniu 1944 roku
przejęto formalnie pozostałe obszary leśne.
Trzeba przyznać, że przejęcie większych lasów prywatnych na rzecz państwa nie było jakąś „rewolucją” w dziedzinie
leśnictwa w 1944 roku. Według mojej opinii to właśnie Niemcy w trakcie okupacji (1939-1944) byli faktycznymi
twórcami administracji lasów państwowych. Już w 1939 roku niemiecka administracja państwowa przejęła dawne lasy
państwowe (nadleśnictwa państwowe) i w tym samym czasie przejęła faktyczną władzę nad większymi prywatnymi
lasami, nazywając, grupując je w większe jednostki zwane „nadleśnictwami”. Oczywiście były to działania bezprawne.
Dotychczasowi właściciele mogli korzystać z lasów tylko na własne potrzeby. Po odejściu Niemców okupacyjna
administracja leśna pozostała na swoich stanowiskach. Prywatni właściciele lasów nie powracali po swoją własność.
Wielkie masy wojsk radzieckich przebywające na terenie Lubelszczyzny skutecznie „odstraszały” ich od przejęcia swojej
własności. W tej sytuacji dekrety o reformie rolnej z września 1944 roku i z grudnia 1944 o nacjonalizacji lasów były
tylko potwierdzeniem stanu faktycznego przejęcia już wcześniej administracji nad lasami przez służby państwowe.
Niemieckie podejście do kwestii własności lasów było zbieżne z polityką komunistycznego rządu PKWN. Według niego
lasy powinny być w większości państwowe i podporządkowane polityce państwa. Były to działania sprzeczne z prawem
i krzywdzące dawnych właścicieli lasów, jednak takie były wojenne i powojenne uwarunkowania.
W następnych latach państwo przejęło także lasy samorządowe i należące do Kościoła. W ten sposób 85% ogólnej
powierzchni lasów znalazło się pod zarządem państwa oraz prawie cały przemysł drzewny i leśny.222 W dniu 12 maja
1945 roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął uchwałę o przejęciu zakładów przemysłowych, w tym zakładów
drzewnych na rzecz państwa. W tej uchwale znalazła się także wzmianka o tym, aby gospodarka leśna i drzewna znalazła
się pod jednym zarządem. W końcu czerwca 1945 roku powołano Ministerstwo Leśnictwa na bazie Dyrekcji Naczelnej
Lasów Państwowych. Organizację Ministerstwa określił statut organizacyjny ze stycznia 1946 roku, następnie dekret
z 5 września 1947 roku o zakresie działania urzędu ministra leśnictwa. Dekret ten formalnie znosił Dyrekcję Naczelną
Lasów Państwowych.
Lata 1950-1958 charakteryzowały się wieloma zmianami w strukturze zarządzania lasami państwowymi. Wiązało
się to z przejściem państwa do gospodarki socjalistycznej, począwszy od 1947 roku.
Zasadnicze zmiany wprowadziła uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) z 15 marca 1949 roku
oraz ustawa o państwowym gospodarstwie leśnym z 20 grudnia 1949 roku. Oba akty były ściśle ze sobą powiązane
i to właśnie uchwała KERM-u szczegółowo określała zmiany w lasach państwowych. Uchwała sejmowa tylko formalnie
sankcjonowała zarządzenia KERM-u. Oba akty prawne weszły w życie 1 stycznia 1950 roku. Stracił moc dekret

Ustrój Lasów Państwowych w latach 1944-1991
Cechą charakterystyczną powojennego ustawodawstwa dotyczącego lasów była dwutorowość. Działalność lasów
państwowych i związanego z nią przemysłu drzewnego w postaci tartaków, regulowały przedwojenne przepisy, głównie
dekret wrześniowy z 1936 roku. To ustawodawstwo funkcjonowało do końca 1949 roku. Natomiast przemysł drzewny
działający poza lasami rozwijał się na podstawie powojennego, tworzonego właśnie ustawodawstwa.
Bardzo duże znaczenie miały akty prawne z lat 1944 – 1946, dotyczące upaństwowienia lasów:
• dekret PKWN z 6 września 1944 roku o reformie rolnej. Na podstawie dekretu upaństwowiono lasy wchodzące
w skład nieruchomości ziemskich, liczących ponad 50 ha;
• dekret PKWN z dnia 12 grudnia 1944 roku o upaństwowieniu lasów i powierzchni powyżej 25 ha na jednego

z września 1936 roku, który do tej pory regulował sprawy lasów państwowych. Do ważniejszych postawień nowego
ustawodawstwa należało:
• zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania mogło nastąpić jedynie w wyjątkowych wypadkach i tylko
z zezwoleniem ministra leśnictwa;
• gospodarka w lasach państwowych powinna się opierać na planach urządzenia gospodarstwa leśnego, na podstawie
wytycznych narodowych planów gospodarczych oraz dążyć do utrzymania trwałości i ciągłości użytkowania oraz
wzmożenia produkcyjności lasu, przy zachowaniu jego funkcji pośrednioprodukcyjnych i społecznych;
• Minister leśnictwa sprawuje w stosunku do gospodarstwa leśnego zwierzchnie kierownictwo, nadzór i kontrolę, zaś
administrację wykonuje w odniesieniu do państwowego gospodarstwa leśnego - za pośrednictwem przedsiębiorstw

221 Lasy państwowe w Polsce...., s. 64.
222 Tamże.

220 Dz.U. 1948 nr 49 poz. 371.
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lasów państwowych, w zakresie przerobu drewna - za pośrednictwem przedsiębiorstw przemysłu leśnego. Oddzielono
leśnictwo od przemysłu drzewnego.

W latach 1958 - 1959 zlikwidowano rejony i przeniesiono część ich uprawnień do Zarządów Lasów Państwowych,
które to w 1960 zmieniły nazwę na Okręgowe Zarządy Lasów Państwowych. Równolegle ze zniesieniem rejonów
powstał Naczelny Zarząd Lasów Państwowych, jako organ wykonawczy Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.229

Powołano „duże rejony” w liczbie 16 na bazie dotychczasowych dyrekcji lasów państwowych. Do tej pory dyrekcje

Kolejne zmiany miały miejsce w 1968 roku. Rozporządzeniem Rady Ministrów powołano Lasy Państwowe, które

lasów były jednostkami budżetowymi (zarządami), rejony zaś stawały się wyodrębnionymi przedsiębiorstwami

uzyskały osobowość prawną, działały według rozrachunku gospodarczego i podlegały wpisowi do rejestru przedsiębiorstw

i działały na zasadzie rozrachunku gospodarczego. Obok „dużych” rejonów powstały „małe” rejony, których powołano

państwowych. Stały się też organem administracji państwowej.

ponad 100. Na poziomie dawnych dyrekcji łatwiej było tworzyć tego typu organizmy, były kadry i odpowiednie lokale.

W tym okresie w przemyśle drzewnym następowała konsolidacja przedsiębiorstw w duże, zespolone przedsiębiorstwa

Na niższym poziomie brakowało jednego i drugiego. Małe rejony obejmowały od 7 do 9 nadleśnictw. Według ustawy

państwowe. To samo miało spotkać też pion leśny. Większość nadleśnictw powstałych tuż po wojnie nadal funkcjonowało.

ich naczelnym zadaniem było „bezpośrednie prowadzenie gospodarstwa leśnego” we wszystkich zakresach. Rejony

Postanowiono zmniejszyć ich liczbę. W latach 70-tych zlikwidowano ponad połowę istniejących nadleśnictw poprzez

przejmowały wszystkie zadania dotychczasowych nadleśnictw (hodowla, ochrona lasu, ścinka drewna, wyroby

ich komasację. Tę reorganizację (na szczeblu podstawowym) resort uzasadniał potrzebą lepszego wykorzystania parku

sortymentów, wywóz drewna, pozyskiwanie nasion itp.).223

maszynowego w nadleśnictwach i jednostkach pomocniczo-produkcyjnych oraz usprawnienia techniki i organizacji

Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z 30 grudnia 1949 roku powołano Centralny Zarząd Lasów Państwowych jako

prac leśnych, co przy dotychczasowym rozdrobnieniu było utrudnione. Podkreślano, że celem stworzenia warunków

przedsiębiorstwo państwowe. Jego celem było koordynowanie, kontrolowanie i ogólne kierowanie działalnością

sprzyjającym intensyfikacji gospodarki leśnej należy organizować stałą, wykwalifikowaną siłę roboczą, wdrażać nowe

gospodarczą przedsiębiorstw rejonowych. Centralny Zarząd czuwał także nad przebiegiem urządzania lasów.224

procesy produkcyjne, budować skupione osiedla dla zapewnienia robotnikom odpowiednich warunków socjalno-

W 1951 roku nastąpiła kolejna zmiana. „Duże” rejony przekształcono w okręgowe przedsiębiorstwa lasów państwowych.
W skład okręgów wchodziły „małe” rejony działające na zasadzie rozrachunku ekonomicznego. Rejony rozliczały się
z okręgami, a te dopiero ze Skarbem Państwa. Z chwilą powołania okręgów lasów państwowych Centralny Zarząd Lasów
Państwowych przekształcono w jednostkę budżetową przy Ministerstwie

Leśnictwa.225

bytowych i trwałego związania ich z gospodarstwem leśnym itd.230
W latach 70-tych przemysł drzewny nie miał już ścisłych związków z lasami państwowymi, mimo że podlegał temu
samemu ministerstwu.231

Wraz z tym powstał Centralny

Z końcem 1985 roku Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zostało zlikwidowane i lasy państwowe

Zarząd Przemysłu Leśnego, a także rejonowe przedsiębiorstwa przemysłu leśnego. Ich zadaniem było kierować produkcją

włączono w skład Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych (zarządzał nimi Departament Leśnictwa),

podległych im zakładów drzewnych.

natomiast parki narodowe weszły w skład Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Lasami kierował

Wszystkie powyższe zmiany spowodowały wzrost biurokracji i przejście wielu doświadczonych pracowników

dyrektor naczelny przy pomocy Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych.232

z placówek terenowych do prac biurowych. Spowodowało to braki fachowych sił w terenie. Dodatkowo w tym czasie

Od stycznia 1990 roku nastąpiła kolejna zmiana, lasy państwowe włączono do Ministerstwa Ochrony Środowiska

zwolniono wielu leśników z długoletnim stażem. Nie wszyscy pasowali do ideologicznego wzorca czasów stalinowskich. 226

i Zasobów Naturalnych.233 W 1991 roku uchwalono obecnie obowiązujące ustawodawstwo dotyczące lasów państwowych.

