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creating oF Forest settleMent in the KnyszynsKa Forest site – historical and legal conditions

summary
the article presents historical and legal factors which have affected appearance of settlement structure of Forest service 
buildings in the Knyszynska Forest site.
some of these factors had radical impact in shaping the structure, while the other elements which have affected it have 
been a result of evolutionary reorganization and a consequence of overall social and economic development. the current 
condition is in large degree a result of policies introduced in the period between i and ii ww, when the rules of modern 
forest management were introduced. 

streszczenie
w artykule przedstawiono czynniki historyczne i prawne mające wpływ na wygląd struktury osadniczej obiektów służb 
leśnych z terenu Puszczy Knyszyńskiej. niektóre z tych czynników w sposób radykalny wpływały na kształt struktury, 
inne z kolei były efektem ewolucyjnej reorganizacji i konsekwencją ogólnego rozwoju społeczno-ekonomicznego. obecny 
stan w dużej mierze zawdzięczamy okresowi międzywojennemu, kiedy to wprowadzono reguły nowoczesnej gospodarki 
leśnej. 
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Wstęp

osadnictwo będące efektem długotrwałych 
procesów kształtowania się i rozwoju stałych siedzib 
ludzkich zależne było od szeregu czynników. Miały one 
wpływ na tworzącą się sieć osadniczą, na jej wielkość, 
lokalizację, układ przestrzenny, zagęszczenie, inten-
sywność zabudowy. wśród tych czynników można 
wymienić nie tylko te natury przyrodniczej związane: 
z warunkami fizjograficznymi, klimatycznymi, długością 
sezonu wegetacyjnego, jakością gleb, dostępem do 
wody, ale również czynniki społeczno – ekonomiczne 
oraz polityczno-administracyjne. w niniejszym artykule 

przedstawiono te związane z kontekstem historycznym 
i uwarunkowaniami prawnymi. część historyczna przy-
bliża okoliczności związane z kształtowaniem się osad-
nictwa od okresu średniowiecza do czasów współcze-
snych i obejmuje teren nie tylko samej Puszczy Kny-
szyńskiej, ale również najbliższych okolic. część zwią-
zaną z aspektami prawnymi, od tych najstarszych po 
najnowsze, przedstawiono w odniesieniu do przepisów 
ogólnopaństwowych oraz odnoszących się wyłącznie 
do omawianego terenu. 

1 Artykuł powstały na bazie materiału zgromadzonego podczas pisania rozprawy doktorskiej autora.
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1. OsadnictWO leśne puszczy  
KnyszyńsKiej – rys histOryczny 2

teren Puszczy jest słabo rozpoznany pod wzglę-
dem archeologicznym, a główną tego przyczyną jest 
zapewne fakt dużego zalesienia. najstarsze wzmianki 
o osadnictwie tych terenów sięgają XiX wieku i w więk-
szości zawdzięczamy je z. glogerowi. od 1955 roku (tj. 
od powstania w Białymstoku placówki archeologicz-
nej) wzrosło zainteresowanie przeszłością tych ziem, 
wtedy też rozpoczęto ewidencjonowanie obiektów 
naziemnych typu: kurhan, grodzisko i przeprowadzo-
no badania wykopaliskowe. zintensyfikowanie badań 
terenowych nastąpiło od 1980 roku, kiedy to w ramach 
programu archeologiczne zdjęcie Polski rozpoczęto 
systematyczne penetrowanie między innymi i Puszczy 
Knyszyńskiej.

dotychczasowy poznany układ osadnictwa nie 
odzwierciedla stanu rzeczywistego i nie pozwala na 
przeprowadzenie pełnej analizy osadnictwa pradzie-
jowego i wczesnośredniowiecznego. obecnie na tym 
terenie znanych jest niespełna 200 wielokulturowych 
i wielookresowych stanowisk archeologicznych. więk-
szość spośród nich pochodzi z epoki kamienia, mniej 
z epoki brązu (1800-700 r. p.n.e.) i żelaza. najsłabiej 
reprezentowane pozostaje średniowiecze (500-1100 r. 
n. e.).

niewielkie zasiedlenie tych ziem wynikało naj-
pewniej z niekorzystnych warunków glebowych, co 
w przypadku gospodarki opartej na rolnictwie miało 
podstawowe znaczenie. wzrost osadnictwa, jaki na-
stąpił w okresie wczesnego średniowiecza, wynikał 
między innymi z celowej działalności kolonizacyjnej. Po-
wstające grody, pełniące rolę strażnic, były wznoszone 
na terenach z natury obronnych, a osady zakładano na 
stokach wysoczyzn w pobliżu cieków wodnych. 

wyraźny wzrost osadnictwa nastąpił tu w okre-
sie nowożytnym. 

2. pOczątKi OsadnictWa W średniOWieczu 
i czasach nOWOżytnych. WpłyW pOmia-
ru WłócznegO na jegO dalszy rOzWój

tereny dzisiejszej Białostocczyzny, położone 
z dala od formujących się w X-Xiii wieku organizmów 
państwowych, stały się zwłaszcza w Xiii i XiV w. obsza-
rem, na którym toczyły się zacięte walki o objęcie nad 
nimi władania. szczególne nasilenie tych walk miało 
miejsce około połowy Xii wieku. zgodnie z ustaleniami 

prof. j. wiśniewskiego walki te zniszczyły wcześniejsze 
osadnictwo nad górną narwią, a wyludnione obszary 
uległy stopniowemu zalesieniu. dotyczyło to ograniczo-
nego terenu zawartego pomiędzy Bugiem a niemnem. 
Ówczesne wielkie lasy podzielono w drugiej połowie 
XV wieku na tak zwane „puszcze”. teren pomiędzy 
narewką, narwią, źródłami supraśli i górną świsłoczą 
obejmowała Puszcza wołpiańska. największy obszar 
obejmowała Puszcza grodzieńska, pierwotnie cią-
gnąca się od doliny supraśli po czarną hańczę, a od 
zachodu docierająca do granicy krzyżackiej. obszar 
dzisiejszej Puszczy Knyszyńskiej mieścił się na terenie 
ówczesnej Puszczy grodzieńskiej i niewielkim obsza-
rze Puszczy wołpińskiej. tylko nieliczne początkowo 
punkty osadnicze – Mielnik, drohiczyn, suraż, wizna, 
Bielsk i związane z nimi systemy grodów strażniczych 
pełniących głównie funkcję obronną - pozostały na 
obrzeżach wielkich lasów. Ponowny rozwój osadnictwa 
nastąpił dopiero w drugiej połowie XV wieku, a więc 
po unormowaniu się stosunków polsko-litewskich i po-
wstrzymaniu ekspansji krzyżackiej. tereny te znalazły 
się z mocy rozgraniczenia z Mazowszem w granicach 
litewskich i głównie od wschodu prowadzona była ak-
cja osadnicza. najważniejszymi ośrodkami były: gró-
dek - istniejący już w Xii wieku, Krynki założone w 1429 
roku oraz tykocin i goniądz. Miały one wpływ na osad-
nictwo na przyległych terenach, przy czym najbardziej 
w głąb puszcz wciął się gródek, skąd wyszło pionier-
skie osadnictwo skierowane ku centrum puszczy nad 
środkową supraślą, gdzie w 1500 roku założono mo-
nastyr bazyliański.

rozwijające się w oparciu o grodno-Krynki 
oraz drogę wiodącą z grodna do tykocina osadnic-
two sięgnęło na początku XVi wieku źródeł sokołdy, 
gdzie założono wówczas dwór królewski, późniejsze 
miasto sokółka. w tym samym czasie w okolicach 
tykocina rozwijało się osadnictwo uzupełniające ist-
niejącą wcześniej mazowiecką wieś osadniczą. około 
połowy XV wieku raczko tabutowicz otrzymał nadanie 
nad rzeką Białymstokiem, późniejszą Białą. Były to ob-
szary leśne skolonizowane przez raczkiewiczów i póź-
niej przez wiesiołowskich w ciągu XVi wieku. dobra 
białostockie graniczyły bezpośrednio z nadaniami po-
czynionymi w puszczy na rzecz klasztoru supraskiego. 
Było to więc niejako zamknięcie od zachodu łańcucha 
osadniczego wokół lasów.

 do roku 1530 założono kolejno ponad 30 wsi, 
a w międzyczasie nastąpiła organizacja sieci parafii ka-

2 Rozdział analizujący aspekty historyczne powstał na podstawie pracy zbiorowej Środowisko kulturowe Puszczy Knyszyńskiej, maszynopis 
ze zbiorów Podlaskiej Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków – pierwotny tekst pracy skrócony, przeredagowany z wtrąceniami i odnie-
sieniami do innych opracowań.
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tolickich i prawosławnych. najstarsze chronologicznie 
parafie katolickie znajdują się w Kalinówce Kościelnej, 
dobrzyniewie Kościelnym, Knyszynie, Krynkach, zaś 
cerkwie: w supraślu, Knyszynie, chrabołach, Kryn-
kach (wszystkie do i połowy XVi w.) ta sieć parafialna 
usytuowana była na obrzeżu puszczy, a wyjątek stano-
wiły: wasilków i supraśl, tkwiące w jej sercu.

w roku 1520 utworzono województwo podla-
skie3, w skład którego weszły ziemie południowe i za-
chodnie województwa trockiego. część terenu zna-
lazła się na Podlasiu, ziemie na wschód od czarnej 
i Brzozówki na litwie, a po unii lubelskiej w większości 
przyłączono je do Korony. Pierwotne osadnictwo nie 
miało uporządkowanego charakteru - były to na ogół 
rozrzucone wśród lasów osady jednodworcze o niere-
gularnych ciężarach i powinnościach. 

w latach trzydziestych XVi wieku z inicjatywy 
Królowej Bony zapoczątkowano wielką reformę gospo-
darczą zwaną „pomiarem (lub pomiarą) włócznym”. w 
jej rezultacie wymierzono dokładnie grunty poszcze-
gólnych wsi, zlikwidowano bezładne śródleśne osady, 
ujednolicono powinności włościan. na nowo zorgani-
zowano wsie, usunięto prywatną własność z obsza-
rów dóbr wielkoksiążęcych poprzez zamianę ziemi 
i podział każdego pola na włóki, przeważnie o wielko-
ści 33 morgów (23,5 ha) bądź 30 morgów (21,3 ha)4. 
nowo zakładane wsie otrzymały znormalizowane uli-
cowe rozplanowanie, gdzie wąskie działki siedliskowe 
przylegały bezpośrednio do ulicy. system taki narzucał 
sposób zorganizowania działki, a jednocześnie wią-
zał się z koniecznością wprowadzenia od strony pól 
ulic gospodarczych, tzw. „zagumieni”, organizujących 
dojazd do posesji z pól. Powstały w ten sposób dłu-
gie, prostokątne bloki osadnicze, mające decydujący 
wpływ na charakter krajobrazu wiejskiego do dzisiaj. 
Pomiar włóczny wprowadził także trójpolówkę, naj-
nowocześniejszy wówczas system uprawy roli. nowa 
organizacja przestrzenna wsi była na tyle atrakcyjna 
gospodarczo, że w ślad za urządzeniem wsi królew-

skich rozpoczęto podobne prace w dobrach prywat-
nych. Przeorganizowano stare wsie i utworzono nowe, 
leżące na obrzeżach puszczy. spośród bardzo wielu 
nowo powstałych należy wymienić kilka: chraboły, 
dobrzyniewo duże, Karakule, Krynice, leńce, letniki, 
Pogorzałki. 

w roku 1559 podzielono puszczę na ostępy ło-
wieckie5 - specjalne miejsca w puszczy będące osto-
ją i matecznikiem grubej zwierzyny. Miejsca te były na 
ogół odludne, ich lokalizacja i granice były uzależnio-
ne od topografii terenu, rodzaju drzewostanu, łąk, ba-
gien, dojść do wody itp. ostępy sięgały powierzchni od 
400-1000 ha do 2-3 tys. ha.6 ta wielkość była czysto 
umowna i kształtowała się w zmienny sposób w zależ-
ności od potrzeb. na przykład w Puszczy Malawickiej 
do 1560 r. były 4 ostępy, a już kilkadziesiąt lat później 
było ich 80 i w dobrej kondycji, zasobne w zwierzynę 
i drewno. 

najintensywniejsze osadnictwo połowy XVi wie-
ku kierowało się od strony północnej, z rejonu prężnie 
rozwijającego się Knyszyna, w którym często przeby-
wał Król zygmunt august.7 w rejonie tego miasta po-
wstało wówczas kilka rezydencji należących do ludzi 
z kręgu zygmunta augusta (np. dwór wiesiołowskich 
w Białymstoku, Kurzenieckich w Krzywej niedaleko ja-
sionówki i inne). 

Przez zachodnie obrzeża puszczy wytyczono 
w drugiej połowie XVi wieku „wielką drogę królewską”, 
która poprzez chraboły biegła z Knyszyna do dobrzy-
niewa i dalej do choroszczy - i która to niewątpliwie 
wpłynęła na przyspieszenie procesów kolonizacyj-
nych. Podobna fala posuwała się także od wschodu 
i osiągnęła współczesną linię zwartego osadnictwa, 
rejonu szudziałowo-ostrów. obejmowały one włości 
królewskie stąd świadoma, planowo zorganizowana 
akcja osadnicza. od południa i południowego zacho-
du nastąpiło jej zastopowanie, co wiązało się z kon-
templacyjnym charakterem monasteru bazyliańskiego 
w supraślu. 

3„… Województwo podlaskie powstało w 1513 r. na ziemiach pogranicznych, od średniowiecza będących terenem walk pomiędzy władcami 
polskimi i ruskimi. Składało się ono pierwotnie z ziemi: bielskiej, brzeskiej i drohickiej. W 1520 r. Zygmunt I potwierdził utworzenie wojewódz-
twa. Województwo podlaskie wyróżniało się odrębną strukturą osadniczą, etniczną, oraz przywilejami ziemskimi, które były bliższe Koronie 
niż Litwie. Dość wcześnie wprowadzono na jego obszarze polskie prawo sądowe…” - A. Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny. Struktura 
własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Wyd. Instytutu Historii 
PAN, Warszawa 1998, s.5-6.
4D. Michaluk, Dobra i miasteczko Narewka na tle dziejów regionu, Białystok-Narewka 1997 r. s. 19.
5 L. Herz, Puszcza Knyszyńska, ZWP PTTK, Warszawa 1979, s. 4.
6 K. Ameljańczyk, Ziemia Sokólska – Szkice do dziejów Sokólszczyzny, s. 13.
7„Odrębną grupę królewszczyzn niewystępujących w innych rejonach Korony były leśnictwa. W drugiej połowie XVI w. było ich cztery: 
bielskie, goniądzkie, knyszyńskie, tykocińskie. Sto lat później zostały dwa: bielskie i knyszyńskie. Leśnictwa miały swoich dzierżawców. 
Leśnictwo knyszyńskie mniejsze od bielskiego – obejmowało folwark Borsukówkę i cztery wsie na 30,5 włókach - średnio tylko 3,5 włóki na 
wieś. W tych wsiach mieszkało w 1673 r. około 210 osób. Mieszkali tam posocznicy, bartnicy, pasiecznicy, strzelcy i strażnicy puszczańscy. 
Wielu z nich posiadało wolne włóki w zamian za specjalistyczne usługi świadczone w lasach”. A. Laszuk, op.cit., s. 48. 
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Ryc. 1. daty lokacji miast, zasięg lasów litewskich w XVi w., współczesny zasięg terytorialny Puszczy Knyszyńskiej na podstawie  
„Miasta województwa białostockiego”, leszek Kosiński, pon instytut geografii n4 32, Pwn warszawa 1962 r., lokacje miast str 22,  

zasięg terytorialny lasów litewskich str 26. opr. własne
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Ryc. 2. Puszcze ekonomiczne (XVi-XViii w.) Kryńska, odeska, Molawicka, Kuźnicka, nowodworska  (leśnictwa).  
Kolorem zilelonym zaznaczono obecną granicę Parku Krajobrazowego. na podstawie mapy opracowanej  

przez Kazimierza amelańczyka. opr. własne
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Pod koniec XVi wieku rozpoczęto na szerszą 
skalę kolonizację obszarów przylegających od północy. 
Powstały wówczas nowe osady: wyłudy, zabrodzie, 
dzięciołówka, szaciłówka, dobrzyniówka, Brzozówka, 
Popiołówka (nazwa związana z przemysłem leśnym – 
tu wypalano popiół drzewny, tzw. potaż, niezbędny na 
przykład w ówczesnej technologii do produkcji mydła).8 
współcześnie wiele z tych nazw przypisanych jest do 
osad funkcyjnych – w tym wypadku leśniczówek.

wiek XVii zapoczątkował natomiast większą niż 
do tej pory eksploatację drewna. do jego transportu, 
głównie na rynki handlowe gdańska, wykorzystywano 
rzeki puszczańskie. sosny knyszyńskie, podobnie jak 
sosny i dęby białowieskie, ze względu na swoją wyso-
kość i prostą strzałę były bardzo cenionym surowcem 
nie tylko na terenie kraju, ale znajdowały swych nabyw-
ców w anglii i hiszpanii (tzw. sosny masztowe).9

3. zniszczenia WOjenne pOłOWy XVii WieKu 
i rOzWój sieci Osadniczej dO KOńca  
XViii WieKu

Proces rozwoju sieci osadniczej został drastycz-
nie zatrzymany podczas wojen połowy XVii wieku. w 
wyniku najazdów szwedzkich, moskiewskich oraz 
niszczycielskich przemarszów wojsk polskich i sprzy-
mierzonych wielkie obszary Podlasia zostały wylud-
nione. najbardziej zniszczone było osadnictwo wzdłuż 
drogi z grodna przez Krynki na Podlasie (opustoszało 
60-90% zagród) oraz w okolicach Knyszyna. od tego 
okresu datuje się zapóźnienie kulturowe i gospodarcze 
tego regionu w stosunku do reszty kraju.

Po unormowaniu się sytuacji politycznej nastąpił 
okres ponownego zasiedlenia i odbudowy, co z uwagi 
na tradycyjny budulec (drewno) przebiegało kosztem 
lasów. 

Przełom XVii i XViii wieku to okres nasilenia się 
osadnictwa, zwłaszcza w północnej i wschodniej poła-
ci puszczy. energicznie zarządzający w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych XViii wieku podskarbi 
litewski antoni tyzenhauz doprowadził do uzupełnienia 
wcześniejszych strat ludnościowych oraz powstania 
nowych osad: Bombla, zastoce, Moczalnia, niemczyn, 
zamczysko, lipina. 

wiek XViii praktycznie zakończył budowę sieci 
osadniczej wokół Puszczy Knyszyńskiej i na jej tere-

nie. w późniejszych okresach powstawały co najwyżej 
osady śródleśne, kolonie wcześniej już istniejących wsi, 
czy też założenia parkowe na miejscu dawnych osad 
budarzy, tartaków i temu podobnych drobnych obiek-
tów przemysłu leśnego.

4. WpłyW przemysłu na stOsunKi Osadni-
cze W XiX WieKu i na pOczątKu XX WieKu 

Po trzecim rozbiorze niemal cały teren znalazł się 
w granicach zaboru pruskiego w obrębie utworzonego 
departamentu Białostockiego Prus nowowschodnich. 
nowa sytuacja polityczna nie przyniosła istotniejszych 
zmian w sieci osadniczej na tym terenie. Po traktacie 
tylżyckim i przyłączeniu utworzonego wówczas obwo-
du białostockiego do rosji Puszcza Knyszyńska znala-
zła się w granicach utworzonych powiatów: białostoc-
kiego i sokólskiego. 

czasy zaborów dzielą się na kilka wyraźnych 
faz.

Pierwsza z nich trwała orientacyjnie do okresu 
powstania listopadowego. w tym czasie obserwujemy 
kontynuację procesów osadniczych jeszcze z okresu 
przedrozbiorowego – między innymi zasiedlenie pół-
nocnych obrzeży puszczy w okolicach janowa. zreali-
zowano wtedy kilka ważnych dróg będących osnową 
systemu drożnego regionu. najważniejsza pozostała 
wytyczona w latach dwudziestych - trzydziestych XiX 
wieku prowadząca przez jeżewo nowa szosa Biały-
stok – warszawa. znajdowała się ona poza obszarem 
opracowania, ale wniosła istotne zmiany w systemie 
komunikacyjnym, marginalizując historyczny szlak Bia-
łystok – Bielsk – drohiczyn. 

nowa sytuacja gospodarcza zaistniała w końcu 
1831 roku, kiedy to wprowadzono na polecenie władz 
carskich wysokie cło wwozowe na wyroby wełniane. w 
jego wyniku znaczna liczba przedsiębiorstw przeniosła 
się z Królestwa Polskiego na teren obszaru białostoc-
kiego. istniejące warunki: tania siła robocza, dużo lasów 
(budulec i opał), sporo rzek dostarczających wody nie-
zbędnej w procesach technologicznych oraz do napę-
dzania maszyn, spowodowały, że w Białymstoku i oko-
licach zaczęły powstawać ośrodki włókiennicze. szcze-
gólnego znaczenia nabrały w latach trzydziestych XiX 
wieku supraśl i Knyszyn. Podobne ośrodki znajdowały 
się jeszcze w jasionówce, Michałowie, gródku, wasil-

8„Mimo stosunkowo dużej gęstości zaludnienia na Podlasiu występowały również tereny, na których osadnictwo było bardzo rzadkie. Słabe 
zaludnienie występowało na terenach północnej części – widły Biebrzy i Ełku. Podobnie niezamieszkany był teren na obu brzegach granicz-
nej Biebrzy zarówno po stronie podlaskiej, jak i mazowieckiej. Brak było osad na wschód od Knyszyna na terenie Puszczy Knyszyńskiej oraz 
na wschód od Narwi – na skraju Puszczy Białowieskiej. Zachodnia granica tej puszczy była jednocześnie granicą Korony z Litwą. Od strony 
Podlasia nie było „wchodów”, więc proces kolonizacyjny nie postępował tak szybko jak od strony litewskiej”, A. Laszuk, op. cit., s. 37. 
9L. Herz, op. cit., s. 4.