Był to ciężki czas dla robotników leśnych. Niskie stawki płac i brak mieszkań nie sprzyjały fachowości w tej dziedzinie.
Według J. Brody słabość administracji Lasów Państwowych tego okresu wynikała właśnie z niskiej jakości kadr:
zarówno robotników leśnych, leśniczych jak i kadry urzędniczej wśród której często znalazły się osoby zasłużone
w nowej komunistycznej rzeczywistości, ale o niskich kwalifikacjach w służbie leśnej.227
W latach 1955-1956 miały miejsce zmiany w organizacji Lasów Państwowych. Zlikwidowano Centralny Zarząd Lasów
Państwowych oraz połączono Ministerstwo Leśnictwa z Ministerstwem Przemysłu Drzewnego i Papierniczego. Powstał
jeden duży resort: Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Natomiast od 1 października 1956 roku przekształcono
dotychczasowe Okręgowe Przedsiębiorstwa (okręgi) w jednostki budżetowe pod nazwą Zarządy Lasów Państwowych.

Dyrekcja (Okręgowy Zarząd) Lasów Państwowych
w Siedlcach 1944-1975
Siedlecka Dyrekcja Lasów Państwowych w okresie wojny nie pracowała. Wszystkie jej obowiązki przejęły urzędy
niemieckie. W 1944 roku nastąpiło reaktywowanie działalności.

Powstało ich 17, po jednym w każdym województwie. Nadzorowały one prace rejonów lasów państwowych, które

Pierwsze upoważnienie do zabezpieczenia majątków lasów w powiecie siedleckim i gmachów należących do

także od 1956 roku przekształcono w wielozakładowe, samodzielne przedsiębiorstwa lasów państwowych. Było ich

lasów państwowych otrzymał nadleśniczy M. Hausman.234 Przed wojną pracował jako leśniczy leśnictwa Siedlce

w kraju ponad 130. Pracowały one na własnym rozrachunku gospodarczym. W każdym z 17-nastu Zarządów Lasów

w Nadleśnictwie Łuków. W trakcie wojny prawdopodobnie nadal pracował w leśnictwie. To on zabezpieczał mienie Lasów

Państwowych działało od 8 do 10 rejonów, czyli samodzielnych przedsiębiorstw. Prowadziły one gospodarkę leśną

Państwowych i rozpoczął odnowienie prac Dyrekcji tuż po wyzwoleniu. W sierpniu 1944 roku do Siedlec przyjechał

i przemysł leśny.

Wacław Rogiński - dawny, wiekowy już pracownik Lasów Państwowych, który jeszcze w 1935 roku odszedł na emeryturę.

W założeniu poszczególne nadleśnictwa i leśnictwa były oddziałami rejonu. Rejonom narzucono plany, podobnie

W tym okresie lasy państwowe bardzo potrzebowały doświadczonych pracowników. Wielu leśników

jak w całej gospodarce socjalistycznej. Rozbudowano w rejonach piony sprawozdawczości, planowania, finansów

zginęło w czasie wojny, natomiast do zagospodarowania były ogromne połacie znacjonalizowanych

kosztem pionów technicznych. Ucierpiała na tym cała gospodarka leśna. Niedomagania takiego stanu rzeczy zauważały

lasów. Ciekawostką jest fakt, że Wacław Rogiński został powołany na dyrektora jednostki na podstawie

nawet władze PZPR. Już w 1957 roku postulowano likwidację rejonów i uznanie nadleśnictw za podstawowe jednostki

uchwały zebrania leśników z rejonu Siedlec w dniu 21 sierpnia 1944 roku.235 W uchwale czytamy „witamy

gospodarcze leśnictwa.228

229 Tamże, s. 206.
223 Broda J., Historia leśnictwa w .., s. 199.

230 Tamże, s. 212.

224 Tamże.

231 Tamże, s. 214.

225 Tamże, s. 200.

232 Tamże, s. 215.

226 Tamże, s. 201.

233 Tamże, s. 215.

227 Tamże, s. 202.

234 Leśnictwo Polskie w okresie II wojny światowej, Warszawa 1967, s. 316.

228 Tamże, s. 204.

235 Biogram W. Rogińskiego podaje też datę 1 sierpnia.
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z radością fakt szybkiego podjęcia przez Wacława Rogińskiego długoletniego dyrektora lasów państwowych

Lidzbark, Miednik, Młochów, Myszyniec, Nacpolsk, Nowiny, Parciaki, Płock, Popławy, Radziwie, Rykały, Rży, Sierpc,

w Siedlcach pracy nad zorganizowaniem tymczasowego Zarządu Okręgowego Lasów w Siedlcach. Wszyscy pracownicy

Sobolew, Węgrzynów, Zamczysko, Żabieniec i Żołnierka.246

zadeklarowali gotowość do współpracy.
Wacław Rogiński był już legendą w Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach. To on zorganizował jednostkę
w 1920 roku i doprowadził do rozkwitu w latach 30-tych. Teraz po raz drugi w warunkach powojennych przyszło mu
organizować administrację leśną. To za jego czasów zorganizowano wszystkie nadleśnictwa na przełomie 1944 i 1945 roku.
Miejscowa Dyrekcja z czasem przyjęła nazwę Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Warszawskiego z siedzibą
w Siedlcach. Do grona kierownictwa ówczesnej Dyrekcji należeli: Zdzisław Gołębiowski236, Henryk Ostrowski237,
W. Harmata238, W. Wiszniowski239, M. Hausman240, Bolesław Kucharek, Jan Milewski241, L. Szarras i inni.242 Jak

• Nagłówek pism urzędowych Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Warszawskiego z lat 40-tych

widać niektórzy z nich pracowali w Siedlcach również przed wojną. Początkowo okręg działalności Siedleckiej Dyrekcji
obejmował powiaty: siedlecki, garwoliński, ostrowski, węgrowski, miński i radzymiński. Do obszaru działalności Dyrekcji
w Siedlcach początkowo włączono także powiaty radzyński i bialski. Wynikało to z przedwojennej przynależności tych
obszarów do Dyrekcji w Siedlcach. Jednak już w początku 1945 roku przekazano ten obszar pod jurysdykcję tworzonej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
Powyższe obszary to tereny zajęte przez Armię Czerwoną. W trudnych wojennych warunkach należało objąć
administrację nad znacjonalizowanymi lasami i tartakami. Zniszczenia po przejściu frontu były ogromne, wszędzie
przetaczały się masy żołnierzy radzieckich, którzy także dokonywali wielu grabieży i zniszczeń. Brakowało wszystkiego,
przede wszystkim ludzi.
Od stycznia 1945 roku Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Warszawskiego objęła swoją jurysdykcją także
lasy wyzwolonych obszarów. Tu należało także zaprowadzić administrację nad nowymi nadleśnictwami. Dyrekcja
zarządzała obszarem dawnego województwa warszawskiego. Jak trudna była to praca informują nieliczne zachowane
akta powojennej Dyrekcji. Jedna z teczek archiwalnych poświęcona jest napadom rabunkowym na gajówki i leśniczówki
oraz napadom i gwałtom ze strony Armii Czerwonej. Jest to wykaz wielu spraw tego typu.243 Był to niezwykle trudny
okres w dziejach kraju. Trwała walka o władzę w Polsce. Lasy pełne były żołnierzy dawnego podziemia, którzy teraz
z bronią w ręku walczyli o Polską wolną od komunistów.
W lipcu 1945 roku Wacław Rogiński odszedł ze stanowiska dyrektora i objął posadę w Ministerstwie Leśnictwa.
Nowym dyrektorem jednostki został inż. J. Świąder. Z akt powojennych wiemy, że Dyrektor Biura Planowania i Organizacji
był J. Karpiński, a od maja 1948 roku E. Flanczewski, kierownikiem Oddziału Osobowego Bronisław Arcichowski,
kierownikiem Oddziału Zaopatrzenia R. Borkowski, kierownik Biura Inspekcji S. Skibniewski.244 Jak widać następowały
zmiany w obsadzie osobowej jednostki. Nowe czasy wymagały nowych ludzi.
W 1948 roku Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Warszawskiego podlegały 52 nadleśnictwa: Brok, Chojnów,
Ciechanów, Drewnica, Duninów, Dwukoły, Góry, Grabownica, Grójec, Huta Garwolińska, Iłów, Jabłonna - Nieporęt,
Janowo, Jegiel, Kampinos, Kolno, Kostkowo, Kotwica, Kromnów, Laski, Lemany, Leszczydół, Lidzbark, Lipniki, Łąck,

Ciekawostką jest fakt, że Siedlce położone były ówcześnie (do 1948 roku) w województwie lubelskim. W ten sposób
wszystkie lasy Mazowsza zarządzane były z terenu innego województwa.
Na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1949 roku, powołano 16 „dużych rejonów” na bazie
dotychczasowych dyrekcji lasów państwowych. Jeden z nich utworzono w Siedlcach (Rejon Lasów Państwowych Okręgu
Warszawskiego) na bazie dotychczasowej Dyrekcji. Na podstawie zachowanej dokumentacji wiemy, że stanowiska
kierownicze sprawowali w początku lat 50-tych: K. Chadajewski, E. Flanczewski i Bolesław Kucharek.247 Rejon Lasów
Państwowych nadzorował „małe rejony”, których powstało w „dużym” rejonie siedleckim siedem. Był to jednak proces
przekształceń trwający kilka lat. Już w 1952 roku „duże” rejony zostały przekształcone w Okręgowe Zarządy Lasów
Państwowych. Jeden z nich powstał w Siedlcach. Granice administracyjne nie uległy zmianie. Okręgowym Zarządom
podlegały początkowo „małe” rejony, natomiast od 1958 roku nadleśnictwa.
W obszarze działalności OZLP Siedlce powołano 4 zespoły składnic, Ośrodek Transportu Leśnego (przy ulicy
Kazimierzowskiej) oraz Ośrodek Remontowo - Budowlany. W 1958 roku rozpoczęto likwidację (małych) rejonów Lasów
Państwowych jako nieudany eksperyment. Znowu powrócono do idei podziału na okręgowy zarząd i niżej nadleśnictwa
i leśnictwa. Dostosowano podział okręgowych zarządów do podziału administracyjnego. Lata 60-te to czas stabilizacji
struktur OZLP w Siedlcach. W latach 1959-1975 dyrektorem jednostki był Wacław Falkowski248. W początku lat
70-tych zastępcą dyrektora pozostawał Jan Paradowski.249 Kierownikiem Wydziału Zagospodarowania Lasu był
Kazimierz Oprządek.250
Na początku lat 70-tych rozpoczął się etap komasacji nadleśnictw i zmian w granicach OZLP Siedlce. Poszczególne
nadleśnictwa przenoszono do sąsiednich okręgowych zarządów: Lublin, Olsztyn, Łódź, Białystok. Okręgowy Zarząd Lasów
Państwowych w Siedlcach został zlikwidowany z dniem 31 maja 1975 roku. Wiązało się to ze zmianami w strukturze
administracyjnej kraju. Obszar działalności OZLP w Siedlcach połączono z OZLP w Białymstoku tworząc nowy OZLP
w Białymstoku.251 W skali kraju z 17 dotychczas funkcjonujących OZLP pozostało tylko 10.