R. MISIUK
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kowie, Pieszczanikach i innych. jednakże w latach trzy-
dziestych obok Białegostoku widoczny był bezsporny 
prymat supraśla – największego ośrodka fabrycznego 
na terenie Puszczy Knyszyńskiej. w Krynkach z kolei po-
stawiono na przemysł garbarski. równomierny rozwój 
wielu ośrodków trwał do okresu budowy linii kolejowej 
warszawa – Petersburg i Brześć – Białystok – grajewo 
(po1880 r.). uprzywilejowane zostały miejscowości po-
łożone przy liniach kolejowych, a zwłaszcza Białystok, 
tworzący wielki węzeł kolejowo – drogowy. inne ośrod-
ki: Knyszyn, gródek, wasilków również skorzystały go-
spodarczo na budowie kolei. w ośrodkach oddalonych 
od tego nowoczesnego środka transportu następował 
stopniowy upadek drobniejszych przedsiębiorstw. 

oprócz zakładów włókienniczych, które w re-
gionie odgrywały decydującą rolę, znajdujemy tu tak-
że inne gałęzie wytwórczości: garbarstwo, głównie 
w Krynkach, fabryka noży w dobrzyniewie Fabrycz-
nym, których zabudowania zachowały się do dzisiaj, 
liczne cegielnie, tartaki, smolarnie i inne obiekty prze-
mysłu leśnego, których część istniała jeszcze po dru-
giej wojnie światowej (np. smolarnia na Podsupraślu 
rozebrana około 1960 r.).

w okresie zaborów rabunkowa gospodarka 
leśna przyczyniła się do znacznego ograniczenia po-
wierzchni lasu. Praktycznie wycięto większą część 
Puszczy Kuźnickiej, nowodworskiej, Malawickiej, Kryń-
skiej, odelskiej. „W drugiej połowie XIX w. dokonywano 
zrębów 180-letnich dębów, 120-letnich sosen i świer-
ków, 60-letnich olszy. Zręby zupełne były powierzch-
niowo olbrzymie, obejmowały całe oddziały wielkości 
100 ha. Zalesiano je sztucznie lub oddawano pod od-
nowienia naturalne, niektóre przeznaczono na 2-3 lata 
pod uprawy rolne”.10

z początkiem XiX wieku w praktyce zakończono 
osadnictwo. Przełom XiX i XX stulecia – to pierwsze 
próby odejścia od przestarzałej wówczas trójpolówki. 
efekt tych zmian to początek komasacji wsi oraz po-
wstanie tzw. kolonii - gospodarstw samotniczych. Były 
to pewne odstępstwa od zwartej zabudowy ulicowej, 
dominującej od czasu pomiaru włócznego.

5. zmiany stOsunKóW ludnOściOWych  
W OKresie Od i WOjny śWiatOWej

wybuch i wojny światowej, a następnie wyco-
fanie się wojsk rosyjskich pociągnęły za sobą znaczne 
zmiany w osadnictwie. rosjanie, cofając się, stosowali 
taktykę spalonej ziemi, niszcząc infrastrukturę opusz-
czanych terenów, wywożąc wyposażenie fabryk, nisz-
czono też instalacje przemysłowe. represje dotknęły 
znaczną część ludności skazanej na zsyłkę w głąb ro-
sji. dotyczyło to zwłaszcza wschodnich połaci regionu – 
okolic gródka, Krynek, szudziałowa, skąd w 1915 roku 
wyjeżdżały na wschód całe wsie, np. wieś Kruszyniany.

Podczas i wojny światowej puszcza znalazła się 
pod zarządem niemieckim. zorganizowano wówczas 
na dużą skalę eksploatację lasów, a wprowadzony 
przez niemców w Puszczy Knyszyńskiej system go-
spodarczy był odpowiednikiem podobnych rozwiązań 
stosowanych w Puszczy Białowieskiej11. teren pusz-
czy pocięły rozgałęzione linie kolejek wąskotorowych 
łączących: waliły, czarną Białostocką, i na południu 
okolice Majewa. wzniesiono duże tartaki w supraślu 
i czarnej Białostockiej. w budynkach pozostałych po 
ewakuowanej fabryce włókienniczej hasbachów urzą-
dzono fabrykę dykty (sklejek), a  surowca, podobnie jak 
dziś, dostarczała puszcza. zajęto się na szeroką skalę 
produkcją desek, wełny drzewnej, spirytusu drzewne-
go, smoły, potażu, klepek. co ładniejsze kloce lipowe, 
dębowe, jesionowe i sosnowe wywożono za grani-
cę. obok zakładów przemysłowych powstawały całe 
kompleksy budynków mieszkalnych dla zatrudnianych 
w nich pracowników leśnych. 12

Mimo dużego nasilenia eksploatacji Puszczy 
Knyszyńskiej13 w czasie i wojny sytuacja osadnicza na 
jej terenie nie uległa istotniejszym zmianom. wprawdzie 
zasięg zniszczeń, zwłaszcza zabudowy wiejskiej, był 
znaczny – przez te tereny przechodził front niemiec-
ko-rosyjski 1915 roku, w 1920 roku dwukrotnie prze-
mieszczał się front rosyjsko-polski, tym niemniej dość 
szybko zabudowania odtworzono.14 

w latach trzydziestych nastąpił niewielki rozwój 
osadnictwa dla pracowników leśnych. Między innymi 

10L. Herz, op. cit., s. 5.
11„W roku 1915 Niemcy organizowali specjalne ekspedycje. Pierwsza naukowa opisywała stan zastany, starając się zgromadzić jak najwięcej 
materiału badawczego. Druga, przemysłowa kierowana przez jednego z najlepszych leśników niemieckich, pochodzącego z Monachium 
prof. Eschericha, zajęła się gorączkową i forsowną eksploatacją. Prowadzona ona była nadzwyczaj umiejętnie i planowo. W ciągu trzech i 
pół roku, tj. od sierpnia 1915 do grudnia 1918, pocięli puszczę kolejkami – około 200 km. Wystawili 5 ogromnych tartaków oraz połączone z 
nimi pomniejsze fabryki, a także olbrzymią fabrykę spirytusu drzewnego w Hajnówce – największą w Europie” – na podstawie B. Dyakowski, 
Z Puszczy Białowieskiej, Nakład Gebethnera i Wolffa, Kraków 1926, s. 97.
12Budynki pracowników leśnych po przemianach gospodarczych lat 90. XX w. Lasy Państwowe w większości przypadków sprzedały za 
symboliczne sumy dotychczasowym użytkownikom. Podobnie stało się z budynkami pracowników tartaku. 
13„W ciągu kilku lat zrębami objęto na terenie Puszczy Knyszyńskiej około 10 tys. ha”  L. Herz, op. cit., s. 6.
14Podczas wycofywania się wojsk niemieckich w roku 1918 tworzyły się na tych terenach bolszewickie rady żołnierskie. Ich krótkotrwałe 
rządy cechowały się bezmyślną wyprzedażą majątku poniemieckiego i zwyczajną grabieżą. Na szczęście nie trwały zbyt długo i gdy w lutym 
1919 roku wojska polskie objęły władzę, udało się przywrócić w zakładach produkcję.
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powstała wówczas obszerna osada leśna w Kopnej 
górze, rozbudowano także znacznie osadę tartaczną 
w czarnej wsi Białostockiej. w 1933 roku przyłączono 
czarną wieś do powiatu białostockiego – wcześniej 
należała do powiatu sokólskiego. okres międzywojen-
ny zaznaczył się również likwidacją wielu folwarków, 
a także pracami komasacyjnymi, likwidującymi uciąż-
liwe wąskie wiejskie działki (przeprowadzonymi przez 
okręgowy urząd ziemski w Białymstoku)

6. przemiany OKresu ii WOjny śWiatOWej  
i czasóW pOWOjennych

istotnym zagadnieniem mającym wpływ na póź-
niejszą gospodarkę leśną były masowe represje sto-
sowane przez okupanta radzieckiego w pierwszym 
okresie wojny. w czasie przyłączenia Białostocczyzny 
jako tzw. zachodniej Białorusi do zsrr rozpoczę-
ły się masowe zsyłki na syberię, które dotknęły ludzi 
związanych z przedwojennym polskim aparatem pań-
stwowym oraz szeroko rozumianą inteligencją: księży, 
wojskowych, policjantów, pracowników służby leśnej 
z rodzinami (od nadleśniczego do gajowych włącznie).

w latach drugiej wojny światowej zasięg osad-
nictwa w Puszczy Knyszyńskiej utrzymał się bez istot-
niejszych zmian. dopiero od 1944 roku zaczęto likwi-
dację wielkiej własności ziemskiej i wprowadzanie w jej 
miejsce Pgr-ów i spółdzielni produkcyjnych. lata pięć-
dziesiąte i sześćdziesiąte przyniosły elektryfikację wsi, 
co było ważnym wydarzeniem w życiu gospodarczym 
i kulturowym regionu (do Knyszyna prąd dotarł dopiero 
w 1955 r.). w ramach Planu sześcioletniego podczas 
tzw. „zimnej wojny” wybudowano na terenie czarnej 
wsi Białostockiej duże zakłady ciężkiego przemysłu 
metalowego. obok nich powstała osada fabryczna, 
która otrzymała następnie prawa miejskie i zmieniono 
jej nazwę na czarna Białostocka. z uwagi na panują-
cą powszechnie politykę konfrontacji przy planowaniu 
układu przestrzennego uwzględniono wymogi obro-
ny przeciwlotniczej. Bloki mieszkalne o architekturze 
typowo socrealistycznej usytuowano wśród drzew 
w znacznej od siebie odległości. w późniejszych latach 

przekomponowano układy przestrzenne, dogęszcza-
jąc istniejącą zabudowę nowymi obiektami. 

od drugiej połowy lat sześćdziesiątych mają 
miejsce procesy migracyjne, polegające na wyludnia-
niu się terenów położonych wzdłuż granicy z dawnym 
zsrr. Pustoszeją całe wsie w rejonie Bobrownik, Kry-
nek, szudziałowa. na tereny dotychczasowych upraw 
rolnych wchodzą lasy i to zarówno jako świadomie za-
kładane uprawy, jak i samosiewy. dotyczy to zwłasz-
cza pól śródleśnych, niewielkich części puszczy - tak 
cennych gospodarczo i skrupulatnie wykorzystywa-
nych jeszcze w okresie międzywojennym15. 

7. aKty praWne i ich WpłyW na sieć  
Osadniczą puszczy KnyszyńsKiej.16

trudno jest mówić w sposób ogólny o historii 
prawodawstwa leśnego, a właściwie o sposobie za-
rządzania i zasadach eksploatacji lasu, i to nie tylko na 
terenie obecnej Puszczy Knyszyńskiej, ale też i na in-
nych obszarach w okresie przed i rozbiorowym. wiąże 
się to z tym, że wówczas nie było jednakowych zasad, 
czy też ogólnych przepisów, a poszczególni właściciele 
na swych terenach sami ustanawiali reguły zarządza-
nia. Pierwotnie nie było mowy w ogóle o jakimkolwiek 
prawodawstwie, a korzystać z lasów mogli wszyscy na 
równych zasadach. właściciele nie troszczyli się zbyt-
nio o jakiekolwiek ustalania, gdyż takowe i tak w ich ro-
zumieniu17 nie byłyby naruszane. stan ten na naszych 
terenach trwał jeszcze do XVi wieku. taka gospodarka, 
miała wówczas miejsce praktycznie wszędzie i zapew-
ne trwałaby dłużej, gdyby nie nastąpił konflikt intere-
sów pomiędzy właścicielami a osadnikami. nastąpił on 
wówczas, gdy liczba osadników znacznie wzrosła, te-
reny puszcz zaczęły ulegać systematycznemu kurcze-
niu, a w międzyczasie zwiększały się korzyści płynące 
z gospodarki leśnej.

8. ustaWa zygmunta augusta

na terenach objętych opracowaniem pierwszy 
akt prawny pojawił się 27 lutego 1568 roku18 i jest on 

15 M. Wójcicka, Roślinność dawnej Puszczy Knyszyńskiei, Polska Akademia Umiejętności, „Prace Rolniczo –Leśne” nr 25, Wydawnictwo 
Funduszu im. śp. Wł. Fedorowicza, Kraków 1937, s. 3-11.
16 W tej części artykułu przedstawiono przepisy prawne, które bezpośrednio lub pośrednio wpływały na kształtowanie się struktury osadni-
czej na terenie ówczesnej Polski oraz na obszarze objętym opracowaniem.
17 Chodzi o okres początku państwowości polskiej. Zygmunt I w roku 1516, nadając miastom przywilej na prawie magdeburskim, zezwalał 
na pozyskiwanie drewna bez ograniczeń. „A drewno na budowanie ‘chorom’ [t. j. domów] i na inne potrzeby domowe wolno im wszędzie w 
berestejskim powiecie w 4 milach od Milejczyc brać oprócz drzewa bartnego i oprócz puszcz ziemiańskich”. Nie wykazał król tyleż troskliwo-
ści o puszczę, ile o stację, skoro zezwolił mieszczanom rąbać ją bez ograniczeń (ale nie na sprzedaż) na przestrzeni 20 wiorst, wyłączając 
tylko ziemiańskie, czyli cudze. O. Hedemann, Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej w okresie do 1798 r., s. 28.
18Wg niektórych opracowań datą właściwą jest rok 1567. M. Taradejna, Ustawa Króla Jegomości – czyli pierwsze prawo leśne, „Las Polski” 
nr 6/1998, s. 28.
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obecnie najstarszym znanym aktem regulującym go-
spodarowanie w puszczach królewskich. Była to wy-
dana w Knyszynie przez zygmunta augusta Ustawa 
Króla Jmci Leśniczem, która organizowała nowoczesną 
administrację na terenach leśnych wielkiego Księstwa 
litewskiego i dotyczyła dóbr królewskich. 

Powoływała ona leśniczych, podleśniczych oraz 
ludność służebną, do której zaliczano: osoczników, 
strzelców, bartników, bobrowniczych. nadrzędnym ich 
zadaniem, przynajmniej w początkowym okresie, nie 
była ochrona terenów puszczańskich przed wyrębem 
drewna, a przede wszystkim ochrona grubej zwierzyny 
łownej przed kłusownikami. 

Prawo leśne odsuwało od zarządu puszczą sta-
rostów, wprowadzając do bezpośredniej ochrony leśni-
czych podległych królowi. dobrze opłacani, stojący na 
czele samodzielnych leśnictw, mający do dyspozycji 
przeszkolonych pracowników i wyposażeni w regula-
min czynności, byli w stanie zachować pełną kontrolę 
nad obszarami puszcz królewskich.

wcześniej przed Ustawą Króla… o obowiąz-
kach straży leśnej (osoczników i strzelców) wspomi-
nały między innymi art. iV i Vi wydanej w 1557 roku 
„ustawy włócznej”19 oraz bardziej szczegółowo Rewizi-
ja20 z 1559 roku. według niej osocznicy i strzelcy, w za-
mian za otrzymaną od króla ziemię, zobowiązani byli 
do strzeżenia lasów, uczestnictwa w łowach i posługi 
wojennej. zwolnieni byli natomiast z wszelkiego rodza-
ju robót pańszczyźnianych i innych ciężarów. osiedlani 
byli na ogół w specjalnie do tego wydzielanych wsiach, 
tzw. osockich i strzeleckich, leżących na skraju pusz-
czy, gdzie łatwo mogli wypełniać swoje obowiązki. 
strzegli wyznaczonego rewiru leśnego, uprawiali nada-
ną im ziemię i jako wolni poddani królewscy podlegali 
tylko i wyłącznie jurysdykcji urzędu łowieckiego. na 
czele tego urzędu stał łowczy nadworny wielkiego 
Księstwa litewskiego, zarządzający lasami królewski-
mi na litwie, organizujący polowania i nadzorujący le-
śniczych i innych funkcjonariuszy leśnych.

9. Ordynacja puszcz KróleWsKich

na 1639 rok datuje się kolejny dokument – spra-
wozdanie z kontroli lasów rozpoczętej z polecenia kró-
la władysława iV i prowadzonej przez jego komisarzy 

– zwany: Ordinacja korolewskich puszcz w leśnicze-
stwach bywszago Wielikago Kniażestwa Litowskago... 
Można się z niego dowiedzieć, że dodatkowo oprócz 
łowczego nadwornego istniały cztery stanowiska zwią-
zane z bezpośrednim nadzorem konkretnych puszcz 
skarbowych: leśniczych, myśliwców, osoczników 
i strzelców. 

wg niej leśniczy21 „...wywodził się ze stanu szla-
checkiego i przeważnie jako dzierżawca określonego 
leśnictwa podlegał bezpośrednio jurysdykcji łowczego 
nadwornego W.Ks.Lit. Do jego głównych obowiązków 
należało: strzeżenie granic zewnętrznych puszczy przed 
ludnością wiejską powiększającą tereny upraw rolnych, 
ochrona wewnętrznych części lasu przed niekontro-
lowanymi wchodami, zakładaniem nielegalnych barci, 
karczowaniem lasu, eksploatacją łąk leśnych. Wydawał 
asygnaty na wywóz drewna suchego i powalonego, 
a także przestrzegał zakazu wyrębu drzew ,stojących’, 
które można było ciąć tylko za osobistą zgodą królew-
ską. Prowadził rejestry wyciętych drzew, padłej i ubitej 
zwierzyny, kontrolował i rozliczał pracę straży leśnej, 
miał możliwość karania winnych nadużyć osoczników. 
Pilnował, by w puszczy bez zgody królewskiej nie po-
wstawały nowe wytwórnie dziegciu, smoły, potażu, po-
piołów itp. Dbał ze szczególną pieczołowitością o ostę-
py i mateczniki zwierzyny cennej do polowań. Pobierał 
daninę w miodzie składaną przez osoczników.

Myśliwiec – podobnie jak leśniczy wywodził się 
ze stanu szlacheckiego, a na urząd specjalnym przy-
wilejem powoływał go król. Nadawał mu równocześnie 
dwie włóki ziemi, z których ten nie musiał świadczyć 
żadnych powinności na rzecz leśniczego. Generalnie 
mu nie podlegał, a jego bezpośrednim zwierzchnikiem 
był łowczy nadworny. Kontrolował osoczników i strzel-
ców, z którymi to objeżdżał rewiry, dokonując inspekcji 
drzewostanu i zwierzyny, oraz nadzorował ich podczas 
łowów. Sprawdzał rzetelność kwartalnych informacji 
o stanie puszczy przekazywanych przez podległą mu 
straż i osoczników leśniczemu.

Osocznicy – wolni chłopi królewscy mieszka-
jący w wydzielonych wsiach osockich na skraju pusz-
czy. Posiadali po 0,5 włóki ziemi (dziesiętnik 1 włókę), 
z której to nie świadczyli leśniczemu żadnej robocizny. 
W przypadku większej powierzchni nadziału płacili od-
powiednie sumy pieniężne. Starsi osocznicy objeżdżali 

19Wydana po kilkuletnich przygotowaniach w 1557 r. za panowania króla Augusta Ustawa na wołoki... w dużym stopniu ograniczała wchody 
w puszczę i odbierała niektóre przywileje. Np. leśniczy otrzymał zakaz wydawania szlachcie i włościanom skarbowym na budulec drzew 
stojących, lecz tylko „powały”.
20Rewizija puszcz i pierechodow zwierinnych w bywszem Wielikom Knjażestwie Litowskom ...sostawienaja starostoju mstibohowskim Gri-
goryjem Bogdanowiczem w 1559 godu. – jest to sprawozdanie z kontroli puszcz królewskich na Litwie, rozpoczętej w 1558 r. z polecenia 
Króla Zygmunta Augusta i zakończonej w 1559 r. K. Ameljańczyk, op. cit., s.9.
21K. Ameljańczyk, op. cit.,  s. 10-11.
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przydzielone im kwatery, pilnując, by nie było szkody 
w zwierzynie i drzewostanie. Wydawali drewno zgodnie 
z asygnatami leśniczego, a wszelkiego rodzaju straty 
wynikające z ich niedbalstwa musieli pokryć z własnych 
dochodów. Pozostali osocznicy prowadzili prace przy 
budowie grobli, mostów leśnych, naprawie ścieżek 
i dróg wokół ostępów, ale przede wszystkim podsta-
wowym ich obowiązkiem było uczestnictwo w łowach. 
Dodatkowo pilnowali puszczy przed zakusami ze stro-
ny chłopów próbujących wykorzystywać łąki śródleśne 
i wyrabiających grunty pod pola. 