Łochów, Maków, Mińsk Mazowiecki, Myszyniec, Nowogród, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Parciaki, Platerów, Płock,
Płońsk, Podgórze, Podzamcze, Pomiechówek, Przejmy, Pułtusk, Ryki, Seborki, Siedlce, Sierpc, Skuły, Sławki, Sokołów,
Urle, Warszawa-Wschód, Węgrów i Wiśniewo.245

246 Tamże.

Dodatkowo Dyrekcja zarządzała tartakami: Dalekie, Dęblin - Irena, Działdowo, Falenica, Klin, Klonowo, Leszno,

247 APS, OZLP Siedlce, sygn. 60.
248 Pan Wacław Falkowski urodził się dnia 18 stycznia 1910 roku we wsi Filipy, gmina Wyszki pow. Bielsk Podlaski Jego rodzicami byli Józef Falkowski oraz

242 Leśnictwo Polskie w okresie II wojny światowej, Warszawa 1967, s. 316.

Florentyna z Wyszyńskich. Jego rodzice posiadali drobne gospodarstwo rolne w miejscu jego urodzenia. Dzieciństwo spędził przy rodzicach, pomagając
w drobnych pracach gospodarskich. W czasie Wojny Światowej za okupacji niemieckiej (rok 1917-1920)ukończył 3 oddziały Szkoły Powszechnej
na wsi w zorganizowanych tajnych kompletach nauczania. Po odzyskaniu niepodległości zdał egzamin do I klasy gimnazjum humanistycznego, które
w trudnych warunkach materialnych z powodu niezamożności rodziców ukończył w 1931r. w Węgrowie Podlaskim. Bezpośrednio po maturze został
powołany do odbycia służby wojskowej w Podchorążówce w Krakowie. Po upływie 5-ciu miesięcy został z Wojska zwolniony na skutek choroby lewego
oka, która powstała jeszcze w dzieciństwie. W październiku 1938r. wstąpił na Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Studia ukończył dnia 30 czerwca 1937 r. z wynikiem celującym. W oczekiwaniu na pracę, mieszkał w Warszawie, utrzymując się z korepetycji do grudnia
1937 r. Dnia 6 grudnia 1937r. objął stanowisko leśniczego w Nadleśnictwie Międzyrzec i na tym stanowisku pozostawał przez cały czas do wojny
i w czasie okupacji, biorąc udział w ruchu oporu w stosunku do okupanta. Z dniem 1 lutego 1945 r. został przeniesiony z Urzędu do Biura Produkcji
Drzewa D.L.P. Siedlce w charakterze referendarza. Z dniem 15 marca 1945r. został przeniesiony z urzędu do Nadleśnictwa Państwowego Kostkowo
mianowany nadleśniczym tego Nadleśnictwa. Ożenił się dnia 28 czerwca 1941r. z Jadwigą z domu Kłos. Miał dwie córki, starszą Julittę, ur.8.9.1942r.
i młodszą Alicję, ur.7.9.1944r. W okresie od 01.5.1959r. do 31.1.1975r. pełnił funkcję dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Siedlcach.
W roku 1975 przeszedł na emeryturę.

243 Archiwum Państwowe w Siedlcach (dalej jako APS), Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Siedlcach, sygn. 218, b.p.

249 Poprzednio Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce.

244 APS, Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, sygn. 38.

250 „Sylwan”, 1974 nr 4, s. 65.

245 Podział administracyjny Lasów Państwowych stan na 1 stycznia 1948 roku, mapa.

251 J. Broda, Lasy państwowe w latach 1944-1990, Warszawa-Poznań 1997, s. 127.

236 Biuro Organizacji i Inspekcji.
237 Biuro Produkcji Drewna.
238 Biuro Użytkowania i Zbytu.
239 Biuro Finansowe.
240 Biuro Osobowe.
241 Jeden z najważniejszych badaczy hodowli topoli w Polsce.
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Organizacja Nadleśnictwa Siedlce w okresie powojennym

z nich po jednym strzale, a widząc że obydwaj się przewrócili leśniczy zabrał rower i uciekł do domu. Leśniczy ranny nie

Lata 1944-1949

dochodzenia, celem wykrycia sprawców oraz pociągnięcia tychże do odpowiedzialności karnej za usiłowanie zabójstwa

Niestety brak jest archiwalnych dokumentów dotyczących Nadleśnictwa Siedlce z czasów lat 40-tych i 50-tych.

został, kożuch jest przestrzelony czterokrotnie. Dyrekcja prosi o wydanie zarządzenia przeprowadzenia energicznego
leśniczego Rudolfa Smolarczyka.254 Taka była rzeczywistość powojennych leśników.
Niewiele posiadamy danych o organizacji administracji leśnej i gospodarki z lat 40-tych i 50-tych XX wieku.

Dokumentów z tamtych czasów jest bardzo niewiele. Na podstawie dekretów o reformie rolnej z 6 września 1945 roku
komisarze ziemscy znacjonalizowali majątki ziemskie na terenach pod władzą PKWN-u z Lublina. Grunty rolne przekazano
pod zarząd państwa lub też rozparcelowano między dawnych robotników rolnych. Lasy przekazano natomiast pod
zarząd Lasów Państwowych. Wokół Siedlec już dotychczas istniały spore obszary lasów państwowych, natomiast
po 1944 roku ich przyrost był tak znaczny, że podjęto pomysł (istniejący już w latach 20-tych XX wieku) powołania
samodzielnego Nadleśnictwa Siedlce. Prawdopodobnie takie nadleśnictwo funkcjonowało już w trakcie okupacji
niemieckiej, co sprzyjało jego organizacji.

• Pieczęć Nadleśnictwa Siedlce z 1945 roku i podpis Mieczysława Hausmana.

Pierwszym nadleśniczym w nowo utworzonym w 1945 r. Nadleśnictwie Siedlce został Mieczysław Hausman,
który w latach 1927-1939 kierował leśnictwem Siedlce w Nadleśnictwie Łuków (w czasie okupacji niemieckiej był
leśniczym w tym leśnictwie). Po odejściu z Nadleśnictwa Siedlce pracował w resorcie leśnictwa w Warszawie.

Rejon Siedlce 1950-1958

Przed przejściem na emeryturę był zastępcą Naczelnego dyrektora L.P. ds. ekonomicznych. Większość Nadleśnictw
w tym regionie powstała w oparciu o struktury wytworzone w trakcie okupacji i prawdopodobnie w tym przypadku
było podobnie. Na stanowiskach nadleśniczych, leśniczych i gajowych bardzo często pozostali dawni pracownicy
z czasów okupacji lub wcześniejszych. Brakowało fachowców. Należało tylko przedstawić zaświadczenie od lokalnych
władz, że dany pracownik zachowywał się w czasie wojny nienagannie z punktu widzenia polskiego i nie przyczyniał
się do dewastacji lasu. Według powojennych opracowań tematu większość byłych leśników przeszła taką weryfikację
nienagannie.252 W powojennych warunkach Nadleśnictwo Siedlce powstało jesienią 1944 lub na samym początku
1945 roku. W archiwum Nadleśnictwa zachowany jest dokument przejęcia obszarów lasów majątku Nowiny w gminie
Wodynie o powierzchni 447 ha przez Nadleśnictwo Siedlce. Dokument nosi datę 12 stycznia 1945 rok. Protokół
zdawczo - odbiorczy podpisał Nadleśniczy Mieczysław Hausman.253 W kolejnych latach nadleśniczymi jednostki byłi:
1. Bohdan Pilitowski (1946) – krótko sprawował funkcję nadleśniczego po powrocie ze służby wojskowej;
2. Józef Mentrak (1946-1948) – przed wojną pracował w lasach na tzw. Kresach Polski Po zajęciu tych terenów we
wrześniu 1939 r. przez Związek Radziecki był represjonowany. Po wojnie wrócił do kraju i pracował na stanowisku
nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlca a następnie w Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki kolejno jako nadleśniczy i adiunkt.
3. Wacław Młodek (1948) – początkowo był leśniczym leśnictwa Mordy, przez krótki okres pełnił funkcję nadleśniczego;

W latach 1950-1958 w Siedlcach funkcjonował Rejon Lasów Państwowych Siedlce. Skupiał on kilka sąsiednich
nadleśnictw stając się samodzielną jednostką. Zadania nadal istniejących nadleśnictw zostały sprowadzone do pełnienia
funkcji oddziałów danego rejonu. Nie posiadały one dotychczasowej autonomii. Brak jest bliższych danych o tym okresie.
Wiemy, że Rejon Siedlce był jednym z 7 rejonów podległym „dużemu” Rejonowi i następnie Okręgowemu Zarządowi
Lasów Państwowych w Siedlcach. W opisywanym okresie kierownikiem jednostki był Stanisław Jarmarkiem, który
przed wojną pracował w lasach wschodniej Polski. Po zajęciu tych terenów przez Związek Radziecki podzielił los innych
leśników i został wywieziony na Syberię. Po utworzeniu na terenie ZSRR Wojska Polskiego, zgłosił się do Armii Andersa
i przeszedł z nią szlak bojowy. Walczył m.in. pod Monte Cassino. Podczas pobytu we Włoszech ożenił się z Włoszką
i po wojnie wrócił do Polski. Najpierw był leśniczym Leśnictwa Seroczyn a następnie Nadleśniczym Nadleśnictwa
Siedlce w latach 1951- 1958, skąd został przeniesiony na stanowisko nadleśniczego w Nadleśnictwie Łosice. Następnie
pracował w Wydziale Transportu Drewna w OZLP w Siedlcach. W tym czasie uległ chorobie nowotworowej ( rak płuc)
i wkrótce zmarł.
W 1958 roku Rejon Siedlce został zlikwidowany. Nadleśnictwo Siedlce na nowo rozpoczęło samodzielną działalność.