Strzelcy – najniżej postawiona grupa w hierarchii 
leśnej. Zobowiązani do uczestnictwa w polowaniach 
i stawienia się ,wszędzie tam, gdzie każą’ z własnym 
wiktem. Utrzymywać musieli konia oraz dostarczać 
wozy drabiniaste do wożenia sprzętów niezbędnych 
przy łowach. Zwyczajowo doglądali też zwierzyny le-
śnej. W zamian otrzymywali 1 włókę ziemi pod uprawę, 
z której w latach z polowaniami nie świadczyli żadnych 
powinności. W roku, w którym nie było łowów, płacili na 
rzecz leśniczego jak swojemu dzierżawcy czynsz w go-
tówce i płodach rolnych…” 

struktura ta przetrwała do i połowy XViii wie-
ku, kiedy to zaszły dosyć istotne zmiany. obowiązki 
leśniczych przejęli oberstrażnicy, a powinności daw-
nych myśliwców – strażnicy. obie funkcje przynależały 
szlachcie. za czasów saskich obsadzane były głównie 
przez urzędników niemieckich. gratyfikacją za służbę 
była pensja oraz nadział gruntów z przydaniem pewnej 
liczby ogrodników do jej uprawy. 

Powoli zaczęła zanikać funkcja osoczników, 
chociaż nadal istniał podział na wsie osockie i strzelec-
kie. wiązało się to głównie z powinnościami, które wsie 
te musiały świadczyć na rzecz możnowładców. 

ustawa ta, obok innych czynników, nie dopu-
ściła do przetrzebienia w okresie przedrozbiorowym 
obecnych puszcz: Białowieskiej i Knyszyńskiej. nie 
zachowały się niestety inne pobliskie puszcze: nowo-
dworska, goniądzka, Perestuńsko-Przełomska, stry-
jowsko-Beresztańska.

do naszych czasów dotrwały szczegółowe opi-
sy rozporządzenia w odniesieniu do Puszczy Białowie-
skiej, tym niemniej analogiczne uregulowania dotyczyły 
pobliskiej Puszczy Knyszyńskiej i innych większych 
kompleksów będących w jurysdykcji królewskiej. „Od 
najdawniejszych czasów puszcza zawsze była wła-
snością panujących w kraju monarchów i stąd nazwa 
jak wszystkie dobra królewskie „królewszczyzna”22. „W 
wieku XVI została po raz pierwszy, przez gieometrów 
króla Zygmunta Augusta pomierzoną i otrzymała straż 
leśną, której obowiązki przechodziły dziedzicznie z ojca 
na syna. Chyba zbytecznym będzie tutaj dodawać, że 
obowiązki te nie odnosiły się do strzeżenia kradzieży 
drewna, ale głównie dotyczyły grubego zwierza, jego 
ochrony przed kłusownikami i urządzania łowów, gdy 
przybył na nie panujący. Za wolność polowania na inną 
zwierzynę strażnicy płacili ”podatek futrzany”, który zo-
stał potem zniesiony i polowanie zabronione.”23 osocz-
nicy, bartnicy24 i strzelcy osadzeni na gruntach królew-
skich płacili też czynsz z gruntu, czynsz od inwentarza 
nie tylko grubego, takiego jak woły czy konie, ale też 
i od drobiu, jaj, za niewody, zbiór paszy itp.25

„Puszcza od dawna [jak się zdaje przy pierw-
szym pomiarze geometrycznym] podzielona została na 
12 straży odgraniczonych od siebie liniami, przecięty-
mi na 12 łokci szeroko, w kierunku promieni, rozcho-
dzących się ze środka puszczy, w którym leżała wieś. 
Tym sposobem każda straż miała kontur swych granic 
w rodzaju trójkąta, którego wierzchołek i kąt ostry zbie-
gał się ze wszystkimi innymi w Białowieży. Podstawa 
stanowiła mniej więcej 12 część zewnętrznego obwodu 
puszczy. Za czasów saskich były znane następujące 
nazwy 12 – straży, które przetrwały do XX w.: Augu-
stowska, Narewska, Browska, Hajnowska, Leśniańska, 
Stareńska, Stołpowicka, Krakowska, Okolnica, Świetli-
czowska, Podbielska, Dziadowlańska.

Ważny etap, można by rzec epokę w urządza-
niu Puszczy, stanowił Antoni Tyzenhaus – podskarbi 
nadworny Stanisława Augusta. Wiemy, że od tamtych 
czasów zarządzający puszczą nadleśniczy mieszkał 

22 Królewszczyzny były często przekazywane w dożywocia jako „chleb dobrze zasłużonym” (albo i niezasłużonym) obywatelom Rzeczypo-
spolitej”, por. O. Hedemann, Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 r.),  s.29.
23Z. Gloger, Białowieża w albumie, nakładem autora, Druk Piotra Laskauera i S-ki, Warszawa 1903, s.12.
24„…Wszyscy bartnicy w obrębie poszczególnych jednostek administracyjnych puszczy pozostawali w zależności od tego, kto utrzymywał 
się na rządowych przetargach w Grodnie na dzierżawę boru. Dzierżawa była ograniczona sześcioletnim okresem jej trwania i była pobierana 
od pełnych barci”. „…Opis bartnictwa puszczańskiego dotyczy okresu 1860-1888 r. Z chwilą przejścia Puszczy Białowieskiej na prywatną 
własność cara, czyli tzw.”udziełów” w r. 1888, bartnictwo puszczańskie uległo całkowitej zagładzie. Bartników usunięto z puszczy, przeka-
zując użytkowanie istniejących barci administracji leśnej. Od tej chwili barcie zostały pozbawione swych gospodarzy i opiekunów. Pewien 
czas jeszcze były rabunkowo eksploatowane, by w tempie prawdziwie rekordowym ulec swemu losowi i przeznaczeniu. Na oczach jednego 
pokolenia dokonał się zanik barci leśnej, a z nią umarło raz na zawsze puszczańskie bartnictwo…”. J.J. Karpiński, Ślady dawnego bartnic-
twa puszczańskiego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Kraków 1948, s.7. W Puszczy Knyszyńskiej jeszcze w 1852 r istniało 9770 barci! – L. 
Herz, op. cit., s. 4.
25Piscowaja Kniga Grodzienskoj Ekonomii s pribawlieniami uzdanija, wydana przez Wileńską Komisję Analiz Akt Dawnych -Wilno 1881 r. W 
zbiorach Uniwersytetu w Białymstoku, s. XV-XX.
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w Królowym Moście i był zwierzchnikiem dwunastu 
‘strażników’, z których każdy miał pod dozorem swoim 
jedną straż, za co nie pobierał płacy gotowym groszem, 
ale posiadał dwie włóki roli i miał do jej obrobienia da-
nych sobie z kilku chat tzw. „ogrodników” obowiąza-
nych do dwudniowej w tygodniu robocizny. Każdy 
strażnik miał, odpowiednio do rozległości swojej ‘stra-
ży’ od 5 do 15 podwładnych strzelców, obowiązanych 
do strzeżenia i liczenia żubrów, a tępienia wilków, rysi 
i niedźwiedzi jako nieprzyjaciół. Ogółem w puszczy było 
chat strzeleckich 122 a oprócz tego w pięciu wsiach: 
Kiwaczynie, Zamiennikach, Rożkówce, Cwirkach, Pa-
nasiukach mieszkali tzw. posocznicy, których obowią-
zek polegał na naprawianiu dróg w puszczy, stawianiu 
z oszczepami do obławy podczas łowów i przygotowy-
waniu stogów siana dla dostarczania żubrom obfitszej 
paszy podczas zimy. W ogóle niewielka ludność pusz-
czy dzieliła się na następujące 4 kategorie: strażników, 
ogrodników, strzelców, budników. Tych ostatnich zaj-
mujących się wypalaniem smoły, terpentyny, dziegciu 
i potażu sprowadził tu znad Wisły i osadził w Puszczy 
właśnie podskarbi Tyzenhauz.”26 

tyzenhauz dokonał także likwidacji ostatnich 
uprawnień wsi osockich i strzeleckich, zrównując je 
w prawach i obowiązkach ze wsiami włościańskimi. 
dawne przywileje należne straży leśnej zastąpione 
zostały obowiązkiem odrabiania pańszczyzny i innych 
robocizn w folwarkach królewskich, składaniem danin 
w naturze. Podporządkował generalnie służbę leśną 
rolnej administracji ekonomicznej, czym wywołał fale 
oburzenia i rozruchów. zachował jednakże dotych-
czasowe stanowiska strażników (opłacanych lub z na-
działem gruntu), z tym że od tego momentu musieli 
mieszkać w przydzielonych im rewirach leśnych, a do 
pomocy delegowano im kilku lub kilkunastu strzelców 
osadzonych w luźno sytuowanych strażnicach rozrzu-
conych na obrzeżach puszczy. wszyscy otrzymali też 
odpowiednie nadziały ziemi uprawnej. utrzymał też 
urząd leśniczego, nadzorującego odtąd obszar kilku 
połączonych leśnictw. stan ten utrzymał się praktycz-
nie do ostatniego rozbioru Polski. reformy przeprowa-
dzone przez podskarbiego były między innymi odpo-
wiedzią na szereg niedociągnięć, które nie pozwalały 
na generowanie odpowiednich zysków. w księgach 
grodzieńskich dotyczących tego obszaru zachowały 
się materiały źródłowe opisujące niedostatki i uchybie-
nia ówczesnej gospodarki leśnej.27 

Powyższe sposoby zarządzania obowiązywały 
przede wszystkim na terenach będących pod zarzą-
dem królewskim, ewentualnie co światlejszych zarząd-
ców ziemskich. niebędące bezpośrednio pod jurys-
dykcją królewską, przekazane w dożywocie lub z góry 
skazane na zniszczenie, nie podlegały tym prawom, 
co prowadziło do tego, że eksploatacja odbywała się 
tam często w sposób żywiołowy, chaotyczny i tylko od 
dobrej woli właściciela zależało, czy gospodarka leśna 
opiera się na racjonalnych przesłankach. wszędzie 
tam, gdzie nie występowało masowe osadnictwo, a ze 
względu na niewielką ilość osób nie było zbyt wielkiego 
zapotrzebowania na drewno, lasy zachowały swój do-
tychczasowy charakter. z drugiej strony, nauka o go-
spodarstwie leśnym też nie była zbyt zaawansowana. 
inaczej przedstawiała się sytuacja na obszarach, gdzie 
rachunek ekonomiczny zmuszał do intensywnej eks-
ploatacji leśnej. sytuacja taka panowała w większo-
ści państw europejskich, tak więc sytuacja w naszym 
kraju nie była pod tym względem czymś wyjątkowym. 
Można nawet stwierdzić, że jakiegokolwiek rodzaju 
unormowania odnoszące się do danego terenu były 
elementem prekursorskim.