4. Stanisław Wawrzeński (1948-1950) – przed wojną był nauczycielem na terenach wschodniej Polski. W latach
1948-1950 pracował w Nadleśnictwie Siedlce na stanowisku nadleśniczego. Następnie został zastępcą Dyrektora

Nadleśnictwo Siedlce 1958-1991

Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Siedlcach ds. użytkowania lasu.
Powojenny stan lasów siedleckich był katastrofalny. Już w latach 30-tych XX wieku było z tym nie najlepiej. Wpływ
na to miała zakończona wojna oraz liczne kradzieże ze strony okolicznej ludności.
W zespole archiwalnym Okręgowej Dyrekcji Lasów w Siedlcach zachowała się także teczka dotycząca napadów
na leśników w pierwszych latach powojennych. Na przykład 16 grudnia 1946 roku Dyrekcja Lasów Państwowych
w Siedlcach przesłała do Prokuratora Sądu Okręgowego w Siedlcach następujące pismo: Dyrekcja donosi, że w dniu
9 grudnia br. został napadnięty przez dwóch nieznanych osobników leśniczy leśnictwa Zbuczyn Smolarczyk Rudolf,
[który] powracając na rowerze z odbiórki w lesie. Został on obstrzelany 8 strzałami. Wówczas leśniczy ukrył się
w rowie, a bandyci myśląc, że został zabity podeszli blisko. Leśniczy mając broń myśliwską nabitą loftkami, dał do każdego

Ważną datą w historii Nadleśnictwa Siedlce jest rok 1958. W tymże roku zlikwidowano Rejon Lasów Państwowych
Siedlce i powołano ponownie samodzielne Nadleśnictwo Siedlce. Mimo że Nadleśnictwo funkcjonowało także w latach
1950-1958 to było tylko oddziałem i rok 1958 traktowano w dokumentacji archiwalnej jako powołanie na nowo tej
jednostki. Miało to miejsce na podstawie zarządzeniem nr 272 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
10 września 1958 roku. Nadleśnictwo wpisano do rejestru przedsiębiorstw państwowych w Ministerstwie Finansów
(ERP 5387/59, poz. 52). W Wydziale Finansowym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach zgłoszono
21 lutego 1959 roku.
W skład nadleśnictwa wchodziły ówcześnie leśnictwa: Mościbrody, Sinołęka, Stok Wiśniewski, Seroczyn, Zbuczyn

252 Leśnictwo Polskie w okresie II wojny światowej, Warszawa 1967, s. 318.
253 Archiwum Nadleśnictwa Siedlce, protokół przejęcia lasów majątku Nowiny.
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254 APS, OZLP, sygn. 218, b.p.
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i Mordy. W sumie 6 leśnictw, przy podziale na 19 obwodów i 1 dozorze małego obchodu (Krzymosze). Lasy niepaństwowe

Szczegółowe dane dotyczące organizacji Nadleśnictwa Siedlce przedstawia Plan Urządzania Lasu z 1974 roku:

nadzorowane przez Nadleśnictwo o powierzchni 16 509 ha dzieliły się na 8 obwodów I kategorii i 6 obwodów II kategorii.255

L.p.

LEŚNICTWO

POWIERZCHNIA
LASÓW
PAŃSTWOWYCH w ha

POWIERZCHNIA
LASÓW
PRYWATNYCH w ha

1

Paprotnia

9,56

1580,75

2

Suchożebry

93,19

1092,58

3

Mokobody

22,9

1018,6

4

Mordy

89,17

1061,01

5

Sokuła263

448

964,81

6

Niwiski264

191,64

689,35

7

Sucha

446,19

560,2

8

Grębków

186,66

923,33

Powołanie nowych, mniejszych województw w 1975 roku wymuszało niejako reorganizację lasów państwowych.

9

Wierzbno265

183,47

884,71

Dostosowano okręgi lasów państwowych do nowego podziału administracyjnego. Niekiedy dzielono istniejące od

10

Osówno266

115,33

783,21

wielu dziesiątek lat nadleśnictwa według nowych granic administracyjnych. Był to zabieg sztuczny i szkodliwy dla

11

Pucharka

529,39

873,01

lasów. Wymuszało to aktualizowanie obowiązujących planów gospodarczych. Obszar dawnego Okręgu Zarządu Lasów

12

Krzesk

637,71

520,41

Państwowych przyłączono do Okręgu Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku. Już wkrótce rozpoczęto zmiany

13

Tarcze267

82,78

917,27

w granicach okręgowych zarządów. Celem było dostosowanie granic Okręgowych Zarządów do granic województw.

14

Zbuczyn

70,89

887,78

Zarządzenie wydano 9 kwietnia 1977 roku, ale nie zostało opublikowane.259 Weszło w życie 1 stycznia 1978 roku.

15

Stok Wiśniewski

946,68

459,06

Nadleśnictwa nowo powołanego województwa: Siedlce, Łuków, Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Sarnaki i Łochów włączono

16

Wiśniew268

17

Skórzec269

18

Kotuń270

19

Bojmie

579,26

379,20

20

Dąbrówka271

26,67

907,73

Państwowych w Siedlcach. Na czele jednostki stał Bolesław Iwańczuk, zastępcą był Wacław Młynarczyk, księgową

21

Żeliszew272

33,54

1030,76

Bogumiła Górzna.

22

Olszyc273

180,76

981,31

23

Wodynie2734

422,08

859,35

24

Seroczyn

706,96

199,45

RAZEM

6071,25

20732,14275

Siedzibą Nadleśnictwa była ulica ks. J. Poniatowskiego 2 w Siedlcach. Nadleśnictwo podlegało pod Okręgowy Zarząd
Lasów Państwowych w Siedlcach.
Obszar Nadleśnictwa podlegał zmianom. W 1974 roku Nadleśnictwo Siedlce posiadało 6071,25 ha powierzchni.
W tym 477,88 ha powierzchni nieleśnej.256 W stosunku do 1964 roku obszar Nadleśnictwa zwiększył się o 859 ha.
Zmiana wynikła z powodu odłączenia od obszaru Nadleśnictwa obszaru 249, 96 ha oraz przyjęcia do obszaru
Nadleśnictwa 1 109,21 ha. Największy teren przyjęto z Nadleśnictwa Węgrów (927 ha) na podstawie zarządzenia
Okręgowego Zarządu Lasów w Siedlcach.257
Dzięki danym z Planu Urządzania Lasu z 1974 roku, znamy stan Nadleśnictwa z połowy lat 70-tych. Lasy Nadleśnictwa
położone były ówcześnie w gminach: Dobre, Mordy, Paprotnia, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Kotuń, Zbuczyn,
Wiśniew, Skórzec, Wodynie, Wierzbno, Grębków oraz miasta Siedlce.258
Do połowy lat 70-tych Nadleśnictwo Siedlce podlegało pod Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Siedlcach.

do Okręgowego Zarządy L.P. w Lublinie. Powyższa decyzja weszła w życie na podstawie zarządzania Rady Ministrów.
W ten sposób z początkiem 1978 roku Nadleśnictwo Siedlce włączono w skład Okręgu Lasów Państwowych w Lublinie.
Obszar lasów państwowych w ramach Nadleśnictwa obejmował ówcześnie 6 072 ha. Nadleśnictwo sprawowało nadzór
nad 20 679 ha lasów niepaństwowych. W sumie było to 26 751 ha.260
Jednostkami organizacyjnymi wspomagającymi prace Nadleśnictwa Siedlce, i nie tylko, był Zespół Składnic Lasów

W Siedlcach funkcjonował też Ośrodek Transportu Leśnego pod dyrekcją Ryszarda Borkowskiego, jego zastępcą
był Marian Kopeć, księgowym Kazimierz Kryński.261
Z dniem 1 stycznia 1984 roku powołano nowe Okręgowe Zarządy Lasów Państwowych. Powstał Warszawski

1479,9
68,42

949,12

Zarząd L.P. z siedzibą w Warszawie. W jego skład włączono obszar ówczesnego województwa siedleckiego, czyli także
Nadleśnictwo Siedlce.262 Tak jest do chwili obecnej.

263 Siedziba w Siedlcach.
264 Siedziba w Siedlcach.
265 Siedzina w Grębkowie.
266 Siedziba w Grębkowie.
267 Siedziba w Zbuczynie.
255 APS, Nadleśnictwo Siedlce, protokoły kontroli 1962-1965.

268 Siedziba w Siedlcach.

256 Archiwum Nadleśnictwa Siedlce, Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce 1974-1984.

269 Siedziba w Gołąbku.

257 Tamże, s. 17.

270 Siedziba w Siedlcach.

258 Tamże, s. 10.

271 Siedziba w Gołąbku.

259 J. Broda, Lasy państwowe w Polsce, 1944-1991, Warszawa - Poznań 1997, s. 86 i 456.

272 Siedziba w Siedlcach.

260 Lasy Lubelszczyzny 1944-1984, Lublin 1984, załącznik nr 12.

273 Siedziba w Siedlcach.

261 Tamże, załącznik nr 12.

274 Siedziba w Nowinach.

262 J. Broda, Lasy państwowe w Polsce, 1944-1991, Warszawa - Poznań 1997, s. 128.

275 Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce 1974-1984.
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721,24
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Cechą charakterystyczną Nadleśnictwa Siedlce jest rozdrobnienie kompleksów leśnych należących do państwa.
W 1974 roku położone były w 105 fragmentach. Były to:

KOMPLEKS - UROCZYSKO

POWIERZCHNIA RAZEM w ha

Popowizna

39,88

Czołomyje I

13,92

Czołomyje II

24,24

Czołomyje III

11,13

Kiesz 2A

9,56

Mordy

481,02 (stanowiło 8% całości)

Leśniczówka

29,56

Podszopiel I

0,96

Choinki Małe

2,69

Choinki Duże

15,16

Golice

201,07

Kolonia Golice I

5,31

Kolonia Golice II

0,91

Kolonia Golice III

1,91

Krynica I

2,25

Krynica II

1,11,

Krynica III

35,15

Mokobody

10,52

Wola Suchożebrska

54,68

Chodów

70,24

Podwymyśle

11,74

Olszyny

3,75

Resztówka

3,76

Niwiski I

169,64

Niwiski II

14,49

Kadłub

87,35

Mingosy

23,19

Sionna

109,99

Nowiny

32,19

Nowiny II

5,32

Sionna Jacek

129,83

Sędziwizna

20,36

Wólka Proszowska

2,09

Wólka Proszowska II

0,96

Wólka Proszowska III

9,33

Kopcie I

5,9

Kopcie II

3,61

Gałki I

14,88

Gałki II

9,85

Ryczyca I

70,25

Ryczyca II

24,51
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KOMPLEKS - UROCZYSKO

POWIERZCHNIA RAZEM w ha

Ryczyca III

72,27

Potok Gozdy

64,22

Zawady I

157,27

Zawady II

2,06

Krzesk I

57,77

Krzesk II

7,56

Krzesk III

103,64

Dębowiec

82,78

Zbuczyn

308,44

Zbuczyn Leśniczówka

0,97

Sekuła

156,82

Mościbrody

111,9

Gołobórz

37,18

Koty

44,07

Myrcha Łęki

3,68

Myrcha Stok

749,85

Kownata I

25,78

Kownata II

5,2

Kępa Żeliszewska

4,01

Kaleń

12,66

Grala

14,01

Stanisławów

68,42

Budy Wodyńskie

14,47

Szostek

14,16

Resztówka

2,43

Lucynów

18,97

Leszczyny

95,78

Lucynów B

34,95

Kamieniec III

35,24

Kamieniec II

10,11

Kamieniec I

188,84

Kamieniec IV

3,83

Żebraczka

27,2

Kępa

26,77

Jedlina

130,09

Seroczyn

14,83

Seroczyn I

631,32

Seroczyn IV

20,13

Seroczyn III

40,68

Smolanka III

1,16

Smolanka II

21,01

Smolanka IV

6,65

Smolanka V

0,4
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Roman Sławiński zarządzał Nadleśnictwem Siedlce przez długie lata, aż do 28 lutego 1995 roku.278

KOMPLEKS - UROCZYSKO

POWIERZCHNIA RAZEM w ha

Smolanka VI

21,87

Smolanka VII

10,36

Smolanka VIII

6,62

Smolanka IX

0,78

Osówno

71,62

leśniczymi byli: Piechotka Stefan, Wójtowicz Zbigniew, Król Jerzy, Sawicki Tadeusz, Trocki Mikołaj, Duda Czesław, Pawlak

Cegielnia

9,4

Stanisław, Szpura Zbigniew, Iwanowski Marek, Bukład Krzysztof, Tkaczyk Marian, Kubryń Antoni, Kożuchowski Henryk,

Rusin

17,21

Ratyński Włodzimierz. W latach 70-tych było też stanowisko leśniczego administracyjnego, zajmował je Stanisław Małecki.

Pawłówka

147,73

Ważne stanowisko w ramach Nadleśnictw zajmował w tamtym okresie główny księgowy. W latach 1958 - 1961
roku na tym stanowisku pracował W. Mazur. Od jesieni 1961 roku zastąpił go Wacław Wierzchucki, od 1 października
1965 roku na tym stanowisku pracował Stanisław Magdziak.279 W latach 70-tych i 80-tych główną księgową była
Urszula Prudziłko.280
Dużo trudniej ustalić skład pozostałej załogi Nadleśnictwa. Wynikało to z dość dużej płynności kadr. W 1977 roku

Na podstawie dokumentów Nadleśnictwa możemy też ustalić niektórych innych pracowników. W początku lat 60-

Wierzbno

22,6

tych XX wieku w biurze Nadleśnictwa pracowali ponadto: rachmistrz Teresa Grytner, kasjer Bogdan Kaska (od 1960

Pruska Choinka

13,14

roku). Wymienia się też brakarza rejonowego Cz. Chmielewski.281

Kwaśnianka

87,87

Sucha III

15,78

Leśnictwo Sucha

1,54

Sucha II

15,92

Sucha I

219,16

Nowy Folwark

Kadra robotników stałych, bardzo płynna wynosi 28 na stan docelowy 26, nabór robotników dorywczych obecnie

Stawisko

7,46
186,66

Razem

6071,25

z robotnikami dorywczymi jest w leśnictwie Sinołęka i Stok. Na pięciu pilarzy posiada Nadleśnictwo trzy piły motorowe.

W latach 60-tych funkcjonowali jeszcze gajowi. W początku tej dekady na tych stanowiskach pracowali: Tyszkiewicz,
Kulikowski, Pietrzak, Kołodziejak, Szostek i Zbyszewski.282 W 1969 roku gajowymi byli między innymi: Józef Gielo,
Marian Strzałek, Jerzy Myrcha, Jan Podstawka, Stanisław Pawlak, Jan Zychowicz, Jan Kulikowski, Jan Szostek, Mirosław
Rosa, Apolinary Bielak.283
Siedzibą Nadleśnictwa w latach 70-tych był lokal przy ulic. Bolesław Prusa 18.
Kadra robotników leśnych jeszcze bardziej podlegała zmianom. W aktach z 1967 roku zapisano następującą notatkę:
jest wystarczający, zwłaszcza w leśnictwie Seroczyn, gdzie w chwil inspekcji pracowało 80 robotników. Najsłabiej
Niezbędnym jest przydział dalszych dwóch pił. Z zakresu BHP na niezbędnie potrzebnych pięciu schronów zrębowych

Problemem Nadleśnictwa Siedlce jest właśnie rozdrobnienie poszczególnych działek leśnych położonych pomiędzy
prywatnymi działkami leśnymi. Niewiele jest tutaj większych, zwartych kompleksów leśnych.

są tylko trzy. Niewystarczająca jest ilość hełmów wraz ze stożkami filcowymi, brak jest dla nowych robotników
nakolenników.284

Zagospodarowanie lasów w Nadleśnictwie Siedlce
w okresie powojennym

Pracownicy Nadleśnictwa Siedlce w latach 1958-1991
Kierownikiem Nadleśnictwa pozostaje Nadleśniczy. Po reaktywacji Nadleśnictwa Siedlce w 1958 roku na czele
jednostki stanął Jan Paradowski. Kierował nadleśnictwem do końca 1964 roku.
Od 1 stycznia 1965 roku do 30 września 1969 roku na tym stanowisku pracował mgr inż. Henryk Tomczuk, który

Powojenne prace urządzeniowe lasów rozpoczęto wiosną 1945 roku. Reaktywowana Dyrekcja Naczelna Lasów
Państwowych wydała zarządzenie w sprawie przeprowadzenia prowizorycznej ewidencji stanu posiadania lasów. Celem

był absolwentem studiów leśnych A.R. w Poznaniu i po obyciu stażu pracował od roku 1960 w Nadleśnictwie Siedlce
na stanowisku adiunkta a następnie nadleśniczego.
Z dniem 1 października 1969 roku kierownictwo jednostki przejął Piotr Domański. Jego kariera zawodowa
w Nadleśnictwie Siedlce rozpoczęła się od odbycia w nim zaraz po studiach stażu, następnie był adiunktem i nadleśniczym
w tym nadleśnictwie. Był również zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Łuków.
Wkrótce po objęciu przez niego kierownictwa organ nadzorujący, czyli ówcześnie Okręgowy Zarząd Lasów
Państwowych w Siedlcach zwolnił go ze stanowiska i z dniem 1 lipca 1971 roku to stanowisko ponownie objął Henryk
Tomczuk. Piotr Domański pracę zawodową zakończył jako leśniczy w Nadleśnictwie Siedlce.
Od 1 października 1976 roku na nowego Nadleśniczego powołano inż. Romana Sławińskiego, jego zastępcą był
inż. Zdzisław Szyba.276 Te same osoby tworzyły kierownictwo Nadleśnictwa Siedlce w następnych latach.277 Henryk
Tomczuk pracował następnie na stanowisku kierownika Oddziału Leśnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach,
gdzie zakończył swoją karierę zawodową.