10. OKres reWOlucji przemysłOWej

„Geneza nauk leśnych zbiegła się w drugiej po-
łowie XVIII w. z początkiem rewolucji technicznej, która 
to wyniosła surowiec drzewny do rangi podstawowe-
go surowca przemysłowego”.28 od końca wieku XViii 
w niektórych państwach europejskich można było 
zauważyć próby wprowadzania pierwszych regulacji 
prawnych obejmujących większe tereny. wiązało się to 
zapewne z wielkimi zmianami, jakie zapoczątkowała re-
wolucja przemysłowa. drewno stało się głównym lokal-
nym surowcem, niezbędnym do budowy powiększają-
cych się miast, odbudowy wsi ze zniszczeń wojennych, 
a może przede wszystkim jako materiał opałowy dla 
coraz to większej ilości maszyn parowych. groźna sy-
tuacja, jaka zaistniała po wytrzebieniu lasów pierwot-
nych, w niektórych z państw europejskich skłoniła ich 
rządy do podjęcia radykalnych działań naprawczych.

jak pisał w XiX wieku a. auleitner: „Z powięk-
szaniem ludności, lasy ustąpiły żyznym polom, łąkom 
i pastwiskom: miejsce tychże zajęły liczne osady rolni-
cze; każda bowiem familia potrzebowała nowych pło-
dów ziemnych, których lasy nie dostarczały; wymagała 

26 Z. Gloger, Białowieża,  Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1907,  s. 9-11.
27Na pomniejszenie dochodu wpływ miały nie tylko uchybienia i braki w zarządzie, ale i czynniki „zewnętrzne”. W puszczy Stryjeńskiej i Bersz-
tańskiej rozboje i grabieże zmusiły administracje leśną do zwrócenia się o pomoc do sił wojskowych. Lotne oddziały pułków litewskich przez kil-
ka miesięcy strzegły porządku i utrzymywały opiekę nad chłopami, nie zapewniając im pełnego spokoju, ale przynajmniej chroniąc ich życie. 
28A. Żabko-Potapowicz, Nauki leśne w Polsce 1920-1970 r., Polska Akademia Nauk, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wrocław, 
Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977, s. 11. 
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gruntów uprawnych, przyjaznych wzrostowi pożywnych 
roślin: a postęp w tej mierze w kraju naszym, w latach 
zwłaszcza ostatnich, tak się okazuje znaczny, iż nie-
masz już teraz lasów samej naturze pozostawionych; 
miejscami nawet ręka ludzka tak dalece je wyniszczyła, 
że niedostatek drzewa w całej uczuwać się daje okolicy. 
Nadto, gdy potrzeby drzewa wraz z szybkiem rozwi-
janiem się życia towarzyskiego, wznoszeniem licznych 
budowli i zakładów przemysłowych, codziennie po-
mnażane z zmniejszonej już przestrzeni lasów zaspo-
kojone być muszą; słusznie przeto większego jeszcze 
niedostatku drzewa obawiać się należy, a w następ-
stwie nierównie szkodliwszego dla ogółu zerwania rów-
nowagi pomiędzy przestrzenią w zagospodarowaniem 
rolnem, a przestrzenią pod lasem pozostawioną; liczne 
alebowiem doświadczenia na wielu krajach spełnione 
wierzyć każą, że kraj z lasów ogołocony, utraca wilgoć, 
dla urodzajności ziemi konieczną; wysychają w nim źró-
dła, łożyska rzek ścieśniają, tamuje się parowanie zie-
mi, deszcze bywają mniej obfite, skąd wzrost roślin jest 
słaby, albo wcale niepodobny”.29

autor przytacza przykłady krajów, które nie li-
czyły się z bogactwem, jakie miały w postaci lasów, 
czerpiąc z niego bezkrytycznie. zauważa, że zniszcze-
nie pierwotnych lasów doprowadziło do upadku takie 
starożytne potęgi, jak niniwa, Babilon, egipt. wytrze-
bienie dawnych lasów cedrowych pokrywających tam-
te kraje stało się bezpośrednią przyczyną powiększa-
nia się pustyń, wyjałowienia ziemi, nawiedzania przez 
morowe powietrze.

Powyższe spostrzeżenia doprowadziły rzą-
dy państw europejskich do wprowadzenia rozwiązań 
systemowych regulujących gospodarkę leśną. Począ-
tek przepisów rządowych datuje się w Królestwie na 
1816 rok30. rząd pod panowaniem cara aleksandra i 
uznał potrzebę zagospodarowania lasów skarbowych. 
Pierwszym etapem miał być powszechny ogólny po-
miar lasów, mający na celu przedstawienie stanu po-
siadania. ze względu na znaczną trudność tego zada-
nia, związaną z rozciągłością terenu, krótkim terminem 
i zbyt dużymi kosztami, dzieło to nie mogło być zreali-
zowane, wstrzymano jedynie na trzy lata doraźne cię-
cia lasów na całym obszarze. w roku 1818 założono 
szkołę leśnictwa w warszawie, w której posady ob-
jęli profesorowie uniwersyteccy i sprowadzono z nie-
miec naczelnego nadleśniczego i innych urzędników 
leśnych. Przy ich pomocy i pierwszych absolwentów 

szkoły leśnej rozpoczęto tymczasowe urządzanie la-
sów. ustalono pierwszy okres obejmujący lata 1820-
1850, wprowadzający zmiany w administracji lasów 
rządowych –między innymi nowy podział powierzch-
niowy o wielkości oddziałów 100 ha, a wraz z nim nowe 
zasady zagospodarowania, które przetrwały praktycz-
nie do 1930 roku. 

unormowanie tej sytuacji nie dotyczyło lasów 
prywatnych, w których nadal stosowano nadmierne 
i nieograniczone cięcia. 

nowoczesne prawne akty rządowe, obejmujące 
instrukcje urządzeniowe i będące pierwszymi tego typu 
dokumentami w dziejach polskiej nauki leśnej, pojawiły 
się w XiX wieku w Królestwie Polskim. Poniżej zostaną 
one przytoczone i pokrótce omówione pod kątem ich 
wpływu na: formowanie się i rozwój struktury admini-
stracyjnej, układ sieci osadniczej, wygląd i funkcjono-
wanie osad leśnych.

11. instruKcja urządzeniOWa z 1827 rOKu.

wydanie pierwszej instrukcji urządzeniowej na-
stąpiło w warszawie w czerwcu 1827 roku. dokument 
obejmował przepisy, w myśl których przeprowadzano 
korektę i rewizję tzw. ogółowego szacowania lasów 
rządowych na terenach województw krakowskiego 
i sandomierskiego oraz uzupełnienie urządzenia lasów 
przejętych od górnictwa i wcielonych do lasów rzą-
dowych. instrukcja obejmująca ponad 80 artykułów 
podzielona była na działy zwane tytułami. na przykład 
tytuł „urządzenia ogólne” dotyczył między innymi: per-
sonelu wykonującego prace urządzeniowe, wyznaczał 
służbowe osady leśne, rozgraniczał lasy od gruntów 
rolnych. dokonywał podziału leśnictw (odpowiedni-
ków dzisiejszych nadleśnictw) na straże (dzisiejsze le-
śnictwa). szczegółowo omówiono w nim rodzaje map 
i sposoby znakowania na nich granic straży, granic 
okręgów, pasów zrębowych, osad leśnych gruntów 
spornych itp. ogólnym kierownikiem robót urządze-
niowych w skali Królestwa był naczelny nadleśny. wy-
konawcami w terenie byli tzw. komisarze leśni, a pod 
ich dozorem adiunkci i mierniczowie leśni. obok in-
strukcji urządzeniowej równolegle wydano także do-
kładne przepisy techniczne, które objaśniały i uzupeł-
niały instrukcję, a w wielu punktach były interpretacją 
jej zaleceń i intencji.

29A. Auleitner, Gospodarstwo leśne, czyli proste zasady hodowania, urządzania i użytkowania i niezbędnej tychże ochrony dla użytku wła-
ścicieli ziemskich, rządców dóbr i leśniczych, nakładem autora, Warszawa 1858.
30L. Dreszer, B. Zabielski, Urządzanie lasu, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1962, s. 402. 
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12. instruKcja urządzeniOWa z 1839 rOKu

druga instrukcja urządzeniowa z czasów Króle-
stwa Polskiego została wydana 24 października 1839 
roku. Była ona bardziej rozbudowana w stosunku do 
tej z roku 1827, a nowoczesny, wysoki i szczegóło-
wy poziom jej opracowania zdumiewa fachowców tej 
dziedziny nawet współcześnie. instrukcja podzielona 
została na osiem części zwanych oddziałami. Między 
innymi omawiała procedurę prawną i metodę postępo-
wania przy wyznaczaniu osad dla służby leśnej i za-
twierdzaniu planów gospodarstwa leśnego. w innych 
oddziałach ustalała konieczność: sporządzenia pomia-
rów lasu, a na jego podstawie aktualnych map, ogra-
niczenia lasów i ustalenia ich granic, podziału lasów na 
leśnictwa i straże31.

leśnictwa według tych założeń miały być za-
kładane w maksymalnej wielkości umożliwiającej 
dokonywanie dozoru przez jednego nadleśniczego  
i w granicach pozostających w jednej guberni oraz 
możliwie w granicach małej liczby mniejszych jedno-
stek administracji ogólnej. Podział leśnictwa na straże, 
dalej na obręby, a obręby na okręgi gospodarcze i od-
działy, również zakładał konieczność parcelacji wielko-
ściowej, nieprzekraczającej możliwości obsługi przez 
podleśnego i strażnika. charakterystyczny jest zapis 
o konieczności stosowania zasad tzw. separacji lasu 
od pól, łąk i innych użytków w dobrach podległych Ko-
misji rządowej Przychodów i skarbu. Przebija się ten-
dencja do likwidacji enklaw i prostowania granic lasu, 
jak również do utrwalania granic rowami przerywanymi 
oraz słupami, a niekiedy kopczykami. z tego okresu 
pochodzi pierwsze urządzenie Puszczy Knyszyńskiej 
(w tym obecnego obrębu Knyszyn) przeprowadzone 
w latach 1848-1858.

instrukcja ta miała ogromny wpływ na funkcjo-
nowanie gospodarki leśnej, ustalając ramy przyszłych 
działań na kolejne dziesięciolecia. w XiX wieku nie po-
jawiły się już inne tej rangi dokumenty.32 

Późniejsze wydarzenia polityczne doprowadziły 
między innymi do likwidacji Komisji rządowej Przycho-
dów i skarbu, odebrały polskiemu leśnictwu możliwość 
samodzielnego rozwoju, a kierunek polskiej myśli urzą-
dzeniowej podporządkowały przejściowo zaborcom.