278 Roman Sławiński (1936 – 2002), urodził się 27 października 1936 roku w Brześciu nad Bugiem. Pochodził z robotniczej rodziny. Ojciec w czasie

II Wojny Światowej został powołany do Wojska Polskiego. W 1944 roku jako repatriant razem z matką przyjechał do Polski i zamieszkał w Białej Podlaskiej.
Po zakończeniu wojny dołączył do nich ojciec, który wkrótce podjął pracę na kolei. W 1954 r. ukończył liceum ogólnokształcące i rozpoczął studia na
Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył je wiosną 1959 r. uzyskując tytuł inżyniera. W kwietniu 1959 r.
rozpoczął pracę w Rejonie Lasów Państwowych Białowieża w Nadleśnictwie Starzyna, następnie w Leśnictwie Topiło jako praktykant techniczno - leśny
p.o. leśniczy. W 1959 roku został awansowany na stanowisko leśniczego Leśnictwa Topiło. Z dniem 01.06.1960 r. został zatrudniony na stanowisku
adiunkta w Nadleśnictwie Rudka w OZLP Białystok. Z uwagi na sprawy rodzinne przeniósł się do pracy w OZLP Lublin. Pracował w Nadleśnictwie
Międzyrzec (od 1963 roku) i Grabarka do 1972 roku na stanowisku Nadleśniczego. W międzyczasie podjął studia podyplomowe w zakresie użytkowania
lasu i transportu leśnego na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Na skutek reorganizacji tj. włączenia Nadleśnictwo Grabarka do
Nadleśnictwa Międzyrzec w latach 1972 - 1974 pracował nadal na terenie Nadleśnictwa Międzyrzec jako adiunkt techniczny. W dniu 27.10.1974 r.
na własną prośbę został przeniesiony do biura Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Siedlcach, gdzie powierzono mu funkcję specjalisty,
a od 1.01.1975 został naczelnikiem Wydziału Planowania Organizacji, Zatrudnienia i Płac. Po zlikwidowaniu OZLP w Siedlcach z dniem 01.07.1975 r.
Roman Sławiński został powołany na stanowisko zastępcy kierownika Zespołu Składnic Lasów Państwowych Siedlce Okręgowego Zarządu Lasów
Państwowych w Białymstoku. Z dniem 01.10.1976 roku dyrektor Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku powołał Pana Sławińskiego
na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku. Po odwołaniu ze stanowiska w dniu
28.02.1995 pracował na stanowisku inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Siedlce do chwili przejścia na emeryturę w dniu 31.10.2001 r. Na podstawie
materiałów Nadleśnictwa Siedlce.
279 APS, Nadleśnictwo Siedlce, protokoły kontroli 1962-1965.
280 Lasy Państwowe Lubelszczyzny, 1944-1984, Lublin 1984, załącznik nr 11.
281 APS, Nadleśnictwo Siedlce, protokoły kontroli 1962-1965.
282 Tamże.

276 Lasy Państwowe Lubelszczyzny, 1944-1984, Lublin 1984, załącznik nr 11.

283 Tamże, protokoły kontroli 1971-1973.

277 Tamże, załącznik nr 12.

284 Tamże. protokoły kontroli 1965-1969.
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było zebranie danych o stratach z czasów wojny oraz uzyskanie informacji do opracowania przybliżonych tabel klas
wieku drzewostanów, aby ustalić etaty rębne dla poszczególnych regionalnych dyrekcji i nadleśnictw. W przeciągu 1945
roku zebrano materiał inwentaryzacyjny.285

Przebieg definitywnego urządzania lasu, podobnie jak z urządzaniem prowizorycznym, był pełen trudności. Wynikało
to z nadmiernego rozmiaru użytkowania gospodarczego lasu.295
Prace nad definitywnym urządzeniem trwały przez niemal 10 lat. Prowadzono je na podstawie wspomnianej instrukcji

Na podstawie instrukcji z 8 września 1945 roku rozpoczęto przygotowania do prowizorycznego planu urządzenia

z 1957 roku. W tym okresie dokonano regulacji stanu posiadania (likwidacja szachownic gruntów, likwidacja służebności,

lasów na okres do 1951 roku. W teren ruszyły grupy urządzeniowe, które były jednak dość słabo przygotowane do

ustalenie stanu posiadania). Przeprowadzono prace nad urządzaniem lasu oraz w zakresie inżynierii leśnej (melioracja,

pracy, brakowało kadr. Powyższa instrukcja urządzeniowa wzorowana była na podobnych z okresu międzywojennego.

projektowania dróg). W latach 1967-1968 zakończyły się prace nad definitywnym urządzaniem lasu.

Prace postępowały bardzo powoli.286 Taksacja z tego okresu ograniczała się do opisu terenu, gleby i drzewostanu.

Urządzenie to było niewątpliwie największym po wojnie i zarazem najważniejszym osiągnięciem służb urządzeniowych.296

Nie uwzględniano typu siedlisk. Wyliczano etat powierzchniowy, natomiast etat masowy wynikał z sumy miąższości

Było to wielkie przedsięwzięcie, przy zastosowaniu jednolitej metody pomiaru i z takim samym stopniem dokładności.

przeznaczonych do wyrębu drzewostanów.287 Koleje rębności przyjęto według przybliżonej tabeli klas wieku (gospodarstwa

Było to pierwsze tak duże wyzwanie, jakie stanęło przed Lasami Państwowymi.297 Na podstawie tych prac w latach

iglaste 80-100 lat, dębowe 120-140 lat, bukowe 80-100 lat, olszowe i grabowe 60-80 lat, inne liściaste 40-60 lat).

1968-1969 dokonano aktualizacji zasobów drzewnych, określono potencjalne możliwości produkcyjne oraz opracowano

Stosowano w tym okresie metodę zrębno zupełnej.288

prognozy rozwoju gospodarstwa leśnego na kilka następnych dekad.298

W trakcie prac w zakresie prowizorycznego urządzenia lasów ukazało się zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia

Kolejny cykl prac urządzeniowych zwano „pierwszą rewizją planów urządzenia gospodarstwa leśnego”. Prace te

28 września 1948 roku w sprawie zmiany zasady zagospodarowania lasów państwowych. Zakładało ono przebudowę

trwały w latach 1968 - 1978. Prowadzono je na podstawie instrukcji z 19 lipca 1969 roku. W roku gospodarczym

drzewostanów z jednogatunkowych na mieszane. Wprowadzała także system przerębowy czyli tak zwaną bezzrębówkę.

1979/1980 rozpoczął się drugi cykl prac rewizyjno - urządzeniowych według znowelizowanej instrukcji na podstawie

W 1949 roku nowe zarządzenia weszły w życie wprowadzając metodę zagospodarowania lasów siedliskowo - bezzrębową.

zarządzenia ministra z dnia 1 grudnia 1970 roku. W tych pracach rewizyjnych stosowano po raz pierwszy elektroniczne

Nowa metoda miała łączyć w sobie odnowienie, pielęgnowanie i użytkowanie z urządzaniem gospodarstwa leśnego.

techniki obliczeniowe.299

Miało to dotyczyć głównie boru mieszanego i zamożniejszych typów. Celem tego było przebudowanie drzewostanów

Ostatnią istotną decyzją w tym zakresie było zarządzenie Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z 24

z jednogatunkowych na mieszane o zróżnicowanej strukturze gatunkowej i wiekowej odpowiednio do warunków

października 1986 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji urządzenia lasu. Dołączono do niego jednolity tekst

siedliskowych.289

dotychczasowych korekt wraz z nowymi zmianami i uściśleniami.300

Był to eksperyment w polskich lasach, w sytuacji gdy brakowało kadr i trwały prace nad prowizorycznym urządzaniem

Niestety nie zachowały się pierwsze powojenne elaboraty urządzania lasu Nadleśnictwa Siedlce. Prawdopodobnie

lasu. Cel był polityczny, aby w sytuacji gwałtownego uprzemysłowienia kraju pozyskać jak najwięcej surowca drzewnego.

pierwszy plan urządzania lasu w formie prowizorycznej powstał tuż po zakończeniu II wojny światowej. Powstawały

Pod płaszczykiem nowej gospodarki leśnej planowano w praktyce zwiększenie rocznych etatów pozyskania drewna.290

one we wszystkich nadleśnictwach powojennych, najczęściej w latach 1946 - 1947.

Ubocznym, ale również ważnym negatywnym skutkiem stosowania bezzrębówki oraz prowadzonej przez władze polityki

W tym okresie lasy Nadleśnictwa Siedlce podzielono na trzy gospodarstwa:

gospodarczej w zakresie użytkowania lasu, było obniżenie się etyki zawodowej wśród leśników terenowych, zwłaszcza
użytkowników. Dla nich ważniejszą sprawą było spełnienie odgórnych żądań co do wielkości pozyskania i wyróbki

• sosnowo – nasienno - zrębowe, w którym stosowano zręby zupełne przy 100 letniej kolei rębu;

sortymentów niż stosowanie się do wymogów racjonalnego gospodarstwa leśnego. Systematyczne przekraczanie

• dębowo nasienno - zrębowe, w którym stosowano zręby zupełne przy 120 letniej kolei rębu;

etatów rębnych przyjęło się w ich świadomości jako coś normalnego, usankcjonowanego przez praktykę.291

• olszowo nasienno - zrębowe, w którym stosowano zręby zupełne przy 80 - letniej kolei rębu.301

Były też pewne pozytywne skutki wprowadzenie nowego sposobu gospodarowania. Zmuszało to placówki naukowe
i administrację leśną do wypracowania teoretycznych podstaw nowego urządzania lasu.292
W 1950 roku nastąpiło odejście od powyższej metody pod wpływem krytyki z różnych środowisk. Przywrócono
metodę zrębową w drzewostanach boru suchego i boru świeżego. Zalecano stosowanie dotychczasowej metody tylko
do 30% powierzchni leśnej. W zależności od typu drzewostanu lub przyjętego planu przebudowy stosowano system
bezzrębowy lub system zrębowy.293 W tym samym roku wprowadzono znaczne uproszczenia w opracowaniu planów

Na podstawie przybliżonej tabeli klas wieku obliczono roczny etat użytkowania rębnego na okres 1945/1946
i 1947/1948 na 12741 m3 grubizny netto i na okres 3 lat 1948/1949 - 1950/1951 na 4530 m3 netto.302
Brak danych o kolejnych planach urządzeniowych Być może powstały one także w latach 50-tych XX wieku.
Na pewno powstał Definitywny Plan Urządzania Lasu w 1964 roku. Wspominają o nim źródła z lat 70-tych.303
Pierwszy z zachowanych pochodzi z 1974 roku i obejmuje okres lat 1974 - 1984. Plan urządzania lasu wykonało
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział Warszawa Wydział Produkcyjny w Siedlcach. Zlecił go Okręgowy Zarząd

gospodarczych.294
Kolejny ważny etap w historii urządzania lasów powojennych przyniósł rok 1957. W tymże roku Minister Leśnictwa

Lasów Państwowych w Siedlcach.304

wydał drukowaną instrukcję urządzeniową. Nowe przepisy objęły nadleśnictwa urządzone prowizorycznie w latach
1945 i 1946. Było to tak zwane definitywne urządzenie lasu realizowane przez Biuro Urządzania Lasów i Projektów
Leśnictwa w Warszawie. Podlegały mu terenowego biura w zarządach lasów. W 1956 roku zmieniono nazwę na Biuro
Urządzania Lasów i Projektów Leśnictwa.