tak więc, mimo podejmowanych prób samosta-
nowienia, „…rozwój nauk leśnych na terenie ziem pol-
skich kształtowała polityka państw zaborczych, które 
likwidowały konsekwentnie wszelkie próby organizacji 
wyższego szkolnictwa leśnego podejmowanego przez 
światłe umysły na terenie każdego z trzech zaborów.”33 

13. przepisy praWne OKresu  
międzyWOjennegO

Poważne prawne regulacje rządowe pojawiły się 
wraz z odzyskaniem niepodległości, ale ze względu na 
zabory byliśmy pod tym względem opóźnieni w sto-
sunku do innych państw europejskich. w roku 1918 
obowiązywały w sprawach ochrony lasów przepisy 
państw zaborczych:

na obszarze byłego zaboru rosyjskiego – ustawa •	
o ochronie lasów z 1888 r., przy czym na terenie 
b. Królestwa Kongresowego obowiązywało rów-
nież rozporządzenie z 1875 roku o użytkowaniu 
lasów obciążonych służebnościami włościański-
mi.
na obszarze byłego zaboru pruskiego - ustawy •	
z 1875 i 1876 r., przy czym dla górnego śląska 
obowiązywały również odpowiednie przepisy za-
warte w konwencji polsko-niemieckiej.
na obszarze byłego zaboru austriackiego - usta-•	
wa austriacka z 1852 r. z uzupełnieniami.
wczesne lata powojenne to gospodarka oparta 

na podstawie operatów prowizorycznych. Po i wojnie 
światowej obszar lasów w Polsce wynosił przeszło  
9 milionów ha, co stanowiło 23,2% powierzchni kraju.  
w tym lasy państwowe stanowiły – 31,2%, kościel-
ne i publiczne – 2,2%, prywatne większej własności 
ziemskiej - 55%, drobne prywatne około – 8,9%, lasy 
wspólnot gromadzkich – 2,1%. intensywna gospodarka 
leśna związana z pozyskiwaniem drewna niezbędnego 
do odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych, doprowa-
dziła wciągu 6 lat do zmniejszenia powierzchni lasów 
z 9 do 8 mln ha. 34

Pierwszym aktem prawnym o ogólnym znacze-
niu, regulującym sprawy gospodarki leśnej po odzyska-
niu niepodległości, było postanowienie rady Ministrów 

31Mapa wg instrukcji powinna przedstawiać granice zewnętrzne, granice wewnętrzne, granice służebności oraz granice kraju. Na mapie 
oznacza się podział administracyjny na leśnictwa i straże, podział gospodarczy na obręby i okręgi, linie separacyjne i „odpadki leśne od 
użytku ekonomicznego odstąpione”, osady urzędników leśnych, szkółki nasienne i drzewne, drogi publiczne i komunikacyjne, wody bieżą-
ce i stojące, młyny, tartaki, śluzy, zastawy, mosty, bindugi. Mapa miała także rozróżniać grunty ze względu na rodzaj – błota, trzęsawiska, 
niziny, wzgórza, łąki, pola, drzewostany. Na mapach uwidoczniało się zakłady przemysłowe, zabudowania związane z lasem, krzyże, figury, 
słupy itp.
32Na przykład w 1861 r. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie wydało instrukcję urządzeniową dla lasów prywatnych – praktycznie w całości 
opartą na tej z 1839 r.
33A. Żabko-Potapowicz, op. cit., s. 11. 

34 Dane liczbowe za: J. Nowotny, Polskie gospodarstwo leśne – struktura prawna i organizacyjna, U J, PWN, Kraków 1951.
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z 30 grudnia 1918 r. w sprawie ochrony i użytkowania 
lasów. Postanowienie to poddawało wszystkie lasy 
pod obowiązkowy nadzór i kontrolę urzędów ochrony 
lasów, uzależniało użytkowanie lasów od stwierdzenia 
przez te urzędy zgodności wyrębów z obowiązującymi 
przepisami o ochronie lasów, ograniczało wywóz drew-
na poza granice państwa, poddawało kontroli wszelkie 
umowy w zakresie kupna i sprzedaży drewna. lasy 
państwowe zostały zobligowane do sprzedaży drew-
na użytkowego na warunkach ulgowych na potrzeby 
zniszczonych zagród, dla zaspokojenia potrzeb miej-
scowych i drewna opałowego na potrzeby najuboższej 
ludności. 

na podstawie dekretu z 16 stycznia 1919 r. zo-
stały ustalone kompetencje organów państwowych 
w sprawach nadzoru nad wykonywaniem przepisów 
o ochronie lasów, jak też utworzone zostały odpowied-
nie organy państwowe. zgodnie z dekretem nadzór 
ogólny nad wykonywaniem przepisów o ochronie la-
sów należał do ministra rolnictwa i dóbr państwowych. 
wykonawcą powyższych przepisów były utworzone 
wówczas urzędy ochrony lasów. w skład organiza-
cyjny urzędów wchodzili: główny inspektor ochrony 
lasów, okręgowi inspektorzy ochrony lasów, Komi-
sarze ochrony lasów, Podkomisarze ochrony lasów, 
urzędnicy pomocniczy, gajowi.

w drugim dziesięcioleciu XiX wieku zaczęły być 
widoczne tendencje polegające na przekształcaniu do-
tychczasowej chaotycznej gospodarki leśnej w prawi-
dłowo funkcjonującą, jednolitą prawno-organizacyjną 
strukturę. Podjęto kroki zmierzające nie tylko do zacho-
wania, ale też i stałego rozszerzania stanu posiadania 
lasów pozostających w ręku państwa, a także wprowa-
dzenia skuteczniejszej kontroli nad gospodarką w la-
sach większej własności prywatnej. jednym z nowych 
ustaleń było na przykład zmniejszenie powierzchni od-
działów do 25 ha. 

w roku 1924 nastąpiło uregulowanie admini-
stracji lasów państwowych poprzez jej wyodrębnienie 
z administracji państwowej. Prezydent rP 28 czerwca 
1924 roku wydał rozporządzenie o utworzeniu przed-
siębiorstwa państwowego pod nazwą Polskie lasy 
Państwowe i nadaniu mu statusu prawnego. Przed-
siębiorstwo objęło administrację wszystkich lasów 
państwowych w Polsce wraz ze wszystkimi przynależ-
nościami, takimi jak: zakłady przemysłowe, urządzenia 
transportowe itp. w dniu 31 grudnia 1924 roku wszedł 
w życie nowy akt prawny, zgodnie z którym w dniu 
1 lutego 1925 roku zlikwidowano przedsiębiorstwo 
i w jego miejsce powołano „administrację lasów pań-
stwowych”. zgodnie z powyższym minister rolnictwa 
sprawował administrację lasów państwowych przez 
podległe mu jednostki:

dyrekcję naczelną lasów Państwowych.•	
dyrekcje okręgowe lasów Państwowych.•	
nadleśnictwa i leśnictwa.•	
gospodarka finansowa administracji lasów pań-

stwowych była prowadzona na zasadach samowy-
starczalności, a czysty dochód był przekazywany do 
budżetu państwa. Pracownicy byli zatrudniani na pod-
stawie nominacji i pozostawali w stosunku służbowym, 
a nie w stosunku pracy. Byli mianowani prowizorycznie 
- z zastrzeżeniem odwołania oraz na stałe. 

aktem prawnym regulującym administrowanie 
lasów prywatnych było rozporządzenie Prezydenta rP 
z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów 
nie stanowiących własności państwa. rozporządzenie 
między innymi ustalało, w jakich warunkach może na-
stąpić zmiana uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowa-
nia, obowiązek zagospodarowania wszystkich lasów 
na podstawie planów urządzania gospodarstwa le-
śnego z zachowaniem trwałości użytkowania, obowią-
zek zalesienia gruntów pozbawionych uprawy leśnej. 
zniesiono komisje ochrony lasów, a ich kompetencje 
przekazano starostom jako organom pierwszej instan-
cji i wojewodom. 

odnośnie do lasów państwowych w okresie 
międzywojennym pojawiło się jeszcze kilka aktów praw-
nych. najistotniejszymi z nich były: rozporządzenie 
Prezydenta rP z 22 marca 1928 r. o zagospodarowa-
niu lasów państwowych oraz dekret z dnia 30 września 
1936 r. o państwowym gospodarstwie leśnym. jednym 
z ważniejszych postanowień było objęcie przez pań-
stwowe gospodarstwo leśne wszystkich państwowych 
lasów i gruntów leśnych wraz ze związanymi z nimi in-
nymi gruntami i urządzeniami, jak również i prywatnych 
wód państwa w rozumieniu prawa wodnego. ogólna 
powierzchnia lasów i gruntów leśnych nie mogła ulegać 
zmniejszeniu i w związku z tym mogły być nabywane 
prywatne lasy i grunty leśne oraz grunty nieleśne, któ-
rych zalesienie leżało w interesie państwowym.

wszystkie dotychczasowe akty prawne w po-
średni sposób wpływały na kształtowanie się sieci 
osadniczej (często nawet pojedynczych zagród le-
śnych), nie normowały natomiast wyglądu poszcze-
gólnych obiektów. Pierwsze próby szerszego rozpo-
wszechniania wzorca budynku przeznaczonego dla 
służb leśnych pojawiły się już w XViii wieku, nie zostały 
jednak masowo przyjęte ani obowiązujące. Przykła-
dowo w niemczech można było korzystać z katalogu 
obiektów typowych autorstwa h. gillego, w którym 
między innymi został zamieszczony wzorzec typowej 
nadleśniczówki35. 

oprócz aktów prawnych stanowionych przez 
instytucje rządowe równolegle istniały inne, propago-
wane przez organy pozarządowe. nie miały one mocy 
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ustawowej, lecz ich twórcy kierowani troską o dobro 
kraju dążyli do szerokiej ich popularyzacji. wydano 
szereg publikacji zawierających między innymi zbiory 
projektów nadleśniczówek, leśniczówek, podleśniczó-
wek, gajówek, budynków gospodarskich. cechą cha-
rakterystyczną było opracowanie przy jednakowym 
programie użytkowym różnorodnych detali pozwalają-
cych dostosować obiekt do specyfiki form architekto-
nicznych.36 

Projekty katalogowe nie znalazły swojego do-
kładnego odzwierciedlenia w budynkach z terenu 
Puszczy Knyszyńskiej. te, które dotrwały do naszych 
czasów i datowane na okres międzywojenny, są utrzy-
mane w jednorodnej konwencji formalnej. Parterowe, 
z poddaszem w większości nieużytkowym lub użytko-
wym na fragmencie, wzniesione w konstrukcji drew-
nianej z symetryczną elewacją, nawiązujące do tradycji 
dworu polskiego. cechą charakterystyczną są na pew-
no dachy, na ogół czterospadowe, lub półszczytowe 
(na terenie Puszczy Knyszyńskiej ta forma spotykana 
głównie w reprezentacyjnych obiektach), o znacznym 
kącie nachylenia połaci dachowej. 

struktura sieci osadniczej, choć była pewnego 
rodzaju „spuścizną ” po zaborcach, to w okresie mię-
dzywojennym wykrystalizowała się, okrzepła (obszary 
obsługi leśnej wraz z obiektami funkcyjnymi) i w prak-
tycznie niezmienionym stanie przetrwała do dzisiaj. 

14. sytuacja pOWOjenna

okres wojny, związany z intensywną, wręcz ra-
bunkową gospodarką leśną prowadzoną przez oku-
pantów, łaskawie obszedł się ze strukturą osadniczą, 
w przeciwieństwie do Puszczy Białowieskiej, gdzie ce-
lowo spalono większość leśniczówek i gajówek.

Krótko przed zakończeniem wojny, w począt-
kach 1945 roku zostały wydane zarządzenia w sprawie 
oszacowania szkód wojennych w lasach oraz sporzą-
dzenia prowizorycznych tabel powierzchni klas wieku 
i zaprojektowania na tej podstawie rozmiaru użytko-
wania. w tymże roku powołano też na naszym tere-
nie wydział leśnictwa i Przemysłu drzewnego urzędu 
wojewódzkiego, z którego w późniejszym okresie po-
wstała regionalna dyrekcja lasów Państwowych

zasadniczym aktem ustawodawczym dotyczą-
cym lasów państwowych była ustawa z dnia 20 grudnia 
1949 r. o Państwowym gospodarstwie leśnym - w na-

wiązaniu do tej z okresu międzywojennego. Powoła-
no do życia resortowe biura projektowe. Poza Biurem 
Projektów Przemysłu Papierniczego podległym bezpo-
średnio zjednoczeniu Przemysłu celulozowo-Papierni-
czego, istniały dwa resortowe biura projektowe: Biuro 
urządzania lasów i Projektów leśnictwa oraz Biuro 
Projektów Przemysłu drzewnego.37

Biuro urządzania lasu i Projektów leśnictwa - •	
zasady działalności ustalono zarządzeniem Mi-
nistra leśnictwa i Przemysłu drzewnego nr 124  
z 16 kwietnia 1959 r. Biuro jako jednostka pań-
stwowa z siedzibą w warszawie prowadzona 
była według zasad rozrachunku gospodarcze-
go. Przedmiotem działania było opracowywanie 
i sporządzanie dokumentacji technicznej do ce-
lów urządzenia gospodarstwa leśnego w zakre-
sie: pomiarów geodezyjnych, stanu posiadania, 
urządzania lasu, budowy osad służbowych, me-
lioracji leśnych i zabudowy potoków górskich, 
komunikacyjnych dróg leśnych, szacowania ma-
jątku leśnego oraz innych prac związanych z pro-
wadzeniem gospodarstwa leśnego.
Biuro Projektów Przemysłu drzewnego – działa-•	
jące na pełnym rozrachunku gospodarczym za-
spokajało potrzeby w zakresie Przemysłu drzew-
nego, opracowując projekty nowych zakładów 
przemysłowych.
najważniejszym aspektem z punktu widzenia 

architektury było wprowadzenie na terenie całego kraju 
obowiązku stosowania projektów typowych. opraco-
wano katalogi praktycznie wszystkich budynków nie-
zbędnych do sprawnego funkcjonowania gospodar-
stwa leśnego. obejmował on nie tylko leśniczówki i ga-
jówki, ale również domy robotników leśnych, budynki 
gospodarcze, magazynowe, stodoły, a nawet siedziby 
nadleśnictw. Przygotowane głównie przez łódzkie biura 
projektowe, rozwiązania katalogowe zaczęto stosować 
w terenie leśnym bez analizy słuszności rozwiązań, bez 
poszanowania dla miejscowej tradycji i odniesienia do 
lokalnych materiałów i dotychczasowych rozwiązań. 
nieważny był region i potrzeby lokalnych społeczności, 
liczyło się tylko dążenie do źle pojmowanej nowocze-
sności. 

obecnie trudno określić moment, kiedy prze-
stano stosować rozwiązania zawarte w katalogach. 
są jeszcze nadleśnictwa, które realizują budownictwo 
w oparciu o projekty typowe. Przykładem są chociaż-

35 D. Gilly,  Handbuch der Land-Bau-Kunst vorzüglich in Rücksicht auf die Construction der Wohn – und Wirtschafts – Gebäude für an-
gehende  Cameral Baumeister und Oeconomen, Berlin 1797. W katalogu znalazły się obiekt,y poczynając od pałaców, dworów, poprzez 
obiekty produkcyjne, mieszkalne, aż do prostych budynków inwentarskich.
36 Projekty domów dla dozoru leśnego, Wydawnictwo Wydziału Odbudowy Ministerstwa Robót Publicznych, Warszawa 1919.
37 E. Stankiewicz, Polskie prawodawstwo leśne, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1971,  s. 48.
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by inwestycje budowlane w miejscowości świnoroje 
w nadleśnictwie Browsk. Podczas objazdu terenowe-
go i praktyk studenckich, przeprowadzanych przez 
wydział architektury Politechniki Białostockiej w roku 
1998, autor stwierdził fakt realizacji nowych domów 
mieszkalno-administracyjnych bazujących na projek-
tach katalogowych. 

Brak przymusu stosowania rozwiązań katalo-
gowych wiąże się z transformacją ustrojową w Polsce. 
nadleśnictwa stopniowo zyskiwały możliwość niezależ-
nej decyzji w kwestiach związanych z prowadzeniem 
inwestycji budowlanych, wzrastała też świadomość 
społeczna i chęć zmian dotychczasowych, narzuca-
nych rozwiązań. gospodarka wolnorynkowa zaowoco-
wała pojawieniem się szeregu opracowań sporządzo-
nych przez różne jednostki projektowe, między innymi 
przez łódzki „Biprolas”. jak wynika z przedmowy, au-
torzy twierdzą, że: „Katalog zawiera projekty budynków 
ukierunkowane w zasadzie na potrzeby LP, jednakże 
nie ma żadnych przeciwwskazań do wykorzystania ich 
przez inne jednostki bądź osoby fizyczne”.38 

jedną z ostatnich wytycznych do ogólnego sto-
sowania jest decyzja nr 127 dyrektora generalnego 
lasów Państwowych z dnia 04.09.2001, która powsta-
ła na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrze-
śnia 1991 r. o lasach oraz § 8 ust. 1 pkt 6 statutu Pań-
stwowego gospodarstwa leśnego - lasy Państwowe, 
nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra ochrony śro-
dowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 18 
maja 1994 r., i decyzji nr 58 dglP z 31.05.1999 r. opra-
cowanie to ma charakter informacyjno – interpretacyjny 
według aktualnego stanu prawnego i nie zwalnia od-
powiednich służb od śledzenia obowiązującego prawa 
oraz jego stosowania. 

interesującym fragmentem opracowania jest 
przytoczona na wstępie wytyczna - „Zaleca się wszyst-
kim jednostkom Lasów państwowych, stosowanie 
technologii szkieletu drewnianego w budownictwie 
osad służbowych. Przyjęta technologia wznoszenia 
obiektów będzie brana pod uwagę w trakcie oceny 
wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków fun-
duszu leśnego”.

z dalszej lektury wynikają też kolejne instrukcje 
projektowe (str. 31-32):

rezygnacja z podpiwniczenia obiektów. wykony-•	
wanie stropów na belkach drewnianych zamiast 
ciężkich i drogich stropów żelbetowych.
rozwinięcie współpracy z firmami zajmującymi •	
się produkcją elementów szkieletowych tak, aby 
zaistniała możliwość prefabrykacji i automatyzacji 
produkcji.

nawiązanie kontaktów z producentami materia-•	
łów izolacyjnych i zawarcie odpowiednich poro-
zumień w celu obniżenia cen wyrobów izolacji ter-
micznych, akustycznych i przeciwwilgociowych.
Powyższe ustalenia ściśle powiązane są z sytu-•	
acją ekonomiczną przedsiębiorstwa podlegają-
cego prawidłom rynku.
Podstawowe wytyczne projektowe zawarte 

w informatorze dotyczą praktycznie budynków funk-
cyjnych, to jest przysługujących nieodpłatnie pracow-
nikom wykonującym określone prace lub piastujących 
odpowiednie funkcje w nadleśnictwie. grupa osób 
uprawniona do bezpłatnego mieszkania obejmuje: 
nadleśniczego, podleśniczego, główną księgową, le-
śniczych i podleśniczych. z kolei pracownicy: admi-
nistracyjni, techniczni, robotnicy leśni wynajmują od-
płatnie mieszkania pozostające jeszcze w zarządzaniu 
nadleśnictwa, lub mieszkają w kwaterach prywatnych.

pOdsumOWanie

na wygląd sieci osadniczej Puszczy Knyszyń-
skiej wpływ miało szereg czynników, które w wyniku 
wzajemnego oddziaływania wykształciły obecny układ. 
niektóre z nich w sposób radykalny, gwałtowny wpły-
wały na zmiany, inne były efektem ewolucyjnych prze-
kształceń i konsekwencją ogólnego rozwoju społecz-
no-ekonomicznego.

w początkowej fazie formowania się struktu-
ry osadniczej decydujący wpływ obok uwarunkowań 
przyrodniczych miały czynniki historyczne: poczynając 
od oddolnych żywiołowych procesów kolonizacyjnych, 
poprzez stopniowe ograniczenia, aż po świadomą po-
litykę nasilenia lub hamowania rozwoju osadnictwa. 
nakładały się na to również gwałtowne wydarzenia 
związane z zawieruchami wojennymi, epidemiami, klę-
skami żywiołowymi… w późniejszym okresie mamy do 
czynienia z aspektami związanymi z rozwojem społecz-
no-ekonomicznym i wzrostem świadomości z korzyści 
płynących z użytkowania lasów. większą rolę zaczęły 
odgrywać przepisy prawa – od tych najwcześniejszych 
XVii-wiecznych ustaw królewskich chroniących pusz-
czę jako ostoję zwierzyny łownej, poprzez XiX-wieczne 
przepisy określające ramy nowoczesnej gospodarki 
leśnej, aż do współczesnych szczegółowych aktów 
prawnych mających wpływ na wygląd poszczegól-
nych budynków. w tym procesie ważną rolę odgrywały 
obiekty związane z prowadzeniem gospodarki leśnej. 
od początku stanowiły one ważny element struktury 
osadniczej Puszczy Knyszyńskiej i spełniały zadania, 

38Katalog projektów budowlanych,  Biprolas, Łódź 1996, s.3.
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kształtowanie się osadnictwa leśnego na terenie puszczy knyszyńskiej ...

od tych najwcześniejszych, związanych z jej ochroną 
(od XVi w. począwszy), po współczesne leśniczówki re-
alizujące politykę państwa.
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