285 Lasy państwowe w Polsce w latach 1944-1990, pod red. J. Brody, Warszawa-Poznań 1997, s. 181-182.

295 Tamże, s. 204.

286 Tamże, s. 183.

296 Tamże, s. 213.

287 Tamże, s. 182.

297 Tamże.

288 Tamże, s. 182.

298 Tamże, s. 213.

289 Tamże, s. 186.

299 Tamże, s. 221.

290 Tamże, s. 189.

300 Tamże, s. 222.

291 Tamże, s. 191.

301 Archiwum Nadleśnictwa Siedlce, Plan Urządzania Lasu z 1974 roku.

292 Tamże.

302 Tamże.

293 Tamże, s. 196.

303 Tamże.

294 Tamże.

304 Tamże.
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Hodowla lasu
W okresie powojennym istniało duże zapotrzebowanie na nasiona o odpowiedniej wartości hodowlanej. Powrócono
do przedwojennych rozwiązań w tej dziedzinie. Sprawy nasiennictwa koordynował Instytut Badawczy Leśnictwa
w Warszawie. W 1948 roku IBL wydał zarządzenia w sprawie wyboru drzewostanów nasiennych, lecz nie było początkowo
warunków do wprowadzenia tego w życie. Na przełomie lat 50-tych i 60-tych rozpoczęto na dużą skalę wdrażać genetykę
i selekcję nasion drzew. Określono bazy nasienne dla poszczególnych gatunków drzew. W 1974 roku powołano zespół
specjalistów w ramach Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych, który zajął się wdrażaniem technik genetyki do Lasów
Państwowych. W nadleśnictwach posiadających odpowiednią bazę nasienną powstały gospodarstwa nasienne.305
Zasadniczym sposobem odnawiania lasu w Lasach Państwowych jest odnowienie sztuczne poprzez sadzenie.
Wymusza to na gospodarstwach leśnych dysponowanie dużą ilością materiału siewnego. Największe zapotrzebowanie
występuje na sosnę zwyczajną.306 Produkcją sadzonek zajmują się szkółki leśne zlokalizowane w lasach oraz szkółki
zadrzewieniowe poza lasami - na otwartej przestrzeni. Do lat 50-tych XX wieku szkółki leśne były z reguły małe,
dopiero w następnych latach wzrosły obszary szkółek do powierzchni 25 ha. Wprowadzano także mechanizację prac
szkółkarskich.307
Powojenne potrzeby względem sadzonek były bardzo duże. Powierzchnia lasów powojennych była dużo niższa niż
przed wojną na tych samych obszarach. Wprowadzenie systemu bezzrębowego nie sprzyjało hodowli lasu. Prowadziła
do klęsk od wiatrów i powstawania nieodnowionych i zdziczałych powierzchni wymagających kosztownych prac
odnowieniowych.308 W następnych latach zrezygnowano z tego systemu.
Lasy państwowe wypracowały zasady techniczno - hodowlane z podstawami odnowienia, pielęgnacji, które często
nowelizowano. Doprowadziły one do sukcesywnego zwiększenia powierzchni lasów polskich.309

Łowiecki. Polaków pozbawiono prawa posiadania broni i przeprowadzania polowań. W Generalnym Gubernatorstwie
tereny leśne wykorzystywano tylko do organizowania polowań dla niemieckiej kadry dowódczej. Większość zwierząt
leśnych źle zniosła czasy wojenne. Pogłowie wielu gatunków kilkukrotnie spadło. Dobrze natomiast wojnę przetrwała
populacja dzików.312
Po wyzwoleniu pierwszym aktem prawnym z zakresu łowiectwa było rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych PKWN-u z 20 listopada 1944 roku w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. To właśnie resort
rolnictwa przez następne lata sprawował nadzór nad łowiectwem w Polsce. Już jesienią 1944 roku reaktywowano Polski
Związek Łowiecki. W 1945 roku ukonstytuowały się władze PZŁ.313
Sytuacja wymagała pilnych rozwiązań w nowej rzeczywistości społeczno - politycznej i wobec bardzo nasilonego
kłusownictwa.
W 1948 roku Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach w piśmie do Ministerstwa Leśnictwa wysłała propozycję
powołania Dyrekcji Biura Łowiectwa. Uzasadniano to tym, że blisko Siedlec była Warszawa „skupiająca najpoważniejszych
myśliwych”. Dodatkowo w trakcie wojny ucierpiał stan zwierzyny, głównie zwierzyna płowa. Występował nadmiar
zwierzyny drapieżnej (lisy, wilki) oraz czyniącej duże szkody, takie jak dziki. Sytuacja wymagała pilnego zajęcia się tą
sprawą poprzez powołanie koordynatora w postaci Oddziału Łowiectwa.314
W dniu 17 czerwca 1959 roku uchwalono ustawę o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
Łowiectwo stało się gałęzią gospodarki narodowej. Wszystkie dziko żyjące zwierzęta uznano za własność państwa.
Lasom państwowym przekazano prowadzenie hodowli i ochrony zwierzyny na terenach leśnych bez względu na charakter
obwodu łowieckiego i także na gruntach dzierżawionych przez PZŁ.315
Szkody wyrządzane rolnikom ze strony zwierzyny leśnej miały wyrównywać Lasy Państwowe. Koła łowieckie
współuczestniczyły w procesie odszkodowawczym na rzecz rolnictwa. W 1973 roku miała miejsce nowelizacja prawa
o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. Uściślono kwestie odszkodowania dla rolników i przekazano
kołom łowieckim gospodarkę łowiecką na terenach przez nie dzierżawionych. Kolejne przepisy zostały wprowadzone

Ochrona Lasu
Sytuacja polskich lasów po wojnie wyglądała katastrofalnie. Zarówno stan zdrowotny, jak i sanitarny były bardzo
złe. W pierwszych kilkunastu latach po wojnie z powodu braku kadr i nie do końca oszacowanych zagrożeń, szkody
w lasach wyrządzone przez szkodniki były duże. Rozwijały się populacje żerdzianki sosnówki i brudnicy mniszki. Lasy
często płonęły.310 W latach 1960-1975 lasy polskie były już dużo lepiej chronione. W tym okresie podjęto aktywną
i skuteczną walkę z zagrożeniami ze strony owadów. W skrajnych przypadkach stosowano środki chemiczne.
W kolejnych kilkunastu latach pojawiły się większe niż poprzednio zagrożenia ze strony przemysłu. Do tego dochodziły
różne klęski ze strony przyrody (ciężka zima 1978/1979). Rok 1980 był natomiast bardzo wilgotny, kolejne znowu
lata charakteryzowały się częstymi suszami. Silne wiatry często powodowały wiatrołomy. Nie sprzyjało to ochronie
lasu.311 W latach 1994-1995 w lasach wokół Siedlec wystąpiła gradacja boreczników sosnowych a w latach 20042006 gradacja opiętków.

rozporządzeniami Rady Ministrów z 1987, 1989 i 1990 roku. Regulowały one kwestie odszkodowań wypłacanych
rolnikom.316 Teren Nadleśnictwa Siedlce aktualnie podzielony jest na 28 obwodów łowieckich, które są dzierżawione
przez 21 kół łowieckich317:
KOŁO ŁOWIECKIE „HUBERT”
Koło powstało w 1954 roku. Jego założycielami byli: Wacław Perycz i Stanisław Kamiński. Początkowo nosiło nazwę
„Przyszłość”. Koło prowadzi liczne akcje hodowlane.
KOŁO ŁOWIECKIE „KNIEJA”
Należy do młodszych kół w rejonie Siedlec. Powstało dopiero w 1975 roku. Pierwszym przewodniczącym był
Rajmund Pisarski, który sprawuje funkcje do dziś. Obwody łowieckie tego koła bezpośrednio stykają się z granicami
miasta Siedlce.
KOŁO ŁOWIECKIE „LAS”

Łowiectwo w okolicach Siedlec
w okresie wojny i powojennnym
Po wejście Niemców do Polski w 1939 roku przestała istnieć polska administracja leśna i także Polski Związek

Początki koła sięgają roku 1947. Pierwszymi inicjatorami powstania byli pracownicy Lasów Państwowych: Zbigniew
Sieniewicz, Oktawian Wiszniewski, Zdzisław Gołębiowski, Stefan Jankiewicz, Roman Borkowski i Ludwik Kosmali przy
wsparciu Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Jana Świądera. Pierwszym prezesem był Oktawian Wiszniowski. Koło
posiada odznaczenia i własny sztandar. W kole udzielał się także łowczy powiatowy Witold Niekrasz.

305 Lasy państwowe w Polsce w latach 1944-1990, pod red. J. Brody, Warszawa-Poznań 1997, s. 133-136.
306 Tamże, s. 137.

312 Tamże, s. 171.

307 Tamże, s. 141.

313 Tamże.

308 Tamże, s. 144.

314 Tamże, sygn. 232.

309 Tamże, s. 145.

315 Tamże, s. 174.

310 Lasy państwowe w Polsce w latach 1944-1990, pod red. J. Brody, Warszawa-Poznań 1997, s. 158.

316 Tamże, s. 175.

311 Tamże, s. 162.

317 Na podstawie: http://www.siedlce.pzlow.pl/kola_lowieckie.html
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KOŁO ŁOWIECKIE „LOT HAZ”
Początki koła sięgają roku 1954. Koło powstało w Warszawie. Pierwszym prezesem został Lucjan Jędrzejewski.
Od 2005 roku koło ma swoją siedzibę w Siedlcach.

WSPÓŁCZESNE NADLEŚNICTWO SIEDLCE
Z dniem 1 stycznia 1992 roku weszła w życie obecnie obowiązująca ustawa o lasach państwowych. Lasy państwowe
straciły osobowość prawną. Okręgowe zarządy przestały być przedsiębiorstwami. Natomiast Naczelny Zarząd Lasów

KOŁO ŁOWIECKIE „ORZEŁ”
Koło powstało w 1982 roku i należy do najmłodszych w okolicy Siedlec. Założycielami byli zawodowi wojskowi,
wśród nich ppłk Jarosław Tkaczenko, który został pierwszy prezesem.

Państwowych przekształcono w Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi
stały się: Dyrekcja Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje i nadleśnictwa. Schemat ten jest wzorowany na organizacji
z czasów przedwojennych. Strukturę i zasady działania Lasów Państwowych określa statut nadany przez Ministerstwo
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

KOŁO ŁOWIECKIE „OSTOJA”
To koło łowieckie powstało w kwietniu 1963 roku. Pierwszą nazwą było „Odrodzenie”. Pierwszym prezesem został
Aleksander Cietwierz. W 1980 roku kolejnym prezesem został Feliks Stępnik. Koło rozwijało się dzięki polowaniom
dewizowym i sprzedaży zajęcy na eksport. W 1995 roku zmieniło nazwę na współczesną.

Nadleśnictwo Siedlce jest jednym z czternastu nadleśnictw w ramach Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
Kompleksy leśne położone są na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Siedlce, Skórzec,
Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, miasta Siedlce, w powiecie siedleckim, gmin Grębków i Wierzbno w powiecie
węgrowskim oraz gminy Dobre w powiecie mińskim. Siedziba znajduje się w Siedlcach przy ulicy Kazimierzowskiej 9.
Budynek ten oddano do użytku w 1999 roku. Obecny zasięg terytorialny określa Zarządzenie nr 89 Dyrektora Generalnego

KOŁO ŁOWIECKIE „PODLASIE”
Koło łowieckie o tej nazwie założyli w 1960 roku byli członkowie koła łowieckiego „Przyszłość”. Prezesem został
Roman Zbucki. W 1962 nastąpiło połączenie myśliwych tego koła z kołem łowieckim „Kotuń”.318

Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
Lasy Nadleśnictwa Siedlce podzielone są na 8 leśnictw. Są to: Grębków, Kotuń, Mordy, Siedlce, Stok Wiśniewski,
Suchożebry, Wodynie i Zbuczyn. Powierzchnia gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Siedlce według stanu na z 1996 roku
wynosiła 6 524,70 ha, obecnie wzrosła do 7 484,57 ha.

KOŁO ŁOWIECKIE „RACJONALNEGO POLOWANIA”
Koło to sięga swoimi tradycjami roku 1923. Współczesna nazwa funkcjonuje jednak dopiero od 1933 roku. Niestety
o tym okresie niewiele wiadomo. W 1946 roku wznowiono działalność koła. Inicjatorami byli: Michał Kęszycki, Franciszek
Jarosz i Stanisław Zowczak. W tym okresie, aż do chwili obecnej prezesami koła byli: Józef Próchniewicz, Zbigniew
Szlagowski, Marian Dorosz, Henryk Oleksiuk, Stanisław Górski.

Obowiązuje Plan Urządzania Lasu z 2006 roku sporządzony na okres 2006 - 2015. Wykonało go Biuro Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej oddziału w Warszawie Wydział Produkcyjny w Siedlcach. Prace nad nim trwały w latach 2004-2006.
Kompleksy leśne na terenie Nadleśnictwa Siedlce to w większości nieduże lasy rozrzucone na dość dużym terenie.
Jest to 990 kompleksów, z czego tylko kilka stanowi duże obszary (uroczysko Myrcha-Stok, Seroczyn i Mordy). Natomiast
891 kompleksów nie przekracza 5,00 ha, z czego aż 1596 kompleksów leśnych nie przekracza powierzchni 1,00 ha.319
Właśnie rozdrobnienie lasów Nadleśnictwa Siedlce stawia przed pracownikami jednostki duże problemy. Nadleśnictwo

KOŁO ŁOWIECKIE „WARSZAWIANKA”

sprawuje nadzór nad 25 501 ha lasów prywatnych rozrzuconych po całym terenie. Niejednokrotnie lasy prywatne

Koło powstało w Warszawie w 1960 roku. Dopiero od 1995 roku jego siedzibą są Siedlce. Pierwszym prezesem

przeplatają się z państwowymi. To właśnie ogrom pracy kosztów obsługi geodezyjno - prawnej wynikającej z konieczności

został Zygmunt Okrasa. Obecnie prezesem jest Andrzej Waszczak, łowczym Jerzy Osiak. Obecnie w skład Koła wchodzi

uregulowania stanu prawnego jest tym, co bardzo obciąża pracowników tego Nadleśnictwa.320 Jednocześnie kierownictwo

15 myśliwych, z czego większość z Warszawy.

jednostki chwali się sukcesem uregulowania stanu prawnego niemal 100% terenów Nadleśnictwa. W początku lat
90-tych był to znikomy procent.321

Działają także koła:

Do końca lutego 1995 roku Nadleśnictwem kierował Roman Sławiński. Od 1995 roku na stanowisku Nadleśniczego

KOŁO ŁOWIECKIE „SOBÓL I PANNA”

pracuje Janusz Szerszeń. 322

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 308 PRZY WAT

Współczesna Kadra Nadleśnictwa Siedlce:

KOŁO ŁOWIECKIE NR 320, KOŁO ŁOWIECKIE „ECHO”

NAZWISKO i IMIĘ

KOŁO ŁOWIECKIE NR 52 „LIS”
KOŁO ŁOWIECKIE NR 7 „KNIEJA”
KOŁO ŁOWIECKIE NR 11 „MAZOWSZE”
KOŁO ŁOWIECKIE „BOJMIE”
KOŁO ŁOWIECKIE „GAJ”
KOŁO ŁOWIECKIE NR 321 PRZY LOGISTYCE WOJSK LĄDOWYCH
KOŁO ŁOWIECKIE „JUNIORÓW” NR 102
KOŁO ŁOWIECKIE KUROPATWA NR 7

STANOWISKO

Szerszeń Janusz

Nadleśniczy

Osiak Jerzy

Zastępca Nadleśniczego

Markowicz Elżbieta

Główna Księgowa

Selwanowicz Aleksander

Inżynier Nadzoru

Reiss Mirosław

Leśniczy Leśnictwa Grębków

Haładaj Hubert

Podleśniczy Leśnictwa Grębków

Dmowski Paweł

Leśniczy Leśnictwa Kotuń

319 Elaborat do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce z 2006 roku.
320 Gizak Dariusz, Tysiące kawałków, Las Polski, nr 22/2001.
321 Tamże.
322 Janusz Szerszeń urodził się 4 września 1949 r. w Wólce Okrąglik. W 1968 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Siedlcach i rozpoczął studia na

318 W Łowcu Polskim nr 11 z 1984 roku jest obszerny artykuł o tym kole.

92

Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia te ukończył w 1974 r. uzyskując tytuł inżyniera. Początkowo pracował
w Nadleśnictwie Sokołów, od 1973 roku w Nadleśnictwie Siedlce na stanowisku leśniczego. W latach 1983 - 1987 pracował ponownie w Nadleśnictwie
Sokołów na stanowisku Nadleśniczego. W latach 1988 - 1989 pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie jako inspektor w Wydziale
Inwestycji. Następnie w latach 1990 - 1992 pracował jako leśniczy w Nadleśnictwie Mińsk. W 1993 roku powrócił do Nadleśnictwa Siedlce i pracował na
stanowisku nadleśniczego terenowego ds. brakarskich. Od 1995 roku, do chwili obecnej mgr inż. Janusz Szerszeń jest Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce.
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NAZWISKO i IMIĘ

STANOWISKO

Bukład Piotr

Podleśniczy Leśnictwa Kotuń

Bukład Krzysztof

Leśniczy Leśnictwa Mordy

Zwierzchowski Radosław

Podleśniczy Leśnictwa Mordy

Szadura Piotr

Leśniczy Leśnictwa Siedlce

Strawa Michał

Podleśniczy Leśnictwa Siedlce

Paszkowski Mirosław

Leśniczy Leśnictwa Stok Wiśniewski

Gomółka Stanisława

Podleśniczy Leśnictwa Stok Wiśniewski

Babicz Zdzisław

Podleśniczy Leśnictwa Stok Wiśniewski

Kawa Stanisław

Leśniczy Leśnictwa Suchożebry

Mazurczak Elżbieta

Podleśniczy Leśnictwa Suchożebry

Kozioł Jacek

Leśniczy Leśnictwa Wodynie

Piskorz Artur

Podleśniczy Leśnictwa Wodynie

Woźniak Waldemar

Leśniczy Leśnictwa Zbuczyn

Buczek Mariusz

Podleśniczy Leśnictwa Zbuczyn

Szymańska Rychlik Marta

Starszy Specjalista (Dział Gospodarki Leśnej)

Klimaszewska Regina

Specjalista (Dział Gospodarki Leśnej)

Dziedzic Michał

Specjalista (Dział Gospodarki Leśnej)

Markowicz Anna

Specjalista (Dział Gospodarki Leśnej)

Szczepańska Małgorzata

Starsza Księgowa (Dział Finansowo-Księgowy)

Szczepański Krzysztof

Starszy Księgowy (Dział Finansowo-Księgowy

Pastor Bożena

Starsza Księgowa (Dział Finansowo-Księgowy)

Mikiciuk Dariusz

Sekretarz (Dział Administracyjno-Gospodarczy)

Piasecki Piotr

Referent (Dział Administracyjno-Gospodarczy)

Laskowski Robert

St. Referent (Dział Administracyjno-Gospodarczy)

Rutkowska Anna

Referent (Dział Administracyjno-Gospodarczy)

Rybak Anna

Specjalista, Stanowisko ds. Kadr

Olszewski Andrzej

Starszy Strażnik Leśny

Karczewski Stanisław

Strażnik Leśny

Wróbel Janusz

Strażnik Leśny

• Siedziba Nadleśnictwa Siedlce

• Kadra kierownicza Nadleśnictwa Siedlce

Nadleśniczowie Nadleśnictwa Siedlce:

NAZWISKO i IMIĘ

OKRES PRACY

Hausmann Mieczysław

1945-1946

Pilitowski Bohdan

1946

Mentrak Józef

1946-1948

Młodek Józef

1948

Wawrzeński Stanisław

1948-1950

Jarmarkier Stanisław

1951-1958

Paradowski Jan

1958-1964

Tomczuk Henryk

1965-1969

Domański Piotr

1969-1971

Tomczuk Henryk

1971-1976

Sławiński Roman

1976-1995

Szerszeń Janusz

1995-
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• Aktualna kadra
Nadleśnictwa Siedlce
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